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PENCEREMDEN 

Bize Çarpacak 
..... 

Ylldız: 
Mirrih ! 

Yazan: M. Turhan TAN 

8 ir kaç ıündenberi Mirrlhin kil
• remize komıu ıeldiiini ve bir 

yanımızdan manalı manalı bize bak. 
tıtmı ıazeteler yazdılar. Yürek hop. 
latmak ve öd kopartmak isteyen mu. 
zipler de onun ldlremize çarpıp bizi 
hurdahat edeceifni söylediler. Ben, 
kıyametin pek o ka.ıar yakın olmadı. 
ğına iman edenlerdenim. Bu sebeple 
M!!rrihiıı bize zarar venniyecetuıe e. 
minim. Ondan ötilril de lfte ıen ten 
ondan bahsedebiliyorum. 

Mirrih farsça bir kelimedir. Kan 
glbl kırmızı ıöriindüiü için eski mil
letlerden çoğu kendisine harp ililu 
plyeıi vermişlerdir. Farislde (Beh • 
ram kelimesi de Mirrihe delalet eder. 
Lilıin behram, konuklan ve yuvasız. 
lan koruyan bir melek adıdır. Bu 
manadan istiare olununca Mirrih bi
raz nazikleıiyor. Bomadakl mabut 
Mars §&rkm Mirrlhinden l»atka bir 
şey değildir. Yun1111hlar ayni mabu • 
da Aris derlerdi. Mitolojiye ıöre A. 
rfs, Venüsle sevişiyordu. Mabudlar • 
dan Volkan bu aıktan ıasaba geldi 
ve bir ai yaparak bir ıün iki ıünah. 
kir ilahı • meşhut cürüm vaziyetin. 
de - o ağa dilfiirdü, Olimp dağına 

götürüp, öbür ilahların yanında ke. 
• paze etti. 

Mirrihin şark ve garp takvimle • 
rinde birlettiii noktalar da vardu. 
Mesela eski İran takviminde Mlrrih 
her şemsi ayın yirminci gününü tem
sil ederdi. Eski Roma takviminde de 
birinci. aya ve haftanın llçüncil gii • 
nüne Mars adı verilmiıür. 

Bugflnlln ilmine göre Mlrrih gO. 

neıten Z6Z,400,000 kilometre uzak • 
tadır. Mahreki üzerinde ve saniyede 

Z8,8 kilometre hızla döner. Güneş et. 

rafındaki devrini bir sene 322 günde 
lııitlr.W. Kutru '1048 kilometredir. 

Aulmnm h.eyeeanlt :n ilmi m8 • 
nakqalarından birini de Mirrihia 
meskWı olup olmadljı meHlesi- teı • 
kil etmektedir. Amerikalı alimler • 
den profesör Peniyol bu meseleyi 
benimsemek ve herkese parmak ISll'· 

tacak nazariyeler, faraziyyalar ileri 
sürmek bakımından en ileri ıaf ta bu. 
lunmaktadır. Bu pek muhterem alim, 
Mirrihin pek zeki insanlarla mes • 
kabı olduğunu iddia etmiş ve &U id. 
diasını • Mirrih ve kanalları adını 

taııyan eserde • isbat etmefe özen • 
nıiştir. Tarihi kendi keyfine rlm et
mek istemekle ti)hret alan Vels de 
hu iddiayı tehzil ederek Miuihteki 
insanların balık biçiminde oldukları. 
ıu söylemektedir. Bu f.evehhftmler 
ve latifeler bir yana hıraluhrsa Mir. 
rihin mesk\in olmadığını söyleyen • 
lerin kahir bir ekseriyet vücude ge. 
tlrdj)deri ıörülür. 

Mirrlhe taallfık eden şu derme 
~atma sözleri bitirirken hatırıma bir 

Acr.m pirinin ıöylediii şu beyit &~L 
dl: 
Ger mera nist ez felek behre 
K ... i Mirrih ber K .. ü Zühre 

Bayii yırtık yüzlil olan bu beyti: 

Sumen Sporculan ve Ortaköy Yangını 

Şeluimide/ft Rumen •porcrılan Talı.im iibülaine 
çelenk lıoyarlarlıen 

Ortaköy sinema yanaınında 
ağır yaralananlardan llya 

Ortaköy sinemaaının yangından a:>nra 

girdiği vaziyet 

Y enişehirdeki 
Büyük Yangın 

-0--

Dört Ev Tamamen, Bir 

Evfe Bir Apartıman 

Kısmen Yandı 

Yurtta ki Bütün 
Kaplıcalar işletilecek 

Yalova kaplıcaları Sıhhat Vekaletine geçtikten son- olduğu anlaşılmıştır. Fakat bu kaplıcalardan istifade 
ra, ilk iş olarak her sınıf halkın kaplıcalardan isti.. 

Sivrisinek 
l~ücadelesi 

-o-

Şehrin Her Tarafında · 

Resmi Doktorlar 
Mücadele Yapacaklar 

Evvelki gece Yenişehfrde 4 evin fade edebılmeleri için, otel ve lokanta fiyatları ucuz· edilememekte, kaplıcalara giden yollardan bile geçi-
kamilen bir evle bir apartımanın da !atılmıştır. Fakat buna rağmen, bir çok kimseler kap- lememektedir. Evveli az masrafla işletilmesi kabil o. Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır
kısmeıı yanması ile neticelenen bir lıcalara gi:lemeınektedirler. Çünkü yol uzun, masraf- lan kaplıcalardan işe başlanarak peyderpey hP.psi hal. dar Beyoğlu ve Beşiktaş taraflarının 
yangın olmuftur. lıdı~. Bir çok nakil vasıtası deiiştirmek icap etme!{- kın istifadesine arzedilecektir. Bu suretle bir çok vi- sivrisinek istilasına uğradığı ve bu 

Ilk atecı Kurdele s kay d A tedır. yüzden bu semtlerde sıtma vukuatı-
'S o gın ,ı nna üyet ve kasabalar halkı, kendilerine en yakın kaplı. 

i.Sminde bir kadına ait olan 92 nuına. ··B·u· cihet gözönünde tutularak, memlekette mevcııt 1 d na rastlanmakta olduğu hakkında ca ar an ucuzca istüadeye imkln bulmuş olacaklar-
ralı evden çıkmıştır. Bu evler tama- butun. kap_Iıc.:.·.alann. işletilm_esi ve halkın ihtı"yacı .. a yapılan neşriyat üzerine derhal vazi-.. dır. MP-mleketin bir çok yerlerinde, Bursa ve hatta 
men ahc:ap oldu~·~dan yangın sur·· at arzedılmesı uzerınde teşebbtisata giritilmiştir. Yapl. y 1 k d "k 1 k yetle meşgul olmuştur. Llıtfi Kırdar 'S 5ı.u• 

1 
t kik a ova a ar mu emme aplıca olmıya elverişli, 

le genişlemiş, itfaiye gelinciye kadar an et at sonunda memlekette, 176 tane kaplıca büyük menbalar bulunduğu anlaşılmıştır. dün sabah vilayet sıhhiye müdürünü 
88 ve 90 numaralı evlere de sirayet ---=-------------------.:_:=~.=..:::::_::::_.:::::=;.;=-:::~:::::::::::.._ ____ , yanına eaiırarak bu hususta icap e-

su··+~u··ıu .. k cırketl K 1 d t db-
1 

etmiştir. Bu esnada yangın mahalli- 3' ~ "'eKTUm a an Muhasebe Kursu en e ırıerin alınmasını kendisine 
ne eelen itfaiye 86 ve 84 numaralı ev Beleğiye tı......-c Müdürü Saffet y bildirmiştir. Vilayet sıhhrıt müdıirü 
lerde emniyet tertibatı alarak ateşi s,.aenle Yüksek Ziraat Enstitüsü ergi Matrahları Belediye muhasebe memurları kur de belediye sıhhat mi.idürü Osman 

su, dünden itibaren Şehir Meclisi sa- S itl b be f 
söndürrniye çalııııtı)H ......... _ · ·~n sütçülük doçenti Ekrem Rüştu··, istan. B led" .. ı..---b a e era r vaz yeti tetkik -etmis-~ .., _ Qa ,,....,~,u e ıye mı.uuaac e müdürlütü ta. !onunda faaliyete başlamıştı!". ilk > 

Kurdele sokslJnın arkasındaki Dü- bulun ~üt -ip hakkında Ziraat Veka- rafından muhtelif kazalarda yapılan kursa 58 memur iştirak etmekte- leı·dir. Neticede Beyoğlu ve Beşiktaş 
ğün sokağına geçmiş, burada Aleko. letine izahat vermek üzere diln ak- taramalarda birçok vergı matrahı- '1ı.. rı;: .... :,ıcucul ut:.ı..)u:ı, m ... 6 , ... __ • b!!lediye doktorlarıyle b.i.i\ı;uı:ne~ tabıplerının yanlarınc:ıa sınnıye nıe-

ya ait 28 numaralı evi de tutuştur- şam Ankaraya gitmişlerdir. Saffet nın şimdiye kadar mektum ve bu 9 dan 12 ye kadar devam edecek, me 
Sezenle Ekrem Rüftü, Ankaradakl yüzden bir kısım vergilerin tahsil murlar öğleden sonra vazifelerine gi- murlan olduğu halde bu iki rx»nµı)ta 

muştur. işte bundan sonra grup ikiye temastan ıırasınd• Ziraat Veki.leti• edilmeden mükellefler üzerinde kal- deceklerdir. Dersler belediye muba- da tetkiklerde bulunmalarına karar 
ayrılmış ve canla başla çalışmıya baş be nin, teşekkül edecek olan sütçülük dığı anlaşılmıştır. İlk taramalarda se , tahakkuk ve muamelat müdiir- verilmiştir. Vilayet namına icabı ka

dar mazot sipariş edilerek bu doktor-lamıı ise de 28 numaralı evin yamn- \ dakl Dtmitraldye alt apartımanın da şirketine ne suretle iştirak edeceği- yalnız Bakırköy kazasında kıymeti leri tarafından verilecektir. llk açı-
tutuştuğunu gören halk, bütün bir ni de konuşacaklardır. Teşekkül e. 460 bin liraya baliğ olan vergi mat- lış dersi dün belediye reis muavini ların emrine verilecektir. Bu semt· 

lerde yapılacak taramalarda rastla-semtin böylece yanıp gidece.ıç,;nı' zan- d k . k rahı tesbit edilmiştir. Bu matrahın Rüat tararından verilmiştir. Belediye 
6' ece şır ete belediye 200 bin, süt h ncderek henüz yangının pek uzak bu vergi tutan 44 bin liradır. Şişlide de rnu asebe teşkilatı, Temmuz ayı için-müstahsilleri 100 bin lira ile iştirak · 1 d b' il 273 b' ı· ık bi tah nae!lk su birikintileri kurutulacak ve 

lunduğu evlerde bile bir telaş ve he- 400 bın iralık bir vergi matrahı e ır m yon ın ıra ı r -
b edeceklerdir. Kurulacak şirketin 500 meydana çıkarılmıştır. Bu matrahın silat yapmıştır. kurutulması mümkün olm:yanlara 

yecan aşgösterm.iş, herkes eşyaları- 1 LI T da mazot dökülecektir. Ayrıca açık nı fUrJya buraya ta,ımıya başlamış- bin lira sermayeli olması icap etti- verg tutarı ise 38 bin liraya beliğ man eslsatı 
lardır. Fakat iUaiyenin gayreti saye- ğine göre Ziraat Vekaletinin de 200 olmaktadır. Bunlardan başka 1600 İngiliz Gibs müessesesi mühendis. lağım ve mecraların üstleri de kapa-
sinde ateş daha ziyade büyüyememiş bin lira ile iştirak etmesi icap etmek- liralık tanzifat vergisinin tahakkuk leri Ankarada Nafia Vek8letile yap. tılmak suretiyle sivrisinek tevlit e-
iki saat devam eden bir çalışmadan tedir. harici kaldığı tesbit edilmiştir. Bele. tıkları temastan bitirmişlerdir. Mü. den bütün sebepler ıuie edilecek-
sonra tamamen bastırılmıştır. diye bu matrahların neden mektum j hendisler İsanbula gelince Kuruçcş- tir. 

Evlerden yalnız Alekoya ait olanı Rumenler Abideye ve tanzifat vergisinin de niçin ta· rne depolan hakkında noktai nazar- Vilayet sıhhat müdürü doktor Ali 
1000 liraya sigortalıdır. Diğerlerinin hakkuk harici kaldığını tahkik et- lannı bildireceklerdir. Depoların Rıza bu mesele hakkında· dün bir ar-
slgortasız olduğu anlaşılmtştır. Yan- Çelenk Koydular mektedir baıka tarafa nakledilip edilmiyeceği 

D 
· 1 • h İnırillz mu"hendıs' lerlnin tetkı'klerı·n. kadaşımıza demiştir ki: 

gının bilıinçosu şudur: enız yanş anna iştirak tçin şe - .-
Kurdele sokağındaki 88. 90, 92 nu- rimize gelen Rumen denizcileri dün Taksim Kıılasının Fiyatı den sonra hükumetç' kararlaştınla· "- Sivrisineklerin çoğ::ılmasına se 

maralı evlerle Düğün sokağındaki ~8 sabah saat 10.30 da kafile halinde Heyeti Vekilece Belediyeye dev- caktır. bep su birikintileridir. Gerek bu 
numaralı ev tamamen, Dimitrakiyr. Taksime giderek Cümhuriyet abide. redilmesine karar verilen Taksim Gibs mühendislerinin İstanbul li- semtlerde, gerekse şehrin diğer 
ait apartımanın birinci katı ile 18 nu- sine çelenk koymuglar, kafile reisi kışlası için 37.000 lira fiat takdir e- manındaki tetkiklerinden sonra İs- semtlerinde esaslı tetkikler yapılması 
maralı ev kısmen yanmtşlardır. Yan- defteri mahsusu imzalamıştır. Ru- dilmiştir. Keyfiyet dün İstanbul def- kenderuna gitmeleri kuvvetle muh- için iki doktor memur ettik. Yanla
gında insanca hiç bir zayint olmamıc.. menler müteakiben Taksimdeki Ru- terdarlığına bildirilmiştir. Devir mu. temeldir. İskenderun için haz,ırla-'S rında sıhhiye memurları da "ardır. 
tır. Ateşin parlıyan bir pekol limba- ~n konsoloshanesini ziyaret ttrn=ş- amelesi tapuda ikmal edilir edilmez nacak proje, Trabzon, Zonguldak ve sından çt1dı~ anlaşılmtştır. Tahkika. ler ve öğleden sonra da şehirde bir kı,lanın yıktınll'iluına baııanacak-1 İstanbul limanı projelerinden sonra Sivrisinekleri izale etmek için müca-
ta devam olunmaktadır. 'gezinti yapmışlardır. tır. tatbik sahasına konacaktır. dele lazımdır. Tetkikat esnasında böy 

le su birikintilerine rastlanırs:ı bun-
"Mademki felekten bana bir şevk 
ve zevk hissesi yoktur. Mirrlhln ba. ~--------------~·-----------------------------------------------~--~-------------·~----.~-~-- lar derhal izale edilecektir. Bunun 

için de icap eden tedbider alınmış
tır.,, 

caiı Zilhrenin bafında parçalansın,, 
diye tercUme ed'8biliriz. 

işte Mirrihin şarkta ve Hrpteld 
yeri! .• 

H: 
Ayla lımlnln mlnaaını ıoran muhterem 

••yut•: 
Eski türkçe aylAmak ve aymak fiilleri 

nrdır. 

Hal sıyrası "ayar., olan aymak, Qste çıkıp 
atmak, dolaııp devretmek manalarına 
•elir. Yani yükseliş mefhumunu taşıyor. 

Aylamak da öyle. Fakat ben (yay) dan, 
J'anl yazdan gelen yaylAya bakıp aylanın 
(ay) aslından geldiğini ve aydın mfınasını 
Uade ettıglni sanıyorum. 

M. T. T. 

lngiltereye ısmarlanacak 
Vapurlar 

Devlet Denizyollan idaresi işletme 
müdiırü Nasuhi, dün ak18111 Anka
raya gitmiştir. İşletme müdürü, Av. 
rupaya ısmarlanacak yeni vapurla
nn prtnamelerini hazırlamak üze.. 
re Ankarada toplanan komisyonun 
çalışmalarına iştirak edecektir. Ko. 
misyon mesaisini pek yakında ikmal 
edecektir. 

SUAL -
S. - Yabancı okul mezunlan 

daha yüksek devlet mekteplerine 
giremezler mi? 

C. - Türkiye Cümhuriyeti hü
ki'ımett hudutları dahilinde bulu. 
nan yabancı okulları bitirenler, 
imtihan vermedikçe, devlet okul. 
larına glremezler. 

Yine ayni mekteplerin bir sını
fından devlet okullannın bır sını
fına geçmek istiyenler dahi imti
hana tiı.bi tutulurlar. 

Orta dereceli yabancı okullara, 
resmi ilkokulu bitirenler, Usan bi
lirlerse, doğrudan doğruya alınır. 
tar. 
Yabancı okullara devam eden 

bütün talebe, türkçe, tarih, coğ • 
rafya, yurt bilgisi, sosyoloji ve as
kerlik derslerini türkçe okumak 
ve bu derslerden Türk öğretmen. 
leri ve mümeyyizleri önünde im
tihan vermek mecburiyetindedir-

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

ler. İmtihanda iki derste muvaf
fak olamıyanlar sınıfta kalırlar. 

Yabancı orta okullarda bulu. 
nanlardan resmi veya muadeleti 
tasdik edilen hususi okullara geç. 
mek istiyenler, girmek istedikleri 
okulun öğretmenler kunılu ~~ni.ln. 
de yapılacak imtihanda bsdikna
melerinde yazılan sınıflara başarı 
gösterdikleri takdirde alınırlar. 

Evvelce yabancı okullara d~vam. 
lan da, girmek istedikleri mek
teplerin devam müddetine mahsup 
edilir. Yabancı okulların ana ve 
ilk kısımlarına Türk tebaasından 
olan talebe giremez. 
Yabancı okullarda bütün tale. 

be, kültür derslerini (Türkçe, ta
rih, coğrafya, yurt bilgisi) oku. 
mak ve imtihan vermek mecbu. 
riyt!tindedir ler. 

* S - lstanbul Konıervatuvan 

nasıl bir müessesedir, girme prt. 
ları nedir? 

C - İstanbul konservatuvarı 

musiki ve sahne sanatlarını naza • 
ri ve ameli olarak öğreten bir mil
essesedir. Girmek için hiç değilse 
ilk tahsili bitirmiş olmak lazımdır. 

Musiki tedrisatı başlangıç ve 
tekanıül dersleJ'i adı altında iki 
kısma ayrılır. Yeni giren talebe • 
nin altı ay zarfmda çalışkanlık ve 
istidadı kafi görülmezse kaydi si
linir. İmtihanda kazananlardan 
arzu edenler: 

1 - Piyano ve orkestra aletle
ri (yayb sazlar, nefes sazlan), 

2 - Yüksek musiki nazariyatı, 
3 - Teganni ve musiki dekla • 

masyonu, 
4 - Temsil ve balet, 
5 - Milli kültür sahasına gi • 

ren türkü ve danslar. 
Şubelerinden birine yazılır. De. 

CEVAP 
vam müddetince derslerde bulu • 
nanlardan, imtihanda muvaffak o. 
lanlara tasdikname ve müsabaka 
neticesinde muvaffak olanlara da 
diploma verilir. Konservatuvarda 
keman, piyano ve şan derslerinden 
baf}ta bütün dersler parasızdır. ls. 
tidadı öjretmen ve müşavir heye. 
tinde ve mall kudretslzlill polisçe 
tesbtt edilen talebeden para alın • 
maz. 

S. - İıtanbulda kaç Fr1tnsız 
mektebi vardır, ücretleri nodir? 

C - Ferlköy Notre De Lurt 
okulu vardır. tık kısımlar için se. 
nede yatılı 350, nehari 80 lira üc
ret alir. Panıaltıda Notre Dam 
De Slyon lllesl vardır. Sene • 
de yatıb 480, nehari 180 lira üc • 
ret alır. Bu mekteplerin direktör
lüklerine 1>1r mektupla müracaat 
edilerek atrme şeraiU de ölrenL 
lebilir. 

.. 
TA K V I M ve HAVA 

2 Ağustos 1939 
ÇA~$AtABA 

8 inci ay GUn: 31 Hızır: 89 
Arabi: 1358 Rumi: 1355 
Cem. ahıır: 18 
GUneş: 4.57 - Ötle: 
İkindi: 18.18 - Akşam. 

