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Yeni Müıteri lullllak Sanata 
Dr. Gaeeon diyor ki: 
.. Hor taolr bu kitapta ghbrdlfllll uıullorf tatbik otmık auf'Otllo 
bir iki •ne gibi kı• bir uman l9lndo mOttorllorlnln adedini bir 
mlıll arttırabilir. Ben bu kitabı md~ ılao 1»u unatl Qrotlyorum.'" 
l'latı IO kuru1o 

Londra, Cevabını Bugün Bildiriyor 
Son Teklif Danzig Almanya Seferberlik 
ve Koridor içindir Hazırlığını Bitirdi 
Teklifin Ve Verilen 
Cevabın Metinleri 

Bugün Neşredilecek 
Parlamentonun lgtlmaa Daveti ve Baıvekilin 

Yeni Vaziyeti izah Etmesi Muhtemel 

ihtiyat Efrat Trenlerle 
Sevkediliyor, Halka 
Gıda Vesikası Veri!di 

.. Her Tarafta Alman Tahrlkd+. Arttı, Danzlgdekl 

Polonyallların V aziyetl Glfflkçe Fenalaııyor 
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PENCEREMDEN 

Gazel, 
Böyle Olur! 

Yazan: M. Turhan TAN 

D ün, bir kaç okur ynzor ve hat
ifi okutur yazdırır Bayanla 

seçme pliiklar dinliyorduk. Bu ara
da bir de gazel terennüm olunduğu
nu duyduk. l\lcdctli, ahlı ohlu bir 
gazel. Bayanlardan biri, menınuni

yetsizlik gösterdi: 
- Aman, dedi, bu kasidelerden 

hala kurtulamadık. 

GONON RESiMLERi: 

, , 

28. 8. 939 

Maliye Vekili ve Londra El~isF Geldiler 

• 

Onun böyle birşey söylemesi, ih. 
timal ki, aloturka ve alafranga ınu. 
sikiler arasında bir mukayese zemi
ni hazırlamak, kendinin Garp musi
ki ine intisabım bize nlkı~larln ka
bul ettirmek içindi. Fakat ben, ga. 
zele kaside diyen bir a'rzın, yarın 
mersiyeye hicviye diyebileceğini de 
dü ünerek, kendisini tashihe lüzum 
gördüm, gazelin manasını - kalnba. 
lık olduğunu bile bile - anlattıııı. 

Londra Büyük El~imiz T evlik Rüştu Arcu ile Maliye Veküi dün sabah 
Avrupadan şehrimize gelmişler ve akşam Ankaraya gitmişlerdir. 

Haliçteki Va/de kızağında yapılan ikinci denizaltı gemimiz Yıldıray'ın 
denize indirilmeıi merasimi bugün yapılacaktır. 

:Edebiyat ile meşgul olanlıır bilir
ler ki gazel, liıgat olarak, güzel ka
dınlan Ö\'lllek dernektir. Dilber bn· 
yanların musahabe inden hoşlıınmak 
manası da gazelde vardır. Fakat e
debi ıstılah hay iyetile gazel, hüsnü 
aşka taalluk eden mazmunları ıhtiva 
etmek iizerc, hususi bir tarzda yazı
lan §iire denilir. 

Gazeller, en az beş, en çok, on 
be beyit olur. Bu tarzın a ka \'e a
şıkane düşiincelere, duygulara ıniin
hasır tutulması icap ederken, İran 
şairleri, gazelin her beytinde bir 
başka ha\'a e tinnck yolunu tuttuk. 
Janndan ve bu yol çarçabuk bize de 
geçtiğinden, di\'an edebiyatı gazel
lerinin çoğu, lugat \'e ıstılah bakı. 
mından, o kelimenin ifade ettiği ma
naya yabancı kalmıştır. Yani miza
hi, felsefi ve siyasi gazeller yazan 
şairler görülmiiştür. 

Gazelin en makbulü, yekıihenk 
denilen tarzda olanıdır ki, bütün 
beyitleri arasında mane\'i bir bağlı. 
lık bulunan gazellere bu sıfat lllyık 
görülür. Sözün kısası..aliz.el. :manalı. 
zarif, ku\'vetli ve yekiihrnk gazel: 
Meyhane böyledir; bir içen, daimıı 

içer 
Mahfice başlıyan giderek biriya içer 
Her rindi hak dolup boşalan bir pi

yaleden 
Dünyayı refte refte saran bir z:ya 

içer 
Bir sermedi bahar idi gördüm cihanı 

aşk 

Dildadegfın içer, dil içer, dilrüba içer 
Erbabı aklü zühde derim: Tecrübem 

budur; 
Bir gün bu kainata gelen mutlnka 

içer 
Gurbette dost kadrini derhatır et 

Kemal! 
Alemde ehli dert ile derd - aşina iç~r! 

Yazdığını gibi konuşuyordum, bu 
gazeli de §C\'kle okuyorclum. Gazele 
kaside diyen Bayan, şiirin güzelli. 
ğinden heyecana gelmişti. Ben su
sunca sordu: 

- Ya kaside neye derler? 
Gülerek ce\'ap verdim: 

Profesör veDoçentlerin A. Hisarında 
Maaşları Arttırılıyor Meydana 

Çıkan Ceset 
Edebiyat Fakültesinde Sınıf Usulü Yerine 

Sertifika Usulü ihdas Edilecek Yapı.lan Otopside 
Maarif Vekaleti, gerek Vekalet 

erkan ve memurininin, gerekse orta 
ve yüksek tedrisat muallim ve pr0-
fesörlerinin ve bu meyanda üniver. 
site idare ve tedrisat heyetlerinin 
maaşlarını yeni barem kanununa uy
durmak için listeler hazırlamakta

dır. Yeni listelerle bilhassa üniversite 
doçent ve profesörlerinden bir çok
larının maaşları artmaktadır. Eylul. 
den itibaren maaşların yeni kanuna 
göre verilmesi lazım geldiğinden lis
teler bir iki güne kadar alakadarlara 

sı zaruri görülmektedir. Bunun için 
yakında edebiyat fakültesinde doğ
rudan doğruya bir doçentlik ımtiha
nı açılacaktır. Bu imtihanda muvaf
fak olanlar talip oldukları fakül
telere doçent olarak tayin edilecek
lerdir. 

Fakülte bu geniş kadro ile tedri
sata hazırlanmak için dahlli tertiba
tında da bir çok yeni değişiklikler 

yapmakta ve yeni sınıflar, seminerler 
ihdas etmektedir. 

Kurşun Parçaları Çıktı 
Bir kaç gün evvel Anadolu Hi

sarında· vücudü kurşunla delik deşik 
edilmiş 35 yaşlnrmda tahmin olunan 
hüviyeti meçhul bir ceset bulunup 
morga kaldırılmıştı. 

Evvelki gün yapılan otopsi netice
sinde maktulün vücudünde kalan 
kurşunlar çıkartılmış ve cesedin bir 
cinayete kurban gittiği tahakkuk et
miştir. 

bildirilecektir. Uzunçayır Caddesi 
Maktulün hüviyeti ve katilin kim 

olduğu hakkında mühim ipuçları el
de edildiği nnlaşılmakta<lır. Edebiyat Fakül lesinin Belediye, Kurbağahderede Gazha-
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if " d ·ı b' k zunçayır caddesini katranlı asfalta Cihangirde Romapalas apartma-
Maar· §Urasın a verı en ır arar tahvı'I etmek suretı'le llferdivenko"yiı nında oturan Kastaki ile Karagüm. 

ile tevsi edilecek olan üniversite e· ·" 
b. ı · · k i rükte oturan Zivanm motosikletleri 

debiyat fakültesinin tedrisat ve im- şosesile ır eştırmıye arar verm Ş- Florya yolunda ç~rpışmıştır. Ziya ko-
tihan talimatnameleri de değiştirile. tir. Caddenin evvelki gün belediye lundan ağırca yaralanmış. Cerrahpa
cektr. Esasları tesbit edilmiş olan fen heyeti mühendisleri tarafından 

k şf. ı şt şa hastahanesine kaldırılmıştır. 
yeni t~im~nameye göre ~hl sınrl ~e~ı~y~a~p~ı~m~ı~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
usulü terkedilecek ve sertifika usulü 
tatbik edilecektir. Bu esasa göre ted
risat yapacak lisansların adet ve ma
hiyeti de yeni talimatname ile tes
bit edilmektedir. 

Fakülte dekanı Hamit Ongunsu bu 
husus hakkında Maadf Vekalctile 
görüşmek üzere dünkü trenle Anka. 
raya hareket etmiştir. 

Münhal kürsülere tayinler 
Mebusluğa seçilen Oniversite ede

biyat fakültesi profesörlerinden İs· 
mail Hakkı ile Şemsettin Günalt.ay. 
dan inhilal eden yerlere eski profe
sörlerden Zeki Vclidi ile Sadri Mak
sudi tayin edilmişlerdir. 

• 

YENi TEFRIKAMIZ 

Yazan : Aka Gündüz 
AICa Gündüz, bu edebi ve içtimai romanı (TAN) için 
hazırlamı,tır. Muharrir, esere töyle başlıyor : 
-ı'SUNU : Hayattan aldığım bu mevzuun bir kıammı 
Çocuk Esirgeme Kurumuna büyük .hizm~tler ed~n 
aziz arkadaşım mütehassıı Doktor Alı Vahıt Yatat la 
öbür kıımmı çocukluk arkadaJım merhum Zeynep 
ldil'le beraber yatadık. Mütterek mevzuumuzdan bu 
eser doğdu. Onu, yaJıyan Yaşat'ın temiz kalbine ve 
yaşamıyan ldil'in ölmez ruhuna armağan olarak su

Kıskançlık Yüzünden 
Bir Genci Vurdular 

Katiller, Onu Köyün Bütün Kızları Seviyordu, 
KıskandJğımız için Vurduk, Diyorlar 

Turhal (TAN) - Biçim köyünden 
Halil oğlu Mustafa, geceleyin har
man yerinde uyurken, bıçakla muh
telif yerlerinden yaralanarak öldü
rülmüştür. 

Şüphe üzerine tevkif edilen Hüse. 
yin oğlu Osman ile İzzet oğlu Ka
dir Gedik ve Mehmet oğlu Kadir To· 
runun elbiselerinde ve evlerindeki 
knmıılarında kan lekeleri görülmüş. 
tür. Bunlar, bütün köy kızları Mus. 
tafayı sevdiği için kıskanarak onu öl
dürdüklerini itiraf .etmişlerdir. 

Bir sülük yüz.ünden ölen köylü 

dönerken, Pırtılar köyünden Ali Rı. 
za oğlu Halil İbrahim Algülün taar. 
ruzuna uğramıştır. İbrahim, kafası· 
na vurarak Refaeli bayıltmış ve 14 
lirasını almışsa da bilahare tutulmuş
tur. 

Aktör 1. Galibin 
Otomobili Çahndı 

Aktör Galibin Beyoğlunda Yeni 
garajda duran hususi otomobili ev
velki akşam Cahit isminde 20 yaşın
da bir genç tarafından çalınmak is-

sırlfre "b1urİıPi~~-ö!lü-~Yııt: ~ .. oır yoıunu ouıup gafilja ır
mut, tarlada harman yP.~arketı içtiği rniş ve arabayı d~ş~r~ya çı~~r~ca~ı 
sudan boğazına sülük kaçmıştır. Baş- sırada garaj öekç'ısının geldıgını go
ka biri bu sülüğü çıkarmıyn çalışır- rünce saklanmış ve biraz sonra da 
kcn, dövendeki öküzlerden biri Mah- otomobilin yedek aksamı bulunan 
mudun ayağına basmıştır. Mahmu- sandığı sırtlayıp götürmek isterken, 
dun ayağı, bıçakla kesilmiş gibi ta. yakalanmıştır. 
hanına kadar yarılmıştır. Doktor, bir Dün cürmü meşhut nöbetçisi olan 
cürmü meşhut vaknsına gitmiş oldu- asliye birinci ceza mahkemesine gon
ğu için celbedilememiş, kan da din· derilen Cahidin yapılan duruşması 
dirilememiştir. neticesinde suçu sabit görülmüş ve 

B tevkif edilmiştir. 
12 saat sonra kan dinmiştir. u 

sefer de Mahmudun vücudü şişmiye Tavada Pathcan 
başlamıştır. Üç gün sonra Mahmut 
ölmüş, cesedi yer yer delinerek dışa
rıya sular akmıştır. 

Bir yıldırım, iki kız kardeşi 
ölclürclü 

Adana - Tabur köyilnde, Ahmet 
oğlu Musta:fanın koza tarlasındaki 
çadırda bulunan 18 ve 19 yaşların. 
dnki kızları Huriye ile Şehver, llü
şen bir yıldırımla ölmüşlerdir 

Çanakkale yolunda 
bir soygun 

Bayramiç (TAN) - Çanakkaıenfn 

Kızartırken Yandı 
Merdivenköyünde Cambaz sokağın 

da oturan 35 yaşında Nasibe evinde 
patlıcan kızartırken yağ tavasının 

ateş alması neticesinde elbisesi tutu. 
§arak muhteli! yerlerinden yanmış· 

tır. Nasibe baygın ve üadeye gayri 
muktedir bir halde Nümune nastaha: 
nesine kaldırılmıştır. -•ı ,.. 

Arkadaı Kavgası 

- Böyle gilzel şiirleri meth yo. 
lunda söylenen sözlere, yazılan fık. 
:ralara da kaside derler! .. 

Bu son tayinlere rağmen fakülte· 
nin tarih, coğrafya, edebiyat ve fel
sefe şubesinde daha bir çok profe. 
sörliik ve doçentlikler münhaldir. 
Maarif şfırasmda verilen bir karada 
fakülte teşkilatının tevsi edilmesi i
cap ettiğinden fakülte tedrisat yar
dımcılar kadrosunun da doldurulma. 

nuyorum. - A. G. ,, 
Ankara - Keçiören • 1939 Ktızımpaşa mahallesinden Yako oğ· 

Yenlşehirde oturan Mustafa 1Ie 
komşuları İsmail, İsmail, Muzaffer 
ve Yakup arasında sarhoşluk yüzün
den kavga çıkmıştır. Neticede genç .. 
lerden dördü de bıçaklarla biribirle .. 
rini muhtelü yerlerinden yaralamı§
lardır. 

Mısır Askeri Heyeti 
Ankaraya Gitti 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu
:nan dost ve kardeş Mısır askeri he
yeti, dün akşam Ankarayn hareket 
etmiştir. Heyet Ankarada bir gün 
kalacak ve yann sabah memleketle
rine avdet etmek üzere şehrimize 
hareket edecektir. 

Emniyet Beıinci 
Şube Müdürü 

tst. Emniyet 5. şube Md. Şiikrü 
Saip, eski mutasarrıflardan merhum 
Cemalin kızı Behime He nişanlanmış 
ve nişan merasimi evvelki akşam Fe. 
neryoluoda Ahmet Eyüp Paşa köş. 
künde yapılmıştır. Merasimde Sıvas 
valisi Muhtar, eski sefirlerden Galip 
Kemali ve Emniyet müdürlüğü er
kanı hazır bulunmuşlardır. 

"Türk milletinin; hava kuv
''etlerimizin tak,iyesi lilzumu- • 
nu idrak ve şayaru takdir feda
karlıklar ibraz etmesi rtiştU si

yasi ''c medeni inin en büylik 
bfirhanıdır.'' 1926 .. 

K.ATATÜRK 

---
SUAL ~ 

S - Lise mezunu~ um. Olgun. 
luk imtihanını da verdim. Hafcn 
memurum. Tarih, dil, coğrafya, li
san, pedagoji ve beden terbiyesi 
fakiiltclcrinin kabul şartları ile 
nerede olduklarının, tahsil miid • 
dctlerinin ve yatılı kısımları var -
sa, imti.hanla mı, alındığının bildi. 
rilınesini rica ederim. 

C - Kabul şartlarını sorduğu
nuz fakültelere - beden terbiyesi 
hariç - Lise olgunluk imtihanını 
veren veya bir fakülte veya yük -
sek mektepten mezun olanlar mü
sabaka imtihanı ile kabul edilirler. 
Bu fakültelerin her zümresinde tah 
sil müddeti en az sekiz sömestr -
dir. Doktora yapmak isteyenler, 
asgari iki sömestr daha çalışmak 
mecburiyetindedirler. 

Gazi orta öğretmen ve ter
biye enstitüsüne bağlı olnn Be. 

den terbiyesi şubesine; beş sı-

M 1 k T k. Ed" · 
1 

lu Refael Haliko, yumurta topladığı 
___ B_u_R_o_m .... a_n_• ___ u_t_a~a~~~a~ıp~~~·n-.-ız':"""!'~:=~ kazamız köylerinden Çanakkaleye 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

nıflı öğretmen okulları mezunla • 
rından olup en az iki sene muvaf
f akıyetlc muallimlik yapmış olan
lar müsabaka ile kabul olunur -
lar. Daha fazla mallımnt almak i
çin mezklır okul ve fakültelerin 
direktörlüklerine müracaat etmek 
liızımdır. 

• s - Adliye Vekili Fethi Ol: : 
yar, Ankaradan Lon?raya hangi 
tarihte hareket etmış, Londraıfan 
Ankaraya hangi tarihte dönmüş • 

tür? 
c _ Adliye Vekilf Fethi Ok -

yar 15 haziran 1939 da Londraya 
hareket etmiş, 8 temmuz 1939 da 
Londradan İstanbula avdet et· 
mlştir. 

• 
S - Türkçeden arapçaya 1\ıgat 

Nerede bulunabilir? 
c _Vardır. Ankara caddesin. 

deki kitapçılarda bulunabilir. 

• S ~ Gedikli crba ların teriihi 
için bir kanun hazırlanmış mıdır, 
hazırlanmı sa ne zaman tatbik e· 
dilecek tir? 

C - Gedikli erbaşların terfihi 
için hükılmet bir kanun projesi ha. 
zırlamıştır. Bu projede gediklilerin 
terfi ve tayinlerinin temini gö1ö -
nünde tutulmuştur. Proje Mecli • 
sin önümüzdeki i~tima devresin
de müzakere edilecektir. 

• 
S - Aka Gündüz nerenin mc. 

busudur? 
C - Ankara mebusudur. 

• 
S - Ahmet Emin Yalman Is ; 

tanbulda mıdır? --.J;..-

C - Hayır Amerikadadır~ Ya-

CEVAP 
kında İstanbula gelecektir. 

• 
S - Halen 16 lira maaş alan • 

lar yeni bnremde kaç lira maaş a. 
lacaklardır? 

C - Yeni haremde 16 lira ma· 
aş yoktur. 15 lira ve yirmi lira 
maaş vardır. Eski haremde 17 bu
çuk lira maaş alanlar 20 lira ma -
aş alacaklardır. ı 6 lira maaş alan. 
lar da bütçe ve kıdem vaziyetine 
göre ve tahsil derecelerine ~öre 
ya 15 lira veyahut 20 lira maaş a· 
lacaklardır. 

• 
S - Galata arayın yaldönilanü 

ne vakittir? 
C - Galatasarayın tesis tarihi 

1905 tir. 35 inci senesi teşrinlev -
velde kutlanacaktır. Ağlebl ihti -
mal fki ecnebi takımla. Gala
tasaray, Fener turnuvası yapıla • 
caktır. 

nyahut kendi kendine arapça öğ -
renmck için bir eser vnr mıdır? 

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

TAKViM ve HAVA 

28 Ağustos 1939 
PAZARTESi 

8 inci ay 
Arabt: 13~8 
Recep: 13 

Gün: 31 

Gilneş: 5.22 - öfte: 
İkindi: 15.59 - Ak$am: 
Yatsı: 20.29 - tmsfık: 

Hızır: illi 
Rumt: 1355 
Ağustos: lti 

12.15 
18.53 

8.84 

- Hava Vaziyeti -
Yesilköy meteorolojl istasyonundan alı 

nan mnlumnta göre, havn yurdda Egenin 
cenup kısımları ile Akdeniz kıyıları:un 

garbında a~ık, Trakya, Kocacll bölgeler 
Ue Karadcnlzln sarkmda ve doğu Anndo 
lunun simal kısımlarında çok bulutlu ve 
mevzii ynğışlı, diğer bölgelerde buluUu 

geçmiş, rUzgArlar bUtUn bölgelerde simal 
lstikamettcn, Trakya, Marmara havzası ve 
Egede kuvvcillcc, dığer bölgelerde orta 
kuvvette esmiştir. 

DUn İstanbuldn hnva az bulutlu g~mlş, 
rilzgfır şimalden snnlyede 3 - 5 metre hız 
la esmiştir. Sant 14 te hava ta7.ylkı 109 9 
mlllbar idi. Sühunet en yOkısck 28 4 ve en 
düşük 18.3 santigrnt olarak kaydedilmiş 
tir. 
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(BUGÜN 1 
Son Teşebbüsün 
Neticesine Doğru 

Yaz.an: Ômer Rıza DOGRU L .. 

C uma gününd~nberi ~~ru~~~~n 
bütün siyası mahafılı, Buyük 

harbin ilanına tekaddüm eden gün
lerdenberi eşi görülmiyen faaliyet i· 
sindedir. Bugünlerde yalnız Alman
Yanın ve mihverin değil, bütün harp 
ve sulhün mukadderatına hakim ol
duğu şüphe götürmlyen Her Bitler; 
cuma günii, İngiliz sefirini kabul e
derek uzun bir mü1akatta bulunmu:1 
ve bu mülakatı müteakip biitün Av
rupa hükiımetleri en sıkı gizlilik i
çinde müzakerelere giri rmiştir. Bu 
dakikaya kadar Her Bitlerin teklif-

• leri veya talepleri hakkında esaslı 
sayılacak hiçbir şey sızmamış ,.e sa
rih bir söz söylemeğe inlkin kalma
nuştır. Göze çarpan en mühim haki
kat, bütün Av:rupanm dakika kaçır
madan askeri hazırlıklarını tamam
lamakla meşgul olduğudur. Küçiik, 
büyük her millet her ihtimale karşı 
hazırlanmakta ve bütün ufukları ka
rartan tehlikeleri karşılamağa. her
hangi bir vaziyet karşısında gafil a\'· 
lanmamağa çalışmakbdır. 

Askeri hazırlıklann bu şekilde en 
hummalı mahiyeti aldığı sırada Ber
tin, Roma, Varşova, Londra ve Paris 
hükfunetleri Her Bitlerin son teklif
leri veya talepleri üzerinde konuş
makta ve çıkmazdan çıkmak, tehli
keli uçurumlann kenanndan sela
mete kavuşmak için bir ipucu ve bir 
damla ışık bulmağa çalışmaktadır. 

Bu büyük I ''e tarihi mesuliyeti 
Yüklenen, en ezici şartlar, en yıpra· 
tıcı gerginlikler içinde milletlerin 
mukadderatını tayin edecek karar
lar vermek mecburiyetinde olan dev
let adamlanna karşı en derin sempa
ti~i hissetmemek imkansızdır. Hadi
selerin bütün yükünü sırtlannda ta
şıyan ve bütün varlıklarını bu yükün 
altından, milletlerinin şerefini ve 
:rliksek menfaatlerini koruyarak 
\atkm•I• hasreden bu adamlara 
··-... .... . -· . - . -·--- -··-······ --··--
seven her insanın vazifesidir. 

Fakat bu devlet adamlannın vere
ceği karar da en son haberlere göre, 
\'erilmiş bulunmaktadır. 
İngiherenin Berlin sefiri Hender

son, bugün Almanyaya dönecek \'e 
lngilterenin cevabını Her Hitlere su
l'lacaktır. 

İngiltere hiikumeti tarafından neş
l'olunan resmi tebliğ, \'BZi~·et hak
kında hiçbir şey öğ'tetmemekte, yal
nız gazetelerde çıkan tahminatın e· 
8-ssız olduğunu anlatarak neticeyi 
'beklemenin lazım geldiğini göster
l'rıektedir. 

Bu netice ise yarm, öbür gün ta
ttlanıiJe tavazzuh edecek ve Avrupa
tıın harbe mi, sulhe mi doğru gittiği 
•nlaşılacaktır. 

Beklemekten başka çare bulun
lltadığına göre sabretmek lazımdır. 

Sulh lehinde olan yiizde bir ihti
tbal, hali kuv\·etini muhafaza et
l'tıekte ve harbin önüne geçmek lrnd
l'etinden henüz bir şey kaybetmemiş 
bulunmaktadır. 

Bir Genç Tayyareci 
Kaza Ge~irdi 

TAN 

Harp Hazırlıkları 
Amerikan Fabrikalarına lrigiltere 650, Fransa da 

800 Tayyare için Yeniden Sipariş Verdiler 
Vaşington, 27 (A.A.) - Havas Ajansından: 
lyi malumat almakta olan rnahafile göre. Avru· 

pada bir harp zuhur ettiği takdirde Amerikanın 

tayyare fabrikaları, Amerika ordu ve donanması
nın siparişleriyle Avrupanın ve bilhassa Ingilterc 
ve F'ransanın siparişlerini tatmine kafi gelıniyen 
imalatı arttırmak için, üç ekip kullanmak suretiyle 
günde 24 saat çalışacaklardır. 

