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PENCEREMDEN 

lstanbula Dostça 
• • Gelen ilk 
Harp Gemisi 

Yazan : M. Tur han TAN 

B iz Türkler, herhangi bir ıeyin 
azami hadde yükselen giizeJ

liğini,. temiz1iğini ifade için: "Kız 

cibi!" tabirini kullanırız. Çünkü kız, 
lekesizliğin ve ayni zamanda tazeli. 
jin, inceliğin, güzelliğin remzidir. 

Türkiye için 
Eser Yazılacak 

Satie Tahkikatı 
--O···-

Refi Bayarın 

Men'i Muhakemesi 

istenildi 
Amerikalı Bir Kadm 

Geldi, 
Tetkikat Yapmak Üzere 

Anlatıvor 
Satie binasııım satışından do. 

ğan yolsuzluk tahkikatı hakkındı 
ız mefhumuna • eski Türklerin te. 

kisine göre - kir sığmaz. Nebatat
ta gonca neyse insan zümresi için kız 
da odur. 

Şehrimize Gördüklerini 
milddeiumumiliğin hazırladığı 

iddianameler evvelki ıün suç • 
lu sanılan on Uç kişiye h~bliğ e. 
dilmiıti. İddianameler otuz ye. 
dipr sayfa tutmaktadır. Miid • 
deiumumilik bu iddinamesinde 
suçlulardan eski Reasürans clr. 
keti umumi müdürü Refi Bayar 
hakkında meni muhakeme ka. 
ran verilmesini diğerleri hak • 
kında da satışa fesat kanştır • 

mak, evrak imha etmek, ~·azlfey' 

Bana bu pek kuvvetli ve pek za. 
tabiri aziz misafirimiz Sir A. D. 

annighamın kumandası altında li • 
lnanımıza gelen Worspite dritnotu 
• dört torpito muhribi hatırlattı . 

Dritnot, gerçi. bir bakımdan deniz 
ejderi gibi görünüyor ve muhripler 
o pek heybetli, o pek kuvvetli ejde. 
rin yavrulan olmak zehabım uvan • 
clırıyor. Lakin gemilerin biçimi~dt>ki 

bedli tenasüp, baştan aşağı tebarüz 
ettirdikleri o yüksek temizlik gözö • 
nüne getirilince o koca harp ejderi 
Jaaşta olmak üzere hepsi için "kız gi. 
hl!'' tabirini kullanmamak elden g.el. 
miyor. , ,, 

* fstanbulun Türkleştiği gilnden 
sonra limana dostça gelen ilk harp 
gemisini de, misafirimiz olan bu gü. 
sel ıemiler dolayısıyle hatırlama • 
mak benim için O:umkün olmadı. 

Bu cemi - benim bildiğime göre. 
Ruslann Forteresse (Tabya) adlı ve 
kırk toplu bir harp sefineleridir ki 
Karlofça muahed-esinden sonra ve 
galiba 1699 tarihinde limanımıza 
gelmit, büyük Petronun elçisi Ouk • 
raintaof'u da Osmanlılar payitahtına 
getirmişti. 

Tanınmış Amerikalı kadın muhP.r
rirlerden Mrs. Mirtle Robinson, Tür
kiyeyi Amerikalılara yakından tanıt
mak maksadile bir eser hazırlamak 
için Türkler arasında tetkikat yap. 
mak üzere şehrimize gelmiş bulunu. 
yor. Sirkecide Ozipek Palas oteline 
misafir olan Amerikalı muharrir şun 
ları anlatmaktadır. 

"- Yaptığınız inkılapla.n, yenilik
leri, terakkileri, Amerikalılara anla
tabilmek içip bir eser hazırlıyacağım 
ve bu maksatla geldiğim memleketi. 
nizde tetkikatım bir ay kadar süre
cektir. Buradan Ankaraya giderek, 
hükUmetiniz erkanile temasa çalışa
cağım ve müesseselerinizi gezeceğim. 

Türkiye, Amerikaya ço!t uzak me
safede olduğu için Amerikalılar ara
sında Türkiye ve Türkleri yakından 
bilmiyenler vardır. Hatta Amerikada 
Türkiyeyi hfila esrarengiz bir şark 

memleketi olarak tanıyanlara bile te. 
sadüf edilir. Buraya gelmeden önce 
dolaştığım Balkan memleketlerinde 
Türk aile]erile tanıştım. Türk kadın. 
!arının misafirperverliğine hayra
nım. Nezaketleri her millette bulun. 
maz. Hele çocuklannm güzrl1iği, gür. 
büzlüğü ehemmiyetle nazarı dikka-

Gazinocular Tenzilata 
O sırada hükUındar İkinci Mus • Y anaımaklstemiyorlar 

tala idi. Ona, Ruslann siyaset bakı~ y 

mmd·- dU 1 d 1 ti . 1 • Eglence yerlerinde, geçen seneki ..... şmanı o an ev e erın e • . .. . .. . 
~Jleri, Don nehri kıriklannda bir tarıreler uz.er.ınç}e?J, muskır~ttan yüz-
hQli hant gemisi a akta 0141 ... x...._ de 15, ~ekwat ve meşrubattan yüzde 

• Y ~ ug... 10 tenzı!At yapılması suretlle- blr-ta -
nu haber vermışlerdı. Fakat vezir • Ü tatbik tt• il · hakkı d b 
ı bir re eırmesı na e-
er.. 0 11e alzQıclald tersa•leNe Iediye t!aiml encümeni tarafından ve-
yapılan gemilerin ancak nehirde do- · ı k h k d t tb'k dil · rı en arar er aza a a ı e mı-

Jaşıp Karadenize çıkamıyaeajuu te. ye başlanmıştır. 
-nıiıı ettiklerinden hünkar - timalden 

Eğlence yerlerinin, hemen yüzde 
elecek donanma tehlikesine karşı - doksan nisbetinde bu kararı kabul 

mtiaterih bulunuyordu. ~akat Bus ederek tarifelerini ona göre hazırla. 
semisi ansızın istanbula gelip dıkları alakadarlar tarafından temin 

Sarayburna önünde durup edilmektedir. Encümenin kararı yal. 
\. Mlim topu atmıya başlayınca gafil ruz eğlence yerlerine değil, otellere 
'bUnkArrn ödü kopayazdı ve o gün - de tatbik edilecektir. Bu karar kar· 
den sonra Osmanlı sancağının Kara. şısında Otelciler Cemiyetinden bir 
denizdeki hlkimiyeti, daha doğTusu heyet, dün Vali ve Belediye reisini 
Jetıineliği suya düştü. z!yaret ederek yüzde on tenzilatlı bir 

r··~~ us bayrağı da artık tarüe kabul ederlerse zarar edecek. 
harp gemileri üzerinde dalgalanarak lerini beyan etmişlerdir. Vali mese-
Karadenhde dolapyordu. .. leyi tetkik ettireceğini söylemiştir. 

Bununla beraber kaydetmeğe Bazı gazinolar ve eğlenee yerleri 
)peburuz ki İstanbula dostça gelen sahipleri de diin belediyeye mürnca. 

harp gemisi sadece bir elçi getiri. at ederek tenzilAt yapmıya imkan bu
u. Bugiln limanımızda konukla- lamadıklarını söylemişlerdir. Beledi

aa dost ve müttefik devletin harp ye bu gibilere, itiraz ha~kına malik 
gemileri ise bize ve dolayısıyle bii • olduklarını, Belediye Daimi encüme
•iin cihana sulh vaadediyor, sulhün nine tetkik ettirilmek üzere tahriren 
S .qıi d::.ıyurmak istiyor. .. , müracaat etmelerini, bunlara cevap 

olarak bildirmiştir. 
vade kıymet verenlerle o sesi 

-~anlara ne mutlu? .• 

H: 
8e9lktatta Bay Haydar On11la: 

( 

* 
Cengiz Han, Cinci Hoca, Üç Ay Yatak· 

tı adlı romanlarım aühulet ve Devri· 
len kazan, Hint Denlzlerlnde Türkler 

- lalmll romanlarım Kanaat Kltaphanelerl 

Gazoz Şlıesl Patladı 
Beyoğ1unda bir gazoz fabrikasın. 

da çalışan Mehmet bir gazoz şişesi
nin patlaması neticesinde elinden a· 
ğırca yara lanmış, tedavi altına alın
mıştır. 

timi celbetti. 
Istanbula gelince şüphesiz daha 

çok Türk kadpıı gördüm ve hayran
lığı!11 bir kat daha arttı. Diyebilirim 
ki. bugün Türk kadını Amerikalı ka
dından farksızdır. Bir bankad:ı bir
çok Türk kızlarının nasıl ciddiyet]e 
çalıŞtıklarını g6rdüm ve onlan tıokı 
Amerikalı gibi buldum. Diz caddeler
de halkın yürüyüşüne, nakil vasıta. 
larına binip inişine ehemmiyet veri
riz. Memleketinizde bu cihetleri de 
tetkik ediyorum. 

Size şunu söylemek isterim ki, A.. 
merikalıların bir kısmı Türkler hak. 
kında pek fazla malCunat sahibi ol
mamakla beraber Amerikada Atatür
kü bilmiyen yoktur ve onu ~ok iyi 
tanırlar; Amerikanın tarihi büyük 
şahsiyeti Abraham Linkolne benze
tirler. Bütün Amerikalıl!lI' Atatürkün 
asrın yetiştirdiği en büyük adam ol
duğunda birleşmişlerdir. 

Dünyanın her tarafında olduğu gi. 
bi Amerikada da kadınlar harp ol. 
maması için bütün gayretlerini sar
fediyorlar. Bir harp çıkarsJ buna A. 
merikanın da i§tirak edeceltnde ve 
demokratlarla elele vereceğinde şüp. 
he yoktur.,. 

Mebuslarımızın 

Dünkü Tetki"leri 
Istanbul mebusları dün t1skiidara 

giderek halkla temas etmişler ve 
deı·tlerini dinleıı 'şlerdir. Usküdar 
haIKevmae ue-nıernu rneuasıarma 

anlatan Usküdarlılar, kasabalarıııın 

da imar hususunda ihmal edilmeme
sini, Usküdarda bir lise binası, bir 
de halkevi binası inşasının temin e. 
dilmesi temenntsinde bulunmuşlar

dır. Mebuslar bunlan not ederek meş 
gul olacaklarını vaa.detmişlerdir. 

Balkanların En Büyük 
Sineması 

suiistimal ve ihmal suçlanndan 
dolayı ceza kanununun muhte • 
lif maddelerine göre tecziye e • 
dilmek üzere mahkemeye veril. 
melerini istemektedir. 

Yusuf Ziya Önişle, Tahir 
Kevkep hakkında ceza kanunu. 
nun Z05, HO ve 339' unca mad. 
deleri mucibince takibat yapıl • 
ması istenilmiıtir. . 