Yııt ı: 21.17 - İmslık: 

Temmuz: 20 
12.20 
19.21J 
2.52 

Hava Vaziyeti -
Yeıilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Kar:\• 
denlzln ıark kısımları ile Doğu Anadolu
da çok bulutlu ve mevzii yağışlı. KocaeU 
ile Orta Anadoluda az bulutlu, diğer bö\
ıelerde açık geçmiş, rUzgArlar umumiyet• 
le slmall istikametten orta kuvvette ve 
yer yer kuvvetlice esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık ııeçm1$. :117!· 
rlr şimali "arkiden saniyede 6 - 8 metre 
hızla esmi«tir. Saat 14 te hava tıızyilq, 

1017,2 milibar idi. Sühunet t"n y{llcsf'k 
30.6 ve en dü:ıük 18.4 santlırat olaı·ak 

kaydedilmiştir. 
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lsuGüNI 
Arapların 

Noktai Nazarı 
YQzan: ômer Rıza DOCRUL 

F ilistinli bir misafirimizin bir nüs 
hasını bize verdiği küçük bir 

risaleden, Filistinde devameden kanlı 
hadiselerin sebebini açıkça anlamağa 
imkan hasıl olmuştur. Risale, Filis
tin yüksek Arap komitesi tarafından 
neşredildiği için bütün Filistin hal -
kının düşüncesine tercüman olduğu 

şüphe götiirmez. 
İngiltere hükfunetinin Beyaz Ki

tapla kararlaştırarak Filistinde tat • 
bik etmek istediği siyasetin esası, on 
senelik bir intikal devresinden son. 
ra, İngiltereye bir muahede ile bağlı 
bir müstakil Filistin devleti vücude 
getirmektir. Fakat bu intikal devresi 
sırasında Araplarla yahudilerin teşri 
ki mesai etmeleri, Araplarla yahudi 
menfaatlerini koruyacak bir hü.ku • 
metin vücude gelmesi şarttır. İntikal 
devresinin sonunda müstakil devle • 
tin tesisini geciktirecek şartları bil
dirdiği takdirde buna göre karar ve
rilecektir. İntikal devresi sırasında 
icra kuvveti mandater devletin elin
de bulunacağı gibi teşrii kuvvet te 
onun elinde bulunacak, ancak inti • 
kal devresinin ilk beş senesi geçtik • 
ten ve Filistinde emniyet sağlamlan. 
dıktan sonra miistakil Filistin anaya. 
sasının hazırlanmasına ehemmiyet 
verilecektir. 

Arapların buna mukabil noktai 

nazarları gayet sarihtir· O da intikal 

devresinde de bütün idare ve salıilıi.. 

yetlerin Filistin halkına geçmesi ve 

Filistin halkının kendi anayasalarını 
doğrudan doğruya vazetmeleridir. 

Bu ihtilafı teşdit eden bir amil, 

İngiliz siyasetinin Filistini • yahudi 

yurdu tnnımağa ısrar etmesidir ve 

Filistin araplarını en çok rahatsız e

den ve onlarca en büyük haksızlık 

ve en büyük tecavüz sayılan nokta 

budur. Çiinkü "Filistinin yirmi sene. 
dir cektiiti ıı>tırııhnı. vPri,.ıHo"., a ... n_:1 
ıerııı, ao.Rtugu kanların ve ugradıgı 

harabinin en belli başlı sebebi" bu 

yahudi meselesidir. Onun için İngil. 

tere hükfuneti bu yahudi yurdu üze

rinde ısrar ettikçe Filistinin bugün • 

kil vaziyeti devam edecektir: 

Yahudi muhacereti meselesi, ya. 

hudi yurdunu tanımanın bir neticesi. 

dir. Halbuki Arapların tanımak iste

medikleri bir şey v~sa o da yahudi 

yurdudtU. Ve yahudi ınuhaceretidir. 
İngilterenin beş sene daha yahu. 

di muhaceretine müsaade etmesi a • 

raplarn ı derinden rahatsız etmekte. 
dir. 

İngiliz siyaseti, Filistine yahudi 
göndermekle, bugün biitiln diinyayı 
meşgul eden yahudi meselesini tes. 
viyeye yardım etmeyi ummaktadır. 
Araplar buna mukabil "Yahudi me. 
selesi, bizim çıkardığımız bir mesele. 
demektir. Onun için bizden bu mese. 
lenin halli istenmesi tamamiyle ma. 
nasızdır. Kaldı ki Filistin elinden 
geldiği kadar bu meseleyi halle yar. 
dım etmiş bulunuyor. Bu yardım bi. 
raz daha devam edecek olursa kendi 
hayatımız tohlikeye girecektir.'' di. 
yorlar. 

İngilterenin Filistinde yahttdile -
rln nisbetini onda bir olarak tutm&k 
istemesi de, Araplar tarafından hoş 
görülmemektedir. Çiikü "muhacere. 
tin artması yüzünden işsizlik artmış 
ve iktısndi buhran ortahğı kasıp ka
vurmuştur. Onun için Arapların ka
ti kararı, yahudi muhaceretinin en 
kati surette durdurulmasıdır· 

Arapların en çok itiraz ettikleri 
bir nokta da arap arazisinin yahudi
lere satılmasıdır. Bu da yahudi mu
haceretinin neticelerinin birdir. 

Arap yüksek komitesi en nihayet 
bütün diişüncesini şu sözlerle hula. 
sa etmektedir: 

"Canlı milletlerin hayat ve mu
kadderatı hakkında karar vermek, 
Beyaz ve Siyah kitaplara ait değil
dir. Bu karar milli iradenindir. A • 
rapların sözii ve kararı da katidir: 
Filistin istiklôlini kazanacak ve ebe
diyen arap yaşayacaktır." 

Bu haklı sözler karşısında ancak 
hürmet hissi ile mütehassis olmak 
mümkündiir. 

Tekirdaijda 
Sel Tahribat 

Yaptı 
-o--

Bir Çoban 300 

Koyunf a Boğuldu 
Tekirdağ, 1 ('tan Muhabirin. 

den) - Vilayetimize bağlı Işıklar 

ve Naip köyleri cıvarıııda geçen cu
martesi günü çok şiddetli yağmurlar 
yağmıştır. Bu arad<ı bir çok dereler 
taşmış ve seller 300 koyun ile bir 
çobanı da götürmüştür. Sular çekil
dikten sonra, ölü çoban ve koyun 
laşeleri de bulunmuştur. 

TAN 

ispanyada 
Yeni Kabine 

Kuruluyor 
--o---

Kabine G. Frankonun 

Riyasetinde Kurulacak 
Hendaye, 1 (A.A.) - Emin bir İs. 

panyol menbaından bildirildigine 
göre, yeni kabineyi General Fran
co teşkil edecektir. Yeni kabine, a
zasının listesi yakında Burgos'da 
neşredilecek tir. 

Ayni menbadan bildirildiğine gö
re, General Queipo De Llano, bu 
hafta içinde İtalyaya gide:cek olan 
İspanyol askeri heyetine riyaset e. 
decektir. 

1talyaya gidecek olan tsp3nyol he. 
yeti, İspanyaya General Gambura
nın riyasetinde gelen Italyan heyeti
nin ziyaretine bir mukabele mahiye
tindedir. 
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Traş 
Bir Hünerdir. 

Yazan : B. FELEK 

Bir eli ağır berbere düşmü • 
- şüm. Yüzüm cayır cayır yanı· 
yor. Ufak bir ter üzerine çenemde 
sivilceler sürüyor. Ne yapayım, bil -
mem? 

- Yapacak şey, traşı iyi olmak. 
tır, azizim. Senin traş dediğin -şey 

bir hünerdir. Dikkat et! Bir kere sa. 
bunu iyi seçmelidir. Arap sabunu i
le, bulaşık sabunu ile, hatta sunlayt 
sabunu ile Çfne köpürtülmez. Sabu. 
nun iyi olma!a, köpüğünün çok ol -
ması ve çabuk kurumaması gerektir· 
Sonra da dilı kat edilecek diğer bir 
nokta fırçalamaktan usanmamaktlr. 
Böylece iyice köpüren surattan kes -
kin bir usturayı yavaşça, tatlıca ve 
biraz mail olarak çekmeli. Baktın ki 
kıl dipleri sert geliyor; zorlamamalı. 
Tekrar sabunlamalı ve usturayı sı • 
cak suya solr.up ısıttıktan sonra tek-
rar yavaş ya \'aş ... 

- Anladıını dostum! Sen güzel 

bir traş mfüehassısısın! Lakin gözü. 

nü seveyim. Bu sanatın şu bana an -

Yine ayni günde eşeğinin üstün. 
de köyüne dönmekte olan seksenlik 
bir köylü de, sellere kapılarak git
miş, eşek boğulmuş, köylü de sular
da sürüklenirken, bir ağacın dalına 
sarılmak suretiyle kendisini güçliJk
le kurtarabilmiştir. 
Yağmurun ve selin tahribatı fa:ı

ladır. Tarlalardan ekin demetleri 
gitmiş, bağların kütükleri sökülmüş
tür. 

Cebelitarıkın kaybedilişinin latmak istediğiniz esrarını hiraz ken. 
Çin Bafkumandanı Mareşal Çang-Kay-Çek 

erkanıharbiyesiyle beraber 

Cang~Kay~(ek 
yıldönümü dinize, bir miktar da mesai arkadaş· 

Madrid, 1 (A.A.) - Madrid Fa. larınıza açıp ta traşlarmızı - c:;ünkü 
lanj'ının organı olan Arriba gazetesi sizin zenaat ie biraz traş değil midir 
Cebelitarığın kaybedilmesinin 235 
inci yıldönümü münasebetiyle bir ya! • yumuşatsann:a! Giin oluyor ki; 

Belgra+ Elçimiz 

Şerefine Ziyafet Japonya Herkesi Isıran 
Kuduz Köpektir, Dedi 

makale neşretmiştir. Makalede ez. traşlarmız yüzümüzü, gözümüzü ke. 
cümle deniliyor ki: di tırmalamışa çeviriyor. Bilmem 

"Bu kayıp, iyi idare noksanımız.. 
dan dolayı mesul bulunduğumuz da
imi bir harekettir. İspanya, bütün 

siz de bu zorluğun, okuyucularınıza 

yaptığınız bu ezanın farkında mı· 

smız? 

Belgrad, 1 (A.A.) - Hariciye Na

zın Markoviç ile refikası, Moskova 

büyük elçiliğine tayin edilmiş olan 

Türkiye elçisi Ali Haydar Aktay ile 

refikası şerefine bugün bir öğle zi. 
yafeti vermiş ve bu ziyafette birçok 

nazırlar, hariciye yüksek memurları 

İspanyolların muzaffer olduğunu ve 
Bazı makalelerinizde bizi balta i. 

kendilerini bekliyen parlak istik-
balden emin bulundukları şu sıra<la le, kimi zaman trup rendesi ile, kimi 

Çin, lngiliz Japon itilafım bu ziya1 hatırlamalıdır.11 de tel fırçası ile traş etmek istiyor. 

ve Türkiye elçiliği erkanı hazır bu-
lunmuştur. 

Aktayın Belgradı terketmesi mü
nasebetile bütün Yugoslav gazeteleri 
Türk diplomatına uzun makaleler 

------ ._. ..1.u~u;:,ıa.v3a. .ııc 

Türkiye arasındaki dostluk münase
betlerinin takviyesi bahsinde yaptığı 
faaliyetin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir. 

---,oı---

Askeri Terfi Listesi 
Ankara, 1 (Tan Muhabirinden)

Milli Müdafaa Vekaleti 30 ağustosta 
terfi edecek subaylarımıza ait listeyi 
hazırlamağa başlamıştır. 

Kudüste Çeteciler Uç 
Arap Öldürdüler 

Kudüs, 1 (A.A.) - Bir çete tara. 
fından kaldırılan üç Arabın cesedi 
Kudüs - Erbon yolu üzerinde bulun
muştur. 

Arapça Falestin gazetesi, bu kabil 
şiddet hareketlerini ~iddetle takl:ıih 
ediyor ve hiç bir sebebi olmtyan 
buna benzer cinai teşebbüslerin A. 
rap fileminin yabancı memleketler
deki şöhretini tahrip etmekte oldu
ğunu bildiriyor. 

Alayının Manevrası 

Chung - King, 1 (A.A.) - Chekiai \hai zafere kadar çarpışacağız.,, 
Ajansı bildiriyor: 1\/laliye meselesine temas eden Ma- lskenderun Dağ 

Çinin yüksek Şefi Başkumandan reşal, bu husu~ta büyük bir itina i
Çang • Kay _ Çek'in Tokyoda akde. le bir plan hazırladığını, bmmn y:ı. 
dilen İngiliz _ Japon konferansı mü- kında neşredileceğini ve işgal altm_ 1 İskenderun, ı (A.A.) _ Dağ alayı. 

nasebetiyle millete hitaben bi:- me- da bulu~a~ bazı ~ınta~~l~rı~. d~ nın bir kaç gündenberi yapmakta 
sak ne~etmişti~. .. . bundan ıst.ıf ~de .edebilecegını soy lı·' olduğu manevralar sona ermiştir. 

. esaJda ezcumle şoyle denılınek. yerek demıştır kı: Bu sabah burada kahraman alayı· 
tedır: "- Bizim çok miktarda ihtiyat mız büyük bir geçit resmi yapacak-

"J aponlar, Çinde uğradıkları as· cephanemiz vardır. Bu cephane, u- tır. 

ker! muvaffakıyetsizlikler dolayısi- zun sürecek bir harbe kifayet ede-
le Çini dost devletlere bağlıyan mü. cektir. Harp mıntakaları genişl .... dik. 
kemmel münasebetleri sekteye uğ. çe, düşmanlarımızın adet ve muha. 
ratmağa çalışmaktadırlar. rebe kudretinin azaldığını unutmı-

İngilterenin Japonlarla anlaşmak yalım. Beynelmilel münasebetlerde 
istemesi, bu memleketin 9 devlet vukua gelecek değişikliklerin ehem
muahedesinin esas prensipleri hila- miyeti ne olursa olsun, biz milli si. 
fında hareket etmek, Amerikayı yasetimizin istikametini değiştirmi. 

müşkül vaziyette bırakmak ve ln- yeceğiz. 

giltere ile Çin arasındaki ananevi Japonların tedr:cen zayıfladıkla
dostluğa nihayet vermek istediği rı ve felakete doğru sürüklendikleri 
manasına alınmamalıdır. hakkındaki kanaaatim her zaman-

Muvafakatimiz alınmadan üçüncü kinden daha kuvvetlidir.,, 
devletler arasında akdedilen ve bizi Japonlar ağır zayiat verdiler 
ala.kadar eden itilafları ve mukave- Chung - King, 1 (A.A.) - Chekiai 

Behiç Erkinin Amiral 
Hortiye Telgrafı 

Budapeşte, 1 (A.A.) - Macar A.. 
jansı bildiriyor: 

Türkiye Orüı Elçisi Behiç Er
kin, Macaristandan ayrılması müna
sebetiyle Naip J:Iorty'ye bir telgraf 
çekerek Macaristan1a kaldığı uzun 
müddet zarfında kendisi hakkında 

gösterilen hayırhahhktan dolayı te. 
şekkür etmiş ve Macaristana mesut 
bir istikbal tememıi eylemiştir. 

leleri hiç bir veçhile tanımıyacağız. Ajansı bildiriyor: 
İngiltere, bundan 20 sene evvel ol.. ç·ı kıtaları şiddetli bir muhare- Romanya Krah Rodosta 
duğu gibi Japonyaya Şarki Asyada beden sonra Shan - Do - Ao şehrini 
bekçilik eden bir köpek nazariyle istirdat etmişlerdir. Japonlar evvel
bakamaz. Çünkü Japonya bilaistisna ce bu şehirde karaya !:ıkarak, bazı 

herkesi ısıran kuduz bir köpek hali- noktalarını işgale mı.ıvaffak olmuş.. 

Rodos, 1 (A.A.) - Hususi yatı ile 
Akdenizde bir istirahat gezisi yap. 
makta olan Romanya Kralı Karol, 
Veliaht Prens Mihail ile birlikte ta-

ne gelmiştir. Mukavemet hu:msun- lardı. Japonlar ağır zayiata uğramış. mamile hususi mahiyette iki gün 
daki sarsılmaz azmimiz bakidir. Ni- tardır kalmak üzere buraya gelmiştir. 

HADİSELERİN İÇYÜZU 

• 

• 

Bitler, geçen gün birdenbire Berline giderek Alman 
1 

ya JJarici;\·c Nazırı Von Ribbentrop'la görüşmüştii. Ru 
görü~me, büyük bir alaka uyandırmıştı. Şimdi öğt"eni. 
;\Toruz ki, hu konuşmada Londraya Nazi liderlerinden 
birisinin gönderilmesi bahis mevzuu olmuştur. Ilu za
tın \'azife..o:i. İngilterenin teveccüh ve alakasını kazan. 
mak olacaktır. 
Yine hu miilakatta Hitlerin Danzig'e ağustos sonunda 
Tanenherg'de yapılacak merasimden sonra gitmesi ka· 
rnrla~mıştır. Hitler Danzig'de iki gün kalacaktır. 

* Amerıkanın Japonya ile ticaret müncuebetlerini 
kesmiye karar vermesi Japonyada büyük bir tesir 
yapmıştır. laponyanın ticaret, ordu ve hükumet 
mümessilleri fevkalade bir toplantı yaparak A
merikanın bu harektine mukabele için ne yapıla
cağını müzakere etmiştir. Kimisi Amerikan pa
zarlarına damping yapılmasını teklif etmiştir. 

F cıkat hükiimet mümeuilleri ihtiyat tavsiye et
mişlerdir. ... 
Baltık devletlerinin MoskO\'B mümessilleri, Molofol'u 
ziyaret .-derek İngiliz • Sovyet müzakerelerinde ken. 
di mcınlekct1trinin vaziyetini öğrenmek istenıislerdir. 

• 

• 

• 

l\loloto{'un onlara verdği cevap şu olmuştur: "İstikla· 
linizin garanti edilmesini istemiyorsanız, bunu ı\.lman. 
yaya :;,atılmış olmanız şeklinde tefsir etmek laz:ım ge
lir.-

* 
ispanyada hoşnutsuzluk artmaktadır. Nisan, Ma-
yıs, Haziran ve Temmuz ayları içinde öldürülen· 
lerin yekunu birkaç bini. bulmuştur. 

* Geçende Almanların Fransa hududundaki Ziıfrid mti. 
daha hattını sular basmıştı. Bu yüzden müdafaa hat. 
tuıda biiyi.ik tahribat husule gelmişti. Alman büküme· 
ti hu defa mesul olarak bir çok generalleri azletmi~, 
30 kadar inşaat müteahhidini vatana hıyanet cürmilc 
tevkif etnıi~tir. Zigfrid hattının bozulduğu da sabit ol· 
muştur. 

* Fransada Alman casusları hakkındaki neşri.yat 
münasebeti.le hükumet tarafından açılan davada, 
Hariciye Nazırı Bonnet'ni.n Alman casuslarını hi· 
ma;ye etmekte olduğu iddia edilmiıtir • 

11--
İngilterede 24 saat içinde 21 Alman casusu hudut ha. 
riciııo atılmıştır. 

sunuz. Reva mıdır ey traş üstadı 

Siz de bizi biraz sabunla yuınu~atsa· 

nız, biraz da usturalarınızr bilesenil 

olmaz mı? Acımaz mısınız bize ca . 
nım! Kusurumuz hergün sizi okn • 

mak ve çehremizi sizin kör usturanı
za arzetmek midir? 

Fransız Ordusuna 

Girmek İstiyen 

Çek Zabitleri 
Paris, 1 (A.A.) - Dün akşamki 

"Le Soir,, gazetesi, İsveç bandıralı 
"Kastelholm,, vapurunun di.ın Gdy
nia'dan Calais'ye 177 Çek mültecisi 
getirdiğini yazıyor. 

Bugün de 565 mülteci ile Polon. 
ya bandıralı Chrobry vapuru Boulın
gne'a gelecektir. 

Gazeteye göre, bunlar Alman iş

galinden kaçarak Polonyaya iltica 
etmiş ve şimdi Fransız ordusuna a. 
lınmalarını istiyen Çek subaylariyle 
tayyarecileridir. 

-o---

Japonyada Hadımhli 
Kanunu Çıkarıhyor 

Tokyo, 1 (A.A.) - Domei Ajansı
nın öğrendiğine göre~ içtimai yardım 
nezareti, diyet medisinin onumüz
deki içtimaına bır akimleş~ir.ne ka. 
nunu projesi tevdi edecek Ye bu ka
nun proje mucibince irsi surette 
sakat olanlar veya mütereddi bulu. 
nanlar mecburi surette akimleştiri
lecektir. 