Ingiltere ile Fransanın 1938 ağustosundanberi 
1.214.324.119 dolar kıymetinde tayyare ve tayyare 
malzerr.esi ihracı için ruhsatnameler elde etmiş ol
dukları, ancak bu miktardan yalnız 36.170.352 do. 
lıir kıymetinde yani siparişlerin takriben yüzde o
tuzunun ihraç edilmiş olduğu kaydedilmektedir. 
Fransanın daha fazla sipariş yapmış olmasına rağ
men Ingilterenin daha büylik nisbette tayyare ve 
tayyare malzemesi satın almış olduğu beyan olun. 
maktaciır. 

Fransa, 800 ve Ingiltere 650 tayyare sipariş et
mişlerdir. Mecmuu 1450 ye baliğ olan bu tayyare. 
lerden yalnız 450 si teslim edilmiştir. Imalat, ayni 
zamanda kongre tarafından kabul edilmiş olan mil
li müdafaa programının tatbikini temin ınaksadiyle 
de tezyit edilecektir. Bu program, Amerikan tayya
releri miktarının 5500 e kadar çıkanlacağmı natlk 
bulur.maktadır. 

lıpanya bitaraflık kararında 
Burgos. 27 (A.A.) - Nazırlar Meclisi, bir harp 

takdirinde tam bir bitaraflık muhafaza etmeğe ka
rar vermiş ve hükumetin bu karan, İspanyanın ya.. 
bancı memleketlerdeki bütün diplomatik mümessil
lerine tamim edilmiştir. 

T a.,'ın bir mütaleaaı 
Moskova, 27 (A.A.) - Tass Ajansı, Paristen alıp 

verdiği bir haberde, Alman - Sovyet paktının Fran-

sız siyasi mahafilinde uyandırdığı hoşnutsuzluğu 
demokrat devletlerin Rusya ile Almanya arasında 

bir çarpışma çıkarmıya muvaffak olamnmalarına 

atfetmektedir. 

laveç aaker topluyor 
Londra, 27 (Hususi) - Isveç hükumeti, bir çok 

askeri kuvvetleri silah altına davet etmiştir. Hari
ciye Nazırı Sandler, Isveçin bitaraflığını mutlaka 
muhafaza ecieceğini, fakat vaziyetin icap ettirdiği 
askeri tedbirleri almış olduğunu anlatmıştır. 

Goteborg'daki filo teslih edilmiş, Elfsborg kalesi 
tamir ve tahkim edilmiştir. lhtiyatlardan bazı sınıf
lar ve biliıassa tayyareciler silah altında bırakıl

mıştır. lJemiryollan müstahdemlerinin mezuniyet
leri dP ilg=ı olunmuştur. 

Bir emirname ile bazı maddelerin hususi müsaa. 
de olmadıkça lsveçten çıkarılması yarından itiba
ren yasak edilmiştir. Bu maddeler arasında bilhas
sa buğJay, hayvan ve et vardır. 

Hintlüer lngilterenin emrine ô.made 
Bütün Hint mihraceleri ve prensleri, bütün kuv

vetleriyle her buhranda Ingiltereye yardıma hazır 
olduklarını ve askeri kuvvetlerini lngilterenin em
rine Lmade bulundurduklarını bildirmişlerdir. 

Lükıemburga teminat verildi 
Ilrüks~l, 27 {A.A.) - Belçika Ajansının bir tebli. 

ğine göre, Almanyanın Luxemburg Elçisi Belçika 
hukumetine de yaptığı gibi, Luxemburg hükume. 
t.ine de IJit" harp takdirinde gerek Belçika, gerek 
Luxemburg topraklarına Almanya tarafından rfa
yet edileceğini temin eylemiştir. 

Japonya bugün karar verecek 
Tokyc, 27 {Hususi) - Japonya hükumeti, yarın 

bir toplantı yapacak ve yeni vaziyete göre kararlar 
verecektir. Almanyada bulunan 600 Jap0nun 240 ı 
nakledilmiştir. 
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r-· Devletler •••••• 
Üsküdar 
Tramvayı 

: 
ı 

! 
Arasındaki 

Askeri Paktlar 
ı iNGİLTERE: 

ı - Fransa, Portekiz. Lehistan. 
Turkiye, Mısır ve İrak karşılıklı mü
dafaa \'e askeri ittifak muahed~lerl 

2 - Belclka, Romanya ve Yuna-
nlstnna tek tarafiı teminat. 

t 3 - Akdenlzde stahikoyu muhat faza için anlaşma. 

Yazan: 8. FELEK 

B en OskUdarın, vefalı bir çocu
ğuyum. Ne zaman doğrudan 

doğruya veya dolay:ısile Osküdnn a
lakadar eden bir bahis olsa ben mut
laka ilgilenir ve işe karışırım. Şu 

günlerde de yine Üsküdar tramvay
larının \•aziyeti ve mukadderatı mev
zuubahs olduğunu gazetelerden öğ

renince bu yolda az çok kafa yormuş 
bir adam sıfatile fikrimi söyleme
den kendimi alamadım. 

Haberlerden anlaşılan şudur: 
• 4 - Almanya ile iki memlekt"U at llıkadar eden nıı'ı;Plelcrl istişare yo-
S lile hal lc:ln nnla§mn. t 
t FRA.'JSA: j 

Üsküdar tramvaylarının 750 hin 
lira borcu ''ardır. Alacaklılarr ken· 
disini sıkıştırmakta. fakat idare bor
cunu ödiyememektedir .. 

• 
ı Türkiye ile nskerl ittifaklar. 
: 1 - f ndltere. Ruı:va. Lt!hlstan ve i • 

J 2 - Belçlkaya tek taraflı yardım l 
t teminatı. 

Şimdi bu tramnylann nasıl idare 
edileceği keyfiyeti düşünülmekte ve 
İstanbul tramvaylarına eklenmesi 
mi, yoksa ayrı bir idare olarak Bele
diyeye bağlanması mı muvafık ola-

• 3 - Tecavüz tehlikesi karsısında • 

: • : 
ı 

! • ~ • • : • ! 

istişare için Romanya ve Yugoslavya 
ile anlasma. 

4 - İngiliz - Alman lstisare pak
tına mümasil Almanya ile pakt. 

RUSYA: 

1 - Frall!!a ve dış Mogollstan ile 
askeri itUfak. 

2 - AfRanlstan, Cin, Finlandiya. 
F..stonya, Letonya. Litvam•a, Lehis
tan ve İtalya ile ademi tecavüz 
pakUan. 

ALlUANYA: 

1 - İtalya lle askeri ittifak. 
2 - Japonya, İtalya, Macaristan 

ve İspanya ile anUkomlntern pakt. 
3 - Llh·anya, Letonya, Estonya. 

Danimarka ile ademi tecavilz pakt-
ları. 

4 - Slovakyanın istiklal \•c nra
ı.isini müda!na için teminaL 

İTALYA: 

l - Almanya ile askeri ittifak. 
2 - Antikomintern pakt._ 
3 - Rusya Jle ademJ tecavilz pak-

cağı tetkik edilmektedir. 
Evvela şu tramvayların adına Üs

küdar tramvayları denmesi abestir. 
Cünkü şebekenin en büyiik ve paha
lı kısmı Kadıköy ve civarındadır. 

İmdi, eğer bu tram\·a~·lar hakkın-
da görüşecek isek işe bunun tarih-

i 
çesinden başlamalıyız? 

Bu tram\·ay hattını AIJah rahmet 
eylesin Şeyhülislam Hayri efendi 
Evkaf Nazırı iken Uarptcn e\'\•el 

J yaptırmıştı. Ben o zaman bu hnttı 
inşa eden dairenin başkatibi idim. t Hat birinci kısmı Oskiidar iskelesin! den Kısıklıya ''e ikinci kısmı Kısık

S lıdan Alemdağına kadar olmak üze· 
: re iki kısımdan ibaret olarak ynpı-

i 
lacak ve böylece Alemdağ1 korusu 
gibi dünyanın en güzel yerlerinden 
ve Taşdelen gibi yine diinyanın en 
nefis su membalarından biri şehre 

Macaristanda Naziler 
tı. 

Yugoslav Meclisi Feshedildi ti.4 - Yugoslııvya 0~ bıtaraaık pak-

bağlanacak, hattın iki tarafındaki 

boş arazi istimlak edilerek güzel gii
zel sayfiyelerle oralan şenlendiri-
lecekti. 

s - İngiltere ile Akdeniz statü-Vaka Cıkarıyorlar • t t• • . kosu ı>•ktı. • 

Budapeşte, 27 (A.A.) _Macar na.! enı ırva ya e ının : 6 - SlynsJ ve diplomaUk milznhe- i 
• ret yolu ne statükoyu idame için zilerinin Alman ve İtalyan elçilikleri $ Yunanistan ile anlaşma. . . 

önünde ?ostıuk tezahür~~ı yapma1~. fdare ŞekJı• Tesbı•t Edı.Jdı• : ....................... ....... rına polıs tarafından musaade edıl-

memesi üzerine nazi mebuslar bu i- Almanyc:cda Harp için 
ki elçiliği resmen ziyaret etmişlerdir. Belgrad, 27 {A.A.) - Avala ajansı imza edilen Sırp - Hırvat itilfıfımn 

Bu ziyaret saatinde kalobalık bir bildiriyor: metni şoyle tahlil edilmektedir: 
halk kütlesi elçilikler öniinde top _ Krallık niyabeti tarafında:l neşre- İtilaf evvela Yugoslavyanın Sırp. 
lanmış ve vaki memnuiycti protesto dilen bir kararname ile kral tarafın- ların, Hırvatların ve Slovenlerin is. 
etmiştir. Halk arasında beyanname. dan tayin olunan veya intihap edilen tiklalini ve terakkilerini en iyi bir 
ler dağıtılmıştır. ayan azasının vekaletleri iptal edil- şekilde temin ettiğini tesbit etmekte 

Polis müdahale ederek halkı da- miştir. Ayan meclisine aza intihabı ve kanunu esasinin 116 ıncı madde
ayanın intihabı hakkındaki kanuna sine müstenit müşterek bir hükumet 
tevfikan yapılacaktır. kurulması lüzumunu tasdik etmek

Diğer bir kararname ile 11 kanunu tedir. Hükumet bir Hırvat eyaleti ih. 
evvel 1938 de intihap edilen mebu- dası için alakadar amillerin tasvibi 

ğıtmış ve bazı kimseleri karakola gö
türmüştür. Bunların hüviyetleri tes
bit edildikten sonra bırakılmışlardır. 

Macaristanın Romanyaya 
Teklif Ettiği Pakt 

Bükreş. 27 {A.A.) - Havas ajnn. 
sın dan: 

İyi malumat almakta olan maha
filde Romanyanın ı?kalliyetler hak
kında bir misak akdine müteallik 
Macar teklifini nazarı itibarct almı
yacağı beyan edilmektedir. 

Romanyanın eski cidalleri unut -

mak maksadile bir ademi tecavüz 

misakı akdini teklif etmiş olduğu, 

halbuki Macaristanın ekalliyetlere 

müteallik bir misak akdi hakkında-

ki teklifinin bu cidalleri yeniden a

san meclisi feshedilmişitir. ile kurulacaktır. 
Niyabet meclisince neşredilen bir Hükumet devlet müşareketi tcş. 

kararname Hırvatlar eyaleti için ko- kilatını hazırlamak üzere siyasi ka
nulan ahkamı d;ğer eyaletlere de nunlar neşredccektir. 
teşmil etmektedir. Sa\•e eyaleti ile sahil eyaleti ve 

Bu kararnameye nazaran eyaletler Dubrovnlk, Huid, İlok, Brtçogral, 
birleşebilecekler ve bunların arazi- Şatz, Derventa, Travnik. Fojnika dai-
sinde tadilat yapılabilecektir. releri Hırvatlar eyaleti ismini taşı... 

Nazırlar meclisine mebus intihabı yacak olan mıntakaya bağlanmışlar. 
hakkında bir kararname ne)'"etmek dır. Bu mıntakanın hudutları dev
salfıhiyeti verilmiştir. let teşkilatı yapıldığı zaman kati o

Niyabet meclisinin bir kararname- !arak tesbit edilecektir. Hudut!arın 
si ile nazırlar meclisine matbuat ve tayininde iktısadi. içtimai. coğrafi ve 
cemiyetler kanunu ile sair siyasi ma- siyasi şerait gözönünde tutulacaktır. 
hiyetteki kanunlarda tadilat yapıl- Hırvatlar eyaletini alakadar eden iş. 
masını derpiş eden kararnameler is- ler için icra kuvveti vali vasıtasile 
dar etmek salahiyeti verilmiştiir. kralın elinde olacaktır. Kral, valiyi 

Yeni eyaletin idarai nasp ve azledecektir. Vali kraJ ve di-

Hazırhk Yokmuş 
Mezunen memleketlerinde bulun

makta oİan 'Fransız ve Alman konsO'" 
losları dün sabah şehrimize gelmiş. 
lerdir. 

Alman başkonsolosu Toepke, ken
disile görüşen gazetecilere şunlorı 
söylemişi tir: 
"- Almanyamn her tarafı sükunet 

içindedir. Tatil zamanı olduğundan 

halk sayfiyelere çıkmıştır. Askeri ha
zırlıklarda fevkaladelik yoktur. Harp 
olacağını zannetmiyorum. Bütün ih
tilafların konferans yoluyla halledile. 
bileceğini umuyoruz. 

Ruslarla yapılan anlaşma sulbü 
kuvvetlendirecektir. Danzig mesele
sinin de sulh yoluyla hallerli!ebilece
ğine şüphe etmiyoruz.,, 

Fransız konsolosu M. Emöri de 
bir harbin çıkacağına ihtimal verme
diğini söylemiştir. 

çacağı beyan olunmaktadır. 

lzmir Fuarını Gezenler 
İzmir 27 (A.A.) - Altı gün zarfın

da dokuzuncu enternasyonal lzmir 
fuarını gezenlerin sayısı 145550 ye 

Belgrat, 27 (A.A.) - Dün akşam yete karşı mesuldür. , varmıştır. 

~--~~~~---~-=========================--------------~ 

Harp patladı. Hattın birinci kıs

mı, kısmen elektrlk antralile bir
likte atıl Mir halde kaldı. Hattii bir 
kısım arabalan da uzun müddet ga 
rajda bekledi durdu. 

Nihayet İ tanbul Belediyesi e\•kaf
la bir itilaf yaparak orayı bir şirket 
halinde idareye kalktı. Munsif ol-
mak lazım ~elirse itiraf etmeliyiz ki; 
sabık Vali Muhittin Üstiindaii' bu te
şebhiisün daima zh·an edeceğini \'C 

bunun da fstanhullular tarnfındnı1 
her sene 50 bin lira ödenmek sureti. 
le kapatılması doğru olamı,•ara~nı 
söylemişti Ne ise orası lazım değil. 
Tramvay islemiye ha ladı ve tabii 
ziyan etti. Zaten bu müessesenin bir 
iki ' sene içinde kar etmesini bekle
mek ham bir hayalden haska bir şey 
değildi. Evkaf bu i e te ebbiis ettiği 
7.aman ~onis bir plan tasarlamış ve 
Alemdağına kadar imar edeceği ara
zinin . ereflenmesinden Ye Tnşdelcn
den tanklarla tasıyacal1'1 suvun hede. 
tinden \'esaireden istifadeler düşiin
müştii. 

Bu fikir. haf Rr1Pr1h•M·P oPrİnre 

tamamen değişti ''e hattın istikameti 

tebdil edilerek bir imendifer. bir 

vapur \•e av:rıra bir de hmm'Iİ ofohüs 
enisile haeh olan hir sahile doi!Tu 

tt>mdit olundu. Runnn icin rle l?':tliha 
dokuz ''Üz bin liralık bir istikraz ak
rfohİndu. 

811 halilr hAf 7İvanıfa imk 7.h·an-

Ankara, 27 (A.A.) - Etimesut 
ll'lotörlü tayyare mektebinde havacı. 
1
tk kampını yapmakta olan Gazi Ter 

biye Enstitüsü talebesinden bir genç 
~nstitüdeki arkadaşlarına çocukça 
gösterişler yapmak için mektebin ci. 
"arında alçak irtifadan uçuşlar ya-

Parken bir maniaya çarparak tayya-ı.------------:r .. ~· 
""'ı kırılmış ve başından yaralan - H A D i S E L E R i N. i Ç Y U Z U 

da olmasa bile boreunu ödlyemi~·or
nnıs. Rana soral'c:ıu11,. h11 hat. ' ·ir
mi senf'rf,.n ev,·rl Fr,.nlc1rrin Rt'n· 
table dedikleri kir getirir hale gele-

tnıştır. 

'l'alebe hastaneye nakledilmiştir. 
Talebenin yarası hafif, sıhhi vaziyeti 
tehlikeli değildir, 

--o-
lngilterede Suikastlar 

Londra, 27 {A.A.) - Liverpool'
den "Cümhuriyetçi trlanda ordusu
na,, atfedilen iki suikast vukubulmuş 
tur. Bir bomba posta binasının ceP
heslni hasara uğratmıştır. Diğer bir 
bomba da büyük bir mağazanın önün 
de Patlamıştır. 

1 Bu iki bomba, suikastçinin esvap. 
arını tutuşturduğu için kimin tarafın 

dan atıldığını tesbit etmek imkanı ha
sı) olmuştur. Halk tevkif edilen sui
kastçiyi linç etmek istemiş ise de po. 
• buna manı olmuştur. 

• 

• 

Beynelmilel vaziyetin vahametini arttırmaıı ve 
Almanyanın anıızın bir tecavüz hareketine giriı
mui ihtimaline karıı, Polonya, bütün tedbirleri
ni almıftır. Şimdiden 2 milyon aıker ıilah altın
dadır. Mütemadiyen de aevkiyat yapılmaktadır. 
Polonya Müli Müdafaa Meclisi, diğer bütün ihti
yatlara hazır bulunmalarını bildirmif ve 24 saat 
zarfında bir milyon askeri daha silah altına ala· 
büecek ıekilde bütün tertibatı tamamlamııtır. 

• Franko Sovyet • Alman paktının imzasını ve anti. 
koınint~rn paktın ıx;zulmasını, Almanya ile olan mii-

nasebetlcrini biraz daha gevşetmek için miinaı;ip bir 

fırsat ~aynu~hr. Bunun için, dahili harp bittiği gün· 
denb<.'ri Bcriiııin ısrarı iizcrine ve miitehassıs namı 

altında İ!.Jınn~·ol ordusunda alıkonulmuş olan Alman 
zabitleri, derhal geri gönderileceklerdir. 

+ 
lngiltere, Süveyfte, Maltada, Cebelitarıkta bütün 
aıkeri tedbirleri tamamlamııtrr. lngilterenin Ak
dniz donanma.ıı da kıımen Maltada, kıımen Ce
belitankta toplanmıı ve emir bekler bir hale ko
nulmuıtur. 

* 
İngilteTenin VP Fransanın bir harp takdirinı1e Poton-
yaya yapacaklan yardımlara ait plan, üç taraflı ola
rak son bir defa daha gözden geçirilmiş ve kati şek. 
lini almıştır. 1\lüttefikleri. icabında Polonyaya. ıdlih 

, .e bilhaı-sa tan·are yetiştirmek üzere tertibat almı -
tardır. 

mez. 
Halbuki oraların hu hatta olan ih

tiyarı şimendifer hattına muvn7.İ ol· 
maktan ziyade amut i tikametlerde 
idi. 

f mtfi. hu hat~r bir farnftan Kısık· 
lı - tisküdar arasında isletirken. di 
~er taraftan da Annr1olu k"t1sı vt> ha
\'Blisi idn ve dedii!im Pihl rlnha zi· 
''ade sahile anıuf '1Crvic:1rr ''""""' ofo
hiisler isletmive test:hhiis edilmeli 
idi. Bövlcltkle daha az nara sarfede
rek nakliyat !lıervisini daha ''asi bir 
sahaya fe mil imkanı hasıl olur hem 
de simenıHfer ve vapura sebepsiz re
kabet edilmiş olmazdı. 

Ne ise, şimdi geri rlönülm<'si 
miimkün olmayan bir hareketi bey
hude tenkit etmiyclim. 

Bence Üskiidar ' 'e Kadıköy hnttı
ILOt!en savfavı cevfrinızl 



' 
At Yarışları 

Heyecanlı Oldu 
Bahsimüşterekte Bir Sürpriz Oldu 

K.J 
( 

ikinci Bir 
Münih Harbin 

ÖN UNU 
Alamaz! 

1 
,Başı l inc:de) 

meselesinin halli için mi İngilteı eye 
tekllner yapmıştır; yoksa bütün Al. 
rnan ve İtalyan müddeiyatı etrafında 
esaslı bir müzakere zemini mi hazır-
lamak istemistir? 

Birinci şıkkı tercih ettiği takdir. 
de Almanya bu defa kendisi ikınci 
bir Münih konft•ransı akdini temin<' 
çalışıyor demektir, bunu tehdit ile 
demokrasilere yaptıramayınca b17.7.nt 

kendisi yapmağa mecbur olmuştur 

Bu onun için bir ricattir, fakat sıılh 
yolunu açan ve Almanyayı bir harbe 
girmeksizin az çok muvaffakıyetlC'r 
teminine götüren yol olduğu için, 
yine Alman halkı tarafından tasvlp 
edilecek bir harekettir. 

Şimdi bütiin mesele şuradad\r· 

Bu müzakereler iki tarafı ikinci bir 
Münibe mi götürecektir, yoksa biitiin 
Avrupa meselelerini esasından h!lll~
den bir sulh masasına mı oturta-.:ak. 

TAN 

Afyonda 
Kurtuluş 

Bayramı 
Afyon, 27 <A.A.) - Afyonun kur

tulutunun yddonümü olan bugün 
şehrimizde biıyiık tezahüratla kut • 
lanmıştır. Tam i•tirdat saatinde er. 
duyu temsil eden bir kıtamn alkış
lar arasında şehre girmesile başlıvan 
kurtuluş şenliklerine iştira!< etmiş O

lan butün Afyon ve civarı halkı bu 
sevinçli dakikalarında Ebedi Şefin 

aziz hatırasını tazimle anmıslar ve 
Milli Şefimize knrşı sevgi ve b:ığlı. 

lıklarını bir defa daha teyit eylemiş
lerdir. 

Halkevimiz mensupları dün Koca
tepeye her sene yaptıkları mutat zi
yareti vapmışlardır. Halkevliler saat 
11 de Kocatepeye varm1şl11r ve bura. 
da civar köylerden ge1mi bulunan 
halkın ıştirakile yapılan merasime 
İstiklal marşı ile başlanmış ve onu 
takiben bayrak çekilmi tır. 

Bir subay. o günkü harekatı. top
rak üzerinde izah etti ve Başkuman
dan meydan muharebe·ine istirak et. 
miş olan köylülerden h::ıtıraları din. 
lendi. 

tır? Kafileye dönüşte Karacaören kö-

İkinci bir Münib, bugünkii iMi _ yünde halkevt tarafından bir kır zi-

laflan Hitleri memnun edecek bir yafeti verllmişitir. 
----o----

p a mu k ipliğine bağlamak dernektir. Görelede FındılC 
Yalnız Danzig ve Koridor meseleııfni Toıı:>lanması Bitti 
halledecek olan bir konferans, dun • Görele (TAN1 - Fındık mahsulil-
yaya sulh getirmeğe kafi değildir. nün topla11rnası tamamen uitmiştlr. 

Böyle bir anlaşma tekrar Almım· Mahsuliin yas olarak paz<:rlara ge
yaya istediğini vermek ve onun pre!\- tirilmesini temine memur llanlar, 
. .. . sıkı bir kontrol tatbik etmektedir. 

O.ünkü yanflaTdan bir görünüı c.ıe ıeyirciler tı3ın1 arttırmaktan başka bir nC'"tice ler. Kurutulmadan getiriler. !ındık. 
Velie!endi koşu mahallinde yapı-ıkan yaştaki halis kan Arap at ve veremez. Böyle bir konferansa razı lar, toplanarak belediyeye teslim e

lan at koşularının altıncı haftası da kısraklara mahsus olup, ikramiyesi olmak, Bitlerin muvaffakıyetini ko. dilmekte ve belediye tarafından ku-
dün çak kalabalık bir meraklı kitlesi birinciye 180 lira, ikinciye 55 lira, laylaştırmak olur. rutularak masrafı alındıktan sonra, 
önünde yapılmıştır. üçüncüye 20 lira, mesafesi 2800 met. sahiplerine teslim olunmaktadır. 