Suçlulann ikisi Ankarada 
olduklan anlaşıldığı için iddia . 
nameler posta ile gönderilmiş. 
tir. Kanuna göre suçlular bu 
iddianameye Uç gün ici~de iti • 
raz edebilirler. DUn İstanbul • 

daki mevkuf ve ıayri mevkuf 
suçlulardan hiç birisi iddianc • 
meye itiraz etmemişlerdir. Yal. 

nız mevkuf suçlular dün avu • 
katlarını da\•et ederek tevkif • 

hanede görüşmüşlerdir. Bunla • 

rın itiraz edecekleri anlaşılmak. 
tadır. İtiraznamelerini bugiin ol. 
muaa yarın dördüncü sorgu ha. 
kimJiğin.e vereceklerdir. - - - ---

Ankara Valisi 
lstanbu~da 

l 

Ankara valisi Nevzat Tandoğan, 
dün, bir ay kadar kalmak üzere şeh
rimize ge1miştir. Ankara valisi Hay
darpaşa istasyonunda Belediye reis 
muavini Li\tfi Aksoyla bir c;ok ehib
bası tarafından istikbal edilmiştir. 

Kadıköyünde, Istanbulun, hatta Çamlar için Yangın 
Balkanların en büyük sineması ya- Terbiatl 
pılmaktadır. Bahariyede, Kadıköy Itfaiye Müdürlüğü, çam yangınla. 
Halkevinin karşı sırasında yapılmak- rmda istimal edilmek üzere Büyük. 
ta olan bu sinema 2500 kişi istiap e-, ada ve Heybeliadanın tepelerinde bi
decek bir büyüklükte olacaktır. So- rer su deposu tesisi için Belediye ri. 
ğuk ve s1'ak hava tertibatını, hem yasetine proje ile beraber bir teklif 
film, hem piyes temsili için sahnele. yapmıştır. Ayrıca orman muhafaza 

taburu kumandanı Atıfla beraber ri ihtiva eden sinema 15 eylülde açı-
lacaktır. çamların korunması hakkında hazır-

ladıkları raporu dün Vali ve Beledi. 

Yeni Bir Cadde 
Şehir planında Şişlide yapılacak 

bin ki§ilik hastanenin arkasından gEÇ 

mek üzere yeni bir cadde açılmasına 

karar verilmiştir. Bu cadde tramvay 
depolarından sonra Şişli • Büyükde-

re cadesinden ayrılarak yeni hastane 
ve likör fabrikasının arkasında.1 ge. 
çerek Yıldız caddesile birleşecektir. 

ye reisine vermişlerdir. 

Hasta Hamallar 
Muhtelif hamal bölük~erinıfo ça. 

lışan hamallar arasında }?ir kısmının 
çahşamıyacak derecede hastalıklı ol
duğu görülmüştür. Bunun için btitün 
hamallar sıhhi bir muayeden geçiri
lecektir. Hamallık yap:ımıyacak de
recede sıhhi vaziyeti fena olanlar 
kndrodan çıkarılacaktır. 

5 • 8 - 939 

Iktısat Vekili 
Sergiyi Gezdi 

Milli Sanayiimiz için iftiharla Kaydedilecek 

Bir Tekamül Gördüğünü Söyledi 
Dün Yerli Mallar Sergisi çok kala

b::ılık olmuştur. Şehrimizde misafir 
bulunan Ingiliz bahriyeli!eri grup 
halinde sergiyi gezmi,lerdir. Hatay 
pavyonunda teşhir edilen bütün eşya 
satılmış olduğu için Hatay Ticaret o
dasınca şehrimizde bir Hatay eşyRSı 
satış mağazası açılmasına karar ve
rilmiştir. Bu eşya Hataydaki fiyat ü
zerinden satılacaktır. Hatay Ticaret 
odası umumi katibi Celal bugün iz. 
mirden dönecek ve açılacak Hatay 
mağazası için hazırlıklara başlıyacak 
tır. 

1 Dün şehrimize gelen lktısat Vekili 
Hüsnü Çakır da dün sergiyi gezmiş. 
tir. Iktısat Vekili, yarınki İstanbul, 
Hatay, Etibank ve deri sanayii, JI\8· 
deni eşya, ipekli mensucat ve kauçuk 
mamulatı pavyonlarını gezerek veri
len izahatı dinlemiştir.• 

Vekil, Hatay mamulatını çok be
ğenmiştir. Bahçedeki pavyonları da 

Altı Otomobil 
Kazası Ofdu 

Evvelki gece Maslak yolunda bir 
otomobil kazası olmuş, 25 yaşında 

bir gencin ölümü ile neticelenmi~tir. 
Vaka şöyle o1muştur: 

Yunan tebaasmdan Franaua Kons
tantinin idaresindeki Parla plakalı 
ve 158594 numaralı otomobil Büyük-

dereden Şi~~iye doğru giderken Der. 
bent karakolu önünde karşısından 
- - ·----- o- o---- --r----
derhal ölümüne sebebiyet vermi~tır. 
Otomobil şoförü doğruca Derbent ka. 
rakoluna giderek hadiseyi haber ver· 
miştir. Biraz sonra vaka mahaJllne 

giden jandarmaların cesedin cepleri. 
ni aradıkları zaman bımun Mecıdiye 
köyünde 2 numaralı taş ocağında ç:ı.. 
lışan 25 yaşında Mehmet Kemal ol
duğu anlaşılmıştır. Şoför adliyeye 
teslim edilmiştir. * Şoför Mehmedin idaresindeki 
3077 numaralı otobüs HarbiyedP.n 
geçerken Feriköyünde oturan 12 ya
ş.nda Şevkete çarparak sol köprücük 
kemiğinin kırılmasına sebebiyet VE'r
miştir. 

*Şoför Ivanın idare ettiği 541 nu
maralı hususi otomobil IstildaJ cad. 
ilesinden geçerken Kumbaracı y0-
kuşu sakinlerinden 11 yaşında Mi
haile çarparak başından yaralamış.. 
tır. * Vatman Ahmedin idaresindeki 
Şişli • Fatih tramvayı f>erapalas ote
li önünden geçerken 1102 numaralı 
otomobile çarpmıştır. 'lramvayın ö
nünden fırlıyan otomobil bu esnada 
yolun sol tarafında durmakta olan 
516 numaralı otomobile çarparak her 
ikisi de ehemmiyetli surette hasara 
uğramıştır. * Şoför Nibadın idare ettiği 3073 
numaralı otobüs Osmanbeyden geçer 

gezdikten sonra neşriyat pavyonuna 
uğrıyarak Dünyanın Tarıhi adlı eser
den bir taııe satın alm.ı!?tır. Iktısat 
•Vekili sergiyi beğenmiş ve bir mu
harririmize: 

.. _ Sergi, seneden sene-ye mükem 
melleşiyor. Bu senekini her senekin
den daha güzel ve daha zengin bul
dum. Bu tekamül milli sanayiimiz i
çin iftiharla karşılanacak bir netice. 
dir., demiştir. 

Vekil yarın Ankaraya dönecektir. 

Nafıa Yelrili ıehrimü:Je 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Ce

besoy, istirahat etmek üzere şehrimL 
ze gelmiş, Peı apalas otel!ne mısafir 
olmuştur. Nafıa Vekili rahatsız bu. 
lunmaktadır. I>ün sabah Ankaradan 
şehrimize gelen Dahiliye Vekili Faik 
Oztrak, dün akşam saat 18 de Pera
palasa giderek General Ali Fuat Ce
besoyu ziyaret etmiştir. 

Maarif Vekili Dün 
Şehrimize Geldi 

Eskişehirdeki köy muallim mekte. 
bini ve Hamidiye köyündeki köy e
ğitmen kursunu tetkik eden Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel, dün sabah
leyin tehrlmize gelmiştir. llk tedri
sat umum müdürü Ismail Hakkı da 
Vekille beraber Istanbula gelmiştir. 
Maarif Vekili Eskişehirde ilk evvela 
vilayetin ort~ tedrisat işini tetkik et-. -
tedbirleri gözden geçirdikten sonra, 
yanındaki .zevatla beraber Hamidiye 
köyüne giderek buradaki köy mual. 

Um mektebini ve köy eğitmen kur
sunu tetkik etmi~tir. 

Hasan Ali Yücel, bu tetkikatın1 

müteakıp köy eğitmenlerinin vermiş 
olduklan randımanı ölçmek maksa
dile eğitmenli köylere gitmiştir. Ge

ceyi Hamidiye köyündeki köy mual. 
lim mektebinde geçire~ Maarif Ve

kili, ertesi gün ta1ebenin tuğla har
manlannda ve inşaat yerlerindeki 
~alışmalannı tetkik ettikten sonra 
eğitmenin köy mekteplerini gezmiş. 
tir. 

Hasan Ali Yücel, şehrimizde üç 
gün kadar kaldıktan sonra Trakyaya 

gidecektir. Dönüşte de Istanbulda bir 

iki gün geçirdikten sonra lzmire gi
decektir. 

ken arka tekerleği fırlamıştır. Bu 

sarsıntı esnasında yolculardan K~
terine yere düşerek başından yara

lanmıştır. 

* Şoför Bekir tarafından idare o. 
lunan tuğla kamyonu Mecidiye ko
yünden geçerken 65 yaşlarında Os· 

mana çarparak bacağından yarala. 

mıştır. 

t.lrafından bHılmıttır. HUrmetler. -------------------------------------------------------------------------------------------------~--------
M. T. T. 

Yeni Buğday Mahsulü 
Gelmeğe Baıladı 

İki gündenberi piyasamıza yeni 
mahsulden bol mıktarda buğday gc. 
tirilmektedir. Dün de 678 ton ithalat 
olmuştur. Yumuşaklar 5,26,5 • 5,34 
sertler 4,31 - 5,24, kızılcalar 5,14 • 
S 24 kuruştan satılmıştır. Kurubakla 
3,30, çavdar 4,10, ketentohumu 9,31, 
kUfYeml 5,16, yeni susam 14,30 ku
ruttan satılmıştır. 

Yeni Yd Fındıli Malisulii 
Görele (TAN) - Bu yıl fındık 

mahsulünün bet ağustostan evvel 
toplanmaması ve 15 ağustostan ev • 
vel de pazarlara getirilmemesi ilin 
olunmuştur. Bu sene fındık, bere • 

ellidir. Mahsulü toplamak üzere cl-
M. kazalardan da isciler eelmeğe 
riheJmıştır. 

S U A L 
S - Lise memnQ)'11111, ilkmek.. 

tep muallimi olabilir miyim? 
C - Bulundulunuz yerdeki ma. 

arü müdürlüğüne müracaat ede
rek muallimlik istlyebilirainiz. 
Ortamektep muallimi olmak için 
ise şimdiden müracaat etmek 181'
tiyle Eylıllde Üniversitede açıla
cak ortamektep ::lUallim muavinli. 
ği imtihanına girmek lbımdır. 