10 
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Memur inha Eden 
Odacı Mahkemede 

Dün Cür'etinin Hesabını 

Hastalığını Heri Sürerek 

Verrr1iye Başladı ve 

Muayenesini istedi 
Hıfzıssıhha laboratuvarı müdürü Altında kendi imzamı görünce vn

ile katibi Burhanın imzalarını tak!it ziyeti müdüre haber verdim. Ali ba
ederek resmi başlıklı kağıtla vilaye- rıa diyordu ki: 
te bir memur inha ettikleri iddia edi - Odacı Naci Tuna benden on 
ler. müessesenin oda~ıl~nnd.an Naci 1 beş lira aldı. işimi yapacaktt. O sı
Tuna ile arkadaşı Alının dun Ağır- rada dairemizde bir münhal vardı. 
ceza Mahkemesinde duruşmalarına Odacı Tali'ıt askere gitmi~. yerine de 
devam edildi. Naci Tuna mevkuftu. Şevki isminde bir genç tayın edilmiş 
1566 numaralı polis Fazıl şahit ola- ti. Benim bildigim bu kadardır. 
rak dinlendi. Dedi ki: Bundan sonra suçlu Nnci Tuna 

_ Naci Tunayı karakola getirın'ş söz aldı: 
tik, suçunu itiraf etti ve: 

- Ben Aliye şaka yapmıştım. 

Masanın üstündeki damgalı bir kfı 
ğıda §akadan tayin emri yazdım. 

Müdürün imzasıyle katibin imzala
rını da attım. Kendisine verdim. Bu 
sırada da hastalandığım için kendi
sine şaka yaptığımı söylemiye im
kan bulamadım. Gotürmüş bu kağı
dı aHi.kndar yere vermiştir. 

Bundan sonra dinlenen katip Bür 
han da şunları söyledi: 

- Bir gün Ali bana bir tavsiye 
mektubu ile bir inha emri gelirdi. 

Dün Bir Kadın 

Tevkif Edildi 
Küçükpazarda oturan Melek evvel 

ki giı.n gece kocası K~berlc kavga 
etmiş, sonra da Küçükpaza.r karako
luna gitmiş ve komisere: 

- Kocam beni oldürecek, demiş. 
Polis ifadesini tesbit ederken arka
dan kocası da karakola gelmiş. Me. 
lek kocasının bu gelişini hoş görme
miş, o gelir gelmez yerınden fırla
mış. Kocasına çntacağı yerde 1101is 
Mehmede çntmış, karakolun camları 
nı, çerçevelerini indirmiş. Dün de bu 
tecavüzlerinin hesabını Asliye Dor
düncü Ceza Mahkemesinde vermiye 
davet edildi. Melek mahkemede ken
disini müdafaa edecek hiç bir sebep 
gösteremiyordu. Mahkeme sahilleri 
dinledi. Suçu sabit gördü. Meleğe bir 
ay 20 gün hapis ve 31 lira ~ğır ~ara 
cezası verdi ve derhal tevkıf ettı. 

Şüpheli Ölüm 
Mecidiye köyünde oturan Osmanın 

karısı yedi aylık bir çocuk doğurmuş 
tur. Çocuk sekiz saat kadar yaşadık
tan sonra olmüşttir. Belediye dokto
ru ölümiı şüpheli gordügü için müd
deiumumilik cesedi morga kaldut
mıştır. 

Morgun raporu vaziyeti aydınlııta
caktır. 

Satie Tahkiliatı 
Satie tahkıkatı hakkındaki iddia-

name seksen sayfa kadar tutmakta

- Ben sinirli bir adamım. Evvel
ce de bu hastalığımdan dolayı otelin 
penceresinden kendimi eokağa nt
tım. Ayağım kırıldı. Tcvkifane·le 

çok sıkılıyorum. Ya beni serbest bı
rakımz, veyahut tıbbı adli müesse
sesinde muayene ettiriniz. 

Mııhkerpe mevkufun tıbbı adliye 
göndcrilmiye ihtiyacı olup olmadıgı
nın evvela tabibi adil Enver Karnna 
muayene ettirilerek tesbitinc karar 
verildi ve muhakeme ba~ka güne 
bırakıldı. 

Tarabyadaki 

Motosiklet Kazası .. 
Müddeiumumi muavinlerinden Ne 

cati evvelki gun Tarabyada motosik
letle beraber denize yuvarlanarak ö
len istiklal caddesinde Suriye apartı
manında oturan Habil ile yaralanan 
arkadaşı Galatasaray lisesi ikinci .sı

nıf talebesinden Sabahattin hakkın
daki tahkikatla meşgul olmuş ve be
lediye fen memuru Beşir ile beraber 
hadise yerinde keşif yapmıştır. Ta

bibi adil Enver Karan da Habilin '>· 
lüm sebebinin tesbiti ı In cesedinin 
morga kaldırılmasına lüzum goster
miştir. 

ifadesine müracaat edilen Sabahat 
tin: 

- Beraberce bir motosiklet kira
ladık. Tarabyaya kadar ben kullan
dım. Esasen ehliyetnamem de vardı. 
Orada Habil benden rica etti. Direk-

siyona geçti. Biraz sonra da kendimi
zi denizde bulduk. Habilde esasen 

kalb hastalığı bulunduğu için öl
müştür. Midesinde su bulunmaması 

da bunu gösterir. Çünkü o da ben de 
yüzme biliriz. Eger kalb olmasaydı. 

O da benim gibi yüzer<?k kurtulur
du. Demiştir. 

Bu iddia üzerine cesedin morga 
kaldırılmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Verilecek rapor vaziyeti aydınlata
caktır. Maıımafih Habil ne suretle 

olmüş olursa olsun Sabahattin tedbir 
dır. lki daktilo iki gündenbe:-i ı:k- sizlikle öli.ıme sebebiyet suçuyla sor
şnma kndnr çalıştıkları halde tebyiz ğu hiıkimliginc verıleccktir. 
işini bitirememişlerdir. 

iddianame mevkuf ve gayrimev- Barnatan Hanındaki Yannın 
kuf suçluların her birisi için ayr:ı "'21 

ayrı yazılmaktadır. Iddianam"' ve Müddeiumumilik Barnatan ha-
sorgu hakimliği vasıtasıyle suçlula. nında 6 bin ve 16 bin lirayn sigorta
ra tebliğ edilecektir. Bir gazete suç- lı iki ticarethanenin yanması hakkın
luların Asliye Ceza Mahkemesıne da~i tahkikatla dün de meşgul ol. 
verileceklerini yazdı. lddia edilen muştur. Birinci Sulh Ceza Hakimi 
suçun vasfı sahtekarlık, satışa fesat ıteşit te bulundugu halde bir fen he
karıştırmak ol<luğu için bu suçlara' yeti dün yangın yerinde tetkikat yap 
bakmak Ağırceza l\!ahkemesin.in sa. mıştır. Ehlivukuf raporlarını bugün 
lahiyeti dahilinde olduğu soy len- h • d' d k t 1 verecekleri için a ıse e as o up 
mektedir. 

olmadığı ancak bugun nnlaşılabıle-
Bir Zimmet Davası cektir. 

Çatalcanın Karacakôy muhtarı 

Bir Küstahhk 

Ortaköydeki 

Sinema Yangının da 

Otuz Kiıi Yaralandı 

Sinema sahibi isticvap edilmek 
üzere karakola götürülürken 

Evvelki gece. Ortaköyde Piya~a 

caddesindeki yazlık Emek sinemasın_ 
da 30 kişinin yaralnnması ile netice
lenen bir vaka olmuştur. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Ahmet ism"nde bir zata ait o1an si

nı:::manın üstü açık dört farafı duvar
la çevrilidir. Gosterilmektc olan film 
tam biteccgi sırada yani saat 23,30 
da makıne dairesinden yangın çık. 

mı , bunu goren ha1k heyecana düş
mi.ış, bir panik başgöstcrmiş, herkes 
biribirinı çigniycrck kapılara hücum 
ctmiye başlamışlardır. Bu sırada sine 
ma sahibi ile makinist, halkı :ı sınirle
rini yatıştırmak için, isticııle lüzum 
olmadığını yangının yalnız makine 
dairesinden çıktığını söylemek iste. 
mişler ise clç bunu hiç kimseye işitti
re:memişlerdir. On dakika kadar de
vam eden bu heyecandan sonr..ıı ı.-u
tamamen dısarı cık.--"1• ıtfkat bu es
nadıı ..,ı...-t.'lflnam 30 kişi ezilmek sure-

ı. le yaralanmışlardır. Birnz sonra 
hadise mahalline yetişen polisler ya
ralıları hastanelere kaldırmış1arclır. 

Bunlardan yarası en ağır olan Or
takpy sakinlerinden lsak oğlu llya
dır. Beyoğlu hnstnncsinıle tedavi al
tına alınan Uyanın başındaki yara 

oldukça ağ1r ve tehlikelidir. Diğer a
ğır yaralılar şunlardır: 

Ortaköyde Kapalı sokakta oturan 
Manol, komşusu Rüstem, Rüstemin 
kızı 15 yaşında Güzin, diğer kızı Sa

adet, gene Ortnkôy sakinlerinden I
sak oglu Nesim, Yasef oğlu Avram, 
Niyazi, Ahmet, Melahat, Aziz, Ya-

sef. 
Hafif yaralılardan birçokları ecza

haneye gitmiyc bile lüzum gorme
miş, ve doğruca evlerine gitmişler

dir. 
Hiıdisenin tahkikatına znbıta ve 

Beşiktaş kaymaknmhğı vaz'ıyct et-

mişlerdir. Sinema sahibi Ahmedin u
sulen itfaiye müdürlüğünden ruhsat 

almnsı lfızım gdirken bu ruhsatı al
madığı an:, :lılmıştı:-. Bu cepheden de 
tahkikat yapılmakta ve sinemanın 
kapatılması düşunlılmektedir. 

Diğer taraftan yaz münasebetiyle 
sehrin muhtelif semtlerinde açılan -.: 
sinemaların da itfaiyeden ruhsat al-

madıkları anlaşılmış, bunlar hakkın~ 
da takibata başlanmıştır. 

Dün Fatih Zincirli kuyusunda otu· 
ranlardan kalabalık bir halk kütlesi 

belediyeye gelerek bu civarda yeni ı:
çılan yazlı'k bir sinemanın gece saat 

bir bucuğa ~adnr film gbstcrmek su
retiyle kendilerini rahatsrz ettiğin

aen şikayet ctmlı:;lerdir. Bu sinema 
hnkkmda da nyrıca takıbatn ba~nn-Mehmet Akın 931 yılında zimmetine 

300 kuruş geçirdiği iddia edildiğı 
içın dün Ağırceza Mahkemesinde du
ruşmasına devam edildi. Mehmet A
kın geçen celsede: 

Liıleburgazda oturan Sirnpat Ka- mıştır. 

- Ben bu parayı zimmetime ge
çirmedim. Tavuk Mecmuasına kiıy 

ı amma abone olduğumuz için mec
munya gonderdim. Bunu ihtiyar he
yeti de bilir. Demiş ve muhtar :Mus
tnf a ile ihtiyar heyetinden Hamdiyi 
şahit göstermişti. Dün Çatalcada is
tıııabe suretiyle dinlenen bu ıki şn

hıdin ifadeleri okundu.lkisi de !l31 yı 
Jında T:ıvuk Mecmuasına abone ol
duklarını ve bu mecmuanın munta
zaman köye geldigini söyliiyorlardı. 
i htiyar heyetinden Hayd:ırm. da se
hadctine müracaat edilmek için mu
h keme talik edildi. 

rabet isminde bir genç evvelki gı.in ~~~""'!!!'!~-----------.~~ 

Türk bayragına hakaret ettiğı için Lü 
lebuııgaz müddeiuroumligi tnrafın

dan hakkında tevkif müzekkeresi ke
silmiş ve suçlu di.ın Istanbul müdde

iumumiligine gonderılmiştir. Yakın

dn Ağırceza Mahkemesinde durusma 
sına başlanacnktır. 

Mesut Bir Evlenme 
Nişantaşı Kız Orta okulu Coğraf

ya öğretmeni Nebahat ile Erkek öğ

retmen okulu Pisikoloji ögretmeni 
Mi.ınur Rnşidin evlenme töreni diın 

Beyoğlu dairesinde icra kılınmıştır. 
Tarafeyne saadetler dileriz. 

T EŞE KK ÜR 
Zevcim ve babamız merhum Os-

man Said Somersan'ın cenaze mera

simine iştirak ve telgraf, mektup ve 

telefonla büyük acımızda bizi tesel. 
li lutfunda bulunan butün sevdıklc-

rimize ve akraba ve taalltikcıtımıza 

ayrı ayn şükran hislerimizi iblnğa, 

halen içinde bulunduğumuz tecssiir 
imklln vermediğinden kendilerine 

karşı minnettarlığımızın arzına ss
yın gazetenizin tavassutunu diler iz. 

Snfi~·c, A\'tıkat Daniş, nr. Nad, 
Rok an nid onıcrsnn, Zeliha UTiı. 

kent. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalnrı 

Tiirkiyc Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 

T. A. P. 

19,74 m. 1595 Kes. 20 Kw. 

31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

·--

lzmir l uanndaki auni gölde kuğu kuşları 

Jzmir, (TAN) - Dokuzuncu I.zmir 1 ressamlarımızın 200 kadar eseri bu· 
Enternasyonal Fuarının açılma törc-ı luna~aktır. Tablolar lzmirc getiril-
ninc ait program hazırlanmı:ıtır. mıştır. 

Programa göre Fuar 20 Ağustos Hayvanat bahçesi tevsi edil mi 'tir. 
Pazar gunu akşamı saat 18 de açıla· Yeni yeni pavyonlar kurulmu , muh. 
caktır. Küşat merasimi bu defa, BRs telif cins ehli ve vahşi hayvanların 
mahane semtindeki Dokuz Eylül ko- adedi arttırılmıştır. 
pısında yapılacaktır. Merasime lstik- Bu sene için hazırlanan Labirent, 
HU Marşı ile başlanacak, belediye ve ziyaretçileri sürprizlerle karşıln~tıra
fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz ta- caktır. Ayrıca bir de (Periler Yuvn
rafından bir nutuk irat cdilecC'ktir. sı) hazırlanmaktadır. Bunun mahiye
Mi.ıteakıben Basvekilimizin vereceği ti şimdilik gizli tutulmaktadır. Bunu 
nutukla fuar acılacak, 9 Eylul Kapı- ancak ziyaret edenler <.ıgrenebilecek
sındaki kurdele, Başvekil tarafından lcr; fakat tahmin edildiğine giıre on
kesileccktır. lar da başlarına gelenleri, ~rkadaşla-

Fuarın açıldığı ilk gece, fevkalade rının da ayni sürprizle knrşıluşmıısı 
tenvirat ile mehtap eğle11cclcri yapı- is;in, söylemiyeceklerdir. 
lncaktır. F'uarın kuğu kuşları ile dolu sun'i 

Fuarda yeni yapılan pavyonlardıın gölü ve yemyeşil adası, en cazip kö
mühim bir kısmı ikmal edilmiştir. 1- şelerden biri haline gelmiştir . 
ta1ya, Igiltere, Sovyet Rusya, Yuna- Fuarın açılma davetiyeleri gönde
nistnn, Romanya, Belçikn, Fransa rilmiştir. Bundan iki ay evvel beledi
pavyonları bu meyandadır. Diğerleri ye reısımızın Ankarayı ziyaretinde 
henüz yapılmaktadır. Yapı işi tamam Milli Şeften Izmiri ve Fuarı teşrifle
lonan sergi sarayının teslim tesellüm ri rica edilmiş ve lnönii, Ağustos son
muamelesi bugünlerde bitmiş olacak- larına do_ğru ehrimizi &:r flcmdirc-

t cCklerını vaat buyurmu fardı. 
ır. 

ı<ultür müzesini tanzime memur Hazırlanan davetiyeler Başvekile, 
Bcşiktas müze mi.idurü Halil ve Gü- n•killere, mebuslara, sefarethanelere 
zel Sanatlar Akademisi muallimlerin ve Izmirdeki konsoloshaı1ell'm~. Istaıı
den ressam Edip Hakkı Köseoglu şeb bul ile diğer bazı büyük yerlerin va
rim\ze gelmh;1erdir. lilerine, umumi müfettişlere ~ön-

l\'1üzedc, kit::ıp sergici J o, fnnm.w .. s ,ıA~:ı-• u. 

Atışalanı Köyü 
Mektep istiyor 

Atışa/anı köyü ihtiyar heyeti azaları ve köyd e yapılan 
çeşme, bayrak direği ve infa ed ilmekte olan mektep 

.-vfetres çiftliği civarında Atışalanı 
köyü ihtiyar heyeti bundan bir müd
det evvel maarife müracaat ederek 
400 nüfuslu, 64 haneli köyün üç se
nedir mektepsiz olduğunu söylemiş· 
ler. köylerinde bir mektep yapılma-
sını istemişlerdir. Köyd znedar 
çiftliği sahibi Hüseyin :::> şı icap 
eden yardımı esirgemiyeceğini ve 
köylülerin de yardımda bulunacak
larını bildirmiştir. Maarif idaresı bir 
plan hazırlamış ve buna göre mşa
ata baslamalnnnı. binanın temel ka
tı çıkt;ktan sonra maarifin işi ta
mamlıyacağını kciylülere bilrlirmiı;. 

tir. Köylü üzerine düşen vazifesini 

yapmş ve mnarife müracaat ederek 
evvlce yapılan vaadin süratle yerine 
getirilmesini, mektepte bu sene ders
lere başlanmasına imkan verilmesi· 
ni rica etmiştir. Maarif idaresinin 
bu talebi nazarı dikkate alncapı kuv
vetle tahmin edilmektedir. Köylü 
mektep binasının önüne bir 1;eşnıe ve 

bir de beton bayrak direği yaptır-

mıştır. 

Köyün iman için cok çalışan ihti-

yar heyeti bu mektebin bir an ev

vel ikmal ve tedrisata başlanmasının 

teminini Maarif Vekili Hasan Ali 
Yticelden rica etmektedirler. 

Çarıamba, 2. 8. 1939 

12.80 Program, 12.35 Turk müziği Pl., 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - Pl.). 

19.00 Progrıım. 19.05 Müzik (Bir kon
~erto - Pi.). 19 30 Tıirk müziği (Fasıl he
yeti), 20.15 Konuşma, 20.30 Memleket sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20.50 Türk müziği: l - Nevres: Muhayyer 
şarkı: Gun kavQştu, 2 - Tanburi Cemıl: 
Hüseyni şarkı (Görmek i ter), 3 - Lemi: 
Hüseyni şarkı (0 gil7:cl göıo·Jerle bakma ı
nı bil), 4 - Sad ttln Kaynak: Muhay~er 
türkü (&tan gün kana benziyor), 5 -
Suz.inılk peşrevi, G - Arif Bey: Suzln!ık 
şarkı (Çekme elemi derdini), 7 - Ahmet 
Rasim: SuzlnC.k şarkı (Pek revadır sev
diğim), 8 - Udi Ahmet: SüzinAk şarkı 
(Bir günah ettim e cana), 9 - Güllz.nr 
halk tUrkilsü (Sinemde bir tutuşmuıı), 

10 - Hüseyni saz semaisi, 21.30 Haftalık 
posta kutusu, 21.45 Neşeli plliklar - R., 
21.50 Müzik (Melodiler - Pi.), 22.00 Mu
:dk {Kuçük orkestra - Şef: Necip Aşkını, 
1 - Rudolt N'Uttlader: Haydi bana bir 
hava çal, 2 - Frnnz Lehar: Çocuk prens 
operetinden vals, 3 - Moz:ırt: Re maJor 
df\'erümentodan menuet dansı, 4 - Em
merlch Knlmıın: Holandnlı kadın operetin
den (potpuri), 5 - Pepl Mililer: L:ıpnlo
ma $arkısı uzerlne potpuri, 6 - Zlehrcr: 
Vıynnalı kuçUk kız, 23.00 Son ajans ha
berleri, zlrant, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (Fiat). 23.20 Muzik (Caz
bnnd - Pi.), 23.55 - 24 Yanmki program. 

YENi NEŞRIY AT : 

lzahlı Basın Birliği Kamunu 
BaSln Birliğinin fn:ıliyetı> geçmesi Jzc

rlne İstanbul mıntakası reisi Hakkı Tal'ık 
Us, Birlik kanununu geniş olçüdc izahla
rile blrlıkte bastırmıştır. Hasılatı B sın 
kCltüphan~ııine terkolunan bu kitabın fi
ntı (15) kuruştur. Her kitapçıda bulunur. 
Birer tane edinilmesini tnvslye ederiz. 

ÖLÜM HABERLERi 
........................... 