Dunkü yarışta bahsimüşterek - reydi. Bu koşuya beş hayvan iştirak çünkü artık demokrasiler dP., 
te bir de sürpriz olmuştur. Dördün! etmiştir. Alderviş birinci, Bahtiyar bütün dünya da öğrenmiştir zig meselesinin halli, hiç bir şey hal. 
cü ve beşinci koşu arasındaki çifte ikinci, Ceyl&n üçüncülüğü kazan- ki, Hitle.rin hedefi Danzig ve Koridor letmiyecektir. 
bahiste Alderviş .. Mart bir hayvam- mı~. değildir. Hitlerin davaları daha ge • Dünyayı huzur ve sükuna kavuş. 
m bulan Bakırköylü fınncı Mehmet, Ganyan 340 plaseler 130, 100 ku. niş ve daha şümullüdür. Yalnız o bu turmak için ikinci bir Münib konfe. 
bir liraya mukabil 590 lira kazan • ruş vermiştir. davalannı adım adım tahakkuk et. ransına değil, esaslı bir sulh konf<> • 

lubeye Davet 
Fatih Aıkerlik fubealnden: 
1 - Bu yıl askerlık çatına .ıren 335 

doğumlularla tah il ve sıhhi sebeplerden 
oturu ertesi seneye bıralolanlınn son yok
lamasma Fatih askerlik şubesi binasmda 
toplanacak 939 yılı askerlik meclisinde ba
kılacaktır. 

2 - Yoklamanın b şlıınıncı 1 eylül 939, 
bıtiml 30 Birincıtesrin 939 dur. 

3 - Yoklama <.'uma, pazartesi. çarşam
ba olmak üzere haftada uç giın sabah saat 
9 dan s at 12 ye kadar devam edecektir. 

4 - Tecile tabi resmi ve hu u 1 okull r
da mudavim okurl rın kayıtlı bulunduk
ları mekteplerden u ule UYl?Un fotogranı, 

tasdikli ve ika getirmeleri IAzımdır. 

5 - Yuksek mekteplerden mezun yi.ik-
ek ehliyetnamell olanların da lkincit~ ı in 

939 da yedek ııubay okuluna ıltmelerf em
ri icabından bulunduiu cihetle bunların 
askerlik meolıı;lne muracaatla hemen yok-
1 m l rını yaptırmalan, gelmiyenler hak
kınd k nunl muamele yapılacağı UAn o· 
lunur. 

Zelııirll Aazla B_,«lulclu 
Kozan <TAN) - Rumeli mP.vkihı. 

de bağında bulunan kuıyuııu)'ltt te. 
mızlemek Jstiyen Selinllcli Seyfi. oğ
lu Mustafayı kuyuya indlrmi~tir ·Bi
raz sonra Mustafa "ölüyorum.. dıye 
bağırınca. beline ip bağlayıp kuvuya 
inmiş ve oğlunu kurtannı~tıT. Fakat 
oğlu kuyudan çıkıp ipi kendisine &ar
kı tıncaya kadar, kuy·ıdakl zehfr!i 
gazlardan boğulup ölmüştüt'. 

Topla,_ıılar, tlauetler : 

Konferans ve Temıll 
9•hremlnl Hılkevlnden: 
30 Atuıtos Ba,kumandan meydan "mu

harebe inin zaferinin 17 nci yıldönümil 
münasebetlle evimizde saat 21 de kitap-
aray üyelerinden Bay Cevat Odyakmaz 
tarafından bir konferans verilecektir. Kon
feransı mateaklp g6sterit kolumuz tara
fından bir piyes temsil edilecektir. Herkes 
geleblllr. 

28 - 8 - 939 

RAD~O 
ANKARA RADYOSU 

Tüklye 
Tflrklye 

Radyodifüıyoa Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 

Dalp Vzunlutu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes 20 Kw. 

Pazartesi, 28. 8. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk milzlll - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teorolo)I haberleri. 13.15 - 14.00 Müzik 
(Karışık program - Pi.). 

19.00 Program. 19.05 Milztk (Dans mil?.1-
11 - Pi.), 19.30 Türk milzill (İnce saz fu· 
lı), 20.15 Konuıma, 20.30 Memleket saat 
ayan, aJını ve meteoroloji haberleri. 20 50 
Turk milzlğl: Okuyanlar: Muzaffer tlkar, 
Calanlar: Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. 1 - Rauf Yekta Bey· 
Mahur peşrevi, 2 - LAtlf ala: Mahur 
şarkı (Taltif edeblbem), 3 - Rahmi .Bey: 
Mahur şarkı (Servlnaum seyret çıkmış 
oyuna), 4 - ŞQkrO Şenozan: Mahur şarkı, 
(Bu sevda ne tatlı yalan), 5 - Kanun tak
timi, 6 - Klzım t7z: Hüzzam sarkı (Bir 
ıill bulamam), 8 - Lemi: Karcafar şarkı 
(Güzel tavrından bellidir), 9 - Muhay
yer türkü (Dama bu]zur sererler), 10 -
Halk türkilsü (Karanfil olacaksın), 21.30 
Konuşma, 21.45 Neşeli plAklar • R. 2U50 
MOzlk (Operetler), 22.00 Müzik (Küçük 
orkestra. Şef: Necip Aıkın): 1 - l"ranz 
Lehar: E\•a opertlnln valsleri, 2 - Bruno 
Hartmann: Parlak gilneş ıııiında dans -
fnterm. 3-Fransz Lehar. Çareviç opere
tinden potpuri, 4 - Tschalkowsky: Hl\zln 
şarkı (Op. No. 2), 5 - J. Straua: Rltttt 
pasman - komik operuınuı balesi, 8 -
Hana Schneider: Meibur retrenlerden 
(potpuri), 23.00 Son ajans haberleri, 7.lra· 
at, esham ve tahvilAt, kambiyo - nukut 
borsası (ffat), 23.20 Milzik (Cazband - Pl.) 
23.55 • 24.00 Yarınki proıram. 

YENi NEŞRiYAT ı 

T0RKIYE KIZILAY M'CMUA81 - 187 
nci ayısı çıkm11tır. Bilh~u zehirli ıaz
lar ve maskeler hakkındaki münderecatı 
şayanı dikkattir. 

.................... atalın 
"" 

mı§tır. Uçüncü ve dördüncil lco111 ara • tirmek metodunu takip etmektedir. ransına ihtiyaç vardır. Bütün Avru. 
a&riaci kofuı u.-.,..,.,.,.w .. ı-• .... r91w-.... ~•r ............... r • .,...., •• :--..~mmmın~rnra· 

kan Arap erkek ve dişi taylara mah- tutturanlar da on bir lira kazanmış- d~nyanın böyle basit .. ibi~. iş ~çin hr..rbi esaslı bir surette gözden geçirilerek 
snc: olup ikramiyesi birinciye 120 li. lardır. goze alması daha muşkuldur. Nıtc- hal şekillerine bağlanır. Bütün iddi- Nevralii. kırıkhk. ve bütün ağrllarınııi derhal 
r;,- ikinciye 50 lira, üçüncüye 20 lira, Beşinci koşu Kabatepe koşusu): kim Süde~ Alma~~n da.vasmda tn. • alar ve mukabil iddialar tetkik olu • LliEhP leabnıda CJiinde J kase ahnablH..-

kekar. .-w 
mesafesi 1600 metreydi. Bu koşuya İki yaşındaki yerli halis kan İngiliz glltere böyle kuçuk bır dava içın narak her tarafı memnun edecek e
iki hayvan iştirak etmiştir. Önal bi- erkek ve dişi taylara mahsus olup, harp edemiyeceğini kabul ederek saslar tesbit olunur ve dünya bu sa-
rinci. Diker ikinci olmuştur. ikramiyesi birinciye 1175 lira, ikin • Münih anlaşmasını imzalamakta yede mütemadi bir ıstırap menhaı 

Ganyan 175 kuruş vermiştir. ciye 150 Ira, üçüncüye 75 lira. Mesa- mahzur. ~örmemişti. Sonra Südet olan bugünkü huzursuzluk ve müva· 
İkinei kotu: tiç yaşındaki yerU fesi 1200 metreydi. Bu koşuya beş meselesının arkasınd~n ~k?s~ovak: zenesizlikten kurtulmuş olur. 

yanmkan İngiliz erkek ve dişi tay • tay iştirak etmiştir. ya ve Arnavutluğun ışgali hadıselerı Onun için ikinci bir Münihe dün. 
lara mahsus olup, ikramiyesi birinci- Martbir birinci, Abine Poureux çıktı. yanın artık tahammi.ilü kalmamı~tır 
ye 370 lira, ikinciye 75 lira, üçüncü.. ikinci, Mis üçüncülüğü kaıanmıılır. Şimdi de Danzig meselesi bir pa. Muvakkat tedbirlerin derde deva ol· 
ye 25 lira olup mesafesi 1800 ır.et • Ganyan 2000, plaseler 750, 100 ravandır. Demokrasiler böyle blr mıyacağına kanaat hasıl olmuştur 
reydi. Bu koşuya dört hayvan işti • kuruş vermiıtir. mesele için harbi göze almazlar ka- Meseleyi kökiinden halletmek için 
rak etmiş Poyraz birinci, Nirvaı:ıa i- Üçüncü, dördüncü, beşinci yanı naatiyle Hitler diğer davalannı ı.,n. bütün devletlerin i~rak edeceğı bir 
kinci, Önkes üçüncü olmuşlardır. arasındaki üçüzlü bahsimüşterek raya bırakmı§tır. Binaenaleyh Dan • sulh konferansına ihtiyaç vardır. 

Ganyan 120, pliaeler 100, 125 120 lira ve beıinci koıudaki ikili ba. 
vermiştir. histe 3/1 i bulanlar da yirmi V.ç bu-

j}çüncü koşu (Usun Çayır k0f111u): çuk lira kazanmlflardır. 
Dört ve daha Yukan yqtaki yerli Koşular, iki hafta daha uzatılmı1-
yarımkan İngiliz at ve kısraklara tır. 
mahsus olup ikramiyesi, birinciye 
435 lira, ikinciye 55 lira,. 

Üçüncüye yirmi lira, mesafesi 
3000 metreydi. Bu koşuya da dört 
hayvan iştirak etmiş, Olga birinci, 
Mahmure ikinci, Ceylan üçüncüJüğü 
kazanınııtır. 

Ganyan 315, plaseler 125, 125 
kuruş vermiştir. 

Dördüncü koıu: Dört ve daha yu-

nın yapyabilmesi ve borcunu öde
nıeai için şunlan yapmak gerektir: 

1 - Evkaf bu hatta olan hakkını 
lleW etmelidir. 

Z - Bu hat htanbul tramvay ida· 
ftsine raptedllip İstanbul ıebekesi
nin bir şubesi sayılmalıdır. 

Tramvay • Otobiı 
Çarpı1ma11 

Şoför Recebin 2405 numaralı oto. 
busu ile vatman Sadığın idaresinde. 
ki Maçka - Beyazıt tramvayı arasın

da Sultanahmette bir çarpışma ol. 
muştur. Her ikisi de ehemmiyetli su. 
rette hasara ugramıJ. nüfusça zayiat 
olmamıştır. 

iki Gün Hapis 
Evvelki gece Tevfik isminde birisi 

fazlaca sarhoı olarak Küçükpazarda 
Mehmedin kahvesine gidip rezalet 
çıkarmıya baş amıştır. Kahveci Tev
figi teskine çalışırken sarho1 bir tat
la Mehmedin uzerine hücum etmiı, 
ve bu sırada polisler kend sini ya
kalamıştır. 

Bandırmada Biçki, Dikiş Yurdu 

Yurtlan yeni muanlan muallimleri ile beraber 
Talebelerin 7 ay içinde hazırladıkları 

Bandırma, (TAN) - Semiha tde. 
elbise, şapka ve çiçekler bir sergi 

3 - Buaünkü pahalı tarife katiy
yen ucuzlatılmak ıuretile halkın da
ha çok ıidip ıelmesine imkan veril
melidir. 

Dün Sultanahmet sulh ceza mah· 
kemesi Tevfiğin suçunu sabit gör .. 
müş ve 2 gün hapsine karar vererek 

niz diklı ve biçki yurdu imtihanları halinde hazırlanmıs. cok takdir top- , 

' - Çamlıca tepesine bir tırnaklı 
hat yapıp etrafını tramvay idaresi 
namına istimlak ederek 10uadan is
teyenlere satmalıdır. 

5 - Hattın diier silnrdluadald 
boı tarlalan btimlik edip imu et
meli, bu suretle hattın tapyautı 

yolcu miktannı arttırırken aru be· 
delleri farkından da ktifadeler temin 
etmelidir. 

Bunlar yapılmaua, her sene Yeya 
iki senede bir -Osküdar tramvayları 
derdi nilkseder ve günün birinde de 
bu hattın belki de yavaı yavq tatili 
imkinlan düşünülmek •lired ha
ni olur. 

derhal tevkif etmiftir. 

"Türk· yurdun dajlaruıda. or-' . 
manlarında, ovalannda, deıuz-
lerlnde her bucatında nasıl , r 
bir bilgi ve kendine güven ı 
yürüyor, dolaşıyorsa, yurdun 
aaumamnda da, ayni suretle do
lapbilmelidlr. 

Bu iae, Türkü, çoeuklui'un· 
dan, vatan kuşlarile, vatan ha· 
vası \,çinde yanp alıştırmakla 

1 
başlar." 1935 

_ K.ATAT()'RK 

bitmiş ve 9 bayan mezun olmuştur. lamıştır. 

L E -----·'~ 30 Ağustos Zafer Bayramında 
Sinemacılık San'atınm hakiki zaferi olan 

T O R K Ç E 

KES 1 F 
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ALAY 1 
Fllmlle Yeni Mevsimine Baıhyor. 

1 

l ,._..F.il•im•S•er,•6•im•iz•i•z•iy•a•r•e
11
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Devlet Denizyolları lıletmesi 
Umum Müdürlüqü ilanları 

Vapurlann Haftalık Hareket Tarifesi 
28 Ağuıtoıtan 4 EylGle kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurlar111 lslmlerl, kalkıı gii11 ve 
ıaatlerl ve kalkacaklan rıhtımlar. 

Karadenls hattına - Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 de (Gü
neysu), Pazar 16 da (Aksu). Oalata nhtı-
mından. , 

Bartın hattına Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An
talya). Sirkeci rıhtımından. 

binit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
atudan7a hattına Pazartesi 13 de ve dijer günler 8.45 de 

CMarakaz). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve 
Pazar 20 de (Trak). Salı ve Çarpmba pos
taları Tophane nhtımından, diğer postalar 
Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak). Galata rıhtımından. Aynca Çarpın. 
ba 20 de (Antalya) ve Cumartesi 20 de 
(Menin). Tophane nhtunından. 
Not: Sah postuı lzmir Fuan milnasebetile 

ilaveten yapılacaktır. 
Karahlga hattına Salı ve Cuma 19 da <&eyyar). Tophane nh-

tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından İmroz hattına 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Bartın), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci nhtımından. 
İzmir Sür'at hattma -
•lusin hattına 

NOT: 

Pazar 11 de Clzmir). Galata nhtım1ndan. 
Salı 10 da <Anıfarta), Cuma 10 da CKadeş). 
Sirkeci rıhtımından. ((67SO) 

Vapur seferleri hakkında her türlü mallimat apğıda teıefon nu
maralan yazıh acentelerden öğrenilir. 
Galata Acenteliii ı- Galata nhbmı, Limanlar 

Umum MüdilrlülU binası 

altında 4Z362 
Galata Aeentellfi Galata nhtımı, Mmtaka 

Liman rcislltt binası al-
tında 40J3:i 

Slrkeel Acenteliii Sirkeci Yolcu salonu U74U 

* * Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak üzere 
nama ve hamiline olarak ef1ıas ve müessesata verilmiş olan gerek şe
hir hatlarile İzmir Körfez vapurlanna ve gerek uzak seferler vapur
larına mahsus parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 Ağustos 
939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve serbest seyahat 
varakalannın 30 Ağustos 939 tarihine kadar İstanbulda İşletmemi· 
'le ve İrmirde ~ht!mt~ hıdflıd 1'feı1 nl11nur. "Rfi~~ . 



28. 8. 939 

28 Ağustos 939 

TAN 
ABONE 

Tllrklyo 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ı sene 
6 Ay 

::!800 Kr. .. 
" 3 Ay 

• 1 Ay 

1500 
800 
800 

.. 
" .. 

MllleUcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli milddct sırnslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değlştlrmclt 25 kuruştur. 

Cevap tcııwnektuplara 10 kunısluk 
pul ildvcsl ~z.ımdır. 

~!4ıl!..,!Mıı~ ~ 1 

Bir Fincan Kahve 
67,5 Kuruşa 
Y azın başlangıcındanh~ri Bclc~İye, şehrin mulıtelıf sn) fıyc 

yerlerindeki gazinolarda fiyatları 

kontrol ederek, bunları ucu7.latmnk 
çarelerini aradı. Bütün gazinolar ge
zildi fiyatlar tetkik edildi. Yeni ta-

, wl 
rifeler yapıldı ve halka ucuz eg en· 
ce imkanlannı temin çareleri arandı. 

Bu zahmetin verdiği netice hak

kında bir fikir edinmek istiyorsruıız, 

her hangi bir gazinodaki fiyatları 

tetkik ediniz. Alacağınız netice ha

zindir. 
Belki siz de, he~ gittiğiniz yerde 

\•erdiğiniz para ile bu neticeyi biz
zat tecrübe etmişsinizdir. Fakat ben 
Belediyenin dikkatini çekmek için, 
dün akıam Suadiye gazinosunda gör
düğüm liste)"i kopye ettim, nakledi. 
l·orum: 

Kahve ve çay 67 i Krş. 

Kahve filtre 90 " 
' SUt, tikolata 90 ,, 

Ankara birası 70 ,, (Evvelce 85 
imiş. Bira fi. 
atları ucuzla· 
yınca bu ten. 
zil5t yapıl

mış) 

15 CI. lik rakı 85 " 1 kadeh vbkl 1Z'1 i ... 
_Llıilonata 67 l ,, 
"" .. --- uı z 11 

Yani bir akşam bu gazinoda bir 
saat hava almak btenıeoiz, fJir kah· 
'"e için, bir kilo et parasından fazla 
bir ücret ödemeğe mecbursunuz. 

Bu fiyatlan tesbit ederken, kulla
nılan vahidi kıyasi nedir bilmiyo. 
rum. Fakat kıymeti kırk para olan 
bir kahvenin 67 misli yükselebilme. 
si için, nasıl bir hesap yapıldığını 
öğrenmek hakikaten merakı mucip
tir. 

* Belediye İktisat miidüriyctinin ve 

kaymakamların halkı biraz düşline
rek fiyatlarda ona göre tenziltıt yap

tırnıalan ıehir halkının daha ucuz 

eğlenmesini temin bakımından bu. 

na ıiddetle ihtiyaç '\·ardır. Filvaki 
mevsimin sonuna geliyoruz, fakat 
mevsimin sonuna gelmiş olmaklığı. 
mız, bu gazinolann ihtikar denecek 
derecede yüksek fiyatlar almakta 
devam etmelerini maoor göster2mez. 

Her şeyden evvel, ve her şeyden 
ziyade halkın menfaatini gözönünde 
bulunduran Belediye Reisimizin bu 
meseleyi de layık olduğu ehemmi
Yetle tetkik ettirip, miisbet bir ne
ticeyo varacağını şliphesiz sayıyo
ruz. 

Bayramist• Bir Hırsız 
~ebekeıi Tutuldu 

Bayramiç, (TAN) - Manifaturacı 
Eyüp Gündüzün dükkanını soyan, 
bahçıvan Hüseyinin bahçesini basa
rak kansının boynundan 11 altın, 
ayrıca gramofon ve av çütesi, Kfre- j 
tnitçi Galibin evinden de 390 lira ve 
eşya çalan hırsızların iki seneden be 
ri bir şebeke halinde çalıştıkları an.. 
!aşılmıştır. 

Catalçamdan Rıza Gemici, Adil 
Gemici ve Hasan Gemici, Nevruz 
köyünden Süleyman Kadri Yılmaz, 
Yeğit Aliler köyünden Şakir oğlu 
Rıfat Gönen Camisi mahallesinden 
Ahmet oğlu Rıza Şengezer ve Tev
fik Çağlar, bu şebekeyi teşkil eden 
hırsızlar olmak zannile tevkil olun
muşlardır. 

• 
Niksar - Tokat Maçı 

Erbaa (TAN) - Niksara giden To. 
katlı futbolcüler, orada yaptıkları 
lhaçı ikiye karşı dokuz sayı ile ka
lannııslardır. 

TAN 

Profesör Sadrettin Celc11 Antel, bugünkü yazısında günün maarif meseleleri arasında bulunan 

· · ı k · t•h · t ·n·n hangi esaslara istinat bir mevzuu ele ahyor, gayelerıne uygun bır olgun u ım ı anı sıs emı ı 

etmesi ıazım geleceğini izah ederek noktai nazarları mukayeseli §ekilde ortaya koyuyor. 

• • • • 

anı tih 
Nasıl Olmalıdır? 

O Igunluk imtihanı, gen~ 
le re yüksek tahsil mü -

esseselerinin kapılannı açan 
bir anahtardır. 

Bu müesses-?lere g!ren gençl.:ı
rin kültür seviyeleri bakımındaı1 

kıymetleri ve l:ıinneti::-e yüksek 
tahsildr>n istifade derecel.:ri, büyük 
mıkyasta, bu ır.ıtihan s:stenıin;n 

k ymüine bağlıdır. Bunun içindır 

ki, eh~mmiyetle üzerinde durul -
mağa ceğer bir meseledir 

Evvela, olgurJuk imtihamnm 
mahiyt>tini tebat üz ettirelim: 

Fransada. bizim ol~unluk :ı""l • 
thanının karşılığı olan bakalorea 
imtihanının mahiyeti ve gayesi o. 
rada lise tahsili.ne hakim olan rnh 
ve zihniyete uygundur, yani, genç· 
lerin lisede kazandıkları bilgile • 
rin mıktarını, h a t t a yük
sek tahsili takibe kRbiliyetlı olup 
olmadıklarını tahkik e:.mekten zj. 

yade onların umumi kültürlerini 
meydana çıkarmaktır 

Şüphesiz, lise tahsilinin esas he
defi gençlere (:ımumi kültür) t&bi. 
rlyle ifade ettiğuniz fikri vaz1yeti 
kazandırmak ol.foğu gibi, olgunluk 
imtihanının esaQ gayesi de, bu kül
türün mevcudiyetini tahkik et • 
meldir. 

Üniversite- ve diğer yüksek 
mektepler, ihtıs3s tahsili veren, 
serbest mesleklere hazırlayan mü. 
esseselerdir. Umumi kültürle meş
ı!lll olacak zamanlan yoktur. Bu. 
raya gelen getıç1crın, mu a ksk 
sure_tte, bu kültürü kazanmış ol -
maları lazımdır. Çünkü insanın, 

mesleki gayelere götüren vasıtn • 
ların intihabında serbest ve hakim 
bulunduğu (serbest meslekler) de 
zekanın ve kültürün rolü, muay
yen kaidelere ve tekniklere bağlı 
olduğu sınai mesleklerden daha 
büyüktür. 

Ancak umumi kültürlerini tah. 
kik ettiğimiz gençlerin üniversi • 
tenin muhtelif şubelerinin tedri • 
satını muvaffakıyetle takip ece • 
bilmeleri için, muhtelif ilim şube. 
lerine ait anahtar mahiyetindeki 
esas bilgilere snhip ve hakim ol -
maları, bunlara tasarruf etmeleri 
şarttır. Mesela, lise müfredat pro. 
gramına dahil olan matematik ve 
fizik bilgilerini tamamiyle kazan
mamış olan gençlerin, üniversitenin 
matematik ve fizik kısımlarının 

tedrisatını takip etmelerine im • 
kan yoktur. 

Binaenaleyh; olgunluk imtiha -
nının, umumi kültürle beraber, 
muhtelif ilim şubelerine ait esas 
bilgileri tahkik edecek şekilde tan. 
zim edilmesi lfızımdır. 

B ugün bizde tatbik edilen (ol
gunluk imtihanı) bu mak • 

sadı temin edebiliyor mu? 
Beş sene evveline gelinceye 

kadar bizde tatbik edilen (bakalo
rea imtihanı) nda, liselerin edebi. 
yat ve fen kollarından mezun o
lanlar, bütün esas derslerin üç se. 
nelik müfredatından sadece sozlii 
hir imtihan geçiriyorlardı. 

Bu sistem mahzurlu görülerek 
kaldırıldı. Hakil.:aten. lise mezun
larının, üç senede tedris edilen bü. 
tün derslerin müfredatından im
tihana tabi olmalan, gençleri, ma. 
nasız, kıymetsiz hatta zararlı bir 
hafıza cehdine sevkediyor, fakat 
bu suretle onların muhakeme, ter
tip, tasnif, inşa kabiliyetleri ve 
umumi kültürleri hakkında bir fi. 
kir edinmek kabil olmıyordu .. Bu 
imtihanlarda, hafızası kuvvetli o
lan papaganlar daha çok muvaffak 
oluyorlardı. 

Yazılı imtihanlara hiç yer ver. 
memesi de, eski bakaloreanın za
yıf noktalarından birini teşkil edi. 
yordu. } 

Bunun verine ı?ecen ve bugün 

Yazan: 
Sadrettin Celal Antel 

tatbik edilen olgunluk imtihanının 
mahiyeti ve kıymeti nedir? 

Bu sisteme g ö r e gençler 
olgunluk imtihnnını, tahsilleri · 
ni bitirdikleri l i s e d e yahut 
Maarif Vekaletinin göstereceği bir 
mektepte, lise munllimlerinder. te
şekkül eden bir (olgunluk tmtıban 
komisyonları) huzurunda vermek. 
tedirler. 