* S - KD Enatitillerinfn yatılı 
kısmı var mıdır? Ortaokulun tlçttn. 
cü sınıfına seçtim. Kaçıncı sınırı. 
na girebilirim? 

C - Uıküdar kız emtltüsünün 
yatılı kısmı vardır. Pansiyon ile -
reti iki yüz liradır. Memur çocuk. 
lanndan yü7.de 10 tenzilit yapılır. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

Kayıtlar ağustosta başlar. Birinci 
sınıfa ilkokulu bitirenler kabul e
dilirler . .. Kazanırlarsa muadil sı • 
nıfa kabul edilirler. Orta okulu bi
tirenlerle, liseden gelenler imti -
hansız dördüncü sınıfa alınırlar, 

yalnız meslek derslerinden husu • 
ıt bir program takip ederler. ,,.. 

S -- Hususi orta okulları ik • 
..nal edenler' liselere sirmek için 
imtdwıt tabi midir? 

C -- Huauat orta okullardan 
çıkanlar, muadeleti tasdik edilmiş 
bir okuldan mezun iseler, liselere 
imtihansız , değillerse imtinhanla 
kabul edilir. 

* S - Gazi Terbiye EnatitibU...D 

bitirdim, üniversiteye girebilir 
miyim, pansiyon olmak istiyorum, 
ücretsiz pansiyon var mıdır? 

C - Gazi Terbiye Enstitüsünü 
ikmal ettiğinize göre edebiyat ve 
fen fakültelerinin üçüncü sınıfırıa 

girebilirsiniz. Branş değiştirme -
mek şarttır? 

Tahsilinize devam esnasında si
ze Türk Maarif Cemiyetinin Ka -
dırgadaki talebe yurdunu tavsiye 
ederiz. Kızlar için parasız pansi -
yon yoktur. 

* S - Polis kollejine girmek isti. 
yorum, kaydükabul prtlan nedir? 

C ...... nkarada bulunan po1is 
kollejine girmek için orta mektebi 
bitirenler arasında Türkçe, tarih. 

CEVAP 
coğrafya, riyaziye derslerinden im. 
tihatı yapılır. İmtihanı kazanan • 
lardan elli talebe yatılı ve parası7 
olarak mektebe kabul edilir. Mii • 
sabakanın ne suretle yapılacağı 
ve aranılan diğer şartlar, vilayet -

lerde emniyet müdürlüklerinden, 

kazalarda ise emniyet komiser • 

liklerinden ö~enilebilir. 

* S - Çapa kız öğretmen okuhı-

na girmek için sıhhi muayene n•
rede yapılır? 

C - Bütün ilk öğretmen okul • 

lanna gireceklerin ruhi ve bedeni 

muayeneleri mezkur okulların dok
torları tarafından yapılır. 

TAKViM ve HAYA 

5 Ağustos 1939 
CUMARTESi 

8 inci ay Gün: 31 Hızır 9Z 
Arabi: 1358 Rumi: 1355 
Cem. ahar: 19 
Güneş: 5.00 - Öğle: 
İkindi: 18.14 - Akşam: 
Yatsı: 21.12 İmsak: 

Temmuz: 23 
1'2.20 
lll.23 
2.38 

- Hava Vaziyet: -
Yesilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malılmata glSre, hava yurdun K~rade
n1z kıyılan ile Dolu Anadolu ve Trakya 
bölgelerinde bulutlu ve mevzii yağışlı, Or
ta Anadoluda bulutlu, dijer bölgelerde 
ekseriyetle açık geçmiş, rüzdrlar umu
miyetle Şimal! istikametten orta kuvvet
te esmiştir. 

Diln İstanbulda hava açık geçmiş. rilz· 
gAr Şimali Şarklden saniyede 4 - 6 met
re hızla esm iştir. Saat 14 te hava tazyiki 
1012,4 milibar idi. Sühunet en yüksek 
33,8 ve en düşük 20,4 ıanügrat olarak kay
dedUmistlr. 
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. Konuımaların 
Mahiyet 
Ve Şumulü 

Yaan: Ömer Rıza DOCRUL 

1 ngiliz ve Fran11z ukeri heyet· 
lcu uupn Londradan hareket 

ederek Rusyaya ıidiyorlar. Mosko • 
vaya vardaklan zaman Voroıllofun 

riyaseti altında olan Rus heyeti ile 
ıörüşece1derdir. Bu ıibi askeri ko
nuımalann ıizli tutulması adettir. 
Fakat konuşulacak meseleleri tah • 
min etmek ıüç delildir. 'Üç memle. 
ketin dlplomatlan, yaptaklan anlat
mayı, askerlere vererek bu anlapna
nın tatbiki için imkanlar aramalannı 
isteyeceklerdir. Bundan başka ''bil • 
vasıta tecavüz" meselesinin diplo • 
matlar tarafından konuıuldutu sibi 
askerler tarabndan ıörütülecoii 
tüphe ıötilrmn. 

fnıfltere, Fransa veya Rusya, to. 
taliterler tarafından dotnıdan doi
ruya bir tecavüze utradıiı takdirde, 
flç devlet birlikte hareket ederek hu 
tecavtbe karp ıeleceklerdir. Fakat 
nasıl ve ne pkilde? Bunu askerler 
tayin edeceklerdir. 

Sonra küçük devletlerin biri tota. 
literlerin taarruzuna utrar, yahut to 
taliterlerln memleket dahilinde ha • 
mrladıklan dahili mücadeleler yü • 
:dinden büyük bir tehlike ile karıda. 
pr ve yardım istene ne yapılacak? 

Askerlerin Moskovada konuşa • 
caldan en mühim meselelerin biri de 
budur. Şayet bu tehlikeye ufl'ayan 
devletler Rusyaya yakınsalar ve Rus 
ya derhal bunlann yardımına kosa. 
caba öteki devletlerin alacalı vazf. 
yet ne olacak ve tecavüze kartı ne 
pldlde hareket edecekler? 

Bu gibi hadiselerin vukuu tak • 
dirinde kullanılacak askeri malzeme 
nasıl ve kimler tarafında ne niabette 
temin olunacak? 

"BllYMıta teeavtb" •en mabwt 
"udur. Fakat totali~erlerfn bu ısırada 
faıup CUllUCCI lCCa\UZ teKnJil "DU\"a. 

sıta" oldutu için askeri müzakereler 
ita ba•isle uzun andıya meyal ela. 
eak ve büyük bir harp vukuu takdi. 
rinde nazan dik.kate alınması il'abe. 
den büUln ihtimalleri hesaplayacak· 

' tar. Bu ıibl askeri konuşmalarda, bu 
gibi ihtimallerin heaaplandıiı sırada, 
en kötü ve en vahim ihtimallerin ilk 
safı teıkil etmeal adettir. 

Bu vahim ihtimallerin en mühim. 
)erinden biri, bir tnıiliz ıaseteaine 
röre, tnıiliı ve Fransız donanması. 
nın mühim bİI" kısmı, prld Akdeniz. 
de -k~lacak ve tn,iltere ne dotnıdan 
doğruya temu edemiyecektir. Bu 
takdirde bu donanma, levazım ve 
mühimmatını nereden tedarik ede • 
eek? 

Rusyadan mı? 
Bu meselenin Moskpvada gayet 

reni' bir tekilde tetkik edileceji an. 
laşılıyor. 

Fakat, ukert konutmalar bu ka -
darla kalmayacak, hava silahı mü • 
messillerl, lnsiliz, Fransız ve Rus 
hava kuvvetlerinin mütecavize karşı 
birlikte hareket ve mütecavizin a~ • 
kert kaynaklannı tahrip meselesini 
tetkik edeceklerdir. 

Levazım ve nakliyat ile alakadar 
olan mütehassıslar, harp takdirinde 
hangi maddeler yüzünden darbk 
~kileceiinl tetkik edecekler ve 
ona ıöre tedbir alacaklardır. Deniz. 

Metaksasın 

Milletine 
Mesaiı 

-0---

Yunanistanda Dört 

Ağustos Şenlikleri 
Atina, 4 (A.A.) - Ağustos rejimi. 

nin üçi.ıncü yıldönümü münasebetiy
le Başvekil Metaksas Yunan mil· 
!etine bir beyanname neşretmiştir. 
Beyannamede ezcümle şunlar yazı. 
lıdır: 

TAN 

Heyet Gzaı dünlrii ziyaretlerinde 

28 Kişi 
Yaralandı 

1 Kişi Öldü 

Yolunda Feci 
Bir Otobüs Kazası 

Uşak, 4 (A.A.) - Dün Gediz. U. 
sak şosesi üzerinde ve Uşaka beş ki· 
İometre mesafede Söğütlüçeşme mev 
kiinde feci bir ot~üs kazası olmuş
tur. 

3 

fi EK 
Zoraki Şefkat! 

Yazan: B. FELEK. 

B aılanııcı ne o1dufunu hatırla
yamıyorum. Mahkeme bir çoc11 

tu falandan alıp falanca anuını 

vemıeie karar vermiş ve bu karar 
icra edilmiş. Lakin on yaıın.. olaa 
çocuk eskidenberi birlikte yapdıil 

kadının yanına kaçmış. Öteki aM 

tekrar mahkemeye baş vurmat: ç. 
cufu tekrar bulmuşlar ve tekrar be. 
riki anasına vermişler. 

Mahkeme karan, adliye faaU,.. 
ti, kanun hep bunlara hilrmetlmlı 

aşikardır. Ukin, affedersiniz baylar 
ve bayanlar! Ben bu zoraki tefkat • 
ten bir şey anlayamadım. 

On yaıındaki çocuk mahkeme • 
nin anası diye karar verdlii kadına: 

- Ben seni istemem de isteme•? 
Diye baiınrken; "Bugün, uzun süren makus bir ta

liin yi.ıkü altında eğilen Yunan mil
letinin kalkındığı ve başını kaldırdı. 
ğı günün üçuncü yıl dönümünü kut
luyoruz. İktidarı Kralın idaresi al. 
tında tam ve mutlak olarak ele al
dığımız o gündenberl üç sene geç· 
miştir. Zaman itibariyle pek kısa o
lan bu üç sene, neticeleri itibariyle 
o kadar mühimdir ki, bizi bugün 
1936 Ağustosundan bir asırlık bir 
devrenin ayırdığını zannedeJUliriz. 