Acı Bir Ölüm 
,,... ' ~ , z. ,: y-:,_ı.A-.ı.. ... -- "flı.!,;-:..,, 

layı Salih Zeki oglu, İstanbul Hiikım 
namzetlerinden Liyuza Bengisu'nun 
kardeşi, Emrıjyet sandığı Müdür mu. 
avinliğinden mütekait Ilullısi e~i 
Huriser Bengisu'nun oglu ve Avu
kat Ahmet Samih Tunaya'nın kayın 
biraderi Galatasaray Lisesi Ticaret 
2 talebesinden (Habil Bengisu) dün 
Tarabyada feci bir motosiklet kazası 
neticesinde henüz yirmi bir yaşında 
olduğu halde vefat etmiştir. 

Cenazesi iki agustos Çarsnmha 
günü saat 11,30 da Beyoğlu ı~tiklal 
caddesi Tokathyan yanını:la Ezine 
apartımanından kaldırılarak namnzı 

Ağa camiinde kılınacak ve Rumeli
hisar kabristanına defnedilecektir. 

ÖLÜM 
Zonguldak tüccarlanndan Ray ı\

li Şan Güner refikası Nazmiye Gu
ner iki bu~uk aydanl!ıeri tahtı teda
vide bulunduğu Fransız hastunesin
de, şifaynf olamıyarak, dün gece sa
at on birde Allahın rahmetine ka. 
vuşmuştur. 

Cenazesi bugiin saat 14 de Fransız 
hastanC'sinden kaldırılarak karadan 
Eyüpsultnna naklolunacak ve med
feni mahsusuna gömülecektir. Allah 

rahmet eylesin. 

HALiÇ VAPURLARI 
T. A. Şirketinden : 

Şirketirni7. hissedarlarının 8 9/ 

939 Cuma günii saat 10 da Galata

da S.-n Piyer hanında 10 No. lu ycı

zıhnnede yapılacak fevkalade top

lantıda hazır bulunmaları rica olu-

nu r. 

RUZNAME: 
Şirketin hali hazırdaki vaziyeti 

bittetkik ledelhace feshi ile tasfiye 

mernuralnnın intihabı. 

NisabJ içtima için Ticaret Kanu

nunun 386 ıncı maddesinde yazılı 

miktar hissedarların huzuru şarttır. 

Bir hi::;seye malik hissedar dahi re

ye i tirak edebilir. Hisedarlar hL~e 

senetlerini bir gün evveline kadar 

Şirketimize veya bir bankaya tevdi 

ederek duhuliye almaları lüzımdır. 

l\Trc-füi j,farl' 



roll 

dulu umumi bnrlui ta61k W.. 
celine cJalr bir imza ~davet 
.cftJmtı c1elDdL Bummsa 1-aber llllMll• 



6 

Deniz Yarışlarının 
Umumi Neticesi 

Umumi Tasnifte Rumenler 
Birinci, Biz İkinci Olduk 

Deniz kliibü tarafından !stanbula 
davetle tertip edilen Rumen - Türk 
yelkencileri arasındaki son kar~ılaş
malar da dün yine l\Ioda koyunda 
yapıldı. 

Eğer bu arıza olmamış olsaydı. Ha. 
run • Behzadın bir muvaffakıyet 

kaydetmesi kuvvetle bekl~nebilirdi. 

Skatasının kopması, bizi muhtemel 
bir galibiyetten uzaklaştırmış oldu. 

Müsabaka, baştan nihayete ko.dar 
mücadele içinde geçmiş, Rumen tek
nesi yarışı birincilikle bitirıncğe mu
vaffak olmuş. Feyyaz - Burhan tek
nesi ikinci, yine Rumenler ele üçün
cü olmuştur. 

Olimpik yole 

Yelkencilerimizin ikinci gün ka
ıandıkları muvaffakıyctten sonra, 
son gün musabakaları aiaka.:ımı bir 
kat daha arttırmış bulunuyordu. 
Bilhassa ikinci gün müsabakaların
da starbot yarışındaki ihtilaflı va. 
ziyetten puvan tasnüinin hangi taraf 
lehine olacağı merakla beklenmek
teydi. Hakem heyeti dün deniz klü- Bu yarışa esasen Şerefin galebe-
bünde iki taraf murahhaslarının iş- si beklenmekteydi. Bugün için en i. 
tikariyle bir toplantı yapmış, ve u- yi yelkencimiz olduğunda şüphe ol
zun münakaşalardan sonrn, nihayet mıyan Şeref, bu bilgisinin semere. 
kararını verebilmiş, yarışı birinci o- sini, bu mi.isabakada güzel idaresi 
larak bitiren Feyyaz - Burhanın ida- suları ve rüzgarı iyi hesaplamasiyle 
re etmiş olduğu tekneyi ikinci ad. 1 görmüş oldu. Bu yarış diyebiliriz 
dederck Rumeni birinci olarak ka- ı ki, starbotlar yarışı kadar heyecan 
bul etmişlerdir. uyandırdı. 

Dünkü yarıslar Elde edilecek galibiyet, ayni za-
Dün yapılan yarışla; da cok he. manda bize umumi tasnifte olimpik 

yecanlı geçmiş, Olimpik Yole yine yol~lerdeki ~um~nle~e .... gal~~emizi 
birincilik kazanmış, starbot yarışla- temın edecektı. Nıtekım ;;ıeref yarı. 
n da Rumenlerin galebesiyle nE:ti- şı birinci bitirerek bize, bu netice. 

celenmiştir. 

Star botlar 
Bir gün evvelki neticelerden son

ra starbot yarışı heyecanla bekle
niyordu. 

yi kazandırdı. 
İkinci Rumen, iiçüncü Nejat, dör. 

düncü yine Rumen oldu. 

Umumi tasnii 
Olimpik Yole ve StarbotJarda ay

rı ayrı tasnü yapılması beklenirken 
hakem heyeti ve komite, bugun mü-

Tenis 
Turnuvası 

Tertip 
Ediliyor 

Istanbul, Ankara, İzmirin birinci 
sınıf tenisçilerinin iştirakiyle 26 a
ğustosta Tarabya tenis kortlarınrla 
bir turnuva tertibi tasavvur edil. 
mektedir. Bu turnuvaya Ankaradan, 
İstanbuldan, İzmirden dörder tenisçi 
iştirak edecek ve galibe büyük bir 
kupa verilecektir. 
Ayrıca 2 eylulde fstanbulc1a An. 

kara - İstanbul tenisçileri bir karşı
laşma yapacaktır. 

-----o---·~~ 
lzmirde lngiliz Denizcilerile 
Yapllac~k Maçın Tarihi 
İzmir, 1 (A.A.) - Yarın limanı

mıza gelmesi beklenen Malaya ge
misinin futbol takımı ile İzmir muh
teliti arasında yapılacak olan iki 
maçtan birincisi 3 ağustos pcr~embe 
ve ikincisi 5 ağustos cumartesi. gün. 
leri saat 17 de Alsancak stadıncl-1 
yapılacaktır. Malaya zırhlısı limanı. 
mızdan pazar günü ayrılacaktır. 

o----
Bedii Geldi 

Fener bahçe birinci takım ka 1ecisi 
Bedii tahsilini ikmal etmek üzere 
Amerikaya gitmişti. Bedii artık fa~ 
mamiyle İstanbula gelmiştir. Ve 
Fenerbahçelilcrle beraber sezonda 
egzersizlerine başlıyacaktır. 

Klüp Değiştirme Ayı 

TAN 

GAZETELERLE . 
. ~ 

·. ŞAKALAR .. 
. . 

Yine Şiir 

Krahna Dair 
Yazan: Naci SADU C~AH 

l\tahut Kısakiireğin dünkü yazı • 
sının serlavhası şuydu: 

"- Ayak parmnğı!" 
Genç şiir kralını görüyor musu -

nuz: Nihayet lafı, resmen, alenen a. 
yağa düşiirdii! 

Bu vazi:.·etine bakmadan. hana bir 
mektup yazını~: Vaktiyle şifahen de 
sö:.·lediği gibi. aramızda başlamış 

bulunduğunu farzctti~i bir miinaka -
şa,·ı (!) danı':klr hir döğüş halinde u
zatmamızı istiyor. Halhuki, diin de 
yazdığım halde. bu delikanh:va bir 
türlii anlatamıyorum ki, kendisi. be
nim muhatabım değil, sadece mev _ 
zuumdur: Ve hen onu, sırası geldik
çe tepe tepe kullanırım. 

Hem onun konuşmak icin muha _ 
taba ne ihtiyacı \'ar? Kendi kendine 
konuşmak, onun hastalığının ezeli ve 
bariz arazından değil mi? 

Eğer senelerdenhcri. kendi ken _ 
dine konuştuğu halde. buna hala alı
şamadı da. :.·azı1arına ve sözlerine bir 
muhatap bulabileceğini umuyorsa, 
kendisine tavsi:.·e ederim: Boc::una ü
mide kapılmasın, ve soyadım su keli. 
me~•le rl"«istirsin: ~ 

"- Akmtıyakiirek!' 

* Necati Tok.yayın kemanı ! 

Aldığım hlr daveti~·eden öğrendi. 
ğime göre, bu gece, değerli ve mcs • 
hul' kemani Necati Tok,·ay'ın on do
kuzuncu sanat :. ılı kutlulanacakmış. 

Anlaşılıyor ki, hu asırda, bu dün. 
yada, bi~nre sanatkarlardan ba~ka 
realist olmıvnn lcal-~- ~- -.""'-~· 

......... mır kaç açıkgöz. sanatkar Neca-
tinin usta parmaklarındaki :yüksek 
fakat karsız sanata, bıyık altından 

gülerek }ulka.-:fklar~ 'e. içle.ı:.inden: 

Milli Sanayide Rekabet 
Temin Edilecek 

Memleketin fabrikacılık hayatın-ı---
da bazı iptidai maddelerin satış mın. ,--- ---··----, 
takaları gôzönünde tutulmıyarak, 1 B Q R SA 
kurulmuş müesseselerin masnuatı. J 
nın pahalıya mal olduğu anlaşılmış 1 • 8 • 939 

c;EK.LU• ve bu hususta bazı tetkikler yapıl- ı 
mıştır .. Iktısat Vekaleti bu işe çok Londra 

ehemmıyet vererek, bütün fabrika- N~vyorlı: 
5.!>3 

126.67:> 

ların ekonomi hayatımıza uygun bir 
şekilde çalışabilmesini ve serbest 
rekabetin teessüs etmesini temin i
çin himaye edilen müesseselere ya. 
pılan yardımları kaldıracaktır. Bu 
suretle her fabrika kendi serınayesL 
le serbest olarak çalışacak ve istih-
sal masrafını koruyacak şekillere ff
rağ edilecektir. , 

lktısat Vekaleti, bu bakımdan da
ha geniş tetkiklere başlamı~tır. Bü
tün sanayi müesseselerimizin mali 
vaziyetleri de kontrol edilmektedir. 
Alınacak neticeye göre, yeni bir ka. 
rar verilecektir. 

* 

Pıırıs 

Mıllino 

Cenevre 
Amsıerdam 

Beri in 
Brüksel 
,..ti na 
~ :oty:ı 

Prag 
Madrid 
ilarsova 
Buda peşte 
Bükres 
Belgrad 

3.3:'i5 
6.tif) 

28.575 
67.2625 
50.113.1 
21.52 

1.0825 
l.5fl 
4.3275 

14.0!l5 
23.8425 
24.4525 

O.!l(l5 
2.8!J25 

Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5575 
Moı:kova 23.90 

ESHAM VE TAHVİLA'I 1 
Türk borcu I peşin u 

Ergani 1
1
9
9 

.. 33~ 1 Gümrük tarifesinde ihtilaflara yol Sıvas-Erzurum III 19.98 

~~kan maddeledrinb tefsiri üzerinde tet- ' __ --·-- __ ..) 
Kı atı sonun a u maddeler hakkın- =ı====:ıo::::ı========== 
bep olan bütün maddeler tesbit erli
iip, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti. 
ne bildirilecektir. Vekalet, geniş tet. 
kikat sonunca bu maddeler hakkın
da izahnameler hazırlıyacak ve bun. 
!ar gümrük dairelerine asılmak su-

Türk • Fransız Ticaret 

Anlaşması Uzatlldı · 
· Müddeti bitmiş olan Fransız tica
r~ anı~ı. )'eni anlaşma esasla-
rı parafe edilmek üzere bulunma. 
sından dolayı ağustosun sonuna ka
dar tekrar temdit edilmiştir. Yeni 
anlaşmada takas mevzuu üzerinde 

retiyle ilan edilecektir. 
Bu izahııameler, gümrük dairele

rinde daimi surette asılı kalacak, 
tüccar ve komisyoncular ihtilafa 
düşmemek için izahnameyi tetkik e
derek iş göreceklerdir. 

İzmirde Ekmek 

Buhranı Hissediliyor 
İzmir (TAN) - Burada ekmek 

bulmak, bir m~s~ie !lalini almağa 
başlamıştır. Buna, Toprak Ofisinin 
piyasaya müdahaleye lüzum gorme
yişinin sebep oldugunn söyliyenler 
vardır. 

Müsabaka baştan' nihayete kadar 
alakayla takip edilmiş, bir çok saf
halar geçirmiştir. Bu müsabakada 
yalnız Harun - Behzat büyük bir ta
lihsizliğe uğramış, tekMtle bir arı. 
:z:a olarak müsabaka harici kalmıştır. 

sabakaları birleştirerek bir karar 
vermiş ve Rumenleri bugün müsa. 
bakaların birincisi, bizi de i.k 
olarak kabul etmişlerdir. 

Yalnız futbol 'cin +...-1.torı mahi
yetinde.....oı..<r"aR, ağustos ayını Genel 
D,ırektörlüğün kli.ıp deği~tirıne ıa~ 
olarak kabul ettiğini yazmıştık. Fa.. 
kat İstanbul bölgesine düne kadar 
bu karar tebliğ edilmemiştir. 

"- Za\•allı diyeceklerdir, çok ~a- mütekabil kolaylıklar tesbit edildi
fjl olacak: Bu kGr dUıı,t•:.ında. ke - a> Jı.,ı.. ... ~ ··--!'·-·-' ' - ,._ 
mandan başka ~alınacak şey mi yok- Ticaret Borsası 

Belediye, bazı fırıncılar•n, eklpek ---· . ... .... 
bulunduğu hald~, ekmek çıkarma
dıklarını ve iddia edi en buğdav az· 
lığından istifadeye kalkıştıklannı tes 
bit etmiştir. Belciye rei!;i, bu husus. 
ta şunları söylemiştir: 

SERBEST SÜTUN t 

1 

"Galatasaray Demirspor 
maçındaki çirkin hadisenin mii. 
sebbihi olan oyuncu, hareketi -
nin cezasını görıniiş, Genel Oi -
rcktörliiğün çok haklı olan mü
ebbet boykot kararı ile spor ha. 
yatı tamami:rle kapanmıştır. 

tu?" 

Ilalhuki. kanaatkar sanatkarımız. 
Vefa Kongresi 

Vefa İdman Yurdu Başkanlığın. 
dan: (9 7 /1939) tarihinde tophına. - başka şc:.·ler çalmak şö~ le dursun _ 
rak geri bırııkılan Kongremiz (5 8/ kemanının gl!tirdiği mütevazı kara 
1939) Cumartesi günü saat (16ı da hile doymuş: Baksanu:a: Soyadının 
Şehzadebaşındaki Yurt merkezinde Tokyay oluşundan belli! 

toplanacağından bütün üyelerin teş. 

Başı Yukarda 
Gezen Nesil 

(Peyami Sa faya Cevap) Bu sütunlarda kabahatli o-

Herhalde yakıcı sıcakların tesirinden ~·uncunun cesaret ettiği hareke. 
olacak. Bazı asabi gergin ellerde tu. tinin ne kadar acı \'e teessüre şa. 

1 

rif1eri rica olunur. 
Ruzname: 

"Çalhnın Adası 11 

tuşan kalemler son zamanlarda spor. yan olduğunu defaatle yazdık. 
l 1 - Mürakabe ve idari? heyetleri 
raporlarının okunması, 

daki bazı mevzii ve ferdi bir takım Ancak. hadisenin bazı kimc::eler 
yolsuz ve çirkin hareketleri takbih e- tarafından ümullendirilmesi 
derken spor çevremizin cidden çok haklı olarak bir çok okuyucu -
temiz ve centilmen elemanlarını da muzu sinirlendirmiştir. 
içine katarak bilaistisna bütün Türk Karilerimizden aldığımız 
;poruna insafsızca hücum ettiler. mektuplar arasından bir tane -

Bu hücumların en şümullüsünü sinin bazı parfalarını o;erhec::t 
Peyami Safa yaptı. ı-iitıınumuza naklediyonız: ----Peyaminin o yazısını okurken 
duyduğum teessürü kimbilir b . 'iken bu yazının ve bu ifadelerin na. 
gibi .kaç kişi hissct~iştir. enun s~l olup .. ta Türk .i.nk.ıliıbını~ ~deol~jL 
Kendisini spor mevzuunda da sala - sı ve yuksek reJımın analızıle ug -
hiyet sahibi görerek ve bir iki çirkin raşmış. ve tanınmış bir muharri:._in 
vakayı bütün Turk gençliği sporuna kalemınden ~ıkmış olmasına teessüf- ı 
teşmil ederek bütün mektep sporunu ler ve teessurlerle hayret etmemek 

·1 lik ki" l · · k 1 el değildi' tatı e ve genç up erının apı a. E- · . _ 
rını kapatmağa davet edecek kadar gerr Peyamı Sa~a (Başı aşagıda 
ileriye giden muharririn o makalesi gezen Necdet) demış olsaydı spora 

' karşı göstermiş ld gy l' k d d baştan aşağıya kadar milli spora ve . . 0 
. u u a a a an o. 

bugünkü genç nesle tevcih edilmis layı mutehassıs bıle olurduk; fakat 
bühtanlarla tezyiflerle dopdolu! Bil: Necdcti ele alarak bütün bir milli 
hassa makaİenin (başı aşağıda gezen s~oru ve bütün klüpleri didik di
nesil) serlllvhası bana Necdetin cir _ dik hırpalamasına, batırmasına na -

.. .. ' . •. sıl tahammül edilir., 
kin tecavuzunden bın kat daha çır - .. · 
kı·n ve b' k t d h ··t . .. Turk sporunda bir Necdet hatta 

ın a a a mu ecavız go • . 
Tündü. bır kaç Necdet te çıkabilir ve hatta. 

Bir tek Necdctin veya bir tek 
filanın sportif evsafa aykırı, çirkin 
ve şayanı takbih hareketiyle elinde
~i kalemi bütün bir neslin, bütün bir 
gençliğin, bütün bir sporun ta kalbi
ne saplamakla, Peyami Safa ne spor 
sahasında, ne de spor masasında şim
ıdiye kadar yapılmamış en büyük ka
bahati işlemiş oluyor. 

Peyami S<ıfaya soruyoruz: Bir 
tek Necdetin kabahati neden milli 
bir kabahat oluyormuş? 

Bir tek sporcunun sportmenliğe 

1'.ıvmıyan hareketiyle neden bütün 
~lüpler kapanıyor ve neden bir tek 
Necdetin efkarı umumiyede nefret 
\ı) andıran hareketi masum l:tir nes -
~in omuzlarına yi.ikletiliyor? 
t Pek bedbin ve pek asabi bir üs -
!Qola vazılmıs olan o makaleyi cıkur-

farzımuhal - büti.in bir klüp dalalete 
sapabilir, fakat Peyami Safa gibi bu 
bir veya bir kaç Necdetle bir neslin 
ve bir devrin sporu bu kadar ağır ve 
kötü ithamlarla lekelenemez! 

Türk spor neslini ıslahtan aciz 
gördüğiin bugünkü yüksek spor ida
resi son kati karariyle. milli kaba _ 
hatin tabii bir sirayeti olarak mazur 
gördüğün Necdeti bugün manevi i. 
dama mahkum etmiş değil midir? 

O halde bu kadar telaş neden? ... 
Spor idaresini sporculara karşı aciz 
vaziyette göstermek istemenizdeki 
kasıt' ne olabilir? 

Bundan evvel de Fenerli Fazıl ve 
Hüsamettinle Demirsporlu Arü ve 
İskender hareketlerinin cezasını gör
mediler mi? Daha evvellere gidelim, 
Galatasaraylı Lutfi, bir maç esna -

2 - Mürakabe ve Idare hevetleri 
yeni seçimi. 

Serbest Güreş Seçmeleri 
İstanbul Güreş Ajanlığı tarafın

dan tertip edilen serbest giireş seç
melerine dün akşam Siileynıaniye 

klübi.i. lokalinde devam edildi. Mü
sabakalar, büyük bir alakayla takip 
edilmiş, iştirak eden güreşçilerin 

çokluğundan netice almak h~nüL ka
bil olamamıştır. 