Lise olgunluk imtihanı iki ne
vidir: 

1 - Fen kolu olgunluğu: Lise. 
nin fen kolundan liseyi bitirip 
diplomasını almış olanlara mahsus. 

2 - Edebiyat olgunluğu: Ede
biyat kolundan diplomasını almış 

olanlara mahsustur. 
Fen kolu imtihanı şu der~ 

grupiarından yapılmaktadır: 

1. Türkçe bir kompozisyon. 
II. Riynziye. 
III. Fizik - kimya. 
iV. Tabliye. 
Edebiyat kolu olgunluğu şu 

ders gruplarından yapılmaktadır: 
1. Türkçe bir konpozisyon. 
ll. Edebiyat. 
JII. Tarih ve coğrafya. 
iV. Felsefe -1e içtimaiyat. 
Her yılın haziran ve eylfıl dev

reıerınae açııan ııse olgun uk lm • 
tihanlarında suallerin, bu ders 
gruplarının hangi kısımlarınrfan 

(bahislerinden) seçileceği, ders yı
lının başında Maarif Vekaleti ta • 
rafından bildirilmektedir. 

Türkçe konpozisyon yazılı, di -
ğer derslerin imtihanları hem ya. 
zıh, hem sözlüdür. Tam not on -
dur. Türkçe konpozisyonda en az 
beş, diğer derslerde sözlüde en az • 
dört numara almak şarttır. Yazılı 
ve sözlü imtihanların notlarrı bir. 
lcştirilerek muvaffakıyet derecesi 
tesbit edilir. 

M ahiyetinf ve mekanizmasını 
kısaca anlattığım olgunluk 

imtihanının, kendinden evvelki ba
kalorea imtihanına nazaran en bü. 
yük faikiyeti, yazılı yoklamalara 
geniş bir yer vermesi ve bilhassa, 
edebiyat ve fen kolları mezun -
larını müştereken bir (türkçe kon. 
pozisyon) yoklamasına tabi kıl -
ması ve bunda asgari 5 numara 
kazananları muvaffak olmuş say • 
masıdır. 

Fikri teşekkül, mantıki tefek • 
kür .bakımındaı:ı ehemmiyeti her. 
kesce tasdik edilen ana lisanına 
hakimiyet ve tasarrufun, kültür 
tahsili veren Uselere girecek genç
lerde her şeyden evvel bulunması 
lazım gelen bir iktidar olduğuna 
nazaran (türkçe konpozisyon) un, 
olgunluk imtihanında . ön planda 
gelmesi ve bunda muvaffak olı:ımr. 
yanların, başka hiç bir şeye bs.k -
mıyarak, doğrudan doğruya redde. 
dilmeleri tabii ve zaruri görülme
lidir. 

Bu noktaya işaret ettikten son. 
ra, bu (olgunluk imtihanı) siste -
minin fikrimce ~akat olan cihetle-· 
rini göstermek istiyorum: 

1 - İki dersten başka dersle -
rin yazılı imtihan suallerinin, her 
lisenin kendi imtihan komisyonla. 
rı tarafından tertip edilmeleri do
layısıyle bu suallerin müsavi veya 
muadil kıymette olmamaları ve 
bu yüzden bütün namzetlerın mü. 
savi şartlar içinde bulunmama1arı. 

1
2 - Sualleri Maarif Vekaleti 

tarafından tertip edilip gönderilen 
derslerin imtihanlarına ait kağıt -
lar, ölçüleri, takdirleri, şiddet ve • 
ya müsamaha dereceleri başka o -
lan muallimler tarafından tetkik 
edildiğinden, bu ~mtihan kağıtla • 

rına takdir edilen notların ayni 
kıymette olmamaları. 

3 - Sözlü imtihanların da. ta!<· 
dirleri ve ölçüleri başka olan ko -
misyonlar tarafından yapılması do
layısıylc, bu imtihanlarda da Mm. 
zetlere verilen notların ayni kıy • 
mette olmamaları. 

4 - Fen ve edebiyet kolları , 
nın olgunluklarmda • üniversite 
tahsilini takip için zaruri görülen -
vabancı dile ait bir yoklamanın .; 

bulunmaması. 

5 - Fen kolunda, kültür ka
zandıracak derslerin başında gden 
felsefeye, tarih ve coğrafyaya ait 
yoklamaların bulunmaması. 

6 - Edebiy3t kolunda da, il . 
mi zihniyetin teşekkülünde mü : 
him rol oynayan. matematik. fi • 
zik ve tabii ilimlere ait yoklama
ların bulunmaması. 

B ugün tatbik edilen olgunluk 
imtihanı sisteminin tenkidi. 

ni yaptıktan sonra, gayelerine uy
gun bir olgunluk imtihanı s1stl'mi
nin istinat edeceği esasları tesbit 
edelim: 

ı - Olgunluk imtihanı. mahi
yeti itibarıyle, bir tahsil de\Tesi • 
nioilirme im ı anı degı dir. Lic;eyi 
bitirenlere, lise tahsili bitirme dip
loması verilmeli ve bu diplomaya 
sahip olanlar. baremin verdiği 

haklardan istifade etmelidirler. 
Olgunluk imtihanı. yüksek tah. 

sili, bilhassa üniversiteyi al.:lkaiar 
eder. Bunun içindir ki, üniversite
nin ilmi ve pedagojik nezareti al • 
tında yapılması icabeder. 

Fransada bakalorea imtihan : 
ları fen ve edebiyet fakültelerin • 
de yapılır. Evvelce yalnız ünıver
site profesörlerinden müteşekkil 

jüri, bugün üniversite profesörle -
riyle, lise mualimlerinden teşek • 
.kül etmektedir. Jürinin reisi dai • 
ma bir fakülte profesorüdür. 

Bizde de bu sistemi kabul et· 
mek doğru olur kanaatindeyim. 

2 - Olgunluk imtihanı ikı kı. 
sım olmalıdır: Yazılı ve sözlü. 

Esas imtihanlar, yazılı olanlar
dır. Yazılı imtihanlar. , Fransız 
bakaloreasındakı gibi • eliminatoi-
re olmalıdır; yfmi ancak yazılı 
imtihanlarda muvaffak olanlar, 
sözlü imtihanlara girmek hakkını 
kazanmalıdırlar 

3 - Yazılı imtihan sualleri. e. 
debiyat ve fen fakülteleri profe -
sörleriyle lise muallimlerinden 
müteşekkil merkezi bir komisyon 
tarafından hazırlanmalıdır. 

İmtihan kağıtları , bu neyet ta
rafından tesbit edilen umumi esas. 
Iara, direktiflere, ölçülere göre ha. 
reket eden ve bu heyetin kontıolü 
altında üniversitede çalışan ko!lliS· 
yonlar tarafından tetkik edilerek 
not takdir olunmalıdır 

4 - Yazılı imtihanlar iki nevi 
olmalıdır: 

Biri, mÜ5bet vakıa bHgilerini, 
hem ilim şubesinde anahtar mahı
yetinde olan esas bilgileri kontrol 
edecek mahiyette sualler ve mese. 
leleri ihtiva eden imtihanlar ki 
bunlar, (bilgi testleri) tekniğin"! gö. 
re tertip edilebilir. 

İkincisi, bilhassa zihni tertip, 
tasnif, inşa ve muhakeme ve ifade 
kabiliyetlerini, kültür seviyt>sini 
tahkik edecek mahiyette konpo • 
zisyonlar ve dissertasyonlardır . 

5 - Yazılı ve sözlü imtihanlar. 
da sualler • umumiyetle bugün ol
duğu gibi • yalnız son sınıf müfre
datından değil, bütün üç sene müf
redatından seçilmelidir. Ancak, bu 

sualler ve meseleler, yukarıda işa
ret ettiğim gibi, ikinci ve ı.iç~nc~ 
derecede ehemmiyeti olan bilgılerı 
değil, belki esas bilgileri kont~ol 
edecek tarzda biiyük bir itına ıle 
tertip edilmelidir Suallerin terti. 
bi, (olgunluk imtihanı) nın kıyme: 
ti üzerinde, - müsbet veya menfı 
şekilde • en çok müessir olan bir 
amildir. 

6 - l\ramzetlertn umumı zeka 
bakımından muayenekrini 

de, umumi zekanın bilhassa ser -
best mesleklerdi:? oynadığı mühim 
rol dolayısıyle faydalı buluyoruz. 
Bu zeka muayenesinin dığer bir 
faydası da, muhtelif şehirlerdeki 

liselerde bazı dersleri kifayetsiz 
muallimlerden görmüş, yahut mu
allimsizlik yüzünden bazı ilim şu. 
belerine ait bilgileri noksan kalmış 
olduğu halde zekaları çok yüksek 
olan gençlerin mağduriyetlerine 

mani olmasıdır. 
Maarif Vekaleti, bu ihtiyaca 

uygun bir zeka testinin hazırlan. 
masını, pedagoji enstitüsiine bir 
vazife olarak vermelidir. 

7 - Yazılı imtihanlar her Hse
de yapılacaktır. Fakat sözlü imti -
hanlar ancak, memleketin coğrafi 

vaziyeti, münakale kolaylıkları gö. 
zönünde bulundurularak, mıktar -
Iarı ve yerleri Maarif Vekaletinct: 
tayin ve tcsbft edilecek viliiyet 
merkezlerinde yapılmalıdır. (Mc. 

selfı: Ankara, İstanbul - İzmir. Er. 

zurum • Adana - Kastamoni .. ) 
Üniverşite profesörlerınden ve 

lise muallimlerinden müteşekkil 

olan ve ayni esaslara ve ölçülere 
göre hareket eden imtihan heyet. 
leri bu mıntakalara giderek, yazılı 
imtihanlarda muvaffak olmuş o -
lan gençlerin sözlü imtihanlarını 

yapacaklardır. 

Vekalet, malt vaziyeti müsait 
olmıyan gençlere, (olgunluk ınıti. 

hanı merkezi) olarak tayin edilen 
şehirlere gidip gelmeleri ve ora -
da kalmaları masraflarını kar~ı -
}ayacak mıktarda yadımda bulun. 
malıdır. 

8 - Olgunluk :mtihanlamıda, 
namzedin mektep karnesinde tes. 
bit edilen çalışkanlık ve muvaffa. 
kıyet vaziyetinin de gözonünde 
bulundurulmnsı faydalıdır. 

9 - Edebivat koluna ilmi zih
niyetin, fen koluna felsefi zıhniye. 
tin \'e edebi zevkin teşekkülünü 

temin eden disiplinlere ait yokln -
maların muhakkak surette konma. 
sı lazımdır. 

10 - Fransız bakalorea imti • 
hanında olduğu gibi, muhtelıf ders 
lerin imtihan notları için, dersle -
rin ehemmiyetlerine göre muhte • 
lif emsaller tesbıti doğru olur. 

Mesela. edebıyat kolunda fel • 
sefe dissertasyonu için 3 emsaJ ve
rildiği halde tabii ilimler ıçin bir 
emsal kabul edılebilir. 

Bunun gibi fen kolunda mate
matik için 3, felsefe dissertasyo • 
nu için 2 emsal tesbit olunabilir. 

11 - Edebiyat ve fen olgun • 
luklarına yabancı dile ait bir yazı
lı imtihan konmalıdır. 

Tesbit ettiğim esnslara uygun 
olarak yaptığım bir progra-

mı, bu hususta bir fikir veruıek 
rnaksadıyle. aşağıya yazıyorum. 

Fakat muhakkaktır ki, mükem. 
mel ve tatbik kabiliyeti haiz bir 
olgunluk programı. ancak müte -
hassıs bir komisyon tarafından cid 
di tetkiklerden sonra meydana ge. 
lebilir. 

Edebiyat kolu için: 
Yazılı: Emsal 
1 - Türkçe konpozisyon 4 
2 - Edebiyat 3 
3 - Felse!e dissertasvonu 3 
4 - Tarih ve coğrafya 2 
5 - Yabnncı dil 2 

(Devamı 8 incide) 
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B eyrut Mektubu : 

Filistinde 
Türk Bayrağı 

B eyrut, 25 Hususi) - Geçen 
hafta Akkn şehrine uğradım. 

Bu şehirde oynanan son kanlı facia, 
Seyh Esat Şakirin büyiik oğlu Dr. 
inverin vahşiyane hir surette öldü
rülmesi idi. Şeyh Esat Şakiri Türki
yede tanıyanlar çoktur. Sultan Ha • 
midin sara~ mda kütiiphane memuru 
daha sonra parlınanda mebus, tnri -
hin bir sal fasını daha ce";rince dör
düncü ordu miiftüsü ve Cemal paşa
nın nedimi hassı. 

Şeyh Esat Şakir, işgal zamanın -
da İngilizler tarnf ından iki sene nef
yolunm uşt u. Bu defa da ihtilnlciler 
doğrudan doğruya onu idama mah -
kum etmişlerdi. Fakat karakuş clehn. 
sı onlara gayet acı ve intikamcı bir 
fikir verdi. intikamdan maksat. lıns· 
ma, acı, ıstırap rektirmek değil fıli? 

Şeyh öldürüldiikten sonm diinyndan 
ne haberi olacak? Öyle ise kıymetli 
\'e pek sevdiği oğlunu öldürmeli .. 

Ve bu böyle oldu. Dr. hastahane· 
ye çağrıldı. Kumluk üstünde öldü • 
riildii... 

Katil aranıyordu.. Fakat ateşli 
bir araştırma ile. İngiliz askerleri, 
evleri bir bir yokluyorlnr, halkı baş
tan hasa gözden geçiriyorlardı. 

~ . . 
Evler sıra ile araştırıldığı ıçın, 

İngiliz askerleri bir aralık, kapısın· 
da Tiirk bayrağı asılı olan bir eve 
geldiler. Bfşlarındaki zabit, onların 

içeri girmelerine \'akit bırakmadan: 
"- Dur! .. " kuınandnsını verdi. 
Efrat hayret içindeydi. Zahit, i· 

kinci kumandayı verdi: 
"- Üç adım geri marş!" 
Artık İngiliz askerleri şimtli ka • 

pıda dalgalanan Tiirk bayrağını gö -
riip vaziyeti takdir etmi terdi. Zabit 
sefiim verdi. Efrat da selam verdi. 
Türk bayrağı, güliimseyerck eteğini 
salladı, nazikane selllmı iti'dc etti. 

Bu merasimi miiteakip zahi!, po· 
lis komiserin:? sordu: 

- Bu bayrak neden burada nsı
lı? 

- Ev sahibi Türk tebaasıdır. 
İngiliz zabiti bir daha selıim \'er. 

di \'e biti ik eve doğru yürüdü. 
Biitiiıı halk, Tiirk bayrağına uzun 

ve hürmetkar baktı \'e göz yaşlarını 
sildi. 

* Cümhuriyct • Krallık 

Mübarezesi : 

Garip değil mi? Araplar krallık 
ile cümlıuriyet şekilleri ara • 

sında bir fark gözetmezler. Tarihe 
bir göz gezdiriniz. Peygamberden 
sonra otuz kiisur sene cümhuriyet 
devresi kaim oldu. Onu müteakiben 
l\fua\'iye krallık tesis etti. Fakat halk 
daima ekilden ziyade e hasa ehem
miyet verdi. 1 te mcselil Yemende j. 
mıım Yahya hem ciimlıurrcisidir, 

hem de kraldır. Cümhurreisidir: 
Çiinkii intihap ile bu makamı işgal 
etti. Kraldır: Çünkii, krallığın biitiin 
salahiyetlerini haizdir. Fakat ondan 
sonra imamlık çoruklarına ait değil. 
dir. Yine milletin intihabına bırakıl
mıştır. 

Şu mukaddemeden sonra Suriye· 
de sekli hüktlmet hakkında halkın 
ihtimamsızlığına ta~ii hayret edil • 
ınez. 

Faysa]. Surlyede kra1 oldu. Kim. 
c itiraz etmedi. tic: sene ev,•el yine 

ayni halk ciimhurin•ti alkı ladt. 
Hayret etmeyiniz. Bugiin de kral. 

lık fikri her tarafı io;;l!al edivor. f"a -
kat eşhas hususunda ittilnksızlık 
var. 

İşin en tuhaf yeri. Suriyede ciim· 
huriyct krallığa intikal ederken, I
rakta da kralJıi!"Jn yerine ciimhuri -
yet tesisi fikirleri uyanıyor. 

Filistine gelince, Kudüs miirtüsü 
Hacı Emin gayet koyu cümhuriyet
çidir. Fakat krallıktan gayri bir "rkli 
idare tamma\'an 1ngilterenin Filis • 
tinde ciimhuri~·et tesis etmesi müftü 
için tatlı bir riiyndan haşka bir şey 
değildir. İşte bu suretle cılız cünı • 
huriye{, kalın pıw.ulu krallık ile mü. 
hareze ediyor. Netice belli fl,.5-il nıi? 

G. C. 

"Türk çocuğu, 

Her işte oldui'hı ı:ibi, ha\•acı
lıkta da, en yiiksek diizeyde 
e'Ökte. seni hekliyen yerini. a7 
zamanda. dolduracaksın." 1933 

K.ATATÜRR 
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Bükemedikl • Eli erı 
•• • 
Operler, ilk Fırsatta 
Ayni Eli Keserlerdi 

-----Yazan-----

M. Turhan TAN 

Tekirdağlı Hü.ıeyin, dünkü güreşlerJe raklbinln sırtını yere ~etirirken 

E ski Almanya imparatorlu.. 
ğuna, orta çağda kurulup 

biri gümüş, biri demir ve biri al· 
tın olarak üç taca istinat eden mu
kaddes Cermen Roma imparator
luğu müessesesine dört imparator 
vermiş olan Frankonya hanedanı
nın en kuvvetJi ve en ünlü şahsi. 
yeti Dördüncü Hanridir Bu :1't, 
1056 da tahta çıktı, 1076 da Papa 
Yedincı Greguvar ile çetin bir mü
cadeleye girişti, 

Profesyonel Güreşler 

Tekirdağlı Dün 
Bankof' a Yine 
Galebe Çaldı 

G eçen hafta Tekirdağlıya yeni- bir güreşi istemiş ve Hiiseyin tara
len Bulgar pehlivanı Ban- fından kabul edilmişti. Uzun müna

xof ile Manisalı Halile mağlup olan kaşalardan sonra müsabakanın yar. 
Skoviçin hasımlarını intikum maçına mışar saatten üç devre olmasına ka
daveti kabul edilmesi!e dün Taksim rar verildi. 
stadında, dört, beş bin kişilik bir se- Güreş çok sert başladı. Her iki ta
yirci kütlesi onünde te1t.-:rr karşılaş- raf tn seri hamleler yapıyorlardı. Fn.. 
tılar. Bugün için ,!iu}:ük _2}r ~~ng ku- kat Hüseyinin hakimi et· ~ 
rulmuştu. Saat uç buçukta gureşlere uzun surmc ive asmı ı e çocu gı'bı 

o"'ınamıya başladı. Her dakika Bulga-başlandı. J 

rın mağlubiyeti bekleniyordu ve bu 
Ankaralı Muıtala ·Somalı Fethi mukadder akıbetti. Yenıniye değil, 

İlk müsabaka Ankaralı Mustafa i- yenilmemiye uğraşan Bulgar, ilk 
le Somalı Fethi arasında oldu. İlk da.- devreyi güçlükle atlattı. İkinci dev. 
kikadan ağır basmıya başlıyan So- reye yine Hüseyinin hamlelerile baş· 
malı Fethi üçüncü dakikada güzel landı. Bulgar favullu ha~eke:lerle 
bir kafa kolla hasmmltl. sırtını yere ı mukabele ediyordu. Hakemın hırkaç 
getirerek galip geldi. defa ihtarına maruz kal~ı ... On alt~ncı 

dakikada Bulgarı alta duşuren Husc
Adapaz.rlı Celôl • Süleyman ~n bacak bükmesile hasmını kıvra~-
İkinci güreşi Adnpazarlı Celtılle dırmnya başladı. Bu arada fena bır 

Süleyman yaptılar. Ad:ıpazarlı Ce- darbe alan Bulgar, kıvranarak güreşi 
lalin hakimiyeti altında geçen mü. bırakmıya mecbur oldu. Müsabaka
sabakanm dordüncü dakikasında Ce- ya devam edemiyeceği anlaşılan BuJ. 
liıl tuşla galip geldi. garın bu vaziyeti karşısında, hare· 

Romanyalı Ahmet· Hüseyin 

Günün üçüncü müsabakası Ro
manyalı Ahmet ile Yamalı Hüseyin 
arasında oldu. Geçen hafta Mülayi. 
me karşı güzel bir güreş yapan Ro
manyalı Ahmet Hüseyin ile çok çe. 
tin ve zevkli bir müsabnka yaptı. Al
tıncı dakikada cok müşkiil bir vazi
yete düşen Hüseyin pes etmek mec. 
buriyetinde kaldı ve Romanyalı Ah
met bu suretle galip geldi. 

Maniıalı Halil - Skoviç 

kette kast görülmediği için Tekir
dağlı hükmen galip ilan edildi. 

Dünkü Tenis Müsabakaları 
Tenis federasyonu tarafından İs

tanbul, Atina, Ankara, İzmir tenis
çileri arasında olmak üzere tertip e
dilen İstanbul tenis kupası müsaba
kalanna Atina ve İzmirlilerin gel
memesile İstanbul - Ankara arasın
da başlandı ve şu neticeler alındı: 

Jnfte (İstanbul) - UlutUrk (Ankara) yn 
6-0. 6-1. 6-2 gallp. 

1 
Kris (İstanbul) - Zamopulos (İst3n-

İlk mühim karşılaşma Halil ile bul) a 7-5, 6-3, 6-2 galip. 
Sk · d intikam müsabakası 1 Eralp (Ankara) - Ferran (İstanbul) a 

ovıç arasın a 4-6 6-4 6-3 6-2 gali 
M- bak dan ev ' ' · p. mah"yctinde oldu. usa a - Armitagc (İstanbul) - Baldlni (İston-

vel güreşin ne suretle devam edece- bul) a 6-3, 2-6, 7-5 gnlıp. 
ği münakaşa edildi. Nihayet memnu Tclynn (İstanbul) - Eralp tstanbula 

unlar olmamak üzere yirmişer da- 6-2, 2-6, 6-1, 9-7 gnllp gelmişlerdir. 
oy na karar TEK BAYANLAR: Munlltı İstanbul -
kikadan üç devre yapılması Armltage İstanbuln, Parkan Ankara, Dc-
verildi. santi fstnnbuln gnllp geldiler. 

Orta hakemi Sami Karaye!, jüri çlFT ERKEKLER: Anknrndan Kara-
he eti gazetecilerdi. İlk dakika biri- kaş - Suot çitti Jaffe - Bamblno lstanhul 

· ~ · d ·1 ti Dörd"incü çiftine, İstnnbuldan Rıza - Derviş c;!ftl, 
bırını eneme ı e ~eç : . . . • fstnnbuldnn Vedat Abut - Ccmnl çiftine ve 
dakikadan sonra Halıl hakımıyetı ele fstnnbuldnn fbrnhlm - Cimcoz; çi!U de 
aldı ve hasmını ezmiye başladı ve Ankaradan Kerim - Eralp ~lftlne, İstan
bu devre Halil ağır basmaktn berabc.r buldnn Krfs - p,.revynn çiftı, İs.tanbuldnn 
b" türlü rak:binin sırtını yere getı- Bius - FeıTnn çıftlnc galip gcldılcr. 

Demirspor 
Yelken 

Birincisi 
Su sporlan ajanlığı tarafından ter

tip edilerek üç gündenberi Moda ko
yunda devam etmekte olan İstanbul 
yelken şampiyonluğu diın nihayet-
1endirildi. Sert bir poyraz altında ce
reyan eden dünkü müsabaka Hayır
sızada - Moda koyu arasında ve dört 
buçuk mil üzerinde oldu. Yarışlar3. 

Fenerbahçe, Galatasaray, Güneş, De
mirspor tekneleri girdi. 

Bir gün evvelki yarışlarda altışar 
puvanla haşhaşa giden Galatasaray. 
D3mirspor şampiyonluğu paylaşa

caklardı. V müsabaka neticesinde 

mi metre farkla birinci. Galatasa
raydan Niyazi ikinci, Güneşten İb
rahim üçüncü oldu. 

Üç günlük müsabakaların umumi 
tasnifinde Derr.irspor 9 puvanla İs
tanbul birincill!Jini kazandı. Galata
saray 8 puvanla ikinc1, Güneş 5 pu
vanla üçüncü ve Fenerbahçe 3 pu
vanla dördüncü olmuştur. 

Cihat Fenerbahçeye Girdi 
Eski Güneş ve Milli Takım kaleci

si Cihadın hangi kliibe gireceği spor 
efkBn umumiyesini alakadar eden 
mühim bir hadise idi. Mektepten 
mezun olan Cihat, Fenerbahçe Klü
büne intisap etmiş ve klüpçe tescil 
muamelesi ikmal edilmiştir. Bugün 
için en iyi kalecimiz olan Cihadın 

Sarı lfıcivertliler arasına karışması 

ile Fenerbahçe takımı çok mühim 
bir eleman kazanmış olmaktadır. 