Burada yapılacak bir düğüne işti
rak etmek üzere Gedizden otobüsle 
gelmekte olan ve içlerinde çocuklar 
da bulunan otuz iki kişiden yirmi se
kizi otobüsün devrilip yuvarlanması 

Tetkikler yapmak üzere şehrimiz. 1nt>nü mektebini ziyaret etmiştir. neticesinde ağır v~ hafif olmak üzere 
de bulunan Ingiliz sosyalist mebus- lngiliz heyeti, öğleden sonra da yaratanını§ ve bir kişi de ölmüştür. 
lanndan M. John Parker'in riyase- müzeleri ve camileri gezmiş, ak~~ Hadise, bu kazadan kurtulan yol. 
tindeki Jngiliz heyeti dün sabah Gü- saat 20.30 da Ankara mebusu Fa.ııh culardan biri tarafından haber veril
ze! Sanatlar Akademisinde meşgul Rıfkı Atay tarafından heyet şerefıne · b nun üzerine vaka mahalline 

- Adalet budur! Deyip yaka pa
ça kızı öteki kadına vermek bir icra 
dairesi faaliyeti olsa bile doinuu ha. 
yat zaruretlerine intıbak eder bir 
manzara an:etmiyor. 

zi f t ·1 i t• M" mış, u olmuş, Akademi mü:lürü Burh3n Parkotelde bir ya e ven m ş ır. 1 • derhal sıhhi imdat otomobili ve sıh-

Dün kaçan çocufun bugibı tek • 
rar kaçmıyacatı ne maltim ! O za 
man mahkemeden karar almış olan 
kadın tekrar bat vuracak, çocuğs 
tekrar arayacaklar, tekrar teslim 
Tekrar firar. Nihayet ıüniin birinde 

Topraktan izahat almıŞtır. Heyet a. safirler bugün de Adaları gezecek ve hat memurları gönderilmiş, müddei
:um Akademinin bütün şubelerini I a~şam Ankaraya hareket edecekler. umumi ile hükumet ta~ibi ~erinde 
gezdikten sonra Fındıklıdaki ismet, dir. meseleye vazıyet eylemışlerdır. 

Harici tehlikeler geldiği vakit, bi. 
zi hazır buldu. Geçen Nisandaki en. 
temasyonal buhran bizi sıkı sıkıya 

birleşmiş, kuvvetli ve her ihtimale 
karp koyabilecek vaziyette gördü. 
Bundan sonra da, fırtına devam et
tiği müddetçe artık hep böyle ola
cağız ve bu bulutlar geçtikten veya 
sulh güneşiyle dağıtıldıktan sonra 
da yine bizi hiç bir şey biribirimiz· 
den ayıramıyacaktır. Nifak tohumu 
nu ekmeğe yelteneni boğacağız. 

Hepimiz anladık ki, Akdeniz ile. 
minin ortasındaki coğrafi vaziyeti-

CHAMBERLAININ DÜNKÜ BEYANATI 

Chamberlain, iki Ay 
içinde Vahim Hidiseler 

Olabilir Diyor 
miz ve topraklanmızın şekli bizi Lo dr 4 (Hususi) _ Başvekil \ya arasındaki ticaret muahedesini il. 
kuvvetli olmağa mecbur ediyor. Ak- Cbam:er~in, bugün Avam Kamara. ga etmek ihtimali berta~~f ol~~mış. 
al takdirde, eskiden bir çok defalar sının yaz tatilint girmesi münasebe- tır. Fakat bu muahedeyı ılga ıçın .ıı 
olduğu üzere, ortadan kaltkmamız f 1 U ak ark hadiseleri etrafında ay evvel haber vermek, sonra vazı -
' ,_,., .. , ~ . . b~yinalta ~ulunmuş ve sözlerim eu lngıııı <1omınyonl11rıyıe m za· 

Evveli askerlikçe kuvvetlı olma- A · t• getı"rerek en c.o kere etmek lazımdır .. t . . . . vrupa vazıye ıne .,- r- • · 
mız lizıındır. şte bpnun ıçındır kı k'ld b"tirmlftir~ "önümüzde.ki iki Lort Halifax da dün Lordlar ka. 
icap eden bütün fedakarlıkları yapı. a~ ı:nı~a daha.çok yakınımızda da. marasmda gelecek aylar zarfında 
yoruz. ha vahim ve daha mühim hadiseler Avrupada vaziyetin çok nazik olaca. 

Gençlifin weçit rami vukubulabilir ve asıl onlarla meşgul ğını söylemiştir. 
Atina, 4 (A.A.) _ Milli Gençlik olmak lazımdır." Japon aelirlerinin içtimaı 

dün akşam saat 19,30 da Başvekil Chamberlain'in Uzakşark hakkın İsviçreden gelen haberlere göre 
Metaksasın önunde ve umumi bir daki beyanatı bilhassa beş noktaY!I Japonyanın Roma ve Berlin sefirl~ri 
heyecan içinde parlak bir geçit yap istinat ediyor! 1 - UJ!'akşarkta İngi. müşavirleri ve askeri ataşeleriyle 
mıştır. l liz siyaseti değişmemiştir. 2 - Bu. birlikte Villaest'te bir toplantı yap. 

Alledil alalrliml. gün İngilterenin Uzakşarkta. Japon- ıtııtlar ve bu toplantıyı müteakip 
en m ar yaya faik bir donanması yoktur. Fa- neşrettikleri tebliğde mihver devlet.. 

Atina, 4 (A.A.) - 4 Ağustos Bay- kat icabında İngilterenin anavatan leri ittifakı ile daha sıkı bağlılık vü. 
ramı münasebetiyle Kral, geçen se- donanması Uzakşark sulanna gide • cude getirmek meselesini konuştuk
neki Kandiya isyanından dolayı bilir. Bunu söylemekten maksat teh. lannı bildirmişlerdir. Bu sıkı ba~lı • 
mahkum olanların geri kalan cezala- dit değildir, yalnız ihtardır. (3) Tien. lığın bir askeri ittifak olup olmadığı 
nnı affetmiştir. sinde bulunan ve Japonlar tarafın • müphem bırakılmaktadır. 

Londrada lir lnflltll dan teslimi istenen Çinli tethişçi suç- Aakeri heyetler 
lulannın davası İngiliz makamatı ta- Moalıoua )'Olumla 

Yaralılar Memleket hastahanesine 
nakledilmı,ıer ve burada hastahane 
sertabibi ile Devlet demiryollan ve 
şeker fabrikası operatörleri geç vak. 
te kadar yaralıların tedavilerile me1-
gul olmu§lardır. 

Tren arabaya çarptı 
Upk, 4 (A.A.) - Bugün Afyon

dan Izmire geçen posta treni, Hama 
ile Lanaz ar&11nda makinist sinyal 
verdili halde arabacının dikkatsizli
ji yüzünden bir yaylı arabasile çar
pıfJDII ve bu çarplflllada atın birlsl 
yaralanmıf ve biriai de ölmüıtür. A
raba içindeki yolculardan birisi ağır, 
diğeri hafif yaralanmıştır. Yaralılar 
trene abnarak tren uat 12 de U§8ğa 
gelmiştir. Hastalar Memleket hasta. 
hanesine yatırilmış ve tren yoluna 
devam eylemiştir. 

lir Kadın iki Çoc•ğıyle 
Kendini Pencereden Attı 

adliyenin de: 
- Yahu! Bizim, çocuk arayrp a. 

nauna teslimden başka iıimiz Jok 
mu? Demesi muhtemeldir. 

Ben, hiinıür hün,Ur atlayan " 
"seni istemem" diyen bir çocala: 

- Ah evladım! Diye kucak a~a• 
anamn duyıuaunu bir türlü tahlil .. 
demiyorum. 

* Ralnlann dnecai iniyor 

Bakılana derecesi ualtıbyar. 

Şimdilik kırka lndirilmlı, daha sea. 
ra Z3 gradoya kadar inecekmiş. 1111 
hafif dereceli rakılar piyasaya ~k • 
tıkça Hrt rakılar da piyasadan PQ"• 
derpey teldl•MD11l9. 

A)· •a lar \'e rakı amatörlerl 
kederli bir haber! 

Lakin sıhhat ltakunından ....... 
la bir tedbir. Bayatın her ıafhuı;'l'J 
fanilerin her tabakaaıy]e u çok te • 
mas halinde olan blzlerln y6ptılmm 
mlipltedeler devlete irat temini.._ 

Şikago, 4 (A. A.) - .fO yaşında başka hizmeti olımyan bu lçldnia 
bir kadınla biri 7 ve diğeri 5 ya~nda bizim halk ldtleal üzerinde ıeıdf tM. 
iki çocuğu hep birlikte kendilerini 

. d klin b .... k b" ribat yaptıfım, ıençler, kadınlar, or. 
şe~rin merkinez~k etındaki uyu rt ır o- ta yaşlılar ve ihtiyarlan sarmıt oı.. 
telın on ik cı a apa ırna • bu belalyı yalmz gradosunu •Alt " 
nm penceresinden atmlflardır Az akJ it d t alı 
kalsın yoldan yaya geçenlerin üzeri. möat •ri apmıBez an d a laınıt yac llllllla 

. ki di H .. . d ı e 7or. nce ev e memur • 
ne dtiterek ezece er . er uçu e L--.a t hail d · de 

1 nnın, ...... a erecesın o an. 
telef olmuştur. olsun bütün talebenin, WlJformah 

Almanyada Benzin Sıkıntı11 devlet mensuplannın aleni yerlerde 

Londra, 4 (Husu~i) - Bugün Sen rafından tetkik olunmaktadır. Neti • 
Pol Katedral civarında, müthiş bir 

1 

cede bunların suçlu olduklan tahak. 
infilak olmuş, havagazlannın alev kuk ederse, teslim olunacaklar ve 
alması yüzünden büyük bir yangın yerli Çin mahkemelerine sevkedile • 
çıkmıştır. İnfilak yüzünden 80 kişi ceklerdir. Şimdiye kadar hep bu şe. 
yaralanmış, fakat ölen olmamıştır. kilde hareket edilmiş ve bu hareket 
Bütün civardaki evlerin camlan kı. Japonlann bu havalide hakim olduk. 
nlmış ve Katedralin bir çok camlan lannı tanımıya vesile teşkil etmemiş 
da zarara uğramıştır. Yangının ge- tir. 4 - Gümüş ve para meselesi, 
nişlememesi için çalışılmaktadır. yalnız İngiltere ile Japonyayı değil, 
İnfilikın gaz borulanıidan birinin daha bir çok devletleri alikadar e • 
patlaması yuzünden çıktığı an1aşılı- der. İngiltere bu devletlerle temas 
yor. halindedir. 5 - İngiltere ile Japon. 