Fındık Rekoltesi 43 
Bin Tondan Fazla 

Giresun, 1 (A.A.) - Bugi.in vila. 

yetin her tarafında ycnı fındık mah
sulünün toplanma:.ına başla11mıştır. 

Rekoltenin 43 bin tondan· fazla ola-
cağı hakkındaki tahminın tamamen 
tahakkuk edeceği umulmaktadır. 

sında hakemi tekmelediğinden dola
yı cezaya çarpılmadı mı? Acaba Pe-

yami Safa bunları bilmiyor mu? 

Hulasa, Necdet bugün yakasını 

adaletin pençesine vermiş bulunu -
yor, idari cezası gibi adli cezasını da 

görecek ... Zaten çok adil ve adalette 
çok kahir olan efkarı umumiye ona 
en büyük manevi cezayı evvelden 
vermiştir. 

Fakat, siz! Evet siz. gençlik efka
rı umumiyesinde nasıl beraat kaza

nacaksınız Peyami Safa? Keşke o 
makaleyi yazmamış' ve hiç te salahi
yet sahibi olmadığınız şu mevzua gi... 
rişmemiş olsaydınız! 

Bu yazımı içimden geçen hislerin ve 
başımda dolaşan fikirlerin tercümanı 
olacak şu ci.imle ile bitireceğim: 

Zavallı Necdet kadar zavallı Pe. 
yami Safa! 

H. Nafiz Oytun 

Başı 5 incide} .. 
racaktım; bir beldenin ortasında, 

yiikı.ek bir tepe üznrindc, kilometre. 
lerce uzaktan görii!iip, seçilehilecek, 

g·iizel sanatleri temsil eden muaz. 
zam bir abidesi, o abidenin <_;enesin
de, en ince sanatkarın clleriyfo çi
zilmi~ parklar, bahçeler olacak, bil
hir sular akacak, kuşlar ritii.1ectk, 

~içekler giilecekti. Bunların arasın
da basit, kiiçiik, fakat sanafe, sanat. 

kara lazım olan siikun ,.e ı·ahnh, il
hamı. çalışma, dü~iinmc, yıuatma 

imkanını verecek kö~kler, evler .. 

Sanatkar, günlük didinmeden yoru. 
hmca oraya koşacak? O :?iir \'e sii

kiın beldesinde, onun ruhunu tedavi 
edecek her şey var. Orada havanın 
her ihtizazı, bir nağmedir! Orada 
her kanat çırpış" göklerde bir mısra 

çizer; orada karşıla~an gözler, birbi

rini anlar, orada her scıı hiı·birini 

bulur; her kalh birbirini duyar .. 

Çallının adasını son günlerde 7000 
liraya bir Rus satın aldı. 

Benim de biitiin iç kudretimi haı·
cıyarak kurduğum o belde rıkıldı. 

Bir yığın volkan külü altında bu
naldı kaldı. 

Bunu bir çocukluk fantezisi saya
biliriz. Lakin muhakkak olan bir şey 

varsa, o da sanatkarın hiç bir za
man, lfıyık olduğu maddi rahata e

rişemeınesidir. Snnatkar bu katı, ka
ranlık toprakta bir ışık yaratır; ya

şıyanlara renkten, felsefeden, resim
den kurulmuş bir başka kfı.inat ku

rar. Onun fırçası, teli, kalemi hul.. 
ya iklimlerinden yeryiizün:in en 

maddi, çapraşık mevzularına k:ıdar 
heyecanlar i~ler; zevk, yiik<;eli~, ha. 

yat, kuvvet verir; lflkin bütiiıı bun
ları verirken, eserini yaratabilmek 

için, onun, bir ipekböceği kadar bile 
talii yoktur. 

idare Heyeti 
Ticaret Borsası yeni idare heyeti 

dün ilk toplantısını yapmıştır. Yeni 
heyetin reisliğine Murat Forton, i. 
kinci reisliğine Nuri Kozik. muame. 
lat müfettişliğine Nafiz, Ozalp seçil
miştir. 

Kömür Alacak Vapurlar 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Komis

yonundan: 
Hiç bir ticari muamelede bulun

maksızın yalnız kendi yakacak kö
mürlerini almak üzere Zon,guldak ve 
Ereğli limanlarına gelecek bilumum 
gemilerin sıhhi muameleye tabi ol
makla beraber bu uğrayı~larından do 
leıyı sıhhat resmi alınmıyacak ve ya. 
kacak kömürlerini alırken, su, ku
manya gibi mübrem ihtiyaçlarım te
min etmeleri verilen mualiye.ti boz
mıyacaktır. 

Bu kanun hükmünden Boğa.zları 
transit geçen gemilerin de faydala
nacağı alakadarlara tebliğ olunur. 

" - Ekmek nar hının yi.ikselmesini 
istiyenler, şehirde ekmek buhranı 

varmış kanaatini tevlide çalışıyor· 

lar. Bir kaç fı:-ın bu maksatla, her 
gün çıkardığından daha az ekmek 

çıkarmak suretiyle ferdi bir hareket 
yapmak istemiştir. Belediye, bu g!. 
b:!er hakkında şıddctli takibata baş

lamıştır. 

== 
Kıdem Zammı Alacak 

Muallimler 
Maarif Vekaleti, umumi müfettiş.. 

lerin ders senesi sonunda verdikleri 
raporlan tetkik etmiş ve bu sene kı
dem zammı alacak olan ortamektep 
muallimlerinin listesini hazırlamağa 
başlamıştır. Bu sene kıdem zammı 
alacak orta tedrisat muallimleri 450 
kişidir. 

. lnh~arlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinsi Mık tarı Muh. % '1,5 

Bedeli Teminatı Eksiltmenin 
Lira K.r. Lira Kr. Şekli Saati 

Yazı dizme makinesi 1 adet sif 8000,- 600 .- Kapalı Z. 14 
Santirüuj tulumba ve 
teferruatı 1 adet sif 850.- 63 75 Pazarlık 15 
Vinç 1 adet sif 6500.- 487 50 Kapalı Z. 16 
Font boru ve teferruatı sif 1866.- 139 95 Açık Ek. 16.30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve mıktarı yazıh 4 ka. 
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

IH - Eksiltme 4.IX.939 pazartesi ~ünü hiıalarında :vazıh s::ıatlerde 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabiljr. 
V - Münakasaya girecek talipler fiyatsız teklif mektuplarını san

tirifııj tulumbası için 4 gün ve vinç ve font borular için bir hafta evveli
ne kadar Müskirat fabrikalar şubesjne ve yazı diıme makinesi icin bir 
hafta evveline kadar Tütün fabrikalar şubesine vererek ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle yüzde 7.5 güven
me p::ı:rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka. 
palı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mezkO.r 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

VII - Diğer eksiltmelere girecekler aranılan vesaik ve yüzde 7.5 
güvenme parası ile birlikte eksiltme için tayin edilen günde yukarda 
adı gecen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5375) 
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~TAILD~NCICH.A BERILAüN 

STALIN 

1 Rusların 917 de ricatleri müt. 
tefikleri zaafa uğratmış ve 

Büyük Harbi uzatmıştı. Bugün 
Rusya eski haliyle ölçülemiyecek 
derecede kuvvetlidir. İngiltere ile 
Rusyanın ittüakı~ belki de bir 
harbin önüne geçemez. Fakat bu 
harpte Almanyanın mağlup ola .. 
cağı muhakkaktır. Sovyet Rusya 
ile emperyalist İngiltere arasında. 
ki ittüak, muvakkat menfaat a .. 
benginin devamınca devam eder. 

Gerçi iki memleket Büyük 
Harp sırasında müttefiktiler. Fa .. 
kat daha sonf aları İngiltere Leni. 
ni düşürmek istemiş ve ancak İn .. 
giltere amelesinin umumi bir grev 
yapmak tehditleri, İngiltere ile 
Rusya arasında bir harp kopması. 
na mani olmuş ve İngilterede ilk 
defa olarak silahsız ve parasız iş • 
çiler, hakim sınıfların yapmak is. 
tediklcri bir harbe karşı gelmişler .. 
dir. 

2 nu:oıyatla h.Sklnı olan sınıf, blr 

toplantı esnasında görülen 
fabrika işçileridir. Bunların İngil. 
teredeki para sahibi haklın sınıf • 
la birleşmeleri, çok tuhaf görünür. 
Çünkü tarihleri, milli vasıfları, 

hükumet şekilleri böyle bir ittifa
ka karşı gelir. 

Giyinmesinde muhat azakar 
olmıyan Stalin 

Stalin Chamberlain'i 
istihfafl.a Karşılar 

Chamberlain Stalinden Korktuğu 
için On1:1 Hiç Sevmez 

,--~""'"""'"'-"""'""1.-0ıetMı1111 ... 11•1Umııısa.-.ıuımn1Hlll • ll._11 .. 11 ..... 11• ._. • ._.,.., ıt~ 111rlılliatt .... mtıfll: 

Hitlerin fecavüzlerini durdurmak için lngiliz lmparaforluğiyle Sovyef Birliği
nin ittifakı lazımdır: Bu ilci devlet hiraraya gelirse, aşağı yukarı dünyanın yarı
sına hôlcim olurlar. Stalin ile Chamberlain'in ve temsil ettikleri hole.im sınıfların 
düşünceleri birbirinden ~ok ayrı olmak/ a beraber hu ilci adam ile iki millet mÜ§· 
terek bir arzuyu temsil ediyorlar. O da : Sulhtür. 

i 

1 

Bugün milletlerinin vaziyeti dolayısı yle ayni gaye etrafında birleşmeğe uğ
raşan bu iki zıt karakteri böylece çizdikten sonra iki devletin karşılıklı vaziyet
lerini madde madde aşağıda hulasa ediyorum : 

3 Londranın Guild holünde 
Chamber lain 'in iştirakiyle 

yapılan bu toplantı, İngilterenin 
hfıkim sınıfını göstermektedir. Mis .. 
ter Chamberlain'in babası olan 
J oseph Chamberlain'in İngiliz im. 
par~torluğunun son büyük bani -
lerindendi ve bütün ömrünü zen. 
gin J?ir burjuva olarak geçirmişti. 
Onun temsil ettiği bütün sınıf an. 
cak şahsi servetleriyle alakadar o. 
lur. 

4 Stalinin. hayatı, g~çlükler için 
de geçmiş oldugu halde 

Chamberlain hayatının ilk devre • 
lerini z~ngip bir mirasyedi olarak 
geçirmiş ve İngiliz asilzadeleri gi. 
öi avlara çıkmış, Rugby kollejine 
devam etmiş, Bahamas'ta bir ma
likanede yaşamış, daha sonra 
Birminghamda imalatçılık ile meş.. 
gul olarak muvaffak olmuş, ecda -
dının serveti, babasının nüfuzu 
ve mesut aile hayatı sayesinde ga. 
yet iyi yaşamıştır. İhtimal ki onun 
biricik kederi, büyük şöhretli bir 
babanın ve çok kıymetli bir büyük 
biraderin yambaşında gölgede kal
maktı. Joseph Chamberlain Boer 
harbi esnasında müstemlekeler na
zırı idi ve N eville Chamberlain 'in 
ağabeyisi Austen ile birlikte uzun 
saatler çalışırdı. Nevill ise, daha 
ba,şka bir zevceden doğmuş olan 
oğluydu. Austen senelerce nazır -
lık etmiştir. 

'--· ---• ..... •llllWI!• ........ ._..... .. ~ ··----

için~en bozulan Kua kıtaları böyle başıboş köylerine dönüyorlardı. 

YAZAN: 

Emil lUDWIG 

Nevill Chamberlain ilk nutku. 
nu Birmingham şehrinde verdi. Bu 
srrada 42 yaşında idi ve belediye 
azası idi. Onun bu ana kadar yap. 
tığı iş para kazanmak ve. rahat ya. 
şamaktı. Fakat bariz bir sima ola
mamış ve ancak elli yaşına vardığı 
zaman Avam Kamarasına seçil -
miş ve beş sene sonra yani 1924 te 
Sıhhıye Nazırı olmuştur. Chamber
lain, diğer İngilizler gibi Avrupa• 
nın büyük bir kısmını gezmiştir. 
Stalin ise Rusyadan ancak bir de
facık çıkabilmiş ve 34 yıl önce bir 
kaç haftasını Almanya ve Avus • 
turyada geçirmişti. 

Nevill Chamberlain ise zengin 
bir imalatçı olarak kırkına ve elli
sine kadar rahat yaşamış, klüple. 
re devam etmjş. Şatolarda ikamet 
etmiş ve ancak yemek ve şarap 

seçmekte ihtisas kazanmıştı. 

5 Bir Sovyet filminde gösteril. 
diği gibi Kızıl süvarilerin 

Beyaz Ruslara taarruz etmeleri 
1917 ihtilalinin bir safhası idi ve 
Stalin bu sayede Siberyanın kutu~ 

mmtakalarında yaşayan bir sür -

gün olmaktan kurtuldu. Kendisi 

bana şunları anlatmıştı: 14 yaşın. 
da ihtilalci oldum. Fakir bir eski. 

ci olan babam beni bir ortodoks mek 

tebine vermiş ve beni bir papas o. 
larak yetiştirmek istemişti. Bura .. 

da bütün gördüğüm şey casusluk 
ve ehtrika idi. Stalin mektepten 
kovulmayı müteakip 20 sene ihti. 

lalcilik ile meşgul oldu ve risale -

ler yazdı, nutuklar söyledi, yaka • 
landı ve kaçtı. 

1905 te kopan ilkteşrin ihtilA. • 
linin bastırılması üzerine Stalin 
Leninle Viyanada buluşmuş ve o. 
nunla satranç oynamıştır. Leninin 
vasiyetnamesinden anlaşıldığına 

göre kendisi Staline pek te emniyet 
etmiyordu. 

yadan kaçmış ve tekrar yakala -
narak kutup mıntakasına gönde • 
rilmiş ve orada bir kutup kaşifi o. 
larak yaşamış, yabani kazlar av -
lıyarak, kendi elbiselerini dikerek 
yaşamıştı. Onun burada okuduğu 

kitaplar Marks ile Darvenin eser • 
!eriydi. Stalin 1917 de 38 yaşında 
idi. Senelerdenberi karısından ay • 
rı yaşamakta idi. Ömründe para 
veya sefahat ile meşgul olmamış • 
tır. Ümitsiz bir haldeydi. Ve bil • 
tün emeli çarlık rejimini yıkmak
tı. $talin bir sürü tehlikeleri atlat. 
mış, ve hiç bir vakit kendini dü • 
şünmemiştir. Daha sonra Stalin 
nazır, fırka lideri, general olmuş 

ve en nihayet Rus Hiyerarşisinin 

en kuvvetli şahsiyeti mevkiine 
varmıştır. İyi tahsil görmediği gi.. 
bi yabancı dil de bilmez. Rusçayı 
da Gürcü şivesiyle konuşur. Sta • 
lin Hegel'in mantığı ile münakaşa 
eder. Chamberlain ise büyük dev. 
let adamlarına lazım olan bilgiye 
sahiptir. 

6 Stalin'in biricik zevki pipo .. 
sunu çekmektir. Tatil yap • 

nıaz ve yabancılarla nadiren görü. 

şür. Görüştüğü kimselerin yüzüne 
doğrudan doğruya bakmıyarak biı 

kurşun kalemini evirip çevirir. O. 

na Troçkiden bahsettiğim zaman, 

kalemi ile sert bir kaç çizgi çizdi. 
Stalin, gayet basit bir hayat sürer 

ve üç odayı işgal eder. Ömründe 

Çarın altın takımlarını kullanma • 
mıştır. 

ği hayatın zıddıdır. Stalinin daire. 
si daha fazla bir doktorun muaye. 
nehanesine benzer. Buradaki bel -
li başlı hareket izi, üç dört telefon. 
dur. 

7 Chamberlain, ince uzun boy. 
lu, yetmiş yaşında bir a • 

damdır. Ve daima şemsiye taşıyan 
bir burjuvadır. Bir silindir şapka 
ile doğmuş gibidir. O da, Stalin gi. 
bi başkasından bir şey öğrenmeyi 
sevmez. Ve ikisi de, her şeyi da • 
ha iyi bildiklerini sanırlar. 

8 Stalin sağlam yapılı tam pro
leteryadır. Yağmur gibi e • 

hemmiyetsiz şeylerle alakadar ol. 
madığı için ömründe bir şemsiye 

sahibi olmamıştır. Bir defa mükel. 

lef bir yemeği reddederek bilakis 

Rus çorbası istemişti. 

9 Fakat, Stalin baştan başa e. 
nerjidir. 

Bakışı araştırıcıdır. Onun da, 
Chamberlain'in de kafası mütefek. 
kir bir adam kafasına benzemez. 
Chamberlain, sözü süratle söyler. 
Stalin duraklıyarak söyler. Cham .. 
berlain insanlık hakkındaki sisli 
itimadını , ve insan karakterini an. 
layışsızlığını 1927 de bana ifşa et. 
miş, ve Münihte bütün dünyaya i. 
lan etmişti. Stalin ise yakın dost • 
larından başka bir kimse hakkın -
da itimat beslemez. 

CHAMBERLAIN 

1 O Stalinin bakışları tereddüt ı
ı\merikalıların Beyzbol mera. 

ca burnunun büyüklüğü ve çene • 
sinin nisbeten küçüklüğü göze çar. 
par. Fakat bunlar şahsi enerjiden 
fazla irsiyet meseleleridir. 

11 Amerikalılar Beyzbol mera • 
kı, Stalinin Amerikalıları 

sevmesinin sebeplerinden biridir. 
Süper kapitalist bir devlet olan 
Amerikanın Sovyetler tarafından 
niçin sevildiğini Staline sorduğum 
zaman, bana şu ce\•abı vermişti: 

Amerikalılar, bedenen sıhhatli 

kimselerdir. Amerikalıların endüs. 
trisine, işine ve edebiyatına çok 
derin hürmetimiz vardır. Ameri • 
kalıların sadeliği de hoşumuza gi. 
der. Amerikada hayat, A vrupanın 
herhangi tarafından daha demok • 
rattır. Çünkü Avrupada aristok • 
ratlığın izleri hala yaşamaktadır. 

J 2 Hitler, Chamberlainden faz. 
la, Stalin ile anlaşabilir. 

Fuhrer, sıkışık olduğu bir anda 

Stalinden yardım isterse, Stalin 
bu talebi r.cddeder. Bir Alman • 
Rus anlaşması miıthiş bir kabus • 
tur. Rus • İngiliz anlaşması muvak. 
kat olmakla beraber Sovyetlerle 
Almanların irtibatına mani olur. 
Bu yüzden sulh namına bütün ü • 
mit1 İngiliz • Rus anlaşmasındadır. 

Giyinişinde muhalazakar 
Chamberlain 

Chamberlain'in tema& ettiği muhteşem cemiyet 
Stalin 34 yaşına geldiği zaman 

f)n altıncı defa olmak üzere Siber. 

Chamberlain her pazar Haydparkt. 

dolaşır, spor yapar Onun BaşvekL 
let dairesi koyu renkli koltuklan 

ile ve kahverengi duvarlariyle 
klüp odalarına benzer. Hafta son. 
!arını Başvekillere mahsus Chequ. 
ers şatosunda geçirir ve her hafta 
otuz altı saat, dünya tarihinin ha
reketine lakayt kalır. Chamberla .. 
in'in sadelik içinde yaşattığı zara.. 
fet. Stalinin Kremlinde geçirdi • Stalin'in menm,, olduğu saile cemiyet 
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1 Hitleı: 
I" 

Çıkmaza 

_Girijor 
(Bap 1 incide) 

Veyahut, ricati kabul ederek sulh 
yoluna girecek ve ıilihlarm tahdidi
ne yanapcaktır. O vakit demokra
silerin dikte edeceği §Brtlan kabul 
ederek sulh yapmıya razı olacaktır. 