Bu da Fenerlilerin önümüzdeki se
ne için rakipleri karşısına kuvvetli 
bir kadro ile çıkacağını göstermek
tedir. 

Sındırgıda Spor Sahası 
Sındırgı, (TAN) - Gençlerbirliği 

sporcuları, kaza parti katıbi Balıke
sirli Kamil Pınarın delalr.t ve reh
berliğile, her hafta muntazam ekzer
sizler yapmaktadır. Mevcut spor sa. 
hası işe yaramaz olduğundan sporun 
ilerlemesine bir m{ıni teşkil ediyor. 
Sahanın iyi bir şekle getir!lmesi için 
lazım gelen üç bin liranın Beden Ter. 
biyesi Genel Direktörlüğünden temi
ni maksadile, Balıkesir mebusu Ha
cim Muhittin Çarıklının delaletini 
rica etmişlerdir. 

lzmirdeki Güreıler 
ır . MUHTEL.İT EKiPLER: Mczburynn, A-

remedı. (İ tanbul) _ Parkan, Knrnkaş çi!-
İk . · devrenin on dördüncü da- revyan 

ıncı .. . h tine ırallp geldi. 

İzmir, 27 (Tan Muhabirinden) -
Fuar güreşlerinin ikinci gününde 56 
kiloda Çakır Ahmet (İstanbul), Ni
yazi (Ankara) yı hükmen yendi. 61 
kilo::Ia Ankaradan Suat, İzmirden Du 
rakı 6, 7 dakikada tuşla yendi. 66 ki
loda 1stanbuldan Servet, İzmirden 
Bekiri tuşla, 72 kiloda İstanbuldan 

kikcsında bir bncnk bukmesıle as- M.. b kal.ar hafta ortasında dc-
mını miişkül vaziyete düşüren Ha1il usda a kt" 

. vam e ece ır. 
yine bir ey yapamadı. !3ır oyu.n tc.t- ·:.:._:.:.=:.----""""---=-~ 
bik etmek istiyen Skovıç ~endı oyu- "Hava kuvvetlerinin oJdığı 
nı.lc sırtı yere gelerek yenıldJ. Hake- elıemmi .. ·eti gözönündc tuta-

.. d b . .ı 

min kararına itiraz e.ttı ıse e u ı- rnk mesaimizi plônlaştırmak ve 
tirazı varit görülınedı. bu ~evzuu Uiyık olduğu ehcm-

T ekirdağlı Hüıeyin - Bankol miyetle milletin naznrında canlı 
k tutmak ıa·zımdır." 1937 

S - t"'ın en m;ihim müsaba a-
ıra "Un · . ~ • 

1 . 11. Geçen haf takı maglu-
,ına ge mış · . 
biyeti kabul ctmiyen Bulgar ikınci 
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Faik İzmirden Nuriyi tuşla, 79 kiloda 
Ankaradan Vahit, İstanbuldan İsma. 
m tuşla, 87 kiloda Ankaralı Sait, İz. 
mirden Nuriyi tuşla, ağır sıklette Ço
ban Mehmet, Ankaralı Satılrruşı tuş
la yendiler. 

Biri taca. biri haça istinat eden 
bu iki adamı bozuşturan, dostluk
tan dü~manlığa sevkeden sebep, 
klisenin saraya tahakküm etmek is. 
temesi ve sarayın da klise kazan
cına müdahale etmesidir. Papa, 
yeryüzündeki bütün kliselerin ken. 
di emri altında bulunmasını isti
yordu. Almanyada, Fransada, İn
gilterede ve her yerde papasları, 

piskoposları nasp ve azletmek hak. 
kını elinde bulundurmak azmini 
güdüyordu. Bu suretle kliselerc 
bağlı milyarlar kıymetinde araziye, 
emlake vazıyet etmiş olacaktı. Her 
hükümdar gibi Dördüncü Hanri de 
bu teşebbüse karşı koydu. Lakin 
başka hükümdarlar muhı>berı? ve 
müzakere yoluyla, tatlı dille ve 
rica üslubu ile Papanın meramını 
önlemiye çalıştıkları halde o, sert 
ve haşin davrandı, Papanın burnu 
dibindeki kliscleri bile kendi seç
tiği oaoasların idaresi altına v~r-
u. • ·'.lolo.&UJ' u J'-UI V•&: pa;;;ı.&•Vtn-'0 fSVU. 

derdi. Kolda mıntakası rahipliği
ni para ile sattı ve Papanın bu :ş. 
leri protesto etmesine karşı ona da· 
şu mektubu yazdı: 

"Ben Hanri, gazp ile ,tecavüz i
le kral olmadım. Allahın arzu5ile 
ve takdirile bu yüksek makama gel. 
dim. Sen ise Papa değil, s:ı.hte ve 
yalancı bir papassın!,, 

B öyle bir taarruzu.~ ve Pa~a 
ile yapılacak mucad~lenın 

Almanyada uyandırabileceği hoş

nutsuzlukları da hesap!ıyan Dör
düncü Hanri, o ağır mektubu yoL 
ladıktan sonra propagandaya. da 
germi vermiş ve Papanın kendisini 
Romaya gelip tarziye vermiye zor
ladığını, bu haysiyet kırıcı davete 
icabet etmediği takdircle Aforoz e
dileceği bildirilmek suretıle tehıJit 
olunduğunu halk arasında yaymı
ya girişmişti. Maksadı Alman gu
rurunu harekete getirmek ve klise 
tarafından yapılması beklenen hü
cumları o milli gurur ile önlemek
ti. 

Lakin Yedinci Greguvar da son 
kozu oynamak üzere idi. Çünk~ 
Dördüncü Hanrinin karşısınd~ ~~
cat ederse tacın haça tahakkumu-
ne yol açmış olacaktL . 

Greguvar bu mülahaza ıle en 
büyük silahı kullandı, Dö.rdüncü 
Hanriyi aforozladı. O da klıse kuv
vetini yine klise kuvvetile karşıla
mak için Papa tarafından aforoz e. 
dilmiş, hizmetten çıkarılmış ve-

birer suretle gönülleri kırılmış ya .. 
piskoposlardan, papaslardan mu-
rekkep olarak Worms'da ruhani 
bir kongre topladı, Yedinci Gre -
guvarın Papalığa layık olma~.ığm.a 
karar verdirdi ve bu karar uzerı
ne bir kat daha gazaba gelen Pa
pa, aforozlanmış bir ada~ın . ta~t 
üzerinde kalamıyaca~ını ılerı su
rerck Hanriyi imparatorluktan da 
azletti. 

H anri, sayıları ha~~i kah.arık 
olan bir papas zumresı ta

rafından iltizam oluncluğuna gü
venerek ve kendini kuvvetli hisse
derek Papa ile mücadelede ıc;rara 
yelteniyordu. Fakat imparatorlar 
nüfuzunun kırılmasmı kendi men
faatlerine uygun gören dukler, 
senyörler, ortaya çıkan fırsatı ka
çırmadılar, Hanri aleyhine ayak
landılar ve bir seneye kadar Papa 

"..c 
ile barışmadığı, aforozdan. kurtul-

d ~ t kdı'rde yerine bır başka ma ıgı a .... 
imparator intihap edeccklerını soy. 

lediler. 
Hanri bu vaziyette bir Cermen 

politikacısı gibi davrandı. Bükeme
diği eli öpmek yolunu tuttu, Papa
nın merhametine sığınmak kara
rını aldı. onun bu kararı yerine 
getirmek için İtalyaya yaptığı se
fer, tarihte (Kanosa) ziyareti nami. 
le meşhurdur. 

Greguvar, Alman Prenslerinin 
ve senyörlerinin Hanri aleyhine 
bcleşmelerinden istifade ederek, 
Almanyaya gitmeyi ve Afor.:.ızlu 

İmparatora indirilecek son darbe. 
yi orada hazırlamayı tasarlamıştı. 
Hanri, bu tasavvuru da duydu. 
ğundan telaşa düştü, Mevsimin 
kara kış olduğunu bile düşünme
di, düşünemedi. zevcesi Berta ıle 
oğlu Konrad'ı yanına aldı. bir ka
nunuevvel ayının son günlerinde 
yola çıktı, karlar ve fırtınalar i
çinde mesafeler aştı . Alplnrın kar. 
lı tepelerinden geçti, ltalyaya gir
di. 

P apa. mağlup ettiği hasmını 
• Kontes Matild'in Kanosa 
adlı şatosunda bekliyordu. Bu şa
to, Apenin dağları arasında ya
pılmıştı, üç katlı s(ır ile çevrili o
lup, gayet müstahkemdi. lmpara
tor Hanri - yalınayak. başı ka
bak - işte bu kale yavrusuna 
geldi. karlar içinde sürüne sürüne 
ikinci duvar hattını geçip. ücün
cü hat önünde durdu. Sesi çıkmı
yan bir dilenci vazivetinde dizüs
tü çökerek, gün batıncıya kadar 
bekledi. 

Papa Greguvar. onun geldiği. 
ni, karlar içinde inim inim inledi. 
ğini bildiği halde, alaka gösterme· 
di, kayıtsız kaldı. Hatta lmpara
torun ertesi ve daha ertesi gün 
gelerek, ayni yerde. ayni şekilde 
merhamet beklemesine de aldırış 
etmedi. Çünkü bir imparatorun 
bir Papa yanında hiç bir kıymeti 

. 
JM,.; ~ 

olmadığını bütün dünyaya, parlak 
bir misalle göstermek ic;tiyordu. 

Şatoya ancak dördüncü günkü, 
6elişindedir ki, Papanın nedimle
ri, musahipleri ve katipleri Han. 
riye acıdılar 1 şefaatte bulundular 
ve ertesi gün onun tövbesini elin. 
!emeğe Grcguvar'dan söz aldılar. 
Fakat inatçı Papa, İmparatoru 
huzuruna kabul etmezden önce, 
bir kaç şart ileri sürüyor ve bun
ların kabulünü istiyordu. Alınan 
prenslerinden mürekkep bir mah
kemenin hükmüne razı olmak, o 
hüküm verilinceye kadar hüku
met işlerine karışmamak, her za. 
man Papanın emrine inkıyat et. 
mek gibi, ağır maddelerden iba
ret olan bu şartları imparator ka
bul ettiğinden, Papa da kendisi
ni kilise kapısında huzuruna ze
tirtti. 

H anri yine yalınayaktı ve a
çık baştı. Ellerini birbirine 

kavuşturarak. karlar üzerine diz 
çvkmüştü, Greguvar elinden tu
tup onu kaldırdı, alnına bir buse 
kondurdu ve bu suretle taç ile haç 
barışmış oldu. 

Fakat Hanri, bükeme<liğinden 

dolayı zilletlere katlanarak öptü
ğü bu eli, mutlaka kesm~k ülkü
sünden vaz geçmedi, her hileye 
ve her çareye baş vurdu. llkin 
Almanyadaki düşmanlarını tepe
ledi, iyi ve kötü günlerinde ken
disi aleyhine kalkacak t~k baş bı
rakmadı. sonra Romayı ı.aptetti, 

Greguvarı kaçırdı ve yerine yeni 
bir papa tayin eyledi. 

Fakat sürüm sürüm süri.mıfür

düğü Greguvarın ölümünden son
ra, onun da yıldızı karardı, tahtı 

değişti. isyan eden oğluna mağ

hip olnrak tacını, tahtını bıraktı, 

şurada burada süründü. dılenme
derecelerine geldi, bir kilısede i-. 
ltıhi okuyuculuğu yapmıya rıza 

gösterdiği halde, böyle bir vazife 
dahi bulamadı, derin bir sefalet 
içinde ölüp gitti. 
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Ali Kemalin istifası 
Ali Galip ile Halit, Bu istifa Haberi Üzerine 

Hayretlerinden Sersemlemiş Bir Hale Gelmişlerdi 
Benim için ne hazin haldir ki, 

hu mühim mevzuun münakaşasım 
benimle yapanlar yine Ali GaJip ve 
Halit Beyler oldu. Çünkü onlar Ali 
Kemalin yıkılmaz bir kuvvet oldu
ğuna kanaat besliyorlardı. Mustafa 
Kemal Paşanın azlini onun temin 
ettiğinde de şüpheleri olmadığın
dan herife muhabbetleri bilhassa 
çoğalmıştı. O sebeple' istifasını ina
nılmaz bir hadise gibi telakki et
mişler ve koşa koşa yanıma geJ
mişlerdi. 

Sersemleşınlşlerdi. Ancak yiğit
liğe kir sürmemek için yine yük. 
sekten atıyorlardı, akıl ve hayale 
sığmaz şekilde konuşuyorlardı. Bu 
politika düşkünlerinin o sıradaki 
sözlerine bakılırsa Mustafa Kemal 
Paşayı tevkif J!tmek ve İstanbula 
yollamak evvelce vacip ise şimdi 
farz halini almıştı. Çünkii böyle 
bir muamele ile Ali Kemalin - si
yasi bir sukut olduğu sezilen • is
tifasından doğabilecek üzüntüler 
• Rürriyet ve İtilaf fıı·kasına mun
hasır üzühtüler - giderilmese bile 
azaltılmış olacaktı. 

Odamda baş gösteren bu tatsız 
münakaşadan son derece sıkılıyor
dum. Lakin heriflerle istihza et
mekten de geri kalmıyordum. Bir 
aralık söz1 3 cü ordu müfettişinin 
yakalanması keyfiyeti üzerinde 
dönmiye başladı. Ali Kemal unu
tulmuş, her şey unutulmuş ve yal. 
nız bu meselenin münakaşasına gi 
rişilmiş idi. Ben bu fırsatı kaçır
madım, evvelki karşılaşmamızda 
ya}ltığuu giLl ,yLıc c:hlul \.ıh l.avır-

aldım. Ali Galip Be..ve sordum: 

sumet izhar, hakikatte ise İstanbu. 
lun siyasi ve içtimai rezaletlerile 
mücadeleyi tasavvur eden Abaza 
Mehmet Paşayı yine burada, Sı

vas şehrinde Kalavun Yusuf Paşa, 
niçin tevkif edemedi? Tarihi karı~· 
tırırsak yakın sayılacak mazi için
de halkın muhabbetine ve muza _ 
haretine güvenerek herhangi bir 

sebeple ileri atılanların kolay ko
lay mağlUp edilemediklerini görü
rüz. Onun için makul olalım, sü -
kfınetle konuşalım. Bağrı yanık va
tana yeni bir yara da bi:ı açmıya
lım. 

Vay efendim vay. Sen misin ta
rihten bahseden, sen misin süku. 

net tavsiye eyliyen. ArtLlt ne İtti
hatçılığım kaldı, ne isyan çıkarmak 

istiyenlere yardakçıhğım. Yüzüme 
karşı bu töhmetleri tekrar ede.? e-

de, tazeliye tazeliye söy1üyorlardı 
ve muhtelif kelime kalıpları kul
lanarak: Gün.üne hazır ol, demek 
istiyerlardL 

Ben bir yandan güler görünerek 
onları kızdırıyor, bir yandan da 

kendilerini yanımdan uzakla~tır -
mak yollarını arıyordum. İşte bu sı

rada Sıvas merkez telgraf müdürü 
alı al, moru mor bir biçimde odaya 

girdi, titrediği hissolunan ellerile 
adeta sımsıkı tuttuJu şu telgrafı 
bana uzattı: 

Sıva• V aliri Reşit Paşa 
Hazretlerine 

Şimdi Tokattan Sıvasa nıüte-
9eccllien lıareK ı: oıtıtta"Ugunu ~ 

zatı devletleriyle teşerrüi inıkfınt. 

nın takarriip ''c tahakkuk etmek 
üzere bulunınasından dolayı sami
mi surette mütehassis bulunduğu. 
mu arzeylerim. 

Vçüncü Ordu Mülettisi 
Mustafa Kemal 

Bu umulmıyacak haberi alır al
maz ilk düşündüğüm şey, İbrahim 

Tali Beyin Dahiliye Nazırı hakkın
da söylediği sözlerdi. Hakim hekim, 

gazete muhabirliğinde yalan söyle

m.iye alışan Ali Kemal Beyin bü

yük bir siyasi dolap çevirmek hul. 
yasile nezaret santlalyasında da 
yalancılıktan çekinmiyeceğini ve 

"gayri vakii,, vaki göstermiye kal

kışacağını söylemişti. 

23 Haziranda azledildiği bize bil

dirilen Mustafa Kemal Paşanın 27 

haziranda (üçüncü ordu müfettişi) 
unvanını kullanmakta devam et.. 

mesi ve müfettişlik mıntakası da

hilinde seyahate çıkması o hükmün 
doğruluğunu isbat ediyordu. 

İkinci düşündüğüm şey de, Har. 
put valisi ile Hürriyet ve !tila!ın 
Sıvas mümessili tarafından tevkif 
edilzpesi istenilen zatın Sıvasa gel

mek suretile nefsine karşı göster

diği itimat idi. Ben bilhassa bu dü. 

şünceden aldığım şevk ile telgrafı 

bir daha ve bir daha okuduktan 

sonra Ali Galip Beye uzattım: 

-Buyurun, dedim, okuyun. Son

ra da kalkın, tertibat alın, üçi.incü 

(Devamı var) 

-Ne hakla? 
O en hassas bir yerınc çuvaıcıız 

sokulmuş gibi yerinden fırlarken 
ilave ettim: 

I~ Nafıa VekGıletinden: 
- Ve hangi kuvvetle! 

Yine her kafadan bir ses çıkı
yordu. en üst ~rdeden Elaziz va
lisinin sesi dolaşıyordu. Hiddetin. 
den yerinde oturamaz olan Hürri
yet ve İtilafçı vali, bir takım gü
lünç jestler alarak bana tavsiye. 
lerde, ihtarlarda, tehdıtlerde ve ha
zan da kendini toplayıp ricalarda 
bulunuyordu. Altımdaki sandalya. 
nın bile hicap duyarak v~ harekete 
geçerek bu işi yapmasına intizar 
edebileceğini anlatıyordu. 

Onun kısa bir sükütundan isti
fade ettim. Şöyle bir sarih sualde 
bulundum: 

- Geçen gün buyurmuştunuz 

ki, vilayetim hudutları dahilinde, 
müsamaha etmem, bu işi yaparım. 
Hastalandığımı ileri sürerek sizi 
yerime vekil bıraksam o hulyanızı 
burada da tahakkuk ettirmiye ça.. 
lışır mısınız? 

Adamcağız hançeresinin bütün 
kuvvetile bağırdı: 

- Dediğimi vallahi yapanm, 

billahi yaparım, parol donör yapa
rım! 

Halit Bey, büyük bir siyasi mu. 
vaffakıyctin serefini kaçırmaktan ' . 
korkuyormuş gibi yerinden sıçra-
dı: 

- Harput valisi, dedi, bir yana 
dursun. Bu işi ben bile yaparım. 
Yalnız siz bana küçiicük bir pusu. 
la ile salahiyet veriniz. Üst tara
fını düşünmeyiniz. 

İçinde bulunduğumuz vaziyetin 
bütün Osmanlı tarihinde eşi ve ör

neği bulunmadığını bilmekliğime 

rağmen "teşbihte hata almaz,, me. 
selinden cüret alarak ve içi boş ka. 
falara inandırıcı darbeler indirmek 
istiyerck şu cevabı verdim: 

• - Alemdar Mustafa Paşayı, bü. 
yük işler düşündüğü anlaşılmış i
ken sadrazam Çelebi Mustafa Paşa, 
hatta Dördiincii Sultan Mustafa ni

çin tevkif ettiremediler de onun 
yatağanı altında mevkilerini kay
bettiler? Görünüşte yeniçeriliğe hu-

Eksiltmeye konulan iş: , . ,.. . • 
ı - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarJ şebekesıyle sınaı ımlatı ve 

işletme binaları inşaatı keşif bedeli 2.400.000 liradır. 
2 - Eksiltme W/9/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 

de Nafıa Vekaleti Su tsleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında 
~alı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel §artnamesi, fenni şartname ve projeleri 50

1 
lira mukabilin

de Su İşleri Heisliğinden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvak

kat teminat verınesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sek!z gün 
evvel ellerinde bulun:m vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve. 
kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere· vesika almala
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta. 
lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tekHf mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kada• Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4078) (6656) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Tahsil müddeti üç yıl olan yüksek iktısat ve ticaret mektebine tale_ 

be kayıt ve kabulüne 15/Eylul/1939 da başlanarak 30/EylUV1939 ni
hayet verlleeektir. 

Kabul şartları: 

a - Lise bitirme ve olgunluk sınavlarını başarmış olmak, 
b - TicarE!t liselerinden mezun olmak. 
Kayıt mtiddeti içinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 

9,30 - 12,30 arasında müracaat edilmelidir. "-1-. 

İSTANBUL TİCARET LİSESİ : 

A - Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi müdur1üğüne bağlı ve talı. 
sil müddeti üç yıl olan ticaret lisesine talebe kayıt ve kabulüne l/Ey
lul/939 da başlanarak 15/Eylul/939 da nihayet verilecektir. 

'Kabul şart1:arı: 
a - Üç senelik orta mektep tahsilini bit..irmiş olmak, 
b - Dört senelik ticaret mekteplerinden mezun olmak "Bu mek· 

teplerden mezun olanlar lisenin birinci "ihzari,, sınıfında okumazlar.,, 
c - 18 yaşından biiyük olmamak, 
B - Ticaret lisesinin, tahsil müddeti dört yıl olan, orta ticaret kıs-

mına kabul şartları: 
a - İlk mektep mezunu olmak, 
b - 15 yaşından hüyük olmamak. 
Ticaret lisesi ile orta kısmının kayıt müddeti içinde salı ve cuma 

günleri saat 9,30 - 12,30 arasında müracaat edilmelidir. 
Ticaret lisesine ve orta kısmına kayıt edilecek talebelerin velile

rile birlikte müracaatları IBzımdır. "+,, 
"+,, J(ayıt edilmek için müracaat edeceklerin getirmek mecburi. 

yetinde olduklan vesikalar: 
1 - Mektep müdürlüğüne hitaben bir dilekçe; 
2 - Mektep diploma veya tasdiknamelerinin asılları, 
3 - Nüfus kağıdı, 
4 - Aşı kfığıdı ve sıhhat raporu, 
5 - 1yi hal k5.ğıdı, 
6 - 6 tane 4. 5. X 6 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf. 
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SOLDAN SAGA: 
- Bir devlet - Afrikadadn. 
- Demiryolu - Bir memleket. 
- Mah - Hecenin parças1 - Bir çalı;ıı. 
- Bir har! - Zevk, memnuniyet - Bir 

renk. 
- Bir balık - Bir kumanda Ubiri. 
- Dönüş, devir - Siz - Davet edem. 
- Bir viUlyet merkezi - Bir yem. 
- "Yeni., nin bir hecesi - Bir erkek 

ismi - Bir harf. 
- Uyumaktan emir - Tanrı - Bir 

zamir. 
- Mania - Prensip - Bir zamir. 

Olgunluk imtihanı 

Nasll Olmalldır? 
<Başı 5 incide) 

Sözlü: Emsal 
1 - Edebiyat 3 
2 - Felsefe 3 
3 - Tabii ilimler 1 

KAhtadan yazılıyor: 

İki, üç senedenberi kazamı:ııda diplo
malı ebe yoktur. Bundan dolayı halk, bil
hassa memurlıır, aileleri vıızı hamledeceği 
zaman miltereddit dakikalar geçiriyorlar, 
diplomasız ebelerden istifade edip etme
meği düşünilyorlar. Buraya diplomalı bir 

1 ebe gönderilmelidir. 

* Biga yolları ve belediye 

Blgadan bir karllmlz yuıyor: 
Belediyenin elinde bulunan elektrik 

fabrikası gündil:r. çalısmadığı için, bu rıı.
cak günlerde vantil:Hör kullanarak serin
lemelc rni.lınki.ln olmamaktadır. Bir, iki 
dakikacık, yaya kaldırımlarında oturup 
nefes almak isteyen esnaf hakkında da 
hemen zabıt varakası tutuluyor. Gerçi 
kldırımları işgal etmek, esas itibarile, iyi 
bir şey değildir. Lakin on beş metre ge
nişliği olan ve günde t&pu topu elli kişi 
bile geçmiyen bir caddenin yaya kaldırı
mında birkaç dakika oturanlara karşı bu 
kadar sert ıiar<~ketin fayda~ı nedir acaba? 

Pek kalabalık olan İstanbulun Mahmut 
paşa yokuşunda esnafın k;ıldırımları dai
ma işgal ettigini bilenler, bu faydayı an
lıyanuyorlar. 

* 
Akrarayın pazar yeri fena 

Konya Aksarayından yazılıyor: 

Burada seble ve meyva pazarı, metruk 
bir hanın bahçesinde kurulmaktadır. Saha 
dar olduğu için pazarda kımıldanacak yer 
kalmamakta, kapının kiiçilklüğü hasebile 
de pazara girmek isteyenler nöbet bekle
mektedir. Sonra, etra! toz deryası halin
dedir ve yiyecek maddeleri tozlanmakta
dır. Halbuki pazar yeri l\tihaz edilmeğe 
müııait sahalar çoktur ve Belediyemizin, 
halkın çektiği sıkıntıyı ve sıhhat kaidele
rini gözönilne alarak asri bir pazar yeri 
kurması lazımdır. 