Bertin, 4 (A. A.) - Berlinde oto- gradosu ne oluna olaun rakı lçmele. 
mobillere benzin tevziinin ciddi tak. rinl yasak etmeliyiz. Gerçi bu flldı 
yidlere tabi tutulduğu görülmekte • derhal tatbik edilebilir bir teY dettL 
dir. Bazı tevzi merkezleri ancak mu. dir amma ıimdiden ve tedricen ite 
tad müşterilerine on litre kadar ben. ba!lamak, miiabet neticeler vere\I • 

General Douminic'in riyaseti al - zin dağıtmakta, diğer müşterile~ ise lir. Bundan baıka önce de yazdıtun 
tanda bulunan Fransız askeri heyeti 5 litreden fazla benzin verememek. gibi açık rakı satan yerleri ve f nıll. 
bugün Londraya muvasalat etmiştır. ted" 1 terede oldutu ıibi satıı unıaauu . . . ır er. 
Heyet yann İngiliz heyeti ıle bıdık. Bu takyidatın sarnıçlı vaıon ek- tahdit ederek istihlak kolaylıkl.mu 
te ve Leningrat yolu ile Moskova • sikliii dolayısıyl~ nakliyatta tesadüf ortadan kaldırmalı ve nihayet Y•nt 
ya hareket edecektir. edilen mü§külittan mı, yoksa gittik. yavq piyasada bulunmıyaeak bale 

1300 tayyarenin maneuraaı 1 çe artan ordu ihtiyaçlannı karpla • ıetimıeliyiz. 
Londra, 4 (A. A.) - İngilterenin mak üzere bazı tedbirler abnmı!! ol. Ben ne oluna olaun, rakının za. 

hava manevraları sekiz ağustos ak. masından mı netet ettiği malum de- rarını azaltacak olan buıünkü ted • 
şamı ile 11 ağustos arasında yapıla - iildir. birleri bütün kalbimle takdir ve tas. 
cak ve bu manevralara 1300 tayya • Hamburgda da vaziyetin ayni ol. vip etmekte, fakat onlan bu ile 
re i§tirak edecektir. duğu bildirUmektedir. kal'fllayabilmekten çok daha zayıf 

eller Rusyaya harp malzemesi 1ö9 • 

dermek ve Jhraç etmek meselesini .----------
halletmete çalıpcaklar. HADİSELERİN İÇYÜZÜ 

rördüjiim için yukarıda yudıp ... 
tedbirlerin tatbiki lüzumuna ituet. 
te urar eyleme.kteylm. 

Parlste rakı aatııı yasaktır. Rab 
satan l>lr dfikkln birincisinde on bet 
ıUn muvakkat olarak ve tekerrUriln. 
de milebbeden kapatılır. Rakı yok • 
tar diye de orada ne INlfe, ne iştlha, 
ne de keyif ekailmittir. Bizde de el
mayı venin bu zıkkmı! 

Bütün bu meselelerin konu,ul • 
duiu sırada tecavüze karp ahenkli 
ve birletlk hareketin temini belll baş
la meseleyi tepU edecek ve bunun 
en genİf ölçüde teminine ehemmiyet 
verilecektir. 

Fakat, bütün bu konuf1Balann de.. 
vamı sırasında siyul müzakerelerin 
neticelenmesi umulmaktadır. Çünkü 
askeri konuımalan, ancak siyasi an. 
)aşmalar teyit eder. 

• Moskovadaki lnıiliz - Fransız askeri heyetini kabul vapuru olan 131 pminin yerleri tesblt edllmiıtir. Bun. 
için hazırhklar başlamııtır. Sovyet hükumeti, Londra, lar denizden çıkanl•aklardır. Bu pllnın tahakk~u 
Paris ve Moskovada, Fransanın 1138 tarihine kadar Jçin Franko paraya muhtaçtır. Bunun için de l'ranko. 
Çekoslovakyada bulundurdutu askeri heyete benzer nun Londra ve Parlsle sıkı ticari münuebetlerde bu 
kal'fllakb daimi heyetler bulundurulmuını teklif ede. lunmıya mecbur olacaiı tahmin edilmektedir. 
cektir. Moskova, böyle daimi heyetler bulunmasının * 
askeri anlaşmayı, ve silratll tedbir almayı kolayla,tı- • l,..Uizler HinJi.tanJan Muıra •lıer aulrine ha,- ispanya Faılıtlerl•ln 
racaiı fikrindedir. lamlflarJır. lllı parti oltt.,ralı SOOO lri,illli 6ir lıau- SalShiyelterl 
Fransız askeri heyeti reisi General Doumeniç'in bu uet yola plrmıfhr. Ba lrauuet 15 Aiuta.ta Muır- Londra, 4 (Hususi) _ İspanyada 
fikre taraftar olduiu söylenmektedir. Ja bulunacalr H Süuen etralınd yerl.,tirilecelı- General Franko tarafından bugün 

• * tir. Muırtla Hint ortluau elratlı i~in ermlı Jepo- nefl'Olunan bir emirname Jle İspan-lızllcaha111a111da Altı l,..Uiz mülaenJiai ııU/ice Romanyanın K.&.- lan yapılmalıltldır. Yalımda bu /anJoet arthn· ya falanjlarının (faıist teşkilatının) 
Onnan Yangını lence limancna laarelcet etmi,lerJir. Banlar K.öa- lacalıhr salihiyetJ son derece genişlet imek. 

Kızılcahamam (TAJO _ Kameci fence limammn talalıimatına na:aret edecelı ue -\ı tedtr. Harici işler, maarif. matbuat 
köyü civanndald Akçoderbent orma- bu limanın, [lomanyanın en mü•talJıem limanı • Eski Çek ordusunun tayyare pllotlan Prauaya kaf- propaganda işleri, sıhhi imdat ve po 
nının Kadın boğazı denilen kısmın. olm•ını temine ~allf"C'llılartlır. maktadır. Geçen hafta bunlardan HZ pilot Pariae var. Us istihbaratı, falanjlar tarafından 
dan yangın çıkmış, zumanında yeti- * mıştır. Bunlar Çekoslovakyanın lgali esnuında Po. idare olunacaktır. Falanjlara karşı 
-'lerek koruma efradı tarafıdan sön- • b' d lonyaya ı'lt"ıca etmlılerdi. Şimdi Franuya - .. mek- son vaziyet aldıklan bildirilen ana-7• General Franko, kuvvetli ır onanma fnpnna karar •-::r · uhafazak•-ı da f-'--j 
dürübnü..+ur. Yalnız bir bu,..uk bek. tedirler. 1 necı m ac ar • ~ te y• , vermiştir. Dahili harp esnasında batan ve ekaeriai yül ki +-1Pn:. 

tar kadar arazideki çam fidanlan 1------------------------------------------------------- litına alınacak ve bu ~tt Janmıştır. aynlmıyacak hale getirilecektir. 
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JllUletl-- »Olta tUUllllma .. 
obm7uı mllllleketler tem abone 
bedeli maddet muf1te 80, ,.. ., 

1.1 Uradar. Alkıne bedell peflndir. 
Mnl dtllltltmlıt il Jmruttm. 
Cevap için mektuplara 10 lturufluk 

,. ... dır. 

--

G_U NÜN MESELELERi 

Kutuplar 
O zerinde 
Reka I! 
Ş il •ak lflnlerde, kutuplar a. 

serinde kopan rekabetten bah. 
1etmek bile, imana bir hayli serin • 
lilı: veri1or. Yua da kip da, hal ta • 
~ lncldea dl)(lhntli pbl 
saf, lebek ve I011111S 1te1ublı tçbı • 
•• ,....,.. 1na ,._Ulk Alemi, hgftn 
........ JUlllt )Vbl ....... Alrlb. 
..... Ü .. ,. Wr huldn patlak 
~ ...., olaeala ve hqtl. 
nla Danslı meselesi ıtbl •atin •an. 
7a11 ıeıwlnllder ve korkular l~inde 
,....._ ... 'bemi7or. 

Bu 1lahlln )'8Dhlen ortaJa pkına. 
•aaa leltep, Amerika ctlmh11t'l'elsl 
Mister l&oelneltln, miıflıar kutup • 
lar bhıw amini ltJ!tl'I 1tllf im 
maıarl1etle eenup kutlnma ıönda. 
mele .......... 14& K1atuplar Q. 
seılatleH 11f'lilan De Wtb d&nya • 
78 he7eeanlar raptan amini Byr • 
... 7em vultlll, Amerllwun cenup 
btpa a..mtleld lddtalannı, hw te
)'ha ....... tatmak için ı• üaıee. 
U tal ......_.. prblnde bir takm ........................ 

.... 8eoieveltl ......... ha. 
reket etmele 1evkeden imli de A.1 • 
mu,... cenup kutbnnun bu muı • 
ta•-da k8flller yapaeak bir heyeti 
lumrlamüta olmuınua anlapı..,.., ... 
- ~~ta·~·! 
lat1a imhlll' defll&. S.,ederJe 
Ja ........ a,.ı alüa111Wenaek-
.. " h ..... ,.. heyetler lhler • 
m:k ...__tedir, Soma tniJlhler de 
bilie. llatlel ............ için lıiç bir 
tefe..._ Pl'i kalmıyorlar. Oıala-
1111 btaplan kftflf ~ daha lnee • 
•• .... aldıklan t•aWrbklar, bu 
rellaW •hwna pnp hak iddia et. 
meled l"8 lllr feltlk Velllesl tesJdJ 
e4l1or. 

~· •akluaü u~,P,ı!\Wfk,Ullılm ................ 
,...~ 

u .. ~-iM-~..ı.-,... _ .. r. .... 

TAN 
ilk MaCll'lf Jlroı1t Atlkaracla toplandı, maarif laayaflmız için çok mihlm k ... arlar 

ve ı. ltra•• varcltii •etlcelerl, aldığı kararlan hulaıa Ulvor: 

• • 
aarftf Surasu 

' 

BiL su 
T emmUlun on yedisin "' 

den yirmi dokuzuna ka
dar, geceli gündüzlü içtima -
lar yaparak hummalı bir fa 
liyetle çalışan (Maarif Ştlra
sı) mn faaliyet bilinçosunu, 
memleket efktiı umumiyesi
ne arzetmeyi vazife biliyo -
rum. 

Yazan: 
ler alın11111lıdar 

e Yw.k .ualllm mektebi 1cad-

rosu ~· Çlkanlmalı
ctır. 

Cümhurlyetln llAnımn ilk se • 
nelerinde Anlcarada toplanan (bP .. 
yeti ilmiyeler) den sonra maarif 
meseleleri, ıeniş bir mntehams 
heyet tarafından aJent bir surette 
tetkik ve mflakere edilmemişti. 

Hiç filpheaiz, milli kurtulut n
YafDllll ilk attnlerlndenberl, mllle. 
ti istiklll w cdmhurlyete kavuı • 
turan mUh f9fleiin dlrütlflerl al. 
--. ,.ırıın ~ı.r maddi 
yoklull~.' w im,kinmslıklara 
ralftlm, maarif ifleritt'e ~i; ehem. 
miyf!t vtqılll~ Oa ~p ~L 
çincM nıiWlf r ammd-. ba)anlan 
tf18r, aöilümü.ıii iftiharla kabarta. 
cak a.:ı.r biiJüktür. 

J'üaıt fUl'UI da mnh•»aktır 
ki bütün yapılan lflerin tamamen 
~ ·ye isabetli old\lılu ve ~
arife ait idealimldn tamamen ta. 
hakkuk ettlil iddia edilemez. 