TAN 

lngiliz Filosu Bugün 
• 

ltalyanlar Mallannı 

,- <Bap 1 incide> Şehrı·mı·ze GeJı·yor <Bap 1 incide> <Bap 1 incide> 
me;;to hasınm bOyük bir kumının etmek hususundaki azminden şüphe rer yerine getirilmekte, gümrükteki 

Italyan malları ıeldikleri yere sevke-

_ Geri Çekiyorlar 
M an.eroralar 
lngllz Manevrası 

Moskova 
Müzakereleri 

tatili yabancı memleketlerde geçir- (Bap 1 incide) faa Vekili Naci Tınaz, Hariciye Ve- etmek için makul bir sebep buluna. dilmettedir. 
meleri mutad olduğu halde, bu sene dar gemiye giderek misafir amiralin kili Şükrü Saracoğlunu ziyaret ede- maz. HenOZ üzerinde resmt muamele 
on be§ gün kadar Antibeste ikamet ziyaretini iade edecektir. cektir. Bu ziyaretler bir müddet son. Diğer cihetten Uzak Şark hakkın- yapılmam!§ olan mallar talep vuku.. 
edecek olan Sıhhat Nazın Elliot Saat 20.30 da vali tarafından Pe. ra otelde iade edilecektir. daki beyanat, Tokyo itiWı losmülü- unda geri gönderilebileceği cihetle 
müstesna olmak üzere bütiirı nazır- d İ gili Amir .. u nün bazı müphem kuım\annın do. rapalas otelin e n z ?" şe. Milli Şel, Amiralı bu hususta gümrukler idaresince de 
lann ya İngilterıecle veyahut İskoç. -• ilecek b b' ğurduğu şüpheleri izale edecektir." 1 · ıefine bir ziy&Uet ver , unu ır lıabul buv.•racalılar hiç bir muame eye imkan kalıpa-
yada kalacaldan kayda değer bir tak' ed ktir ,,_ Daily Mail fÖyle diyor: -'-t dır 

suvare ıp ece · Saat 13.30 da misafir amiral ıuarefi- m- a · 
hadisedir. Kabine azasından ekserisi Donanma namına ibUleye b" ""Trl . af ti ·1 kt: İn "Bir İngiliz askeri heyetinin Mos- Piyuada duyulduğuna göre güm-
iki aylık tatil devresini, icabında he- lıo--' lı ne ır 0 a e zıy e verı ece ır. • kovaya gitmesi, yakında siyasi bir rliklere gelmiş, Italyaya iade c:dllmiş 

Lo dr ua gelebı"lm k · · k selenlı nuıaca giliz amirali yemekten sonra Reisi • l 

H itleri birinci pkkı tercihe sev- men n a.,, e ıçm, en. İ giliz d pakt imza edi eceğine dair hssıl olan ve edilmekte olan ticaret eşyasımn 
di malikanelerinde geçireceklerdir. Yann saat 10 da n · onan • cümhur İnönü tarafından kabul edi. 

keden sebeplerin başında ması namına Taksim Cümhuriyet '- lecektir. Ayni gün saat 17 de Tayya. kanaati takviye etmektedir." kısmı klillisini manifatura eşyası teı 
"Kavgam,, adlı eserinde Alman mil- Alman Manevrası bidesine çelenk konacaktır. Bu me- re ile Y-ilköye hareket edecek olan News Chronicle yazıyor: kil etmektedir. Şimdiye kadar iade 
letine yaptıın vaitler vardır. Hitler ._ İ -,.- edilmi• olan 100 balya kadar manifa-

a• (Başı ı incide) rasimde .ıstanbul kumandanı, bir n. misafir amiral ayni 8 .. ı.as tarafından "Fiiliyat, d,iktetörlerin üıerinde t ,.. k"l . "b . 1 ik 
bu eserde ortaya attııın davaları ta- 9&" ura eırvasının ı o ıtı arıy e m ta 

a• cafını göstermektedir. gillz ve Türk askeri kıtası hazır bu. ayni merasimle uğurlanacaktır. İn. sözlerden ziyade tesir yapar. Mosko- ""' . • 
hakkuk ettirmek için Alman mille- 1 aktı İ b" k i h t' g·· deril e rı 20,000 Jdlo ve tutan da 50,000 lira 
tinin bamna geçmi-+ir. Alman mille- Silezy.nın b.aı kısımları ile unac r. giliz amirali stanbulda da merasim- vaya ır as er eye ın on m - k d d G .. ilki 1 i h 

,... ~· Saat 13 te amiral Şükrü Okan ta. le kar•1lanacaktır. si, işlerimizi başarmasını bildiğimizi ~ ı::.:· umr. erilr~ ge ~ ş .~e . e-
tini senelerdenberi bu uğurda bir Sudetenland, Bohemya ve Morav. af d isafi ir 1 f" y r 

1 
d h i . 1 t ,. nuz ..... ..,.annameaı ve memış, uzerın.. 

çok mahrumiyetlere katlanmıya ik- ya da dahli ohnak üzere motörlü r ın an m r am a şere ıne a. Amiralin Ankarada bulunduğu on ara a a yı an 8 .ır. • • de resmi bir muamele cereyan etme. 
na etmiştir. Bugan bütün bu vaatle- kıtalar Almanyanın cenubu pr- vuz zır~lımızda bir öjl.~ ziyafeti ~~- gün misafir İngiliz bahriyelileri ,eh- Framız gaetelen tle nılıbın mit yüzlerce balya, on binlerce kilo 
rini unutarak yolunu değiştirmesi kbinde Polonya hududuna !.adar rilecektır. Saat 15 te Turk ve İngılız rimizde muhtelif gezintiler yapacak Paris, 1 (A. A.) - Gazeteler, A- Italyan malı oldum• piyasada kuv-

zabitleri hususi bir vapurla Boğazda .. 1 . il i zi ed k ' . a ... Alman milleti nazarındaki mevkiini manevralar yapaıcaklardır. . İn. muze erı, cam er yaret ece - vam Kamarasındaki müzakerele( • vetle söyleniyor. 
sarsabilir. İhtiyatlar afustos bidayetinde gezmti y~pac8!lard~d Saat ~2 de lerdir. HArp filosu kumandam ami- den bahsederek Chamberlaln'in an • Italya hükumeti bütün sınai mü-

Fakat bundan daha mühim olan kıtalanna iltihak etmeie davet e. giltere se aret anes e amıral kolo. ral Mehmet Ali tarafından misafir 1 k ld ıı. b'ld' esseselerini ordu i•tihWd için ç"'"--niyi kabul edecektir. /' . . . . aşmanın ya ın o uaunu ı ıren ---r 
sebep iktuadl vaziyettir. dilmişlerdir. Birçok mıntakalarda Anlıaratla ~ahriyelilere bır ziyafet verilecek • beyanatından dolayı memnuniyet mıya seferber ettiji gibi Türkiyeye 

Hitler iktidar mevkiine geldiği hususi otomobiller ordu emrine a- tır. göstermektedirler. • gönderilen ve ordu için çamaşır ola-
1933 yılmdanberi bütün Alman sana- lınmı,tır. Misafir filonun limanımızı ziya • Müalir tlenizcilerl• Har-:z letilJer tlevri rak kullanılabilecek butun manifa-
yiini harp ihtiyaçlanna göre orga- Alman)'al/a ilônı harp ,.,Jili retinin üçüncü günü İngiliz amirali ,_. tura eşyasını istirdada karar vermif 
nize etmiştir. Bu yüzden Almanya- Berlin, 1 (A.A.) - Havas muha. Yetilköyden tayyare ile Ankaraya futbol maçı lıapanmlffır ve bu kararın tatbikine geçmiş bulu. 
nın ihracatı azalmıt. yalnız bu sana- biri bildiriyor: hareket edecek, merasimle uğurla • Ayni gün saat 17 de Fenerbahçe Epoque gazetesinde de Kenlglis nuyor. 
yiin muhtaç olduğu ham madde ile Almanyanın ilinıharp edişinin 25 nacaktır. Bu merasimde İstanbul ve stadında iki dost bahriyeli sporcular yazıyor: ltalyantn bu hareketinin iki mem.. 
gıda maddelerini karplıyacak kadar inci yıldönümü yann Alman ordusu merkez kumandanlan ile askeri kı • tarafından bir maç yapılacaktır. Sa. Almanyaya karp koalisyon tees- leket ticareti üzerinde ne gibi tesir
thracat yapdmıya baflanmıştır. Harp tarafından kutlanacaktır. Akşam bü- talar bulunacaktır. at 22 de amiral, amiral gemisinde bir süs etmlftir. Milsalemetperverane il- ler yapacağı önümüzdeki günlerde 
sanayiinin geceli gündüzlü faaliyeti tün Alman şehirlerinde fener alay- Misafirimiz Ankarada Milli Mü • suvare verecektir. 5 ağustos cumar - haklar ve harpsiz fethedilen şehir- belli olacağı gene piyasada konU§U
dahilde işsizliğe nihayet vermiştir. lan olacaktır. Halk bu te7.ahürlere dafaa Vekaleti mUstefarl, Ankara tesi günü gemiler öğleden evvel halk tere muzafferane bir surette girme. lan mevzular arasındadır. Italya ile 
.AJmanyanın -.nayii tekrar sulh ih- iştirake davet edilmektedir. garnizon ve merkez kumandanlariyle tarafından ziyaret edilecektir. Ayni ler devri kapanmıştır. Şimdi Hitler tlcarl münasebatımız bazı seneler 
tiyaçlarma göre tanzime kalkıfm8Sı, it 1 M Milll Müdafaa deniz ve hava müste- gün saat 13 te İngiliz amirali tarafın. hareketinin bütün neticelerine ve vakit vakit inkipf etmlıtir. Son on 
harp malzemesi imalltma nihayet a yan anevraSI prları, bir bölük uker ve bando mü. dan gemide bir öğle ziyafeti verile. tehlikelerine katlanmalıdır. Bizzat senenin hulisuı fUdur: 
vermesi dahilde bir çok prıpJdıkla.. (Bap 1 incide) zika tarafından karplanacaktır. cek, yemekten sonra İngiliz sefiri kendi mukadderatı §Öyle dursun Bu memlekete 928 senesinde ihra-
ra sebep olabilir. Evvell hariçten ye. repl Badoglio ve Marepl Balbo bu. İngiliz amirali Ankarapalasta misafir bahriyelileri kabul edecektir. memleketinin hayatım ve rejimini catımız 31, ithalatımız 26, 929 da ih-
nl ihtiyaçlara göre yeni çept ham gün geleceklerdir. , k~?dlsine tahlis edilen dairede bir Saat 22.30 da Tarabyada Sümer. tehlikeye koymak mecburiyetinde • racatımız 33, ithalltımız 32, 930 da 
made getirtmiye mecbur olacaktır. Alman, Japon, İspanyol ve Macar ~uddet ~~~tten M>Dra Riyaseti. palasta amiral Şükrü Okan tarafın - dir. ihracatımız 32, IDıalltımız 20, 931 de 
Harice gönderecell mamul eşyaya gazetecilerinin manevralan takip et- cumhur kofkiine liderek defteri dan bir veda ziyafeti verilecek ve /,.Pis lormiilü\ ihracatımız 30, ilhalltnnız 18, 932 de 
mukabil bu ham maddeleri temin lerine üaac:I edilmiftir. mahsusu imza edecek, müteakiben müteakiben Bojazda bir gezinti Y• ihracatımız 16, ithalatımız 11, 933 te 
etmesi hayli saman lstiyen bir cS.- m~tel:., m.:evra böl&eslndeld llarep1 l'evzl Çakmak, Mllll Müda.. pılacaktır. Londra, 1 (Hususi) - Tas Ajansı ihracatımız 12, ithalltımız 8, 934 te 
litikliktir, hatıl zaten kapanmlf o- oteJlerin harekit mGddetince ya- buıün nepettiji bülteninde İnlillz - ihracatmız 10 ithalatımız 7, 935 te 

lan dünya piyasalarında Alman hancı misafir kabul edemiyecekleri· sı·ra Fı·yatı 16 Kuruşa Sovyet mflzakerelerinin gecilun:U ihracatımız 9, ithalltımız 5, 936 da 
mallanna pazar bulup bulamlyacağı ni yazıyo~·lar. lebeplerinden bahHderü bilvanta ihracatımız 4, ithalitımız 2, 937 de 
da füphelidlr. ltal)'911 Alıtlenis ,...,..oNlanm tecavüze ait olan İngiliz fprmülOnün ihracatımız 14, ithalitımız 6, 938 de 

Bundan maada sanaylin sulh esa- __ L.. _, lıonl 1 mütecavize yardım edecek bir t·'-ım ihracatımız 14, lthalltımız 7 milyon 
müt9Ulflp ya,,..an eraru d• • ı • · -. Türk liruı tutarındadır. Bu rakamlar 

sına göre yeniden tanzimi büyük bir n ırı ıyor k ktal b akt•A... nla mak Roma, 1 (A.A.) - Resmen bildi- açı no ar ır aew•ı a t • Dd memleket İl1UlDdaJd ticareUn 
1ermayeye ihtiyaç gösterir. Almaııya t d rildijine göre mütekabilen Amir.U a ır. dilnya lktısadi buhranının baıtadafı 
buaw.kiLb.tliPda h lel'IDll e sa- ......_..__ •-'-d ( /-..:• _J 931 den k zald ıı.,, 1 -~~-......_-.... ._.., ..... _,. A_.. ..... onun Bap 1 incide) tıpna imkin verilecektir. Buralarda , .. ~ter.ue intihap sonra ısmen a •a·n .... 
bip değildir. kumandaları altında bir Almu ve hilarlara devredilen bira fabrikası- bir duble bira 7,5 kurup satılacaktır. Londra 1 (Husus!) - Bugün Lı. nihayet 936 d(l ithali~~~- 2~ ~-

Fakat en mühim mahzur, 5 ..=. 10 bir İspanyol deniz heyeti 24 tei{ 30 nın İnhisarlar İdaresince vazıyet e. Bu suretle icap ettikçe halk su ye. ' catimızın 4 milyona dil§tuğünu gtil. 
milyon insanın yeniden ipiz kalması temmuza kadar orta Akdenizde yapı. dilerek iflerini tanzim etmek ve fia- rine ucuz bira içebilecektir. gilterede umuml inW..batı yenile- termi§tir. Büyük buhrandan sonra 
tehlikesidir. lan İtalyan deniz ve hava kuvvetle- tın ten2iline müteallik muameleleri Şarap fiatlan da indirilecektir· mekten bamolunmakta ve bunun L kabul ettiğimiz kontenjan sistemini 

B inaenaleyh Hitlerin sulh siya
setine avdet edebilmesi için, 

demokrasilerin ona sermaye, yeni pa. 
zar, ve yeni ham madde temin et
meleri lazımdır. Bütün bunlar temin 
edilmeden Almanyanm sulh siyaseti· 
ne ctRnmesl, dahilde sanayii itıl bir 
hale getirebilir, l§çiler aruında u
muml bir hopıutsuzluk tevlit edebi
lir ve bu da Nazizmin yıkılmasına 
sebep olabilir. 

Bütün bu sebeplere binaen Hitler 
bir harbe müncer olabilecek blöf si
yasetinde devam ederse, demokrasi
lerin aldıklan kati vaziyete nazaran. 
Almanyanın korkunç bir harbi ıöze 
alması llzımdır. Bu harpte Hitler 
kazanmıyacağtna kanidir. Kaybede. 
ceği bir harbe girmek te Hitler için 
bir cinnet sayılır. 

l ıte Hitler böyle bir çıkmazın 
içindedir ve aylardanberi de. 

vam eden sük<itun hakiki sebep ve 
manası budur. Alman devlet adamı 
kendisine bir çıkar 101 araımkla 
mef1Uldür. 

Bu çıkar yol da lngillz ~
nin ikide bir telkin ettiği beynelmı· 
lel bir sulh konferansıdır. Almanya 
böyle bir konferansta davalannı sulh 
yoluyla tahakkuk ettlrmek imkinma 
malik olacaktır. Yalnız konferansta 
kuvvetli olmak llzım geldiği için 
Hit1er sllAhlanmıya son derece kuv
vetle devam etmektedir. lngiliz -
Sovyet anlqmasından sonra Hitle
r':ı böyle bir konferansa yanaıması 
ihtimali hiç te uzak delildir. 

Rumen • Macar 
_Çarpııması 

(Bap 1 inclde) 

kerlerl sabah saat 7 ye kadar Macar 
köprü muhafaza karakolunun bulun 
duğu Pecso mevkil lltikametine siWı 
ve makineli tüfek atep açmıılardır. 

Macar Ajansı diler taraftan Ru· 
menlerin bu mevkie dolru bir batar
ya da yerleıtirmlt olduklarını ilive 
11 ıemektedir. 

rinin manevralarını müteakip Ami. hazırlamak için muhtaç olduğu Bugün elde edilen varidat azalma- kincitepin ortalannda yapılacağı 937 de tatbl'kine bapadığımız G. 1. R. 
ral Cavaznarinin riyasetinde ~ktedi- vakti elde etmesi zaruretinden ileri dan ucuzluk iınklnlan aranmakta- söylenilmektedir. rejimi ile terketmiı bulunuyoruz ve 
len deniz ve hava kuvvetleri erklnı- gelmiftir. Bira ayni günde bu söyle- dır. Bu cihetin ancak sürüm ile te- bu tarihten itibaren bütün memleket 
harbiye konferansına iftirak etmtı- dilim fiata satılacaktır. o tarihte min edllebilecejl ~nlqılmı§tır. u. Hava Hu··cumuna lerin her türlü ticaret eşyaıanna ... 
lerdir. bayiler elinde bulunan yüksek flatb cuzluk sayesinde süriim fazlalaşa- çılan gümrük kapılanmızdan Italyan 

Konferans, "Pola,, kruvazöründe biralar dahi 18 kurup satılacaktır. cak ve bugünkü varidat o zaman da Karcı TedL •ır etyası da fazla ~iı ve mukabllin-
cereyan etmiştir. Bayilerin fiat tenzilinden dolayı za- elde edilebilecektir. Buna mukabil S g de ihracatımız da yükselmiştir. Fa-

Bu manevralara 400 tayyare ile rar görmemeleri için o tarihte elle. halka kolaylık gösterilmiş ve rakıya Hava hücumlanna kal'fl müda.faa bt on senedenberi bu memlekete lh-
blrinci ve ikinci deniz filoları \ftlrak rinde kalacak olan bira miktarı tes- karp açılan mücadeleden müsbet için yeni bir teşkillt kurulmasına kL racatnnız itballtımızdan daima fazla 
etmiflerdir. Netrecfllen bir teblilde bit edilerek farkı kendilerine ödene· netice elde edilmit olacaktır. rar verilmiş ve hazırlıklara ba§lan.. olmuı ve hesaplar bir sonnki seneye 
bu manevralar "§imdiye kadar yapı- cektir· Sürümü arttırmak için de ~ıırap mııtır. Bu teşkilat fU şekilde olacak- devir suretiyle tesviye edilmi!?ilr. 

lan manevralann en mühimmi" ola.. - Onbef alo.tostan itibaren is. satışı kolaylaştınlacak, bir buçuk tır: 157 Bin Liralık 
rak tavsif edilmektedir. tihllk miktarı çoğalacağına nazaran bardaklık su fifelerile piyasaya şa- Biblmum resmi daire, fabrika ve 

150,000 lıifililı mcuNOra Ankara bira fabrikası bu istihWU rap çıkanlacaktır. Bu praplann her dijer miıessetat kendi memur ve Federasyon Tahslsafl 
_, 24 0 baflı,or karplıyacak bir halde midir? lokantada içilmesine müsaade edile. müüstahdemleri içinden üç kip inti-

- Fabrikanın kapasitesi muhte- cektir. hap edecek, bunlan pek yakında a- (Bap 1 incide) 
Roma, 1 (A.A.) - ltalyan ordusu mel istihWd karplıyacak haldedir Bu suretle yemek arasında uc•Jz. çılacak olan havac:la,rı korunma kurs- edilen senelik programa göı e .ıtle-

manevralanna bu gece ta~ sa:ıt 24 htihWt tahminlerimizin fevkinCie ca bir kadeh rakı içmeyi itiyat edi- müstahdemleri içinden üç kl'i inti. tizmde müteaddit kros ve grup mil
de batlanacaktır. Manevra an ar.- artacak olursa bunu karplamak l· nenler veya pahalı olduju için p- hap edilirken yaılarının 46 dan &fil- aabakalan, beynelmilel iki temas, 
fal Badoglio ve Balbonun nezareU çin icap eden tedbirleri dahi derhal rap içemiyenler de en iyi üzümleri. ğı, 85 ten yukarı olmamasına dikkat Dekatlon ve Maraton varışlan. Tür. 
altında ve Alman ordusu Genel Kur- alacaiız. mizden yapılml§ olan bu içkiden ko- edilecektir. Bunlann batlıca vazife- tiye blrlncililderi ve Balkan oyun. 
may başkanı General Halder ile Ma- - Uzak yerlere sevkedilecek bira layca ve ucuzca istifade edebilecek- teri cankurtarma, yangın söndürme, lan tasdik edilmiştir. 
car ordusu Genel Kurmay Başkanı fiatlannda nlsbl bir flat farkı mev· lerdir. gazlanmıı veya bomba tesıriyle yara- Güre§te, Balkan şampiyonası, ser-
General Vertin iftirakiyle, General cut olrnıyacak mı? 300 '-" lanmıı olan vatandqlara, sıhhi tefki- belt güreş. Avrupa birinclli4ine işti-
Valle tarafından idare edilecektir. -Memleketin her tarafına sevke. ~Ufla Danzigden llt yetifinciye kadar ilk müdavatla- rak kabul edilmiş ve mıntaka ve 
Bu manevralar 8 gün sürecektir. dilecek tekilde tedbirler alınmı§tır· nm yapmaktır. Bunlıardan biriai Türkiye blrincillklerile Edimede ya. 
Manevraların ....ıı temlerinden Biz memleketin muhtelif yerlerinde Ahnanyaya Glc&yor grup Amiri vazifesini görecek, dijer pılan Kırkpınar güreşleri resmen 

birisi kıtalann Alplere dotru çıkıfı, muhtelif fiatlarla bira satmağı dil· Varıova, 1 (A.A.) - Danzigten iki klfl onıın sevk ve idaresinde ça- proarama konmuştur. 
dathklan app ve garbe dolru iler- şünmedik. Ulak yerlere gidecek bi· blldirildliine göre, Danzig polisi bir lışacaktır. Bu ll'UPların muhtaç ol- İstipre heyeti yann yine bütçeye 
leyifidir. ralarm nakliye masrafım yakın yer- kaç gün evvel tevkif odilen 300 suç- dutu fenni vuıtalar lllç, sargı vesa- mevzu 150 bin liralık mıntakalara 

Bu seneki manevralarda 'İtalyan lere vuku bulacak leVklyat için ludan bir kummı dün Berline naklet ire daha evvelden tevzi edilecektir. muavenet maddesinin tevziatile meş
genel kurmayı büyük mikyasta mo • verdilimlz az para ile karplıyacajız ml§tir. Bunlardan üçü ve ezcümle Bundan bafka her ev ve apartıman gul olacak ve müteakip içtimalarda 
törlü kıtalann kullanılı§ını tetkik ey Bu sayededir ki memleketin her kö- Danzig itçi lideri Ottoviller idama da da 1 - 6 kifilik itfaiye ve korun- da Beden Terb'yesi Genel 'Direktör
liyecektir. §e8i için arnl fiatı tesbit eylemi§ bu· mahkum olmuıtur. ına ıeşkilltı yapılacaktır. Swıların lülfi tefkillt kanun projesini müza. 