* ZongulJ~k poataneıinJen 

şikayet 

4 - Matematik. fizik 1 
Fen kolu için: İstanbuldAn kalkan vııp;ır pazar günleri 

akşamı azami sAat altı buçukta Zongulda
Yazılı: ğa gelmektedir. Müteahhit ile yapılan mu-

Kendisinden birçok ~eyler beklenilen e
vlınlzin faaliyete geçmesi lazımdır. 

* OsküJarda bina vergi•i 

933 senesinde tahrir heyetleri kar:ırile 

yüzde yirmibes ve sonra umumi olarak 
yine bina vergilerinden yüzde yirmi beş 
mecmuu yüzde elli olarak tenzil edildiği 

halde tlskUdar ve civar sahil halkı bu 
tenzilli verı;(iden istifade edemiyoruz. Ya
ni bura halkının ekseriyetinl teşkil eden 
amele, esnaf ve küçük memurlardan yüz
de elli bina vergisi ten:dl edilmiyor. fs
tanbul ciheti bu yüzde 50 den istifade edi
yor. Müracaat ettiğimiz makamlar bize şu 
cevabı veriyor~ "Üskiidar ve civarı kad:ıs
trosu ikmal edilmedikçe bu temilli ver
giden istifade edemezsiniz." diyorlar. 

Peki. Senelerdenberi bizlerden alınan 

bu yüzde em fazla vergi kadastronun ik
malinde iade edilecek mi? Edilmiyecekse 
kadastronurı ikmalinin tesrii. Kabil değil
se ikmalinden evvel Üsküdar halkı ol:ın 
bizlerin de fstasbul halkı gibi bina vergi
lerinden tenzile nasibedar olmamız için 
yüksek .saylavlarımızdım alakadar olma
larını dileriz. 

ÜskUdar Paııllmanı No. 68 
Merkez Telgraf Memuru 

Zeki Canıtez 

* Oğlunu arıyor 

Seferberlik esnasında Halep civarında 
kaybolan oğlum Sertice muhacirlerinden 
Mustafa oğlu Mehmet Aliyi aratmak isti
yorum. Kendisi şimdilik HaleplÇYmtş. Fa
kat benim burada sağ olduı:tumu bilmi
yor. Ona kendimin sağ olduğumu bildir
meyi arzu ediyorum. 

SBke Kemalpaıa rrıahallı;alnde 
Yağhane sokııliında No. 6 da 

Ayşe 

* CEVAPLARIMIZ: 

Fatihte SarıgUzel, Hasan Hanife mahal· 

resinde mu:ılllm Hadi'ye: 

- İstediğiniz dili öğrenmek için mev
cut lisıın mekteplerlnc, dershanelerine mü
racaat edc>nlrrden i~fifade edebilirsiniz. :ı::n 

iyisi bir kadın muallim bulmaktır. Böyle 
hususi ders VPren kadın mua1limler vardır. 

. ....-----~ ~= t~f;;ı-tıw;IlQ~0~--4·3·-"~lf\Wiııffdj/.;,ffH:ı&W-~fıl6ktfi- J'l"1c>:>JJS~\-dD ... ı.-... 1 ı...~~ .. ~'--1-'--", \...-.. 
ıaprıırsınız. 

, ı ı 
3 _ Fizik • kimya 3 kadar posta vııpurdıın $lkarılmamakta, bi-

2 lı'ıhare de geç kalındığı için şehirde posta 
4 - Felsefe dissertasyonu tevziatı yapılmamakfadır. 
5 - Yabancı dil 2 Gayet basit ve tabii şekilde bunun ya-
Sözlü: pılması imkan dahilinde iken, tatbikından 
1 - Matematik 3 kaı;ınılmasının sebebini anlıyamıyoruz. Bu 

2 _ Fizik • ki~a 3 mesele hakkında posta umum müdürlil
ğilnün nazarı dikkatini celbcderiz. 

3 - Tabil ilimler 2 
4 - Tarih ve coğrafya 2 * 
Bu şekilde tasavvur edilen bir Açık muhabere: 

olg unluk imtihanının prensipleri • 
ve tatbik tarzına taraftar olmı 

n meslektaşların bulunduğunu 

ne 
ya 
sa nıyorum. 

İtiraz noktalarından biri, şüp -
h esiz, sözlü imtihanların, üniversi. 

profesörleriyle lise muallimle -
den müteşekkil komisyonlar ta. 
ından muhtelif mıntakalarda ya. 

te 
rin 
raf 

lmalarmdaki güçlüktür. pr 

ha 
Zamanları, kendi vazifelerini 

kkıyle yapmağa ancak kafi ge -
n Üniversite profesörlerine, bu 
dar ağır ve zaman kaybettirici 

le 
ka 
bir işi yüklemek doğru olımyacağı 

şünülebilir. dü 

B u işin zorluklarını, bilhassa 
tanzim edilinceye kadar -

pro fesörleri yoracağını ve kıymetli 
manlarının bir kısmını alacağını 
bul etmekle beraber, üniversite 

za 
ka 
tah sil seviyesinin yükselmesi ha • 
ımından yapılması lazım geldiği k 

ka naatindeyim. 

sör 
Bu faydasmdan başka, profe -
lerin beş on günlerini memle • 
in muhtelif mıntakalarında ge. 
meleri, memleketi yakından ta

ket 
çir 
nı malan, maarif müesseselerimiz. 
le, 
mi 

tahsisen liselerle sıkı temas te. 
n etmeleri ayrıca bir kazanç o
aktır. lac 

cut 
biri 

Bugün memleketimizde mev -
39 resmi liseden hemen ücte 
İstanbulda toplanmıştır. Tale

ben in yarısına yakın bir mıktarı 

anbul liselerinde tahsil görmı::k
irler. 

fst 
ted 

du~ 

Ed' 
tal 
lun 

!stanbul, üniversite merkezi ol. 
guna ve buraya, Bursa, İzmit, 
ırne ... , gibi yakın vilayetlerden 
ebenin gelmesinde kolaylık bu. 
duğuna göre, sözlü imtihanla -

nn, 
lan 

tatbikat bakımından zorluk -
• bu vaziyet dolayısıyle - azal.. 
sayılabilir. mış 

Olgunluk imtihan siste:mi hak
kında prensip yalmt tatbikat ba -

M. Ihsan lmzaıılhı kll~Uk ııhhlye me· 
murluöu kurıu hakkında mektup yızan 

kariim ize: 
- Mektubunuzu dercedebilmemiz için 

sarih adresinizi yazmanız lazımdır. Bu ad
res matbaamızda mahfuz kalabilir. 

MUreftede Suphl Karablgalıya: 

- Şikfı.yetlnlzI mahalU sıhhat dairesine 
yapmanız çok muvafık olur. Şahsiyata ta
alluk eden ve delili mevcut olm1yan hA
di!'elerin gazetelerle dercine imkln yektur. 

Yakacıktan nıhlye mUdUrlerl hakkında 
mektup ya:ı:an karllmlze: 

- Yeni barem hakkındaki izahnamenin 
neşri devam etmektedir. Henüz bu bahis 
izah. edilmiş delildir. Maamaflh Dahlllye 
Vekaleti nahiye müdürlerinin terfih! me
selesile meşgul olmaktadır. 

Vefada Molla HUsrev mahalleslnde Nuri 
Uma ya: 

- Yazınızı ne~retmek belki mümkiln o
lacaktı. Fakat mtıleset okuyamadık. Daha 
okunaklı hatta mümkilnse daktilo ile yazıp 
gönderiniz. 

* Erenköyde ekmek buhrani : 

Göztepedcn Bostancıya kadar bütün E
renköy halkının ekrne~ini temln eden Za
veye ait fmn son zamanlarda bozuk ve 
eksik ekmek çıkarmıya başladı. Evvelld 
gün Zavcnln çıkardığı ekmeklerden he
men hepsi, belediye zabıtası tarafından 
mü!'adere edildiğinden koca bir semtte ek
mek buhranı oldu. Alakadarların nazarı 
dikkatini çekmenizi rica ederim. 

Erenköy Halkından: Hüteyln 

* Bfredk Halkevi 

Blreelkten yazılıyor: 

Halkevinln müzik kolundan başka hiç
bir kolu faaliyet göstermiyor. lialkevi bi
nası kinde her kola bir oda tahsis edil
miş ise de, uzun zamandanberi bu oda ka
p1larının açıldığı görülmemiştir. 

- !S 2± -== 
kımlanndan ayn noktai nazarları 
olan meslektaşların fikirlerini bil
dirmeleri, bu kadar mühim ve ha. 
yati bir memleket meselesinin ay
dınlanmasına yardım edeceği için, 
bunu kendilerinden beklemeğe ve 
istemeğc hakkımız vardır. 

* TüberkUloı ılşlerl hakkında Safradan 

sual soran k11rllmlze: 

- Bu kabil hastalıklr:ır hııkkınrla dok
torlar .!!'Örüp muayene etmeden cevap ve
remiyorlar. Hnstalı~ıl'I tedı:ıvi~I için güneş
ten, rndyodan istitade edllebileceğl ıt{bl 

vitaminli ilfıc;lardan, ıılelumum kuvvetli 
l!ıdalardan i~tirııde edilir. Bu şişler daha 
ziyade umum! z!Hiyetten ileri ıtfllir. İyi ve 
temiz gıda ııTmıyıı devam etmekle beraber 
alelumum r'lahiliye miitf"hrı~c:ıc:larına mırn

vene o1mak ve tedavileri altına girme!< 
11\zımdır. 

* lzınlt k~ğıt fabrikasında Hamdi Ça~la· 

ra: 
- İstiklal marıı çalınırken gösterilen 

lakaydi karşısında hassasiyetiniz şayanı 

takdirdir. Bu mevzu Uzerlnde birçok neş
riyat yapılmıştır. fstlkllıl marşı çalınvkcn 

herkesin ıaygı göstermesi 15zımdır. U
mum! eğlence yerlerlnrlP, lüzumsuz za
manlarda ve keyif için İstiklal mar~ı çal
mamak ta lazımdır. 

* Erenk!Syaen Hayri Esine: 
- Bahsetti~inlz sel vak:ısı Erenk5yde 

de)Ul. Ortaköyde olmuştur. Yazı dlzllirken 
Ortaköy kelimesi Erenköy :ıeklinde dizfl
miş, musahhihin de gözünden kaçmııı ve 
gazetede o §ekilde çıkmıştır 

* Beylerbeyl ihtiyat zabit mektebi hak• 
kında sual soran okuyucumuza: 

- Bııhsettiğiniz mektep.. mu~deleti tas
dik edilen mekteplerden değildir. 

* l"ecıölde Uzun ıokakta Terzi 1. Tevflk'e: 
- Bize yazdığınız mektubu pullu bir is

ucfa şeklinde Dııhlllye '\\ekrtletlne veriniz, 
istediğiniz takibatı y;ıptırırsınız. 

-j 
M uıtl!m Kemıl'e: 
- Mmıllimlerin mnası 20 liraya ibH'iğ 

edilecektir. 

* 1. Dlleöe: 
- TUrkkuşuna girmek icin Ankar:ıd.ı 

Hava Kurumu merkezinde TUrkkuc:u MU
dürlilğüne müracaat etmek lAzımdır. 

* LA111111 Hl1ardlbl sokakta Mehmet Cıöılı: 
- İzmir fuarı iı:.'in tcnziliitlı biletlflr ih

das edilmistir. Fakat vapur ve tren için 
ayn ayrı bilet almak 1ıhımdır. 

1-··:;_,a!ia=~ kt~:t:;:· .. ~içhir -ı eksiklik ve gerilik kabul etmi
İ yen Tiirk mlllcti. elbette uçmnk 
1 yarısında da tisttc hulunanlar- • 

1 
dan bM olmajfa uğra~maktan 

l
geri kalmıyacaktır." 

İSMET İNÖNÜ 

------- .1 
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Aydın Ününde Başlıyan Muharebe 
iki Taraf da 
Ateşi Açmış 

Birbirleri Üzerine Şiddetli Bir Topçu 
ve Zayiat Verdirmeğe Başlamışlardı 

T anrruz edecek kuvvetlerin 
henüz miktarları ve taarruz 

istiknmetleri bilinemediği için, fır
ka kumandanı Şefik Bey, birçok ef
radının orak için köylerine gitme
leri dolayısile, bütün mevcudu bir 
müfrezeye bile kifayet etmiyecek 
kadar azalan milli kuvvetleri, bin
başı Hacı Şükrü Beyin kumanda
sında olarak mukabil kuvvetlerin 
geldiği garp istikametine gönder

miş, kendisi de Telsiz telgraf sır
tındaki müdafaa mevziinde bulu
nan kuvvetin yanına gitmişti. Bu 
sırada da, taarruz eden kuvvetler
le Top yatağında bulunan az mev

cutlu iki taburumuz, altmış kadar 
Aydınlı gönüllüler ve makineli 
tüfeklerimiz arasında temas olmuş 
ve biraz sonra da muharebe baş
lamıştı. 

O sırada, Hacı Şükrü Bey ku
mandasındaki milli kuvvetimiz, 

Kızılca Çamın yan tarafında iler
lemekte iken, ansızın taarruz eden 
bir kolla karşılaşmışb. Yirmi kişi. 

lik bir müfrezeyi Mülazım Kadri 
Beyin kumandasında olarak, iler
liyen kuvvete karşı bırakmış, (De

dekuyu) suna gelmişti. Vazi&'eti 
hemen bir raporla fırka kumanda. 
nına bildirmiş ve kuvvet istemişti. 

Biraz sonra da, (Beydağ) nın (O
vacık) mevkiinde de şiddetli mu-

sademelerin başladığı haberini ver 
miş, kuvvet gönderilmesi dileğini 
de tekrar etmişti. 

A nsızın ·J:ı' gösteren bu vn. 
ziyetc ve Bıııbaşı Hacı Şük

• ... ;L; ... ,.-ıu ı cıpu.unu.u ı cı5nıı::n ru--

h::L kumandanı, evvelce Aydının 
l'.l'Jt:'ı.!aası hak'· mcJn vu.ıüş olduğu 
!< ·t~~rlan değiştbuemfşti. Şefik B. 
Ovacık üzerinden Nazilli istikame. 
t~~.<lc iierliyen kolun küçük bir 

k~ı·J\ et olduğurı..ı tnhnıin eylemiş. 
ti Çünkü, Beydağ yolunun, Öde. 
rrı_;:; c.vasından bu da~lar:. doğru i
!ı.r·~mek istiyen he,·hanJ:;i bir b:.i-

yük kuvvetin hareke··.e!·in.! müsait 
C!rr.ıyacak kad11:- arızalı olduğ .!llU 

bilıyordu. Bu :;c:?Dtple d<!, bu fırı
ıalı yq)dan yürüyüş yapab'. eeek 

küçuk bir kuvve.hl de J\jazilliye 
kacı..r ilerlemiyc ve Nazil!iyi işgai 
tcı;t:bbüsünde bu:unmty:ı C'?S:\Iet e. 
demiyeceğine h•)kr.ıediyo:- ve o is. 

likrımetteki muka ,:J tarafın hare
ketine ehemmiyet venr.ıyordu. Bu

ll;ın;a beraber. vazıyeti B rıbaşı 
Eı·kkı Beye bi!c!itmek, h•.?r ihti
ın11e karşı o is~i~ar. ette de teri. 
bir1€r aldırmak .mı.umunu hisset. 

n'i-l ve hemen şu mealde blr emir 
vermişti: 

l -- Mukabil kuvve~ler der.ıir
Yolunu takiben Aydın üzerine yü
l"!ıınektedir. Küçük o!ması muh-

leznel olan bir kuvvet, Tire ova. 

sından ve Nazillinin şimalindcki 
8eydağı üzerinden Ovacık mevkii. 
lle kadar ilerlemiş ve oradaki mılli 
kuvvetlerimizle musademeye baş
lamıştır. 

2 - Fırka mevcuau bütün kıta
atue Aydın ilerisinde taarruz e
den kuvvetleri karşılıyacaktır. Mec 
buriyet hasıl olursa Menderes köp
rüsüne ve gerisine çekilip mi.ıda. 
faaya geçecektir. 

3 - Aydın ve Nazilli arasında
ki milli efradın toplattırılarak bir 
taraftan Ovacıktan Llerliyen kuv
VeUere karşı Nazillinin muhafa
ıası ve fırkanın Menderese çekil. 
llıesi takdirinde de mukabil kuv. 
\retlerin Umurlu istikametinden hz
Yik edilmesi lazımdır. 

A ydın önünde başlıyan mu
harebe başladıgı tarzda de

vam ediyordu. İki taraftan da ya
~ılan topçu ateşleri vaziyeti değiş. 
lırerniyordu. 

Mukabil taraf, bu defa gayet a
lır hareket ediyor ve bilhassa çok 
tedbirli ve temkinli davranıyordlL 

Böylece akşam olmuş, ortalık ka -
rarmıya başlamıştı. Fakat, taarruz 
kuvvetleri, kıtalarımızm ve bil
hassa. top yatağındaki mülazim 
Şerafettin Beyin idare ettiği ma. 

kineli tüfeklerle topçu :>.teşimizin 
tesirile, ileri bir adım daha atama. 

mışlar, oldukları yerlerde kalmış
lardı. Ancak, gece yansınn kadar 

ateşe devam ile teması muhafaza 
etmeği unutmamışlardı. 

Gece yarısından sonra, Tire is
tikametinden yaptığı keşiften av-

det eden bir süvari zabit keşif ko. 
lumuz, o istikametten de büyük 
bir kuvvetin ilerlemekte olduğu 

haberini getirmişti. Gerek bu ve 
gerekse diğer alınan haberler, fır. 

ka kumandanına, mukabil kuv
vetlerin yapmak istedikleri taar

ruzun şekli hakkında kafi derece
de bir fikir vermişti. Elindeki za. 

yıf kuvveti ile, ertesi gün muha
rebeye devamın bir felaket ile ne

ticeleneceği kanaatini hasıl ettir
mişti. Bu sebeple de, gece yarısın

dan sonra, evvelce verdiği kara. 
ra göre, mukabil tarafa hissettir -

meden top yatağı ve telsiz telgraf 
sırtlarından Menderes köprüsüne 
çekilmişti. 

Şefik Bey, Köprü başma gelir, 

gelmez, ertesi sabah yapılacağına 
emin bulunduğu taarruza karşı a

lınacak tertibatın hemen hazırl.ğı
na başlamıştı. Piyade kıtaları ve 
elde bulunan milli kuvvetlerle ·7111-

kineli tüfeklerden bir kısmını Men. 
deres köprüsünün ilerisinde ve iki 

yruıında, Binbaşı Hacı Şükrü Be. 
yin kumandasında bırakmış ve di-

ğer bir kısmını da Köprünün geri
sindeki yüksekçe ve Köp.:-ü başına 

hakim bir mevkide b•ılunan En -
gürüs köyünün önündeki yamaç

lara yerleştirmişti. Kıdemli yüz. 
başı İsmail Hakkı Bey kumanda -

sında bulunan obüs topları ile, Ce
bel toplarını da Pctr:.ıki çiftliğinin 
ilerisinde ve Köprüye doğru t:ıar-

ruz edecek kuvvetleri yan ate
şine alabilecek bir şekilde mevzie 
sokmuştu. 

A rtık sabah olma~ ve gün ışı. 
mak üzere idi. Kuvvetleri

miz, mevzilerinde birer arslan ta"ır 

ve mehabeti ile kurulmuşlar, yapı
lacak taarruzu sabırsızlıkla bek:e-

miye koyulmuşlardı. O gün yapıla. 
cak muharebenin fevkaladeliğini, 

yaratılmasına teşebbüs olunacak 
harikanın, harikalar fevkindekı a. 
zametini tebarüz ettir~bilmck için 
iki tarafın kuvvetleri hakkında ıı•a
lumat vermek her halde faydalı o
lacaktır. 

Bilahare öğrenildiğine göre, o 
gün Menderes köprüsü başına taar
ruz için gelen kuvvet, üç piyade 
alayı ile ayrıca bir i)iyade ve bir 
de topçu taburu idi v~ bu kuvveti 
icabında takviye edecc1<: gerisinde 
de bir kısım kıtalar bulunuyordu. 

(Devamı \'ar) 

ÇOCUKLARDA EKZEMA 
Pek zayıf yahut pek şişman ço

cuklarda olur. En ziyade iiç a~·Ja 
on sekiz ay araır;ında. Ondan sonra 
dört yaşına kadar azahr, dört :ra
~ından sonra büsbiitiin nadir gii
rülür. 

Ekzema çıkaran çocuğun cok 
defa karnı da bozukhır. Ya inkı
baz, yahut birbiri arkasından inkı
baz ve ishal gelir. Çok gaz çıka
rır, sık sık hıçkırığa tutulur. 

Çocuklarda ekzema, dışardan 
hiçbir sebep olmadan kendi kendi
ne yüzde çıkabilir. O zaman çocu
ğun bir yanağında yahut ikisinde 
birden k,rmızı bir leke peyda olur. 
Üzerinde nokta nokta kabarcıklar 
çıkar. Leke \'e kabarcıklar p,ittik
çe yayılırlar. Çocııl{ tırnaklarilc o
l'aları kaşır. Bunun üzerine ckze
manın bulunduğu yerler iltihap 
peyda eder ve cerahat toplar. Ce
rahatin üzeri de kabuk bağlar. Ka
buk yarılır, parça parça diişcr, 
tekrar hasıl olur. Parça parça ha
sıl olan kabukların aralarında ya
rıklar görülür. Çocuk yüzünü ka
şıdıkça tırnaklarile oradan aldığı 
cerahati başına \.'e vücudünün baş
ka taraflarına giitürür, oralarda da 
empetigo ile karışık ekzema mey
dana çıkar. 

Çocuklarda ekzemanın en dr
kin şekli şiiphesiz böyle ylizdc <:ı· 
kanıdır. Hekim bulunan yerde ço
cuğu hemen hekime göfürmck 15-
znndır. Hekim hulunaınıyan ;yer
de kabukları diişiirmek için yanık 
merhemi (kirecle zevtinyağı varı 
~·anya) siirülebilir. Merhem on sa
at kadar durduktan ve kabuklara
yıklandıktan sonra altındaki cilt 
kırmızı olursa bir parça pamuk 
hatmi suyuna batırılarak kırmı
zı lekelerin iizerine sürüliir. Tek
rar pamukla kuruladıktan sonra 
üzerine biraz talk tozu. Kırmızılık 
gedikten sonra da bu toza devam 
edilir ... Bundan başka çocu~un 
beslenmesine de dikkat etmek la
zımdır. Hele emzikle beıılenen ço
cukların. Birt'oğunda inek sütü ye
rine keçi si.itil verilince ekzema 
kaybolur. Memede beslenen c:o('u
iun da annesi kendi ~·emek1criııc 
dikkat eder, ~ok ;\'ağlı, baharlı, "·c 
ekşi, bilhassa turşu yemekten cr.
kinir. Çocuğa hava tebdil ettir
mek. yüksek~ bir yere götiinnek 

miimkün olursa pek iyi gelir. De
niz kenarı havasından sakınmak 
lazımdır .•• 

Ekzcmn çocuğun ha~mda, c;açla
rının arasında da olur. O vakit ;yi
ne kabuk bağlar ve oradan çqtu
ğun alnına, yanaklarına, çenesine 
\'e göğsiinc yayılır ... Baştaki ckze
rna kabuklarının iizerine yumur
ta sarısı süriiliince kolay vumuşar, 
sonra sabunla tcmizle~i;. Sonra 
gene talk tozu... Fakat hekim bu
lunan ~·erde <:ocuğu ona göster
mekte, şüphesiz tereddüt etmeme
lidir. 

Yiizde ~·ahut ha~ta çıkan ckze
ma oradan \'lİcude yayılacaih P,ihi, 
hazı <;ocuklarda arkasına giydiri
len <:amasırların, bilhasır;a fanila
nın tcsirile boyunda ''ahut •lilek
lerde kendi ke'ndine de ~ıkar. O 
\.·akit ekzema kuru olursa. fanila
:n <:•kardıktan sonra. yalnız talk 
tozu yetisir. Ekzemadan su sızı
yorsa ve kabuk hairlamışsa ilkin 
hatmi suyuna batırılmıs pamuk
larla yumu atılır, temizlenir, son
ra toz ekilir. 

Ç~uğun karm ile haeaklannın 
arasında hasıl olan ekzemayn da 
toz kifavet eder. Çocuğun ~tura
cak :\·erinde ek:r.ema pevda olması 
orada idrar birikmesinden ileri ge
lir. Onun için rocnl!un temiz olma
sına dikkat etmek 187.ımdır. Cocuk 
meme vahut emzik emdikteı~ on 
beş. virmi dakika sonra idrar çıka
rır. Her meme \·erişten o kadar 
7..aman sonra cocuğu - uykuda lıHe 
olsa uyandırıp - tcmi7lemelidir. 
Kızaran !'erin üzerine de gene o 
tozdan ..• 

Bazı çocuklarda ek7.ema viicu
diiniin pek cok yerlerine yayılır. 
O 7..aman ek7rmava tutulan verle
rin hepsini hir~f:n temi:r.JP,;p ka
pamak pek tehlikeli olur. Övlc va
J)1hrsa çocuea ates ırelir. nefesi da
ralır. sonrası iyi olacağı hiç temin 
edilemez. 