Büyük başanlarla dolu ol\U1 bu 
on altı yıl blzfm l~, ayni ıaman.. 
ela kı,..W Mr tedibe mı oı.. 

-~;~tem91-
Jamak, bir kelime ile faaliJetimizi, 
• daha veriuıli kılmak maksadlle. 
buıünkü ihtiyaç ve lmklnlarımı.. 
za ıöre ayarlamak muı ıelmi§ • 
tlr. 

$. Celil Antel 
MUel.l, olaunluk imtihanı ve 

lise proP'amı, bunlardan biridir. 

Görülüyor ki Maarif ş.lrasmın 
faallyetl l>itmenıi§tir, de • 

vam ediyor ve edecektir. ıı:....n 
maarifin bütün ~11elelerlnin on L 
ki gün içinde tetkik ve halledilme. 
lerine imkAn olamazdı. 

Alınan kararllfUl 'hepsinde tam 
isabet olmıyabWr, yahut bunluın 
hepsi kendi fikrimize uymı1abl • 
lir. 

Zaten Maarif Ş6ruı, iatlfal' 
~'tte bir .ihtiau tieyetidk. Va
aıt8jsi, Vfklletin buırlamıt oldu. 
b -..Jar, proll'amlar, tallmatna. 
m.ı. i1:carinde düptomek ve ka • 

. rar yermektir. Fakat bu kararlan 
aynen yahut d~ tatbik 
etmek ..WUJ'etl, meaul makanı o. 
luı V~ete aittir . 
- -1 l'P.t fUl'Ul muhaJrküw 'kt. 
mi.Pli şarumm ~. ••dl 
~~tımı'4a bir d&djm ....... 
tefkll edecek kadv IAÜ:bÜIJ' ı.·» 
diff4lr. Ç(lnkü b~ mUrifUDll 
,. ~~ oWı ....ıe, ~t"' 
,. ..... alr, p!'Ogftm. 

lan düzeltmek ipnden ~k daha e 
--.. 1... .. "" ucı 111~,1,ı . 

• KöJ çocuklarına büt\lD kÖJ İt
lerini ehliyetle )'apabilecek bilgi ve 
ikıtdarlan kaurwbracak muallim
leri yetfttlrmek makaadile, lzmir
de (Kmlçullu) da, F.skfşehlrde, 

Kaltamonuda, LWebcırgazda açı. 

lan köy muaııtm mektepleri, inJd.. 
pi plbma g6re arttınıacaklardır. 

• Köy mualUmlerinln husui' L 
çinde ve faydalr bir fe)dlde çalıf' 
malanm temiD .abllmek \çla fU 
tedbklerln elmlhMt U)'IUJl görül
mflttlr: 

Yataal yer - ecza dolabı • km. 
dWnln ft a11esfnln hutahJdarile 8• 

likadar •lhk müfettiflerl - bil
haaa üduadl Ye nhbl balrımlar. 

elan bulunduju köyde eser bırak. 
DUf olanlara maddl milWat - zi • 
raat itleri için ikan olan vuıtalar • 
Ektlll araziden .latifadeye mini o
lan Jrayıtlaruı kaJdınlması • Köy 
muaJUmlnln, orta tabsll çağma get. 
mit olan zeki w ~ '6'0Clliu· 
..... IDlllltlP oıauiu · .... bd wfa 
f9hil' .... _. .. ~ olCaf•~ 
.ı tôhl ôDl ıMBMIK ~ tata
cak .,. temtitt 

• Orta mektepler, lise bin& 
ruıdan ll!(nlacaklaf'dar. 

e Orta mekteplerin. gençleri, 
.lbelerilen bqkL husiıai veya resmi 
müe11111lere adam yetl)tirmek hu
suaundakl vuifeJerjnln llolaylafta
nbnumı ve ı,,ı müea...ıerde if 
terbl1esl veriıme.lnl mümkün kıla. 
cak tedbirler alınmalıdır. 

• Halen mevcut ve dart ayrı tip
te olan yardmıeı muallimler, - yük
sek tahsil görmüf olanlan dojru
dan dolrUya, talıJU vaziyetleri mü.. 
&alt 0~ ~ ıl4·AU8Mıt-• 
tak mua~ ~almak ve 
~ nır.• 
•ermek suretile • ye ~ 
lldirı.r. 

• Ol'ta muallim ......... 
dön Jal tçlnde • Jll tl91eri& .... 
aWm ~ .... ...., ıtrtiı.t 
almmaJjdar. 

• IStanbul Umversitesi Edebiyat 
ve i'en Fakillteısl ile Ankara Dil, 
Tarih ve Cotrafya FakUltelerlnden 
bet yıl içinde her yıl yüzer ıenç 
mezun olacak fe)dlcle tertibat alnı
malıdır. Bu, her ~ 150 talebeye 
20 • 30 lira aylık burs vermek su-

1 

SEUEST SÜTUN 
lstanbul• 

11 ...... 
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Ticaret Vekilinin Beyanatı GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 
l~EKONOMi~I 

Türk - lngiliz 
Ticari Münasebatı 

• 
ltalyanın Geri Çektiği 

Kimden 
Bahsediyor ? Malların Mahiyeti Yazan: Naci SADULLAH 

(Başı 1 incide) 
malumatı olmadığını soylemiştir. 1-
talyaya terkettiğimiz bazı malların 

bedellerinin kliringe yntırılmadığı 

keyfiyetinin ise münferit ve şahsi 
vnkalardan ıbaret bulunduğu ve esa-
en ara sıra bu kabil muamelelerin 

vukua gelerek tashih edildikleri de 
alumudur. Binaenaleyh ortada mu
ım bir hadise görmüyorum. 

Halk bankaA ve •andıklan 
- Malk Bankası müdurumin Is. 

t nbulda bazı tetkikatta bulunduğu 

e kendisinin Istanbulda matbuata 
verdigi haberden küçük kredi mua
T.~lelcrinin işlemesi için Vekaletiniz
ce esaslı tetkikata girişildii'ii öğrenil
di bu mevzu hakkında izahat verir 
misinız? 

-Meşgul olduğumuz işlerden bi
ridir. Biliyorsunuz ki, geçen sene son 
larına doğru Ankarada Halk Ban
'kası ve lstanbul ile Ankarada da bi
rer Halle Sandığı açılmış idi. Bun
ların sermayesinin büyük bir ekse
rıyetı hazinece temin edilmiş ve bu 
uretle hemen her yerde olduğu gi

bi bizde de büyük bankaların boş 
bıraktıkları kı.içük kredi ı;ahası dev. 
}etin teşcbbusu ve yardımi'e icap 
eden muesseseleri kazanmıştır. 

Bu muesseselerin faaliyetini alaka 
ile takip ettik ve halli icap eden me
seleler bulunduğunu gördük. Bun
ları başlıca iki kategoriye ayırabili
riz: 

ı - Bu müesseselerin teşekkülle-
1ne ve bünyelerine müteallik mese
ler. 

""2 - Kuçük tacir ve sanatkarların 
bu kredılerden hakkile istifade edip 
etmedıkleri meselesi. 

Halle Sandıklarile Halk Bankası a. 
'asında daha sıkı bir irtibat tesisine 

tiyaç his edilmektedir. 
Halbuki sandıklar ayrı birer hük
~ hsb et, birer cuzu tam oldukla-

• cihetle bunların banka ile muna
ıe1ftleri şube ve merkez münasebet. 
erı nevinden degildir. Bundan başka 
ugunkü idare tarzı masrafı da mu
p olmaktadır. Her halde san.dı~lara 
a ka bir idare şekli verilmesı luzum 

u gorulmektedir. ... 
lkinci noktada üzerinde durdugu

ınuz esaslı meseleler şudur: Küçük 
cir ve esnaf Halk sandıklarından 

,ıyıkile istifade edememekte~irler. 
i 1esela, Istanbul gibi büyük bır şe
r irde biribirini tanımak imkanına 
r -t aalik olmıyan esnaf arasında tesanu 
1 
"rnin edilemiyor. Ankarada da va
~ıyet aşağı yukarı aynidir. Münferi
den bulunmıyan teminatın müctemi. 
an daha suhuletle bulunabileceği a-
ikardır. Bu itibarla sandıklar kar

J'l ısında kuçı.ik tacir ve sanatkarların 
ıeşkilatlandırılmalan ve teşkilıitlım 
vasıtasile kredi tevzii imkanlarını a. 
romaktayız. Küçük Sanatlar kanunu 
layıhası kanuniyet iktisap ettiği tnk-
ırde, bazı yeni imkanlar elde edebi

leceğiz. 
Halk Bankası kanununa da bu 

:maksadı temine hadim hukümler i
't ·,esi lazım gelmektedir. • • Ticaret ve Sanayı Odaları 

Kongre•i 

:·· _ Ticaret ve sanayi odawları kon
ı'resinin yakında toplanacab'l ve bu 

;ı0dalara ait kanun ile borsala~ ni
rıamnamesinin tadili mevzuubahıs e. 
mılmekte midir? 

_Ticaret vo sanayi odalarının be. 
inci umumi kongresi 23 teşrinievvel· 

de Ankarada toplanacaktır. Ruzna
menın en muhim madde:;ıni oda ''e 
borsaların yeniden teşkiliıtlandırıl
ması mevzuu teşkil etmektedir. Ge

k şimdıye kadar elde edilen netice
lere gerek yaptığımız yeni tetkikle
re ~usteniden oda ve borsalar için 
bırer kanun layihası hazırlannıakta-
hr Kongrede bu layihalar müzake

t e mevzuu olacaktır. Meın'cketimiz. 
d halen mevcut olan odaları~ b~yu~ 
N eriyeti gayri_ faal veya _butç~ı~rı-

n darlığı yüzunden faalıyetsızlığe 
c hkum bcıldedirler. Odaların hem 

ccara hem devlete hizmet edebile-
' . h k te kiliıtla takviyelerını ve a-

tıyetı haız olmıyanlarına da tueca-

n arzusu veçhile ortad:ın kaldırıl
sın larını istıhdaf eylemektcyiz. 