Tayyare latalan bu manevralar. lunuyoruz. Telgraf, Danzig vatandaşlannın da ya§larının 46 ile 85 arasında ol- kere edecektir. 
dan büyük ve ilk plinda bir rol oy. - Rakı derecelerinin tenzili hak- Berlin mahkemesi tarafından mah- masına dikkat edilecek ve ayni kur. Ayrıca Genel DirektörlükçE" yapıl
nayacaktır. l'ilhaklka İtalyan genel kındaki kararınızın son safhası ne- k\tm edilmesinin serbest phlr ıtatü. sa tabi tutulacaklardır. Her evin ve- makta dlaiı altı 1enelik umumi bir 
kurmayının yeni doktrinlerinden bl- dJr? süne açıktan açığa muhalif olduğunu ya apartnnanın çatı arasında bunlar faally.t raporunun da münakqa edi-
risi, cephenin yanlıfl takdirinde bom - 40 derecelik rakı çıkardık. Sa· kaydeylemektedir. için huauil yerler yapılacak, ova 1ecell tahmin edilmektedir. 
bardıman filolannın orta ve alır tıı depolanmıza ıevkettik. Bu rakı. Giimriilı maelai hücumu esnasında burada nöbet bek- Son defa İstanbula davet edilmlf 
topçu kıtalarmı muvaffakıyetle il • nın fiatı 45 derecelik rakı fiatından Varşova, 1 (A.A.) - Gazda Pols- llyerek gökleri tarassut eedecekler, olan Rumen atlet kafilPSi reisi, Ge-
tihW edecejldir. daha ataiıdır. kaya Berlinden bildirildiğine göre, gazlı bombalann atılıpndan apartı- nel Direktörlüğe gönderdiği bir 

Hareklta takriben yüz elli bin as- V t:ra ftlNP plııınlot::alı AlnJan matbuatı, Danzig hudut kon- man halkını haberdar edeceklerdlw. mektupta; Türk atletlerinin şayanı 
ker l§tirak edecektir. tnhiurlar tclarest bira imaline trolünü temin eden gümrük memur- Bunlan sevk ri idare etmek için de dlktat terakkileri ve Türle organi· 

dünden itibaren bilfiil baflanµf bu- lan adedinin azaltılmuınt ısrarla her mahallede bir FUP lmlri bulu- zuyonunun mükemmeliyetı üzerinde 
l11t lllz Parhtm•lo••••• lunuyor. Lllvedilen İltanbul bira tekrarlamaktadır. nacaktır. ısrarla durmuı ve Genel Direktörlii-

Tatlll bayilill de dünden itibaren •tıfı bı· Polonyaya Jıascm Çelıler Onümüzdekt P81'f8mbe günil vUL IO tebrik ve kendilerine qöcıtE-rilen 
Londra, ı (A.A.) _ ParlAmento- rakmıf ve b~ mukabil tmilıarler Vaqova, 1 (A.A.) - Polonya ga- yette Vali Muavini Mmafter Akah· hillnü kabulden dolayı teşekklir et-

nun tatil devresine glrmell hakkın- satq müdGrlülü bira tevzllne hafla- zetelerinin yazdıtına 1röre, diln 50 mn riyasetinde ıoplanrat olan bir mlftir. 
hük<lm ~ Jnı§tır. Çek Bohemyadan Polonyaya iltica et komisyon bu teftllltın nasıl yapıla- Sıla•a+ Mlıhıan Gellyor 

daki et takrirlnden kabine.. Bira lltDıWdnln çotaltılması ve mlf ve Bohemyada hayat prUan ta- cap hakkında bir karar verecek ve Aüara, 1 (Tan Muhabirinden) -
nhı Parllmentonun 3 tepinievveL rakı sarfiyatının Halmam için yenL hammülü lmkhsız bir f8)dl aldıiı bir kaç &(ln sonra da allkadarlara 1l Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAle. 
de tekrar açılmuına karar v~ den kati tedbirler alımnaktadır. Su- için iade edilmemelerini Polonya mn plen tebU,.t yapilacak, derhal ti Müateprı Amil Arar, bu Üf81D 
anlaplmaktadir. cu dilkkbla'nncla duble ile bira sa· makamlarından rica eylemiflerdir. lfe batl•nacaktır. lstanbula hareket etti. 
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1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
1. M. V. Deniz Fnbrikaları Umum MüdürlUğUndcn: 

Deniz Fnbrikalnrı Sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacağından istekli 

olncakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Mudürlü~unc 

müracaatları. "5719 .. 

Levazım Amirliği Satınalma ı<omisyonundan: 1 
5000 liralık kadar bez su kovası alınacaktır. Pazarlık ile eksiltmesi 

3 - 8 - 939 perşembe günü saat 14.45 de Tophanede amirlik satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 750 liradır. Şartnnme ve nü
muncsi komisyonda görlilür. İsteklilerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (105) (5766) 

• )f.. 

Beş bin liralık kadar haki veya be yaz mahruti çadır bezi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3 - 8.- 939 P!?rşembe günü saat 15 de Tophanede 
amirlik satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Elinde mevcut malı o
lanların nümunelerile ve kati temin atlarile belli saatte ko.na gelmele-
ri. (103) (5'i74ı 

* .. 
On bin çift Tire çorap alınacaktır. Açık eksiltmesi 18 - 3 . 939 cuma 

gunu saat 14 de Tophanede amirlik satınalma ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 bucuk liradır. Şa!'tname ve nii. 
munesi Ko.da goruliır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko.na gelmeleri. (106) (2806) 

İstanbul levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 100,000 kilo keçi eti veya sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini Konyada, İstanbul 
ve Ankara Levazım fımirlikleri Satınalma komisyonlannda okuyabilir. 
ler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. Şart
namesindeki % 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 

2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20.000 lira, ilk teminatı 
1875 liradır. Eksiltme 17 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 de Konya 
Levazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 17 - 8 
- 939 saat 14 teklif mektuplarını Konya levazım amirliği satınalma 
komisyonuna vereceklerdir. "205,, "5800,, 

)#.. * ·-Karamandaki kıtaatın thtıyacı olan 100.000 kilo keçi veya sığıreti kn· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini Konya, İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satınalma komisyonlarında istekliler okuya
bilirler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. 
Şartnamesindeki C6 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk temina
tı 2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20,000 lira ilk te
minatı 1875 liradır. Eksiltme 16 • 8 - 939 Çarşamba günü saat 15 de 
Konyada levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekli. 
ler 16 - 8 - 939 günü saat 14 de teklif mektuplarını Konyada Levazım 

mirlU:i ~tmalma komisvonuna vereceklerdir. "206,, "5801,, 

• * 
Izmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerae ':l / .lllli 

lira 24 kuruş bedel keşifli bir adet pavyon inşaatı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 18 - 8 • 939 cuma günu saat 16 da İzmir leva
zım amirliği sntınalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı muvakka. 
te akçası 3543 lira.47 kuruştur. Şartname, keşifname ve projesi her gün 
İzmir müstahkem mevki inşaat komisyonunda gori.ılebilir. İstekliler, 
Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ve bu i~i yapabileceklerine 
dair ihaleden bir hafta evvel İzmir Nafia fen hevetinden alacakları 
vesikaları göstermek mecburjyetind edirler. Eksiltmeye iştirak decek
ler 2490 sayılı kanunun 2,3 ciı maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 

ve İzmir müstahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ede
rek emniyetçe yaptmlrnış tezkiye vesikalarile teminat ve 1.eklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulu. 
nacaklardır. "203,, "5798,, 

.. * .. 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı ıçın H0,000 kilo keçi eti veya sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Konya, İstanbul ve 
Ankara Levazım amirlikleri satınal ma komisyonlarındadır. İstekliler 
okuyabilirler. İşbu 140,000 kilo keçi etinin tahmin tutarı 34,000 lira şart
namesindeki " 25 .fazlası da dahil olduğu halde ilk tı;minatı 3255 lira 
25 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 
liradır. Eksiltme 21 - 8 • 939 pazartesi giınu saat 11 de Koriyada leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler 21-8-939 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Konyada Lv. amirligi satınalma 

korni""onıına vereceklerdir. "204 .. ''5799 .. 

• * 
Siirtk~d birliklerin ihtiyacı ıçın 95,000 kilo sığır etinin veya keçi eti 

veya koyun eti komutanlıkça pahalı göruldüğunden 23 • 8 - 939 pazar. 
1.esi günü saat 11 de pazarlıkla müna kasası yapılacaktır. Alınacak sıgır 

eti veya koyun eti veya keçi etlerin in hangisine teklif edilen fia t en a
şağı olursa ihale kanununa gore ona gcire yapılac::.ktır. Sığıretinin muham. 
men bedeli 20,900 lira, keçi etinin 22,800 lira, koyun etinin 28.500 li
radır. İlk teminatları sığır etinin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin 1710 
lira, koyun etinin 2137 lira 50 kurustur. Şartnameyi görmek isteyenler 
her gi.ın eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki belgelerle birlikte saat 10 a kadrr tekli! mektuplarını Siirt. 
te Tum. satın alına knmiı:;vnnıma vermeleri "5802 .. 

* * Iz.mir müstahkem mevki birlikleri için 1350 t"n bugday öğutmesi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmu tur. İhalesi 18 - 8 - 939 cuma gunu 
saat 16 da kı lada !zmir Levazım amirliği satın alma komısyonunda 

yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 2 7,000 lira ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi her gi.ın komsiyonda go rulebilir. İstekliler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cu maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

"5803., 

* ... 
36.000 kilo sade yağına talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 

usulile alınacaktır. İhalesi 17-8-939 perşembe günü saat 16,30 dadır. 
İlk pey parası 2565 liradır. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler 
her gun Çorluda Kor. satınalma komisyonuna müracaatla görebilirler. 
lstekliler kanunun 2, 3 ci.ı maddelerindeki belgelerile birlikte belli gun 
'c saatten bir saat ev'lcl teklif mek tuplannı komisyona \'ermiş bulun. 
maları. "209,. "5804,, 

TAN 

Bestekar Kanuni Bursalı Kadri 
Bayan Huriye Fındık 

17 5 7 4 ~:;: st~h gözler 

Columbıa cazı Miifid Hasan 1 Bayan Nedimenin en son 
idaresinde Pi akı 

17575 Cemile Tango 17576 Ayşe çıkmış yollara 
Mavi gözler Neva gazel 

Pek yakında Saçlarıma ok dUstiı arkısım ColJmbln pliıklarında d nllvecckslnlz. 

COLUMBİA PLAK ŞiRKETi 
Dllnyonın en buyük pliık fabrika ı , ____ _ 

Taksim : Mete Caddesi 

1 

·zzET BAHÇESiNDE 
Kemani NECATI TOKYAY 'ın 

San'at hayatının 19 uncu yıldönümü 
Bu Ak,am memleketimizin tanınmıf 
mus:ki san'atkarları tarafından kutlu
lanacaktır. 

Kıymetli okuyucu Bayan S A F 1 Y E 
(Mutad saatlerden sonra) Panorama, 
Belvü, inci gazinoları saz hey'etleri 
MISIRLI K1Kl, SEM1RA MUHAM

MET, ÇALI KUŞU LUTFlYE ve S. ATILLA revüsü ile Küçük 
Çiftlik parkının artistleri tarafından akrobatik numarası 

GÜME SAZ HEY 1 ETİ 
~-··---'1üeuue •aat ikiye kadar afıktır. •••••'" 

DOKÜMAN: 1 

ATAY 
i 

BUGÜ. 
ETİMİZ 

ÇIKTI. 
Fiziki Coğrafya • İklim • Nüfus - Toprak ve MohsulJeri - Hayvan

ları - Suları - Son'nt ve Ticaret hayatı • Sahilleri • Yolları - İs Ha

yatı • İçtimai hayat - Edebiyat \'e musiki.si - Adet ve Ananeler -

Maarif - Antakya Sehri • İskenderun Şehri • Yaylfılar ve Sayfiyele

ri • Kırk asırlık tarihi - Evliya Çelebi Hatayda - Strabon ve İbniba. 

tuta'ya göre Hatay - Gazi ve Hatay - Kurtuluş yıJlarının kronolojisi 

6 tablo 11 O büyük fotograf .. 12 salahiyetli kalem • 
2 renkli kapak .. Bir harita· 68 büyük sayfa .. 30 kuruı. 

Bütün muallimler Üniversiteden Orta Okula kadar tahsil 

gençliği, bütün memurlar ve Türkiyeyi esaılı ,ekilde tanımak 

isteyenler DOKOMAN'ı takip ebneli, ilk sayısı olan HATA Y'ı 

afJp bir kere gözden geçinnelid:rler. 

Çıkaran: TÜRKiYE YA YINEVI 
" ____ l _____ ı--. ___ ._ ... , 

Beyanname 
No . 

42700 
30076 
20959 

1 L A N 
Makpuz 

No. 

37851 
420888 
322913 

'.rarıhi 

23.2.38 
22.12.38 
H.10.37 

Muhammen 
he del 

L. K. 

2838 42 
3914 70 

650 00 

~fuvakknt 

teminat Scmu 
L. ]{. 

212 R9 Kadı koy 
293 60 " 

48 75 Üskudar 

Sıhhat 
• • A 

lçtımaı ve 
2 • 8 - 9:19 

Muavenet 

Vekaletinden: 
Çorum Leyli, ve İstnnbul nehari Küçük Sıhhat Memurlan mektep. 

lerine alınma şartları ~unlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyetı tebaasından olmak ve yaşı 18 elen aşag1 

ve 26 dan yukarı bulunmamak "Yirmiden yukarı olanların askerlikle 
ili iği kalmamış olacaktır.,. 

2 - Orta mektepten pe~ iyi w iyi derecede mezun olmak "T .ise sı
nıflarında bir veya ikı sene faz:a okumuş olanJar tercih edtlecektir. 
Bunlarla kadro dolmadığı takdirdeorta dereceliler de alınır,,. 

3 - İstekliler. bütün C'Takm· tamamlamış olduğu hnld<!. dilekçe. 
lerini 15 Eylul 1939 tc:ırihine k:-ıdar Çorum mektebi için Sıhhat ve lç
timaı Muavenet \'rklH~tıne. Jstsnbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Mudürluğu ı;asıtasıyle mektep müdtirlügıinc gon· 
dcreceklerdir. 

"Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacllktır.,, 

Gonderilecek eYrak ~unl!!• dır: 

A - Nüfus hüviyet ciızdnnı aslı, 
B - Orta mekt.ep ~elıadetnnnıesi aslı. "Daha Cazla okumuş olanla. 

rın şehadetname ile birlikte tansiı müddetlerini tasdık eden resmı ve. 
silen,, , 

C - Miıtchassıslan tam t.ir r.astane heyetinden, basılmLş örneğine 
uygun ve i.ıstünde t.nsdıkli foıoğrafı bulunan bir sıhhat raporu "Hu 
raporu Hastane ı a~tabiplikll•ri zarflıyarak i.ısttinu muhı.irhye'!ck ve 
istekli tarafından ınith i.ırlü zarl halinde olarak gonderilecektir ... 

İşbu muayeneler Ankam. Sı\•tıs Erzurum. Diyarbakır, Haydarpaşa, 
Nümune Hastaneleri; fotanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa.. Konya. 
Adana, Samsun Uemlekct hostımelerinde yapılacak ve istekliler hu 
hastanelerin bulundıığu Yilayt;-.ıerın Sıhhat ve İçtimai Muavenet .Mi.ı. 
dürlüklerinc bizzat müracaat edeceklerdir. 

D - Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmıs hüsnü. 
hal kağıdı, 

E - 4. 5 X 6 boyundı: üç tane fotoğraf "cepheden alınmış ve ince 
kagıda bac:ılmıs olacak,, 

4 - Çorumdaki Leyli mektC'be girmek istiyenler bu ves!kalardan 
baska bir de aşağıda örneği yazılı, Noterlikten tasdikli tnnhbut senedi 
vereceklerdir. 

Taahhüt Senedi Örneği 

Çorumdaki Leyli Küçuk Sıhhat Memurları mektebine alınarak tah. 
sil edip mezun olduğumda. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiıletinın 
tnyin edeceği \•azifcd(. beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul et. 
ınediğim veya kabul edtp te muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım 
ve sıhhi sebepler dısında mekte:pten daimi olarak çıkarıldığım takdir
de benim için sarfcdilnıiş o1aıı parayı tamamen ödemeği ve bu ta.ah. 
hüt senedi mucibin<·e bend(•n istenilecek para için ödemek me>.buri. 
yetinde olduğum tarihten ıtibarcn ~ 9 faiz yürütülmesini kabul ve 
taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah Adresi 

'ukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan • . • . . • • • ın bu taah
hütname mucibince ôdemck mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için İki yiiz lira olmak Ü7.er<.' bütün tahsil müddeti için ceman 400 
liraya kadar narayı, fniZ11e beraber. borçlu . . . • • • . ile birliktE:> 
müteselsil kefil ve muşterck miıteselsil borçlu sıfativle ödeyeceğım 

Kefilin Adresi 
(5428) 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Yeniden açılacak orman i~letme revirlerinde istihdam edilmek üzere 

alınacağı evvelce gazetelerle ilim olunan 5 muhasiplik içi·1 Ankarada 
müsabaka imtihanı yapılması kararlaştırılmıştır. Evraklarını umum 
mi.idürlüğe göndermiş olan taliplerin imtihana iştirak etmek üzere 
14 . 8 • 939 pazartesi günü saat 10 da Ankarada Orman Umum Mü-
dürlüğünde hazır bulunmaları lazım dır. "5822,, 

.llahallec:ı Sokağı No. Cinsi 

Zuhtu pas;a Tahtaköprü 12-16 (arsaların tamamı. 

İbrahim aga Ali baba 1-3-5 (iki ev, arazi, ahır ve 
(samanlık. 

Selman aga Bostan 2-2/1,2 2 (iki bölüklü bahçeli evin 
(tamamı. 

lstanbul ithalat gümruğündcn al. 

mış oldugum yukarda No. ve tarih
leri yazılı gümrük makpuzl~rını za

yi etmiş oldugumdan bir yenisini 
çıkartacagım cihetle hüktımleri ol

madığım ilan ederim. 
Yukarıda cinsi Ye mevkileri gösterilen gayri menkullerin mulkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarıl

mıstır. İhaleleri 19 - 8 - 939 Çarşamba guni.ı saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gel-
Adres: Korozo Dugmc fabrıkası. meleri. "5807,, 

Kayseri iskan Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayseri vilayetinin Pınarbaşı kazası mer

kezinde 20 çift, Kaynar nahiye merkezinde 15 çüt, mezkür nahıyenin 
Tersakan koyunde 10 çift, Panlı koyünde 15 çüt, Pazarviran nahiye 
merkezinde 16 çift. Viranşehir nahiyesinin Pöhrenk köyünde 12 çift ol. 
mak üzere 88 çift kagir ve Kaynar nahiyesinin Bescrek köyünde 15 çift 
ve Bunyan kazasının Sarıoğlan nahiye merkezinde 18 çift ki cem'an 33 
çift de kerpiç goçmen evleri inşaatıdır. ' 

Keşif bedeli 62.394 lira 16 kuruştur. 
2 - İnşaat 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 

muştur. Toptan veya köy itibarile ayrı ayn ihale edilecektir. 
3 - Yopılacak evlerin keresteleri istasyonlarda teslim şartile hüku

met tarafından verilecek ve bir diğer bilumum malzeme ve işçilik mü
teahhıde aid olacaktır. 