Onun için pek çok yayılmı~ ek
zemaları parça parca temizleyip 
kapamak lazımdır. Bir yer iyi ol
madan başka yerdeki azıtsa hile 
ehemmiyet \'Crmcmelidir. Çocuğa 
ckzemadan dolayı pansıman ~·apı· 
lırken daima \•ticudiiniin yarısın
dan ziyade açık kalmak mutlaka 
lilmmludur. 

~ 
Casusluğa Ait Hikaye Serisi ~ ~ 

~ ~ ~ 

~ ~ 

BEYAZ ZENCİ ~ ~ 
~ ~ 

~ 

~ ~ 
Yazan: Arthur Mills Çeviren: Cevat Şakir ~ ~ 

~ 
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K lotz yüzünü Favelden tara. 
fa döndü. Favel boynunu 

sinema perdesine doğru uzatmış, 
büyük bir dikkatle filmi seyredi 
yordu. Ona: 

"- Parisc gitmesini istiyor mu· 
sun?,, diye sordu. 

"-Hangi kız istemez? İlkbahar 
elbiseleri, yeni şapkalar, o sevimli 
restoranlar .. Hele yarışlar .. Siz hiç 
Auteuil'deki at yabşlarınd:ı bulun
dunuz mu?,, 
"- Hayır.,, 

"- Çok heyecanlı oluyor. Fran
sız jokeyleri mania aşmakta bizim. 
kilerden kat kat üstün. Zanneder. 
sem önümüzdeki pazar Auteuil'de 
Fransızların büyük milli yarışları 
var. Ah orada olmak isterdim.,, 
"- Neden orada olm1yasın?,, 
"-Yapayalnız gidemem a. Kim

sem de yok. Böyle eğlencelerin a
damakıllı tadına varabilmek için 
bir kaç kişi birlikte gitmeli.,, 

Klotz: 
"- Öyle!,, dedi ve yine ayakla

rını gerdi, oturduğu koltukta ra.. 
hat bir vaziyet aldı. 
Kız içinden "galiba Parise bera. 

ber gitmemiz teklifini yapamıya
cak, teklif ederse benim öfkelene
ceğimi sanıyor,, diye düşündü. 

Bir k~ç dakika ikisi de filmi sey
re daldılar. Sonra Klotz kıza C:öne. 
rek: 
"- Yanş pazar gümi mü olacak

mış?,, 

"-Evet!,, 
"- Bilirsin ya pazarları meşgu

lüm. Zannedersem Parise kadar u
çarak, burada akşam yemeğine ye
tişmek kolay olacak.,, 

"- Akşam geri gelmek hiç te 
hoş olmaz. Gece uçakta bulunmak. 
tan her zaman korkardım.,, 

K ız yine sustu. Onu epeyce 
kışkırttım. Teklift<:? bulun

ması için yol açtım. KJotz biraz 
sustu. Sonra Favele dönerek: 

"- Eğer isterseniz, yarışı sey
retmek üzere sizi Par!se götüre • 
yim,, dedi. 

Favel sevinçle ellerini çırparak. 

"- Götürecek misiniz?,, 
"- Elbette, bu da iş mi?,, 
"- O! Çok memnunum!., 

"- Yarın uçak için iki bilet a
layım. Pariste nerede yatacağız?., 

Yanıbaşlarında oturan ihtiyarca 
bir adam, ikisinin yüksek denilebi
le~ek bir sesle konuşmalarına kız
dı. Başını döndürüp ikısini de süz
dü. 

F avel: 
" Yarın kararlaştırırız,, 

dedi. 

~esinde bir put gibi oturuyordu. 
Eve varınca Klotz, otomobilden 
çıkmasına yardım etti ve apartma
nın eşiğinde el sıkışırlarken kıza: 

" -Yarın size telefon eder ve 
ne gibi tertibat aldığımı bildiririm,, 
dedi. 

Hali tavrı tabii olmıyncak kadar 
soğuk ve çekingendi. 

F avel ayağını eşikten içer i a,. 

tark~n: 

"- Olur! Raspail bulvarındaki 
Lutetia otPli iyı bır oteldir. Bulu. 
nursa en y. ltsek katta bir oda is
terim. Sonra izinle beraber gidi. 
yorum, fakat şu cihet anlaşılsın. 

Evvela, herkes kendi masrafını çe· 
kecek. Kabul mü?,, 

Favelin bu şartı seyahat arka
daşlığının ne mahiyette olacağını 
tayin ediyordu. Klotz güldü: 
"- İstediğiniz gibi olsun., dedi. 
K17. odasında aynasının başına 

geçti. Saçlarını taradı. Kendi ko
yu renkli göz erinin içine baktı .. 

e,<;<;ce<><,cc.c c ece 

Acaba Klotz onu seviyor mu idi? 
Suale ne evetle, ne hayırla katı bir 
cevap veremedi. 

Ertesi günü saat dokuz olunca 
Misis Wallacc'e telefon etti. Ona: 
"- Bugün mutlaka yüzbaşı 

Shore'la görüşmek istiyorum. Onu 
görebilmemi lutfen temin ediniz., 
dedi. 

"- Vallahi kl7.lm ndPt değildir 
Benimle görüşebilirsiniz.,, 

İhtiyarın sesi kaluıca geliyor
du. 
"- Ben yüzbaşı Shore'la kendi 

hususi bir işımi görüşeceğim. Ken. 
disini uzun boylu nlıkoymam.,, 

"-Meseleyi anlamadın! Bu bir 
nizam meselesidir. Ajanlar doğru
dan doğruya Harbiye Neznretile 
temasa gelemezler. Her !Jirisi şu
belerinin reisile görüşür. ~Iesela, 

siz benimle görüşebilirsiniz. Yarın 
benimle beraber yemek yer misi. 

. ? 
nız.,, 

. 
('Devamı var) 

lstanbul Beledijesi l~Gnl~rı 
İtfaiye anbar ve mutfak binalarının üzerine yapılacak Revir ve Te

lefon odasının inşası açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/ 8/ 939 
Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6ft03 lira 10 kuruş ve ilk teminatı 495 lira 24 
kuruştur. Şartnamesi 33 kuruş mukabilinde Fen işleri müdlırlüğün
den alınabilir. 

Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası ve ih!Jleden 8 gün evvel Fen 
işleri müdürliiğüne müracaatla alacak.lan vesika ve ilk teminat mak
buz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmaları. (6200J 

T. C. lstanbul Belediyesi 

İşte şu güç iş te olup bitivermiŞ
ti. Klotz kızın sözü döndür~ dolaş
tıra Paris seyahatine getirdiğinin 
farkına varmıştı. Kız da Klotzun 
farkına vardığının farkında idi .. 
Acaba Klotz kızın Parıse gitmek 
istemesinin hakiki sebebini seze • 
bilmiş mi idi? Klotz "Pariste ne
rede yatacağız?,, dediği zaman ak
lından geçenler neydi. Anlaşılan 
K.lotz ayni otelde kalacaklarını sa. 
ruyordu. 

tstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel tıletmeleri 
U. Müdürlüğünden : 

Favel o akşam Klotzdan ayrıl -
mazdan evvel Parise heyahati e. 
peyce bir sağlama bağlamayı dü
şünüyordu. Ertesi günü de Percy 
Shore'u bulup Fransada espiyona
ja karşı tatbik edilmekte olan ye. 
ni kanun hakkında mallımat ala
caktı. K.lotz kanunun kendisi gibi 
bir adama tatbik edllcmiyeceği:ıi 
iddia etmişti. Shore'dnn bu iddia. 
nın sağlamlaştırılm9sını istiyecek
ti. 

Sinema bitince Klotz ıc:ıza nere
de yemek yemesini istediğini sor
du. Favel hemen eve dönmeği ter
cih ettiğini söyledi. Mademki ar. 
tık Parise beraber gideceklerdi, 
Klotzun dönüş otomobilinde ken• 
disinl öpmlye kalkışacağını muhak· 
kak sayıyordu. Fakat bu zannın
da yanılmış olduğunu çok geçme
den anladı. Klotz otomobildeki kÖ-

1 - Silahtarda kurulacak 1 adet muhavvile merkezinin inşası işi 
(2974.90) lira muhammen bedelle pazarlığa konmuştur. 

2 - Muvakkat tenıin&t (223.12) liradır. 
3 - J~ksiltme 4/ 9/ n39 pazartesi günü saat 15 de Metro Han bina · 

sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden para
sız tedarik edilebilir. 

5 ·_ isteklilerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminatlarilc ilan 
edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (6665) 

: Devlet Oemiryolları ve Limanları işİetme . U: :idar.esU!.arttarı , 
Eksiltmesi 29/ 9/ 1939 da yapılacağı ilan edilen ziya ile çalışan tab'ı 

makinesi eksiltmesine ait teklıfler. muvakkat teminat ve di[{er vesi
kalar komisyon Reisliğine 15,' "i de verilmeyip saat 14,15 de tevdi edi. 
lecektir. '~681) 

* * Tasfiye edilmiş fakat işlenmemiş külçe halinde bakır nakliyatı için 
D . D / 142 numaralı yeni bir tenzilli tarüe yapılmıştır. Bu tarife 15/ 
9/ 939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat icin istas-
yonlara müracaat edilmesi. (f-87) (6698) 
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evabını Bugün Bildiriyor M:r;:f~v:~ ondra 
. Ka yseride Bir Kız 

(Başı 1 incide) 
Gündüz istasyonda Vnli ve Be1ediye 
Reisi Lutfi Kırdar, İstanbul Komu
tonı Korgeneral Halis Bıyıktay, Harp 
Akııdem:si Komutanı Korgeneral Ali 
Fuat ve Emniyet mÜdi.i.ri.i. tarafınd,m 

Son Teklif Danzig ve 
Koridor içindir 

uğurlanmışlardır. (Başı 1 incide) j heyeti bugün 1 t 1 t 

M l
. V k ·ı · d d.. .J.. 1 1 Ch b 1 . ,. ' yapı an op an ı so-a ıye e ı ı e on::ıu sı o ursa, am er mn ın bu cevap ınunda neşretti·-· b' b d . k 1 . . gı ır eyanname e, 

Üç haftadanberi Fransada tedavı- 1 arşısında ngilterenın hattı hareke. "S ovyet hükumetinin tarihte misli 
de bulunan Maliye Vekili Fuat Ağ- ı tini tavzihan yapacağı beyanatı din. görülmiyen hıyanetini takbih., ct
ralı, dün sabahki Semplon ekspresi- lemek uzere parlamentonun çarşam- mekte ve "Memleketin askeri ve 
le şehrimize gelmiş ve diin akşam, ba günü toplantıya çağırılması pek ekonomik kudretini en yiiksek dere
diğer Heyeti Vekile uzasiyle birlikte muhtemeldir.,, ceye çıkannnk ve Fransanın menfa-
Ankaraya gitmiştir. 1 Reuter ajansı, bugün kabine görüş- at ve şerefini tam surette muhafaza 

Fuat Ağral:, dün sabah trenden melerinin uzun sürme;,fnin hükumet etmekle beraber bu arada ortaya çı
indikten sonra, kendisiyle görüşen ~çinde fikir ayrılıkları oldu~undan kabilecek sulh şanslarını nazarı dik
bir muharririmize: ıl~ri geldiğini bildiren haberleri kati kate almak - husususlarında Fransız 

- F-rnnsada uç hafta"~ bir kilr'- surette yalanlamaktadır. I hük~metine tam itimadını bildir. 
den dönüyorum. Bu ak~am Ankara- Reuter'in ayrıca tasrih ettiğine gö- miştir. 
ya gideceğim. re, Fransız hüklımeti, fn..,iliz kabine- I F 

Harp meselesine gelince: harp o- sinin görüşmelerinden h:berdnr edil- ransada ya§lyan İtalyanlar, İtal-
lacağını zannetmiyorum, çünkü sulh miştir ve Hendersonu B 1. .. .. _ yan federasyonları Fransız milleti ile 

n er ıne gotu beraber olduk! ·ı· t · 1 
cephesi çok kuvvetlidir, demiştir. receği cevap hakkında da Parisin bit- . arını ı an e mış er-

Tahvil sahiplerinin dı.iştı.ikleri me- tabi fikri sorulacaktır. dır. 
rnka cevap olmak üzere de, Maliye İrlanda bir anlaşmazlık takdirin- Fransız gazeteleri, Fransanın vazi-
Vekili şunları söylemiştir: de bitaraf kalmıya karar vc·rdiğini fesini ve taahhütlerini mutlaka ifa 
"- Tahvil sahipleri için zarar ih- Hariciye Nezaretine bildirmiştir. edeceğini anlatmakta ve yeni bir 

timali yoktur. Lüzumsuz endişeye Yunnn ve Polonya sefirleri bugün Münihe imkan bulunmadığını teba-
kapılmamalıdır.,, Hariciye Nezaretine giderek temas. rüz ettirmektedirler. 

Rüştü Aras Ankarada larda bulunmuşlardır. ltalyada 
Londra Büyük Elçimiz Tevfik * 

Riıştı.i Aras, dün sabahki Semplon Bu akşam öğrenildiğine göre, İn- ı · . · .... 
ekspresiyle şehrimize gel.nı1ş ve ak- giliz ticaret gemilerinin kontrolünü Roma, 27 (~us~sı) - Butun İhıl-
şam 19 treniyle Ankaraya rıı't • t• bir müddet için amirallik dairesi i-ı yan gazetelerı, Sır Hendersonun se-

0 nnş ır. h t' d b h k Ih Londra Büviık Elçimiz d.. b h fa edecektir. ya n ın en a setme te, su veya 
• , un sa a ' h r tl · · t ·1 · 

kendisiyle görüşen bir muhnrririmi- Kaptanlar işarı ahire kadar şim- • ~rp mesu ıye erının ngı terenın 
ze şunları söylemiştir: dilik, amirallik dairesinden verile- elın~e olduğunu anlatma~t~~ırlar. 
"- Hükumetime i h t , • cek talimata riayet edecekler ve ez- İtal~an gazeteleri, cuma gununden-

üzcrc geliyorum •• bza n .' ~rmbel~ cümle amirallik dairesinin gemileri- ben devam eden ve sulh teşebbüsle-
• c unun ır.ın u · ı · · akşam derhal Aı k 'd.., ~. nin seyrüsefer programında yapacağı rıne yo açan faalıyetın Mussolini ile 
ı aravn gı eccgım. . H'tl Kısa bir zaman 

5 
• t k L tadilata göre hareket edeceklerdır. ı er arasında vuku bulan temasla-

onra e rar on- b' d- k r t k' tfğ" · t b ·· · · draya döneccJ;;ri Bu ted ır, un n şom gece yarısın- ı a ıp e ı mı e aruz ettırıyorlar. 
Tevfik RüştümA.,, S t Al- dan itibaren tatbika başlanmıştır. Sinyor Gay~!l, Sinyor Mussolini-

ras, ovye - · b"t·· k .. · 
mnn anlaşması hakkında, henüz e- f rc:nsada n~n ~ un uvvet ve nufuzu~~· yem 
saslı malCımat alamadığını söylemi~ bır m~uzakereye yol bulmak ıçın kul-
ve harp olup ı ğı 

1
. d landıgını anlatıyor, fakat İtalyanın 

o mıyaca sua ıne e: d h" · 
"- Ben falcı değilim, sefirim.,, Paris, 27 (Hususi) - Fransa :ı u- ~~manya ıle ~anyana bulunduğunu 

Cevabını vermiştir. küm sürmekte olan kanaate göre, ılave ederek Vakit son derece kı
buhran bütün vahametini muhafaza salmıştır. Fırsattan istifade gerek
etmektcdir. Fakat, müzakere kapısı- tir" diyor. ----o~--

Hitler, 
Dalodyeye 
Mesaj Yolladı 

(Başı 1 incide) 

nın açılması muhtemeldir. Muhak- Popolo di Roma gazetesi de, mese
kak görülen bir nokta, Her Bitlerin lenin artık gün meselesi değil, saat 
.artık Fransa ve İngiltcrcnin vazi c- meselesi olduğunu yazmaktadır 
ti hakkında şüphesi JCalmndigıdır. * · 
Onun için, ya sulh kurtulacak, yahut Ottavadan Reuter ajansına bildi-
yarın öbi.ir gün büyük bir harbe doğ- rildiğine göre, Mussolini, Kanada 
ru gidilecektir. Her Hitler dün de Başvekili Mackenzie Kingin g<'nder
Fransız sefirini kabul etmiş ve Fran- diği mesaja cevaben bir telgr:ıf çek
sız sefiri Daladier tarafından irat o- miş ve bu telgrafında hakkaniyete 
lunan son nutuk dairesinde aldığı dayanır devamlı bir dünya su'hunu 
talimatı Hitlere bildirmiştir. muhafaza için hiçbir gayretten çekin-
Diğer taraftan Pariste siyasi ve as- miyeceğini bildirmiştir. 

keri faaliyet devnm etmektedir. M. Donanma Seferber 

Almanya Seferberlik 
Hazırlığını Bitirdi 

(Başı 1 incide) 1 desinin )'innında bir infilak vuku bul. 
rılmı.ş ol~n iliınlar tren servislerinin muştur. Katoviçde bir Alman matba
tahClıt edıleceğini ve sivil yolculnr i- asında da bir infilak olmuc:tur. Ya-' 
çin b~gün saat 22 den itibnren -se- pılan tahkikat neticesinde"' bunların 
ferlerın tatil edileceği haber veril - bir tahrık eseri olduğu anla.sılmıştır. 
mektedir. Hydgosjeldc beş Alman ço;uğunun 
Marşandiz trenleri, yolcu eşyasını tevkifine ve Vkozcierzki ile Lainer

orduya ait nakliyatın müsaadesi nis- rowo'da Leh çetelerinin Almanlara 
betmde kabul etmektedir. İlanların ait evlerde yhngın çıkardığına dair 
üzerine "pazar günü, sııat 22 de,, ke- Almıınlar tarafından verilen haber, 
limelerini ihtiva eden bir etiket ya. tekzip edilmektedir. Bu mm takada 
pıştır1lmıştır. Bu da servisin ~emdidi vukubulıın yegane yangın replow'da 
veya ilgası için daha evvelce halka çıkmıştır. Bu da bir hangarı ateşli
başkıı gün ve saatlerin ilfın edilmiş yen bir Almanın eseridir. 
olduğuna delalet etmektedir. Halk. Alman polisi, Marienwerderdeki 
radyo vasıtasile ~erilec.ek habc~.ieri Polonya konsolosluğunu abioka et _ 
ve yapıla:ak ~eblıgııtı dmlemek uzc- I miş ve binaya giden telefon tellerini 
re hoparlorlerın yanına toplanm_ıştır. , de kesmiştir. Bu suretle konsuloslu
Radyo ista~y?nlarından yalnı7. hır ta- ğun hariçle bütün teması munkati 
nesi halk ıçın çıılışmaktadır. Geç-en bulunmaktadır. 
eylUl ve mart avlarındaki buhranlar n·g~ t ft N 
esnasında oldu~ gibi havadis bül _ d t 1

• etr ara adn, k. aunbentschen hu-
. u ıs asyonun a ı Alman makam 

tenlerıne ara sıra fasıla verilerek as- ları bu akc:am saat 18 d 't'b -
k • 'k ı 1 kt d • ıt en ı ı aren 
erı muzı a ar ça ı~ma a ır. . .. . ~ . • bu ıstasyondan her turlü demir yolu 
Haricıye N ezarctıne ve Başvekalet f ı· t' · ih t d 

d 
. . na ıye ının n aye e er iğini blldi-

aıresine hangı zevatın girip çıkacak il· 1 t Hk t · 1 • 
larını anlamak üzere bu dairelerin ren an ar a e mış.erdır. 
binaları civarında çok halk toplan- Hudutta Tecavüzle r 
mıştır. Mareşal Göring, bu yoldnn ge
çerken şiddetle alkışlanmıştır. Bütün 
gece Başvekalet dair~sinin bütün 
pencerelerinde ışık görülmiistür. 

Mütemadi Hazırhk 

Diğer taraftan. Danimar1ta ile Al
manya arasında bütün miinakalele:r 
durdurulmuştur. Holan:la hududu ü
zerinde Almanlar tarafındın tel ör
güleri, tayyare dafi topları ve mit
ralyözleri yerleştirilmiştir. 

Tunusta bulunan 50 kadar Alman, 
Trnblusgarba geçmişlerdir. 

Alman gazeteleri, bugün de Lehis_ 
tan alcvhinde bir siirü nec;rjyatla do
ludur. Bu gazeteler, Polonyadaki Al
manlnrın elim vaziyeUe bulunduk-
larını. tazyikin her an artınnkta ol
ttul!unu S15ata--ugrtr~yın-n. . 

Her Hitlerin :Rayiştaıtı içtimaa da
vet ettiğine dair bir takım haberler 
intişar etmissc de if'timaın ~ayrı res
mi mahiyette olncağ1 nnloşılınakta

dır. 

;Havasın bildircl;ğine göre, Hitler1 

Başvekalet binasının elçiler salo
nunda bugün bütün Reichstag me
buslarını kabul ederek kendilerine 

Polonya makamatı 25 ağustosa ka
dar Polonya hududuna Almanlar ta
rafından 34 defa tecavüz edilmiş ol. 
duğunu bildirmektedir. Polonyanın 

mutaarrız. olduğuna dünyayı inan -
dırmak için D. N. B. tarafından nak
ledilmiş olan rivayetler kati surette 
tekzip edilmektedir. D. N. B. Polon
ya tayyarelerinin Slovak eyaleti ü
zerinden uçmuş, bir takım risaleler 
atmış, maamafih bu risalelerin Po
lonya arazisine düşmüş olduğunu id
dia etmiştir. 

D. N. B. 30 b:n Almanm Berst Li
tovsk'da ve binlerce Almanın da ~İ
leT.ya ve Pomeranyada tevkif edilmiş 
olduklarını iddia eylemi ·tir. D . .N. B. 
ajansı, Lodz askeri memurlarının üç 
---~~~----F~---~----~-kineleri a'mış ve sokağa atmış olduk
larını da iddia etmişitir. 

Polonya otoriterleri, bi.itün bu id
dialnrın tamamile asılsız olduğunu 

anlat~orlar. Yalnız Brest Litovsk'da 
ki Alman ekalliyetlerinden 12 kişi 
tevkif edilmiştir. Zabıta, orada. genç 
Alman fırkası merkezinde Alman 
manıuiatından bir tukım silahlar mü. 

B. Dnladier, B. Bitlere derhal bir 
cevabi mesaj gondercrek, bu mesa
jında Fransanın sulhe b:ığlılığını ve 
ayni zamanda diğer milletlere kar_ 
şı aleni surette nldığı taahhiıtlere 
sadakatini hatırlatmış, Avrupa sul
hünün idamesi için Alman ve Fran
sız milletleri arasında samimi isbir
liği münasebetleri tesisi için hiç bir 
Fransızın kendisi kadar çalısmn
mış olduğunu tebaruz etti~iş 
ve Polonyanın serbest uzlac:m., 1 

Daladier, bu sabnh Fransız orduları 
Baskumandanı General Gamclinle 
Fransız donanması Başkumandanı A
miral Darlan ile gorü mi.iş ve daha 
sonra eski Başvekil :M. Flandeni ve 
Amerika ve Polonya sefirlerini ka
bul etmiştir. Polonyanın Paris bü
yük elçisi, Hariciye Nazırı Bonnet 
ile uzun bir mülakat yaptıktan son
ra Başvekil Daladier tnrafındnn ka

vaziyetin vahametini izah etm'ştir. sadere etmiştir. 
Sinyor Mussolini ile Her Hitler a- Alman ajansmın bildirdil!inc nc.'\7.a- Polonya Hariciye Nazırı Bec~·. öğ-

rasındaki temas Almanyanın Rorrı.<J ran. Sovyet ataşcmillterı 'Moskovnyn l<'den sonra Fransız Büyük Elcisi 

ı . . " usu -
erme karşılıklı surette müracaat i-

çin Polonyanın izhar ettigi arzular 
hakk1?da da bir teminat vermiştir. 
Daladıer, Almanya ile Polonya ara
sında en ufak bir sulh yolu ile an_ 
laşma teşebbüsu yapılmadan bir harp 
çıkmasının kalp sahibi hiçbir in!':an 
tarafından kabul edilemiye<!cğini kt..y 
dettikten sonra Fransanın böyle bir 
teşebbüse yardıma hazır olduğunu 

bildirmiştir. 

Coulondre, 26 ağustos akşamına 

doğru Hitler tarnf ından kabul edil
miş ve bu görüşme esnasında Hitler, 
Daladier'nin ileri sıirdügii teklifleri 
kabul edemiyeceğini Fransız büyük 
elçisine bildirmiştir. 

Bu şifahi cevap, bilahare Alman
yanın Paristeki masl~hatgüzarı Bra
uer tarafından Daladier'e tevdi edil
miş bulunan bir tahriri cevap!a da 
teyit olunmuştur. 