Bor. ıara gelince, bunlar 1302 sa-

yılı bir niznmname ile idare edilmek- mümkün kılmak üzere önümüzdeki (;) ünkü gazetelerde göıiime çar
tedir. Bunlar için de bir kanun layi- mevsim başına kadar maddesine gi1• pan erlii\halardan birisi şuy. 
hası hazırlanmaktadır. Bu müessese- re 8 • 10 aylık bir devrede hususi bir du: 
1 · t h "l t kt ld kl · t k "- Çek hırsızı!" erın a sı e me e o u arı ucre • 1 muamele yapılmasını amir mu\"a · -
lerin hakiki hizmetlere tekabiıl et- i kat hukumler konulmuştur. Acaba, bu serlıhhanın altındaki 
mesi imkanlarını temine çalışacağız. li z · A k d ' havadis, Alınan yadan mı balıscdi3 or 

1 d _. b' ıraı re ı d . . ? A ım satımın cereyan e ecegı ına crsmıı. 

ve tesisatı hala yapmamış borsaları-! - Zirai kredinin ucuzlatılması * 

lngiliz Ticaret Odaları , lngiltere İle iş Yapan 

Tüccarlarımıza Mühim Bir Teklif Yaptıla r 

mız vardır ki, bunların rolı.i adeta için bazı tetkikatın yapıldığını işit - Haberin ingilizce•i ! 
varidat cibayetine munhasır kal- mekteyiz, bir neticeye vasıl oldunuz 
maktadır. Bu hal tecviz edilemez. 

Paz.arlık•ız Satı1 Kanununun 
tatbikatı 

- Pazarlıksız satış kanununun ta.. 
dili yazılıyor, doğru mudur' 

- Bu kanunun tatbikatı gazeteler. 
de hemen her gün ne derece yer al
makta ise V ekalcti de ayni nisbette 
meşgul etmektedir. Tatbikatı çok 
yakından takip ve belediyelerle sıkı 
temas muhafaza etmekteyiz. Bunun
la beraber kanunun istihdrd ettiği 

maksatlara vasıl olmaktan henüz ol
dukça uzaktayız. Şüphesiz ki, pazar
lığın kısa bir zamanda ortadan kal
kacağını ne ümit ettik, ne de edebili
riz. Boyle derin bir itiyattan süratle 
kurtulmak kolay olmuyor. Kanunun 
ciddi bir surette ve musırrane tat.. 
bikini temin etmek için mümkiin o
lan bütün gayretleri sarfetmekteyiz. 
Belediyeleri bu noktadan daima ikaz 
ve teşci ettik. Belediye teşkilatına 

yardımcı olarak kattık. Bugünkü im

mu? 
- 1939 senesi bütçe müzakt"releri 

sırasında Büyük Millet Meclisinde 
zirai kredilerin açılmasındaki forrna. 

liteleri azaltmak, krediyi genişlet • 
mek ve mümkün olduğu kadar ucuz-

Dünkii "Haber,, refikimiz, mcmlc. 
kctimizc ~elen misafir İnı:iliz hahri
yelilerini, kendi lisanlarında yazıl. 

mı~ bir ciimleylc selamlamak incl'li. 
ğini gö termck istcmis, B u maksatla 
yazdığı ciiınlc aynen ~u: 

"- Turki h People alute the Eri
endly England's meditcrranccn gu. 
ardian~!" 

İngiltere ticaret odalarından ~eh. dikleri malların daha ziyade madeni, 
rimizde İngiltere ile iş yapan Türk hayvani mahsulat ve ham maddeler 
ve İngiliz ticaret müesseselerine mü. ile hububat ve yağlı maddeler oldu-

• him bir teklif yapılmıştır. İngiltere ğu anlaşılmıştır. Son zamana kadar 
ticaret odaları. Türkiye ile İngiltere bu maddelerden pek az bir mık ar 
arasında ihracat ve ithalat ticaretı • İngiltereye ihraç edilmekteydi. Jn -
nin genişletilmesi için ihraçatçı ve gilizler, piyasamızdan tütün, kuru ü. 
ithalatçı tacirlerimizin acele mütalc- züm, kuru incir, palamut gibi F.ge 
alarmı sormuştur. İhracatçılarımızlc1 mıntakasının bellibaşlı ürünlerin -
ithalatçılarımız bir toplantı yaparak den fazla mıktarda ithal etmek Cik • 
Londradan gelen teklif üzerine İn - rindedirler. 

latmak için tetkikatta bulunuyoruz, 
demiştim. Bu tetkikatın krediyi u • 

cuzlatmağa taalluk eden kısmı neti • Di.in ak ,an• iizeri matbaaya gelen 
celenmiş ve bir karara bağlanmıştır. bir dostum bana bu cümleden hah-

giltere ile ne gibi işler yapılabilece

ğini tcsbit etmişler ve mütalealarını 

bir rapor halinde İngiltereye gönder 
mişlerdir. Tüccarlarımız, mevcut ih-

kanlarımız bundan ibaretti:. 
Bazı gazetelerde pazarlıksız ı::atrş 

mecburiyetinin ilga edileceği yazıl • 
mıştır. Bu haberi teyit veya tekzip 
edecek vaziyette bulunmuyorum. 

Zira henüz bir karara varma:hk. 
Şu ciheti tavzih edeyim: Muhtelif 
memleketlerin mevzuatını da tetkik 

Bu karara göre Ziraat Bankası -
nın kredi satış kooperatiflerine yiız -

de 7,5 faizle açmakta olduğu kısa va· 
deli kredilerden istihsale taalluk e-
den ve takriben 12 milyon liraya ba
liğ olan kısmının faizleri yüzde 5 25 
haddine indirildiği gibi, bankanrn 
müstahsile doğrudan doğruya nçtığı 
ve vadeleri beş seneye kadar yükse
len orta vadeli kredilerle, vadeleri 5 
seneden fazla olan uzun vadeli kre-

dilerin faizi de yüzde 8,5 tan yüzde 6 
ya tenzil edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kararın memleketimizin zirai 
istihsal hayatında son derece mühim 

bir tesiri olacaktır. 
Zirai •igorta 

- Zirai sigorta hakkında bir ha
zırlığınız var mı? 

- Zirai kredi mevzuu ele alınınca 
zirai sigortaları, bilhassa hayvan si
gortasını da birlikte yürütmek zaru. 
ridir. 

sederek: 
"- Yahu, dedi, cn·ela bu t'Ümle

deki kelimelerd en b 'r taneı;iniıı im. 
la ı yanlı!}. Sonra ,kelinıclerrlen bi
rinin o ciinılc i~inde hir lüzıınıu yok. 
Ü telik tc, k<•limclerin yerlerine ko. 
nulmarnış oln"'Usr yiiziinden, cümle
den hichir miana c ıkmnor'" 

lngili7.ce yi fe~ k.alade. iyi hilm~kl" 
me hur olıın do tum, bu bariz hata. 
tarı tebarüz ettirdikten .;onra: 

"-- Krn karı ı ,dedi, " ifa her .. ga. 
zcte i, İngilizlerle anla~ınaını7ı bo
zacak: Zira misafirlerimiz bu dili 
anlıy anııyat·ak l:u!" 

Ben dostumu te elli için: 
"- Bu, dedim, İngiliz dostları. 

mrz ta rafırıdan. hüsnü niyete bağış

lanabilecek olan şirin bir hntauır. 

Hem İngilizceye baJıyalı " Haber ,, 
refikimizin hataları azal mı~. 

Maazallah , tür~!ie yazsayllı, daha 
fenaydı ya? 

* 

racat sistemini daha basitleştirmek 

ve takas primlerinin yüzde yüze ib· 

lağı gibi kolaylıklar gösterilmek sa
yesinde İngiltere ile ticaretim_i:ıin 

pek çabuk inkişaf edebileceğini te. 
min etmektedirler. İngiltere firma -
larının Türkiyeden ithal etmek i-;tc-

Türkiye • Polonya 
Ticaret Anlaıması 
Türkiye ile Polonya arasındaki 

ticaret anlaşmasının imzası anında j_ 

ki hükumet aşağıdaki hususlarda 
mutabık kalmışlardır: 

) Türkiye menşeli mahsuller Po
lonya menşeli mallar ile hususi ta -
kasa mevzu olabilir. 

2) Polonya hükumeti, mer'i ~on

tenjan hadleri dahilinde jüt mamu. 

IBtının Türkiyeye ihracına müsaade 

ediyoruz. Bu nevi kanunlar tatbika
tında Belediye zabıtasına müracaat 
zaruretinde bulunduğumuza nazaran 
bu teşkilatın imkanları ile mütena -
sip daha fazla kal:iıliyetı ı ıyeyı 
haiz ba ka bir formül aramaktan da 

Ziraatc tahsis olunan serma enin Ucuz bira I 
edecektir. 

emniyeti için zıraı sıgorta esaslı şart 
lanndan biridir. Ziraat Bankası ka-

hali değiliz. 

I hracatın kontrolü 
- İhraç maddelerimizin kontro

lü ve standardizasyonu için alınmak
ta olan tedbirler tevsi edileceği, bazı 
nizamnamelerin tatbikatında müşkü
lat görüldüğü ileri sürülüyor. Bun -
lar hakkında ne düşünüyorsunuz ? 

- İhracatı kontrole tabi malla· 

rımızın dış pazarlarda gördükleri i
tibar ve bunların ticaretinde mü • 
şahede edilen dürüstlük ve fiyatla -
rında vukua gelen kıymetlenme şim. 
diye kadar yumurta, fındık, çekir -
deksiz kuru üzüm ve palamut mad
deleri üzerinde teksif edilmiş bulu -
nan çalışmaların diğer maddelere de 
teşmilini teşvik edici mahiyette gö
rülmüştür. Bu cümleden olarak ti
caret vekaletinin yukarda adları ge. 
çen dört maddeye ilaveten buğday, 

arpa, tiftik ve yapağı gibi dört bü -
yiık ihraç maddesini kontrole tabi 
tutmıya karar vererek bu hususta 
hazırlıklarını ilerletmiş ve bu işlerle 
tavu edilecek kadroyu meydana ge-
tirmiş bulunduğu mallımdur. 

Tatbikatta alınan son neticelMe 
göre, nizamnamelerde bir taraftan 
daha yüksek evsafta mal ihzarına ve 
diğer taraftan da halen diğer tiplere 
karıştırılmak suretiyle satılan aşağı 
neviden malların ayn olarak ihracı

na imkan verilmesine lüzum görül -
müştür. 

Fındıklanmız için taneleri daha 
mütecanis ve binnetice daha yüksek 
evsaflı bir seri ihdas olunmuştur. 

Kuru üzı.imlerimizin son günlerde 

bazı alıcı pazarların isteklerine uya
rak yıkanmış, fakat kukı.irtlenmcmiş 

bir halde ihraçlarına imkan veril -
:niştir. 

Nizam;amelerdeki değişiklikler -
den biri de mevcut toleranslarda vu
kua gelen tadilattır. Bu noktada bir 

taraftan yabancı memleketlerdeki 

alıcılarımızın arbitrajsız kabul et • 

tikleri toleranslarla ihracatçılarımı • 

zın tatbikat sırasında vaki olan ta -
leplerinin mkan nisbetinde telifi su. 
retiyle hareket olunmuştur .. Şurası: 
nı da ilave etmek lazımdır kı, yenı 
yapılan dört nizamname ile ihr.aeat 
çılarımızın tesbit edilmiş olan tıple
re göre mal hazırlayabilmelerini 

nununda bankanın sigorta işleriyle 
resen veya iştırak suretiyle iştigal e-

dileceği tasrih kılındıktan sonra mez 
kür banka ile birlikte bu mevzuu da 
işlemeğe başladık ve tetkikatımızı 

bir hayli ilerlettik. 
-o-

Alman Malları 
daJ[eri çekiliyor 

(Başı 1 incide) 
ya vapurile bazı Türk ailelerı ve 
Türk talebesi gelmiştir. Ayni vapur
da bir çok Mısırlı talebe de bulunu
:ıı:ordu. Lehistan tarikile Romanya-

dan gelen bu talebeler Iskenderiycye 
gitmektedirler. 