4 - Eksiltme gtini.ı 4 • 8 - 939 cuma glinii saat 15 te iskan müdürlü
günde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu isleri yapabileceklerine dair 
Nafiadan ehliyet ve 'Ficaret Odasından alacakları vesikaları ibraz ede
ceklerdir. 

6 - Teklif mcktuplarile 4369 lira 71 kuruşu muhtevi teminat mak
buz veya mektuplarının kapalı zarf içinde yukarda yazılı gün ve saatten 
bir saat evvel iskan müdürhiğüne makbuz mukabilinde teslim edilmiş 
olacaktır. Posta ile gondcrilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar iskan müdürlüğüne gelmiş olması lazımdır. Pos
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Buna aid fenni hususi 
şartnamelerle plan ve projeleri germek ve fazla malumat almak iste. 
yenlerin Kayseri iskan müdürlUği.ine ve Ankarada iskan umum müdür-
lüğü fen heyetine müracaatları ilan olunur "5567,, 

ilk 
teminat 

138,64 

290.05 
59,86 

162,42 

Muhammen 
bccleJi 

1848,50 Temizlik hayvanatı koşum takımları imalatı için 
alınacak 29 kalem sarraciye malzemesi 

3867 ,25 Temizlik işleri için alınacak levazımı tanzifiye. 

664,80 Mezbaha buz fabrikası soguk hava mahzenleri için 
14 kalem malzeme mübayaa. 

2165,50 Mezbaha buz fabrikası soğuk hava mtıhzenleri için 
21 kalem malzeme miıbayaa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler ay
rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 17 - 8 • 939 perşembe glinü 
saat 14 de Daimi Enciimende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mua
melat müd.ürlügü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile ihale güni.i muayyen saatte Daimi Encümende bu. 
lunmaları. "5817,, 

: Deylet Öemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilarilar·i 
Tan gazetesinin 29 • 7 - 939 tarihli nüshasında intişar eden ilana gö

re kiraya verileceği bildirilen Sirkecide Vezir iskelesi caddesi iizerin

deki dairevi kngir dükkanın kira müddeti yanlışlıkla bir sene v;-zılm•ş. 

tır. Üc sene miiddetle kiralanacağı tavzih olunur. "5824 .. 



2. 8. 939 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

Bu yıl, Lcylı Tıp Talebe yurduna alınacnk talebenin kabul şartları 
şunlaıdır: 

"Evrakı tam ve şartlan haiz olı:ınların kayıt muameleleri, dilekçelerin 
alındığı tarih sırasına gore derhal yapılacağından, isteklilerin zamanında 
müracaatları lazımdır" 

ı - a "P. C. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derece
siııde olduğu Maarif Vekiılctince tasdik edilmiş mekteplerden pek iyi ve 
ıyi derecede mezun olmuş, olgunlu}s imtihanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yaban. 
cı dil ve askerlik 1mtıhanlarını vermiş olmak, 

2 - İstcklılerin butun evrakını tamamlamış olduğu halde, 30 eyhil 
1939 tarihine kadar doğrudan dogruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletine müracaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak ıle gelen dilekçeler 
m uamc leye kon ulınıyacaktır. 

Gonderilecek evrak şunlardır: 
A - Turkıye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus 

hüviyet cuzdanı aslı, 
B - Mektep şahadetnamesinin tıslı "imtihanlarını tamamen bitir. 

dikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mek. 
tep mudurlu unun ayni zıınırınaa mezuniyet derecesini de gos eren fo_ 

toğraflı ve resım ımıhtirlti bır ve!:ıikasını gcındereccklcrdir." 
C - Okudukları mekteplerden alınmış htisnuhal varakası, 
D - .Mutchas ısları tam bir hastahane heyetinden, basılmış örneği. 

ne uygun ve iıstunde tasdikli fotografı bulunan bir sıhhat raporu. "Bu 
:aaporu hastane ba!;tabiplikleri zarfhyarak ustunü muhtirliyccek ve is. 
teklı tarafından muhürlu zarf halinde olarak gonderilcccktir." 

1 bu muayeneler Anktıra, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa 
Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, 
Adana Samsun memleket hastanelerinde ynpılacak ve buralarda mua
yene olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetin Sıhhat ve İçti. 
mai Muavenet mudürliıklerine istekliler bizzat muracaat edeceklerdir. 

E - Örneği nsağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir taahhüt se. 
nedi "bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, 
örneginde gorulduğu veçhile kefili tarafından keza aynen ve tamamen 
yazılarak imzalanacaktır." 

F - 4.5x6 boyunda altı tane fotografı "cepheden alınmış ve ince 
kağıda basılmış olacak." 

3 - Yaşları 22 yi geçkir bulunan.ar, "yurtta okumaya ve ileride 
mecburi hizmetlerini yapmıya engel otacak bir hastalığı veya arızası 
olanlar kabul edilmezler.,, 

• 4 - İsteklılerin gonderdiği dilekçe ve vesikaların vekaletçe alındı
ğı adreslerine bildirildiği gibi kabul edilip edilmedikleri de yine adres. 
lerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt Senedi Örneği 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp fakül. 

tesinden tabip olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, Yl!rtta 
geçırdiğim zamanın "tatiller de dahil" üçte ikisi kadar bir müddetle 
S1hhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin liızum goreceği mahallerde 
hizmet ifasını kabul etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hiz
meti terk eylediğim takdirde yurtta benim için sarfolunan paranın iki 
katını odemeği ve tıp tahsilini terkcttigim veya sıhhi sebepler dışında 
i'akiilteden daimi olarak çıkarıldığım, yahut yurtta bir seneden az bir 
müddet kalarak yurdu terkeylediğim tnkdird,e benim için sarfedilnıiş 
olan parayı tamamen ödemeği ve bu taahhut senedi mucibince benden 
; tanılqcok parctlAr i in ödemek nıeclıuriyetindc olduğum .:.tarihten itlba. 

ren yuzde 9 faiz yürütulmesini ve 2,000 sayılı kanunun diğer cezai hü. 
kümlerinin de hakkımda tatbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah Adresi 
Yukardtı adres ve hü-viyeti yazılı olan . • • • • • ın bu ta. 

ahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 lira. 
ya ve iki katını odemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3,600 liraya 
kadar parayı, faizle be:raber, Lorclu • • • • • • ile birlikte müteselsil 
kefil ve müşterek müsteselsil borclu sıfativle ödeyeceğim 

Kefilin Adresi 
(5423) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

Hatlarımıza ilaveten 7 Ağustos 1939 Pazartesi gününden itibaren 
lstnnbul - İzmir arasında "doğru,, seferler başlıyacaktır. 

Ha\'a hatları 

Ankartı • Izmir "İstanbul üzerinden. 
İstanbul • İzmir "dogru'' hat 

Bilet fiatları 
Gidi 

Lira Kr. 
40 00 
20 OG 

Gidi -Döniiş 
J.ira Kr. 

57 00 
28 50 

7 Ağustostan it ibaren Hareket Saatleri 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

14 00 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 15 

Adanadan hareket 

Saat Dakika 
7 10 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

İzmirden hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 
İzmirden hareket 

Saat Dakika 

9 00 

İstnnbula muvasalat 
Saat Dakika 

16 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 

17 25 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

9 20 

İzmire muvasalat 
Saat Dakika 

18 10 
İstanbula muvasalat 

Saat Dakika 

00 
İzroire muvasalat 

Saat Dakika --17 45 
Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika 

11 45 

• 

Fazla tafsilat için: Meydan Miıclurlüklerlle Acentalara müracaat edil-
mesi. "3326,, "557i,, 

TAN 

TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem 
Pavyonu bina ve tesisatının tahmini kesif bedeli (142432) lira 
(41) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 • adet 1/500 vazıyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat 
plıinı (Cepheler ve maktalar dahil). 

isteyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilin
de Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstan. 
bul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 tarihli Per embe günü saat 11 de fstan. 
bul Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti) nezdinde 
müteşekkil ihale komisyonu huzurunda ynpılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yap:lacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları ha. 
iz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada l Q0.000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 
mam bitirmiş oldu~una ve bu i e girebileceklerine dair 
Villıyet ehliyet komisyonlarından alınmış fenni ehliyet 
vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası: 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline ktıdar fstanbulda Kızılay hanında Kızılay Depo
su Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, 
eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verile. 
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola
eak gecikmeler kabul edilmez. 

~ I ~ ............................................. .,_ 

, TÜR r! 1 Y E 

KIZILAY CEMİYET İ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: I e be1iadada inşa olunacak Verem 
Pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) 

kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~unlnrdır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, f~nni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 adet 1/200 vaziyet planı, cephe ve maktalar dahil, 
24 parça 1/50 tatbikat plnnı. 

İsteyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankaraca 
Kızılay Genel Merkezinden. İstanbulda Kızılav Satıs Deoosu Müdü. 
riyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 • 939 tarihli per embe günü saat 15 de Istan. 
bul Kızılay Hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde 
müteşekkil ihale Komisyonu huzu~unda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ztırf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gir.cbilmek için isteklinin 13865 lmı 88 kuruş mu. 

vakkat teminat vermesi, bunann başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup eksi}tme Komisyonuna göstermesi lazımdır. 
A - En az. bir parçada 20 0,000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 

marn bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Vilayet ehliyet komisyonlarından alınmış fenni ehliyet 
vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası. 

G - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar lstanbuldn Kızılay Hanmda Kızılay De
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ve. 
rilecektlr. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olmnsı ve dıs 7.arfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Yapı ve imar lıleri, Kalorifer ve 
Elektrik Tesisatı ilanı. 

Nafıa Vekôletinden: 

, 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarnda yaptırılmakta olan Atatürk 
liscsı tesisatıdır. 

Kcşü bedeli 154425 lira 11 kuruştur. 
2 - Eksiltme 11.8.939 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekfıleti yapı ve 

!mar işleri reisligi eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya. 
pılacaktır. 

3 - Eksiltme -sartnamesi ve buna miiteferri evrak 7 lira 72 kuruş 
bedel mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8971 lira 26 kurusluk 
muvakl\at teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebilecek
lerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel is. 
tida ile.isteklilerin Nafıa Vekaletine müracaatla ve dilekçelerine en az 
bir kalemde 40.000 liralk kalorifer ve elektrik tesisatı işi yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyc. 
ceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 11 8.939 cuma 
günu sant 14 de kadar ejsiltme komisyonu reisligine makbuz mukabi. 
lindc teslim edeceklerdir. 

Postada olacak eccikmeler kabul edilmez (3180) (5421) 
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RENR AHENGINJ eliJYORMUSUN\JZ 'I 

Sıhhat ve lçtin1ai Muavenet Vekaleti 
Yalova Kaplıcala rı işletme Müdürlüğünden : 
İsletme ve inkişafı işleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat ve İçtimaı 
~ . 

Muavenet Veknletine devredilen Yalova Kaplıcalarının 29/7/1939 tarı. 
hinden itibaren tatbik edilecek olan tenzilatlı tarifeler. 

OTEL TERMAL 
, ' 

Bir kişilik odalar 275 kuruştan 385 kuruşa !kadar. 
İki il il 340 n 495 tt D 

Bir kişilik hususi daireler 425, 475 kuruştur. 
İki " " ,, 600, 770, ve 950 kuruştur; 

BÜYÜK OTEL 

Bir kişilik odalar 165 kuruştan 275 kuruşa kadar. 
lki ,, ,, 250 ,, 330 ,, " 
İki kişilik hususi odalar 495, 550 ve 660 kuruştur: 
Banyoların Küçük otel ve Çınar otelinde bir kişi için 55 kuruştan 220 

kuru§a kadar. 
lki kişi için 90 kuruşttın 330 kuruşa kadar odalar vardır. 
ı - Bu fiatlar oda fiatı olup Otel Termal ile Buyük Otelde pansiyon 

mecburidir. Bunların fiatlan şöyledir. 
Termnl Otelde: Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir kişi için 275 

kuruş. 

Bii~ ük Otelde: Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir kişi için 200 

kuruş. 

2 - Bu fiatlar otel hesabile birlikte tesviye olunur. 
3 - Hariçten gelenler veya diğer otellerde oturanlar bu lokantalarda 

yemek istedikleri takdirde beher yemek için Termal Otelde 125, Büyük 
Otelde 85 kuruş tediye edilir. 

4 - 15 Gunlük kür için kalacaklara otel, banyo ve alelumum tedavi 
ücretlerinden ayrıca % 25, 15 günden fazla kalacaklara 15 günlük tçin 
~o 25, 15 gimden fazlası için 7o 30 tenziliıt yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler müstesna olmak üzere otel, banyo ve 
yemek ve tedavi ücretleri için ayrıca 7o 10 alınmaz. (5i03) 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı, 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: "Kastamonu Vilayet Mcrk~zinde Lise 

pavyonu orta kısım ınşncıt bakıyesi. 
Tahmin edilen bedel 52026 lira 77 kuruştur. 
2 - Bu i e ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
,l\ - Eksıltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık isleri genel şartnamesi, 
O - Tesviyei 1urabiye, şos.- \'e kurgir inşaattı dair fenni ~artname, 
E - Yap1 işleri umumi feıır.i şartnamesi, 
F - Elektrik tesisatı hakkmria umumi fenni şartname, 
G - Hususi "artname, 
H - Silsilei fia.t cetveli clektn'k tesisatı kesifnamesi, 
İ - Proje, -
İstenilen bu şartnameleri ve evrakı Ankara, İstanbul ve Ktstamonu 

Nafıa Mudürluklerinde tetk:k roebilirlcr. 
3 - Eksiltme 11 3 939 farihmde Cuma günu saat 15 de Kostamo. 

nuda Nafıa Mud~rluğii Daircsınde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf U"G!ile yapılacaktır 
5 - F..ksıltmeye girebılmek J('.in isteklinin 3851, lira 34 kuruc; mu. 

vakkat teminut verrr" i. bundnn başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
giistcrmesi liızımdır. İhale gunur•den sekiz gi.ın evvel KastL monu Vı. 

la) etine mi.ıracaatla bu ise bem.cr iş yapmış olduğuna dair vesika ıb
razlle bu eksiltmeyi? girebılmek için alınacak ehliyet vesikası. 

939 senesine ait ticaret odtısı vesikası, 
6 - Teklif mekturılnrı 3 uncu maddede yazılı saatten 1 saat evveli

ne kadar Nafıa Mudurltiği.ıne getirilerek eksiltme komisyonu reisli. 
ğıne makbuz mukabılı:ıde \ crık"Ccktir. Posta ile gönderilecC!k makbuz
lnrın nihayet 3 tincu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması \'C dı 
znrfrn miıhür mumu ile iyice kapatılmış olması Jiızımdır. Postada ola. 
cak gecikmeler kabul edilmez. (5336) 

\ 
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Terkibinde: 1 Y OD• TA E ve L is E FOSF T 

SiNiR 
vardır. 

KANSIZLIGA VEREME olanlara ve 

istidadı ve 
müferrih ve midevidir. Mi
DEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir 
yardımcısıdır. MiDE ve 

BARSAKLARI ahştırmaz ve yormaz. INKIBAZ, hazımsızlık, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve 
yanmalarında emniyetle kullanllabilir. 

M ., D E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE ACRILARI ve EKŞ1L1KLER1NI ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 
Hülaaa : hissedilen çöküntü ve ACIRLIK ile kol~yca mücadele için HAZMIN en müessir musahhihi olan MAZON Meyvatuzu alınız. 

MAZON ismine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

, ........ 1 ............................... , , ............................................................... , 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastallkların mikroplarını 

• Ö A'l VfRf.5\YE 
Kendini Bilen 

Vaktini de Bilir. 
15 sene garanti, 15 laflı, çift mafalı 

lSVlÇRE SAA TLERI 

Müessesesinde 6 Ay Taksitle Satılır 

Galata: Banka
lar caddesi No. 
47 Voyvoda hıın 
zcmın kat, Tel: 
42769. 

Beyazıt: Üni
versite Cad. Ko. 
28 Elektrik ida
resi karşısı. 

Kadı köy: İskele 
Cad. No. 33-2. 
Diğer aatıt yer
leri : Beyo{ılu: 

İstıklal cad. No. 

316 Foto spor 
magazası: 

Büyükada: Gü
listan cad. No. 2 
Llgerox. maga-
zası. ..................................... _, 

!~k~u~re~~:f.!~~~ı ~~c~ı~.O~~o~a~d: l 
verilecektir. Sayın azalarımız ve arkadaşlarının davetiyelerini klüp- 1 
ten aldırmaları rica olunur. ' ' , ı 

il 

il 

Müıterilerine ıüliran borcunu ödeyebilmek için 

u 
Yünlii : İpekJi, Keten, Pamuklu, Organti Reversihl, 
Avrupa Emprimeleri_ Pardeslilük fiatlarını Ticaret 
Odasının müsaadei mahsusasile ititilmemit bir dere
ceye indirdi. 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 282 Tel: 49341 
İstanbul, Çakmakçılar No. 183 Tel: 22991 

il 

il 

temizlemek için HELMOBLÖ kullanın11. 

Böbreklerin çahşmak kudretini qrttı rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
ve yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısıni, sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda kumların ve 
mesanede taıların teşekkülüne mani olur. Her Eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı ma vileıtirir. 

Sıhhat Vekaletinin 1417/ 932 tarih ve 2/ 27 numaralı ~hsatını haizd:r. 

1 

ı ı 
ı ı 

~ ............................ ._ ....... ____________________ , 

"KODAK" 
POPULAR PORTRE 

·" BRAUNI '' 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

CS X 9 ım. 

'
1KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

,ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu. İstanbul 

Yarın Akşam Taksimde 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

11 YAVRUNUN GECESİ •• 
Bayan HAMİYET YÜCESES 

ve yavruyu seven Bestekar ve diğer saz arkadaşları iştirak edeceklerdir ,....... , 
Sahibı ve Neşriyat Müdürü Halil Lfitfü UÖRDÜNCtJ. Gazetecilik ve 

Neşriyat T . L. $. Bastldıjb veT TAN l\fathaa~ı 

6 25 

lira 

hastaf ıkf arına 

kerşı kullanılır 

p 
En Fazla -

fiağbel Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
Güzellik Mütehassısı 

Şu Kıymetli Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu gibi, 
pudra renklerinin de modası müte
madiyen değişir. Bunun içindir ki 
daima yeni ve cazib renkler hemen 
Tokalon müessesesinin güzellik mü
tehassısı tarafından piyasaya sürül
mektedir. * PECHE - İlkbahar tuvaletle· 
rile ahenktar olan ve bilhass;, sarı
şınlarla saçları kestane renginde o
lanlara yakışan, şeftali ywnuşaklı
ğl tesirini yapan pudradır. * BRUN SOLEİL - Esmer ten
ler için gayet sevimli ve "Mat,, bir 
tesir yapan ve bugün Pariste pek 
fazla rağbet bulan pudradır. 

* RACHEL - DORE - Zayıf tip
lere hafif ve mahrem bir parlakhl( 
-veren ve bilhassa suvare tuvaletle
rine ahenktar bir pudradır. 

Cazib ve sehhar renklerin bütün 
serisini tecrübe ediniz: 

Birçok kadınlar maalesef tenleri
ne uygun renkteki pudrayı kullan
mıyorlar. Bunun için yüzlerine mak 
yaj olmuş ve sert bir manzara veri
yor. Teninize uygun pudrayı bulma
nın yegane çaresi yüzünüzün bir ta
rafına bir renk ve diğer tarafına 

başka renk tecrübe etmektir. 
Adresimize yazınız. Size parasrz 

olarak muhtelif renklerde 6 adet 
nümunelik yeni Tokalon pudrasını 

göndereceğiz ve bu tecrübeyi ko
laylıkla yapınız. Adres: İstanbul 
622, posta kutusu (22 No. lı Toka
lon Pudrası servisi.) 

KAYIP - Bursa askeri lisesin. 
den aldığım tasdiknameyi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Cavit Öztlcr 