Kırklarelinde Spor 
Hareketleri 

Kırklareli (TAN) - Cumartesi 
gunleri saat 17 

1
den sonro, gençlere, 

futbol hakemliği dersi verilmektedir. 
Bu kurs, belediye m.marı Talat .Öz
ışık tarafından idare cclilmcktedir. 

Kırklareli spor klübü, mevcut bi
nasının dört odasını yıkarak, giireş
lere ve her nevi beden hareketlerine 
müsait kapalı çalışma yeri haline ge
tirmiye karar vermiş, bu maks~tln, 
spor bolgesindcn 1259 hrn da yardım 
gormıiştiır. İ§e başlanılmış bulun. 
maktadır. 

lzmit Sporcuları 
Zon9uldağa Gideceli 

bul edilmiştir. 
Bonnet Belçikn ve Yugoslnvya se

firlerini de kabul etmiştir. 
Fransanın Moskova sefiri. yarın 

tayyare ile Parise gelecek, son hadi
seler hakkında Fransız Hnric?ye Ne
zaretine raporunu v~recekıir. 

Ta hliye Hazırhkları 

Parisin tahliyesi için evvelce ve
rilen emir, bugi.in Nafia Nazırı tara
fından tekit edilmiş, bilhassa kadın 
ve çocukların halihazırda mevcut o
lan ve ihzar edilmiş bulunan vesait
ten istifade etmelerini cıinkü bu vesa 
ilin yakında başka işlere tahsis edi
lecegini söylemi tir. 

Pariste zannedildiğinc göre, mem
leket biitün ihtiyat kuvvetlerinin <'k
seriyctini silah altına almış bulun
maktadır. Geride kalanların çağırıl
ması da vaziyetin icaplarına bağlı
dır. Paristeki iptidai mektep mual
Hm leri yarın 8 de toplanacııklar ve 
verilecek emirleri alacaklardır. 

Askeri işlerle o1Ukadar olan biitün 
daireler, pazar olmasına r ğmen, bu
gün öğleye kadar çalışmıştır. 

sefiri vasıtasile devnm ctmektediı. çağırılmıştır. Noeli kabul etmiştir. • 

Bugün tn~iltere sefiri Sir Perci Lau- Polonyccda Beck'in Temasları 
raine de Kont Ciano ile yarım saat --·----
kndar gôrüşmüştür. Romada şirndiy~ Polonyanın Berlin sefiri Hariciye 
kndar i•ava taarruzlarına karsı g .. nis Varşovn, 27 (Hususi) - Polonya, Nezaretine giderek, Alınan matbua. 
tedbirler alınmamt!;ken bugün, bil- askeri hazırlıklarını tamamlamakta, tının Polony~ h.akkındaki neşriyatını 
hassa bu ise ehemmiyet verildiği f?Ö- silah altına davet edilenlerin sevki- protesto etmıştır. 
rülmüştür. Bununla beraber halk. ne devam olunmaktadır. 0·11-er tarafta F .. • . 

D
.. d b · · ~ ı"' n ransız hukumetı, 

pazarı huzur ve eğlence irindc ge- un en erı sıperler ve sıgınnklar 1 bir kararname n t . .., k k · · ·· ··11 · 1 1 eşre mış. bu karar-
çirmiştir., azma ıçın gonu u yazı an arın a- name ile Polony d d. .. · r k B .. f" · aya satın aldı~ı harp 

Donanma ve hava kuvvetleri tam .e 1• uç mıs ıne çı mıştır. u ~n ~ç- malzemesinin bedelini ödctnek üzere 
seferberlik haline konulmuştur. tımaı tabakaların mensupları u ış- 430 milyon fra k d .1 nga a ar avans verı -
Trablusgarp valisi ~arcşal Balbo da lerde çalışmaktadırlar. . t'k mesini istemiştir. 
erkanıhnrbiyesi ile görüşerek icap ı Danzigdeki Polonyalılar~n g:t ~ ·çe 

* d t db
. l · 1 t mi.iskiil vaziyete diıştüklerı saluhıyet 

e en e ır erı a mış ır. ~ . . · k S 
Sı·1:.h lt ~ 

1 1902 1910 
tnr bir Leh membaından bılclirılme - aratoga _ Springs, 27 (A.A.) _ 

u a ına cagırı an ve . p 1 (N 
sınıfları kıtala~ına iltihak etmişler- tedir. Danzigdc tevkif edılden 

0
.? ~on- evyork devleti). 

dir. yalıların miktarı artmakta 1~· s
1
re- 1920 de Polonya ordusu ile bera. 

nildiğine göre Alman makam arı m- ber Sovyetlere karşı muharebe etmiş 
dudun bir kaç noktasındn seyrüsefc_ olan Kosciuzko ismindeki Amerika 
ri menctmişlerdir. tayyare!erinden mürekkep filonun 

Amerlkada 

Vaşington, 27 (A.A.) - Hariciye Yukarı Silezyada Almanların talı. müessisi Miralay Cedric Fauntaroli, 
Nezaıeli servisleri, Avrupadaki A- rikat yaptıkları bildirilmektedir. Ci- Polonya hava ordusuna bir telgraf 
merikan di!>lomatları ile daimi te- eslyn istasyonunda Volksbund bina- göndererek Polonyaya hizmet etmi-
mas halinde bulunmaktadır. sının avlusunda harp mnktülleri f1bi- ye hazır olduğy.nu bilclirmiştir. 
Beyaz~rnym~ffikrindet~arüz =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

ettirildiğine göre, Roosevelt, Avru
pada yeni bir miıdahalede bulun
mak niyetinde olmamakla berabcı, 

vaziyeti ciddi bir surette takipten 
fnriğ olmamaktadır ve Bitlerden hiç 
bir cevap almamasına rağmen fırsat 
düşerse sulh lehine Amerika Birle
şik Devletlerinin bütün nüfuzunu is
timalde tereddüt etmiyeceği muhak- -
kaktır. 

izmitte Üzüm Bayramı 

Devr ekte 

Zonguldak Halkevi mensupları Deıırekte 

Enstitüsü Açdıyor 
Kayseri, (TAN) - Kayserıde bü

yük bir imar faaliyeti vı:ır. İmnr plfı
nının vekfılete gönderilmiş olduğu?lu, 

büyük bir su derdi içinde bulunan 
halkın, yeni Vali Şefik Yenerin gay
retile kısa zamanda tazyikli suya ka
vuşacağını bu arada kaydedebiliriz: 
P<!stırma imalinin emin ve asri şekil
dr. yapılması ve tekamül ettirilme~i 
içln tertibat alınmaktadır. Bu nuık
satla valinin başkanlığında pastırma 
cılar bir toplantı yaparak kararlar 
vermişlerdir. Günden güne nrtan ma
arif ihtiyacını önlemek iizere alınan 
tedbir sayesinde bu sene çifte tedr;
sat kaldırılmıştır. Bu yıl, E!Üzel bir 
blnııda, bir kız enstitüsü tedrisatına 
baslayacak avrıca da fabrikaların ih. 
tiyacını karşılamak iizere bir bö'"e 

~ 

erkek sanat okulu Talas köyünde a. 
çılacaktır. 

Şehrin tariht kıymetini bütün 
dünyaya tanıtmak için Kayseriyi bir 

turizm memleketi yapmak bu büyük 

emeller sırasındadır. Bu hususta fa
aliyete geçilmiş ve ilk olarak renk. 

li bir broşür neşrine karar verilmiş
tir. 

Yakın bir zamanda mükemmel bir 

şehir haline gelecek olan Kayseri e
hemmiyetini bir kat daha arttıracak 

ve bir fabrika şehri manzarasına sa
hip olacaktır. 

G. ARKIN 

Sıvasta Kimsesiz 

Çocuklar Yurdu 
Siva, (TAN) - Sıvas Halkevinde 

50 yataklı bir kimsesiz çocuklar yıır
du kurulmuştur. Buraya 7-12 yaş a. 
rnsında sokakta kalmış, dilenciliğe 

düşmüş çocuklar alınacak ve kt>ndi 
işini görür bir hale gelen ve kabi
liyet gösterenler bir çıraklığ<ı veya 
evlatlığa verilerek sürüıımckten kur
tarılacaktır. 

Ayrıca da vine 50 ~isilik bir nan-
-~--·- -n:""'uırrrul('.nuıır • .ot.1111 , ancı-

vardan gelen orta okul ve lise talebe
leri alınacak. aylık 8 lira gibi az bir 
ücretle yedirilip barındırılacak ve (.'a
maşırları yıkanacak, tahsile devam
ları temin edilmiş olacaktır. Tatil 
için açılma riyaziye, lisan ikmal kurs 
lan faaliyetine devam etmektedir. 
Belediye reisi Hikmet Işık şehrjn 
sıhhatile yakından alakadar olmakta
dır. 

Belediye nçıkta akan lağımları bir 
taraftan büyük kanallarla kapatmak

ta bir taraftan da halkın evlerinde 
çukur açmalarını temin etmekte, 

bu arada da geniş yollan mükemmel 
bir parke haline koymaktndır. Lğım 

!arın hemen hepsi ortadan kalkmıştır. 
Şehir güzel bir hale konmaktndır. 

R. ARKlY 

----o'----
Yozgat Hastanesi 

iyi Çabşıyor 
Yozgat (TAN) - 270 bin lira sar

file, Çamlık yolu üzerinde yapılmış 
olan memleket hastahanesi, İstanbul
daki sıhhat müsseseleri ayarına yük
selmiş bulunuyor. Bina muntazam 
olduğu gibi servis de çok itinalıdır. 
Hastahanenin bugünkü 504 yataklık 
mevcudu yakında altmış beşe çıka
rılacaktır. 

Hastahane tahsisatı 63 bin liradır. 
Her yıl iki yüz liralık kitap getirtil
mektedir. 

Müessesenin bakteriyoloji, kimya 
laboratuvarlarından başka üç yüz 
kanı birden tahlil edecek makinesi, 
birçoklarında bulunmayan ve panta
fos denilen "gölgesiz ameliyat,, J.8m
bası vardır. Ameliyathanesinde her 
nevi vesait mevcuttur. Şimdiye ka
dar hiç bir hasta, ameliyat için !c
lerine müşabih sesler ve gılrültiiler 

tanb.ula gönderilmemiş, burada mu
vaffakıyetle ameliynt edllmi!"tir. 
Rontken dairesi de başka yere ihti
yaç hissettirmiyecek derecededir. 

Avrupada ihtisas yapmış olan Baş 
hekim ve dahiliye mütehassısı Ziya

eddin Tananın vakıfane idaresi gö
rülmektedir. 

İzmit, (TANl - ŞC'hrimiz sporcu. 
lam (an bır karne, 30 Agustos zafer 
bayramında bir maç yapmak üzere 
Zonguldaga gidecektir. 

Alman - Sovyet paktının akdinden 
beri bütün Fransa halkı. komünizme 
karşı şiddetli bir aksülamel içinde
dir. Ahali bircok yerlerde komünist 
parti merkezlerine hücum etmişler, 
zabıta komünistlere ait daireleri hiç
bir mukavemete uğramadan teftiş 

etmiş, Fransız işçilerinin birçoklnrı 

komünist partiden istifa ctmişlerdir-
Sosyalist ve Cümhuriyetçi Birliği 

Parlf1mento grupu ve umumi idare 

İzmit, 27 (TAN) - On bine yakın 
halkın iştirakile bugün üzüm bayra
mı yapıldı. Çavuş üzümlerinde bi
rinciliği Tavşancıldan Hilmi a!arak 
50 lira mükafat kazanmıstır. Balbal 
üzümünde de Tavşancıldan Hi.iseyin 
birinci gelmiş ve kendisine 25 lira 
verilmiştir. 

Zonguldak (TAN) - Halkevine 
mensup yüz kişilik bir kafile, başla
nnda Vali Halit Aksoy olduğu hal-

de, otomobil ve otobiislerle Devre- Yozgat hastaha~esi. Anadolumıı' 
ğe gitmişler ve Halkevini ziyaret et- göbeğinde, iftihar edilecek bir sıu*1t 
mişlerdir. miiPııRPRP"i h111indedir . 
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İstanbt.il Levazım Amirliğinden Verilen : · .. 
ô . 

',- . Harici . Askeri Kıtaatı · İlanl.arı 
Teslim yeri Tutan 

Lirn 
l\fiktnrı Tahmin tutnrı 

Ton Lirn 
İhale tarih ve 

saati 

Pınarhisar 43,500 870 3263 5-9-939 16 
Demirköy 9,915 168 744 5-9-939 16,30 

YukaPlda teslim mahalli mikdarı yazılı yulaf kapalı zarfla eksiltme
sine talip zuhur etmemiştir. Tekraf ihalesi 5-9-939 gününe bırakılmış
tır. Taliplerin belli gün ve saatte Vizede Tüm Sqtmalma Komisyonun. 
da hazır bulunmaları. Evsaf ve ~utn ameyi görmek iste~enlerin taliple
rin bildirilen ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektupl:ı-

1 "257,, "6229,, nnı komisyona verme eri. 

* * Karakösenin f>60 ton ve Kağızmanın 600 ton balye halinde kuru otu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Karaköse otunun tahmin bedeli 
18,150 lira ve ilk teminah 1361 lira 25 kuruştur. Kağızman otunun 
tahmin bedeli 15,000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. Eksiltmesi 1/ 
9/939 cuma günü saat 16 da Karakösede askeri satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsafı Kolordunun tekmil garnizonlarında gôrülebi. 
lir. Teklü mektuplan eksiltme santinden bir saat evveline kndnr ko-
misyona verilmiş bulunacaktır. (252) (614:}' 

* * İsparta garnizonunun ihtiyacı olan 292.000 kilo un knpnlı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspnrtadn Tümen ve İstanbul ve An
kara levazım amirlikleri satın alma komisyonlarında görülür. Tahmin 
bedeli 40.880 lira ilk teminatı 3066 liradır. Eksiltmesi 5.9-939 salı günü 
saat 10.30 da İspartadn Tümen sntın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteJdilerin ihale günü saat 9.30 kadar teklif mektuplarını İspartada 
komisyona vermeleri. ~'290,, "6408,, 

J(.. 11-
Erzurum garnizonunun 120 bin kilo sığır etine teklif edilen 18 kuruş 

75 santim fiat kor komutanlığınca pahalı görüldüğünden kapalı zarfla 
eksiltmesi 4. 9 • 939 pazartesi liünü saat 15 de Erzurumda askeri satın 
alma ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22500 lira, ilk teminatı 1680 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi Ko.da göriilür. İsteklilerin kanuni vesikalarlle 
beraber teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver-
mel eri. "288,. "6407,. 

* * Beher metresine tahmin edilen fiatı 28 kuruş olan 376.000 metre haki 
astarlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 7.9-939 Per
şembe günü saat 11 dedir. ilk teminatı 6514 liradır. Evsaf ve şartname
si 530 kuruşa Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde göste
rilen vesaikle ilk teminat ve teklif• mektuplarını ihale saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar Ankarnda M. l\I. V. Satınalma komisyo-
nuna vermele~i. "279., "6371 .. . -

Jıl. Jıl. 
Beher metresinin tahmin fiatı 80 kuruş olan 140.000 metre ekmek 

torbalık bez kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 6-9-939 Çar
r--"" · - c' .. _ .. _. 'l .da.<11•·· İlle lon1.in.ı>h G.R&ll ir.Ad.ır... ..Rum VQ ~artna

mesi 560 kuruşa Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekleri.n 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gös
terilen vesaikle teminat ve teklif moktuplarmı ihale saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada M. ~I. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri "278,, "6372,. 

* * .. 
Viranşehir Hudud Taburunun ihtiyacı için 214.000 kilo un satın alı. 

nac"ktır. Eksiltme kapalı zarfla olup 18-9.939 Pazartesi günü saat 16 da 
Viranşehirde Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 23.079 lira, ilk teminatı 1730 lira 99 kuruştur. Şartname ve nümu
nesi Viranşehirde komisyonda görülebilir. Kapalı zarflar 18-9-939 gü. 
nü saat 15 den 15.45 c kadar komisyona verilmi§ olacaktır. "277,, "63i3,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 32 kuruş olan 75.000 metre yas-
tık yüzlüğü bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 8-9-939 
cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 1800 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
her gün öğleden sonra Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda be. 
delsiz olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri (296) (6450) 

* * Beher metreslne tahmin edilen fiyatı 32 kuruş o1an 70,000 metre yas-
tık yüzlüğü bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 9-9-939 
cumariesi günü saat 11 dedir İlk teminat 1680 liradır 'Evsaf ve şartna. 
mesi her gün Ankarada komisyonda görülür. Ve bedelsiz alınır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektuplnrını ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma komisyonuna verme. 
leri (297) (6451) 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 55,000 metre 
Kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 
12-9.939 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8950 liradır. Evsaf ve şart
namesi 770 kuruşa Ankarada komisyondan alınır. Eksiltmeye girecek. 
}erin 2·190 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemal bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. (298) (6452) 

* * Beher adedine tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olan 40,000 adet kilim 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 5 • Eylô.l • 939 salı 
günü saat 15 dedir. İlk teminatı 8250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 700 
kuruş mukabilinde M. M. V. satrnalma Ko. dan alınabilir. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesa 
ikle terrunat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemahal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. na vermeleri (291) 

(6460) 

* * Edremit ve Ayvalık garnizonu }çin 550 ton yulaf eksiltmeye ko. 
nulmuştur. muhammen bedeli 24750 lira ilk teminatı 1856 lira 25 kuruş. 
tur. Eksiltme kapalı zarf usulile 11 • 9 • 939 pazartesi günü saat 16 da 
Edremit Tüm Satınalma Ko. binasında yapılacaktır. Teklif mektupla. 
rı saat 15 de Ko. na teslim edilmiş olacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaatları. 

Edremit ve Ayvalık garnizonu icin 75000 kilo sığır eti eksiltmeye 
konı:Jmuştur. Muhammen bedeli 16975 lira ilk teminatı 1325 lira 62,5 
kuruştur. Eksiltme kapalı zarf usulile 8 • 9 _ 939 cuma günü saat 16 da 
Edremit 'l'üm Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaat etsinler teklif mektuolan snat 15 de 
Ko. na teslim edilmiş olacaktır. (309) (6528) 

* * Kapalı zarf uı;ulil~ 2ô00 adet battaniye satın alınacaktır. Muham
men bedeli 16400 lirn olup ilk teminat miktarı 12~0 liradır. Kapa1ı 
zarfla eksiltmesi 15/9/039 cuma günü saat 15 de Vekillet satınalma 
Ko. da yapılacaktır. Sartname ve evsaf her gün Ko. dan alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı kanuni vesikala
rile birlikte ilk teınina! ve tekYf mektuplarını muayyen saı:ı!ten bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma Komisyonuna ver. 
meleri. (329) (6737) 

Jıl. • 
Erzincan garnizonu fütiyacı olan 600,000 kilo samana talip çıkma· 

dığından 7 /9/939 perşembe günü saat 10 dn ihalesi ~apılmak üzere 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Yeniden yapılan 'tahmin bedeli 
16,500 lira ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafı ko. 
lordunun tekmil garnizonlarından görülür. (332) (6736) 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 
• 

1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) lira olan (75.000) kilo sadeya~ 

29 Ağustos 939 tarihine salı günü saat 11.30 da kapalı zarfla alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (4856) lira (75) kurus olup şartnamesi her gün ko
misyondan (361) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun un tarifatı dahilinde tanzim e(1e
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi. 
linde vermeleri. (6059) 

* * 1. - Tnhmin edilen bedeli (2300 lira olan 10.000 kilo Pirinç ile tah. 
min edilen bedeli (3708) lira olan 4.000 kilo Sade yağı 29/ Ağustos/ 
939 Salı günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

2. - Teminat miktarı Sadeyağı için (556) lira (20) kuruş Pirinç için 
(345) liradır. 

3. - Şartnnmeleri bilfıbedel Kasımpaşada kain komisyonumuzdan 
temin olunabilir. (6713) 

Relöve Bürosu Eksiltme Komisyonundan: 
Keşif bedeli Muvakkat teminatı İhale günü lhale saati 

L. K. L. K. 

1439 - 79 110- 98 81/8/939 15 
Sultan Mahmut türbesi miiştemilatından bir dairenin tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli ile muvakkat teminatı. ihale gi.in 
ve saati yukanda yazılıdır. Taliplerin mimar veya kalfa olması, vesi. 
ka ile beraber ruhsat ve um·an te7.keresi göstermesi şarttır. 

İstekU1erin keşifnameyi ve tamir yerini görmek için me7kur tür
bedeki büroya müracaat Ye eksiltme için de istenilen evrak ve temi· 
nat ile beraber mezkt"r günde ihale saatinden evvel yüksek mektep. 
ler muhasebeciliğin~e te§ekkül edecek komisyona müracaatları ilfın 
olunur. (6215) 

11 

1000 adet tevhit semeri iskeleti yani demir ve dört adet tahtasının 
açık eksiltmesi 29/8/939 snlı günü saat 14 de Tophanede İshmbul le
vazım amirliği sabnalma Kcmic:yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 337 
lira 50 kuruş teminatlariıe belli saatte komisyona gelmeleri. 

(134) (6230) 

* * Harp Akademisi için 5500 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 5-9-939 salı günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma 
Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 5115 lira, ilk teminatı 383 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber tcl'Jif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver-
meleri. :'146,, "6404, 

* * Harp Akademisi için 216 ton saman alınacaktır. Açık eksiltmesi 4 ey-
lô.l 939 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4320 lira, ilk teminatı 324 liradır. Şartna
mesi Ko.dn görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko.na gelmeleri ~'145,, "6405,, 

* * Harp Akademisi için 300 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 
mesi 4.9.939 pazartesi günü saat 14.45 de Tophanede amirlik satınalma 
Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9300 lira, ilk teminatı 697 buçuk li
rııdır. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplnrını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme-
leri :'144,. "6406, 

* * ' 2000 metre yatak kılıflığı bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29. 8. 939 salı günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satınalma Ko. da 
yapılacaktır 

Tahmin bedeli 800 lira kati teminatı 120 liradır. Nümunesi Ko. da 
görülür isteklilerin kanuni vesikalarile bel!i saatte Ko. na gelmeleri 

(156) (6582) 
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. Koltu~.~lb . ve~· ayak terlemelerir:'i .kat'iyen ~arar.s 
vermede·n keser. "<okuyu giderir, BOROSALINAt 
kull~nniakla ~lpise ve çoraplarınızı da harabiy'et-~ 
ten ku"rtarmı'ş olursunuz. Eczaneler.den arayınızJ 

INGILiZ KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, lstarıbul 

Mobilya Yaptırılacaktır.' 
Ankara ·ı ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yen~ binası için yaptırılacak muhtelif cinste mo"b'l 

yanın kapalı zarf usulile münakasası keşif bedelleri değiştirılerek tckrnr 
münakasaya konulmuştur 

B - Muhammen bedel 57463 lirn 90 kuru~tur 

C - Istekliler fennt şnrtname ve resimleri almak için Anknra mek. 
tepler muhasebeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makbuzla fa-

külte hesap memurluğuna ınüracaot ~deceklerdir. - ~• • ,.-
Ç - % 7,5 muvnkat teminat bedeli 4309 lira 79 kuruştur. 

D - !hale 8-9.93" cuma günü suat 16 da Ankara mektepler muhas~ 

beciliğinde ynpılacaktır. Teklif ınekttiplarının ihaleden bir saat evveline 

kadar mezkur muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulunm-ası lazım. 

dır. (1014) (6570) 

(Açı~ Eksiltme ilanı) 
Çatalca Kazası Malmüdürlüğünden: 

1 - 5 eylul 939 tarihine müsadif salı günü saat 14 de Çatalca Mal. 
müdürHiğü odasında mütetckkil komisyonda (1364) lira (68) kuruş keşif 
bedelli Büyükçekmece hükumet konağı tamiratı açık eksiltmeye konul. 
(llU;.ı1ur. 

2 - Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna mütefcrri diğer evrak mal. 
müdürlüğü dairesinde parasız verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (113) yüz on üç.liradır. 
4 - İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

1darC'lerindcn almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Nafıa mü. 
dürlüğünden yazılmış ehliyet ve ticaret odası vesikasile gelmeleri ilan 
olunur. 

~!~11111 TAN Gazetesi 1111~ 
Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanhktan Şikôyet Edenlere! 11 ilan ~tları ; 

Emniyetle 

kullanabileceğiniz KAMZUK GLUTEM 
Müstahzarları 

piyasaya çıkti. 

Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGİ Bütün tanınmış 

GLÜTEN GEVREGI 

GLÜTEN PiRiNCİ 

KANZUK 

(Biscottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI · - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESİ - KANZUK 

KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini İsteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve Sabit Olarak Hazırlanmııtır. 

KANZUK GLOTEN MOSTAHZARLARI 
Fazla Şiımanhğa istidadı Olanlar l~in En Mükemmel Reiim Müstahzarlarıdır. Vücudu Besler Fakat Şiımanhk Yapmaz. 

Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, ISTANBUL 
İstanbul perakende satıf yeri: Bahçekapı Zaman Itriyat deposu. 

iZMIR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. ~ 
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DÖRDÜ NCO, Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. S. Baaıldıliı yer TAN Matba"~' 