Almanyadan gelenlerin anlattıkla. 
rına göre, orada rahat, huzur kalma
mıştır. Ayda bir yapılan hava taar-

ruzuna karşı korunma tedbirleri ma
nevraları kısa fasılalarla sıklaştırıl-

mış ve nihayet her gece manevra ya
pılmasına başlanmıştır. Mcınevra ya
pılacağı zaman muayyen saatten son
ra kimse evinden dışarıya çıkama

maktadır. Pek yakında Alman top
raklarında ecnebi kalmıyacağı anla. 
şılmaktadır. 

Türk İfçileri de geldiler 
Dün sabahki ekspresle de Alman

yadan şehrimize 25 Türk işçisi gel

miştir. Mütehassıs işçi yetiştirilmek 

üzere Almanyaya gönderilmiş olan 

bu grup Almanyadaki huzursuzluğu 

teyit etmektedir. Fabrikada çalışır
larken Alman işçileri bunlara hiç te 
iyi muamele yapmamışlar, dargın bir 

vaziyet takınmışlardır. Bazı Alman-

lnr fena kumaşların heğeııilmenıl!si. 

ne karşı: 

- Türkiyeye gidince size daha i-

yi kumaş veririz! 

Gibi gülünç sözler söylemişlerdir. 
Almanyada müthiş pahalılık oldu

ğu bildiriliyor. Bilhassa bir kısım 

gıda maddeleri pek bahalı olduğu gi
bi, bunları tedarik imkfını dn vakit 
vakit guçleşmektedir. 

Alman hudutlanna asker sevkiya. 
tı ehemmiyetle nazarı dikkati celbet. 
miştir. Bilhassa cenup hududuna mü
temadiyen asker sevkedılmektedir. 

Haftalardanberi, ga:r;,.trlerde oku • 
dutum uz hal ırlı havadislerden biri. 
si de şu: 

"- Bira ucuzlıyacak!" 

Fakat buna rağmen, hala, rski fi· 
atının yük ek zin ·e ine kurulmu, 
bulunan bira şi~ell·ri, ağzı sulanan 
biçare halka, ayn i azamet \ 'C istihza 
ile bakıyorlar: Bu manzara kar"ı ın. 

da, halkın ucuz biraya kavu~mak ii
midi, hcrgün biraz daha ıı rtacağına, 

bilakis eksiliyor: 
Görüyorsunuz ya'! Bcrmiıtacl, bi

radan c\·vel, ha,·adis ucuzladı ! 

Karamürselde Umran 
Karamı.irsel (TAN) - Kurtuluş 

Savaşı esnasında tamamen yıkılmış 
olan kasabamız, muntazam bir plan 
üzerine yeniden kurulmuştur. Bu. 
gün elektrik, güzel yollar, halkın ~~
tirahntini temin edecek parklar vu
cude getirilmiş bulunuyor. 
Şimal rüzgarlarının daim\ tesiri 

altında bulunduğu için tozu eksilt ol
mıyan fabrika mahallinden Zeytin. 
burnu mesiresine kadar giden ana 
yolun temizliğine çok dikkat <!tmek 
lazım geldiği görülmektedir. Fabti· 
ka yanından iskeleye kadar devam 
eden yolun deniz tarafından tahribi
ne nihayet vermek üzere bas.anıl
mış olan rıhtım inşaatı da yarım k:ıl
mıştır. Bunun bitirilmesi )azım gel. 
diğine şüphe yoktur. 

İyi çalışmalar gösteren belediye. 

nin bunları da başarması bek1enil-

mektedir 

Aksarayda Yeni Mezbaha 
Konya Aksarayı (TAN) - Beledi

yenin yaptırdığı mezbaha inşaatı bit

miş, küşat resmi yapılmıştır. 

İnşaatı yarım kalan yeni ha~kcvi 
binası, bir müddet daha böyle ka
lırsa, yıkılmak tehlikesi arzctmesin
den korkulmaktadır. 

Burada mevcut bir hamam aylar

danberi kapalı bulunmaktadır. 1"..;sa

sen 90 bin nüfuslu kazaya 

marn kafi gelmemektedir. 

halk, biisbütün sıkıntıdadır. 

bir ha. 

Şimdı 

Mekteplerin tatili hasebiyle yur

dun muhtelif köşelerinden gelen Ak

saraylı talebe, nahiyelere ve köyle

re giderek Kozanoğlu piyesini oynı-

ayrılan kontenjan hadleri dahilinde 

krom cevherinin P olonyaya ihracına 
müsaade eyleyecektir. 

3) İki memleketten birinin c;an -
cağını taşıyan gemiler ile nakledile-

cek Türkiye yahut Polonya menşeli 
mallara ait nakliye ücretleriyle si -
gortalar da kliring yolu ile ödene -
cektir. 

Bor Belediyesinin 

Yeni Tasavvurları 
Bor (TAN) - Belediye, kasabamı

zın halihazır haritasını ve müstak
bel planını yaptırtmağa karar ver. 
miştir. Yakında işe başlanılacaktır. 

Kasabada bir park ve bir ~azino 
yaptırılmıştır. Çarşıda da dükkanlar 
inşa ettirilmektedir. Bunlardan ye
disi bitirilmiştir. Diğerleri ikmal e
dilmek üzeredir. 
• Sudan elektrik i.c;tihsali için bir 

mühendis getirtilmış ve plan yaptı. 

rılmıya başlanmıştır. 

B~lediye, birinci derecede su ve e

lektrik işleriyle meşgul olmaktadır. 

Asri bir çarşı ve bır mezarlık, umu· 

mi helalar, güzel bır otel yaptırtma

yı da programına koymuştur. 

Okçu suyunun deposundan men
baına kadar olan kısım üzerinde 
noksan kalan demir borular döşene-

cek ve su, bozulmak ihtim:ılinden 

kurtarılacak, filitra tesisatı da yapı
lacaktır. Beydeş suyu de demir boı u. 
larla kasabamıza kadar getirtilip 
tevzi olunacaktır. 

Konya Ereğlisine Okçu suyu gö. 
türuliıp satılmaktadır. Yeni tesisat 

yapıldıktan sonra, bu suyun Mersin 

ve Adanada evvei.ce olduğu kadar i

tibar göreceği ve oralarda satışının 

artacağı anlaşılmaktadır. 

Belediye, asri bir tiyatru ve sıne

ma binası inşası kararında olduğu 

gibi, muhtelif semtlerde lstlmlikler 

yapıp sokaktan da genişletecektir. 

yacaktır. Bir kısım talebe de köylii
lerimizle hasbihallerde ve halkıyat 
tetkiklerinde bulunmak üzere koy 
gezilerine çıkmağa hazırlanmakta

dır. 

* Ticaret Vekaleti, Ticaret U. Mü
dürlüğü , dış ticaret müdür muavın -
liklerinden birine Londra ticaret a
taşemiz Suphi Ziya tayin edilmiştir. 
Pariste bulunmakta olan eski Tıirk 

ofisi reisi muavini ve Londra ticaret 
ateşeliğine tayin edilmiş olan Celal 
Paristeki Türkiye - Fransa ticaret 
ataşeliğine tayin edilmiş olan Cela' 
anlaşmasının nıüzakerelerini mütea 
kip L<mdraya gidecektir. 

BORSA 

Londra 
Nev.,.orlc 
Para 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atına 

Sofy3 

Prag 
MRdrfd 

Bil kreş 

4 - 8 - 939 

ÇEKLER 
5.93 

125.675 
3.355 

6 661'.? 
28.58125 
67.4525 
50.835 
21.15175 

l.0825 
l.56 

4 3375 

Beler ad 2.8925 
Yokohama 34.112 
Stokholm 30 555 
Moskova 23.90 

F.SR Al\f VE TAHVİi.AT 
Ergani 
Cıvas - Erzurum I 

" ,, III 
BomonU - Nektar 

10.37 
10 &O 
Hl.99 
D.70 \... ______ .) 

Ömerliler içme Suyu 

Getirilmesini istiyorlar 
Ömerli nahiyesinden bildirlliyor: 
Nahiye müdürü Tahsin Uralin ve 

muhtar Necip Ünlünün çalışmalariy. 
le ve Ömerli köy bütçesinden yapı
lan sarfiyatla iyi eserler meydana 
getirilmiştir. Güzel bir halkevi inşa 
olunmuştur. Şimdi dahili boyaları 
ve teferrüatı yapılmaktadır. Evin ö
nünde bir park ta viicude getiril
miştir. 

Büyük bir radyo, havadis ve mu
siki ihtiyacını karşılamaktadır. Park 
ta, dinlenip hava almıya yaramakta· 
dır. Nahiyenin sokaklarına par1<e dö. 
şenmiş, yolar düzgün hale getiril. 
miştir. 

Ömerlinin şimdilik en büyük der-

di, susuzluktur. Kadınlar, bir saat 
ilerideki dereye giderek çamaşır yı

kamaktadır. İçme suyu da Taşdelen 
menbaından parayla getirtilmekte
dir. Bu hal. bir çokları için katlanıl
ması pek güç bir külfet teşkil et
mektedir. 

Onun için buraya içme suyu ge
tirtip herkesin parasız istifadesini 
temin etmeğe çalışmaktadır. Istan
bul valisi Lutfi Kırdarın Onıerliye 
içme suyu getirteceği şayi olmuş, 

halk buna sevinmiştir. 

Niğdede Hayvan Hastahqı 
Niğde C'l'AN) - Pek çok kôyl~rde, 

koyunlar sıtmaya tutulmuştur. Niğ

denin Maden ve Çiftlik nahileriyle 
Borun Çukurkuyu nahiyesinde bu 
hastalığa daha çok tesadüf edilmek. 
tedir. Hastalığa tutulan hayvanlar, 
bir hafta içinde ölmektedir. 
Niğde ineklerinde de ayni hasta

lık görülmeğe başlanılmıştır. Bu 
yüzden ölen inekler, yirmıyi bul
muştur. 

Vilayet baytar teşkilatı. hastalık
la şiddetli bir mucadele halindedir. 
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Misafir lngiliz Amiralinin 
ZiYaretine Ait Fotograflar 

lngiliz Amiralinin Ankara hava iıtcuyonunda istikbal merasimi 

lrfiıafir Amiral dün Yeıilköyden Ankaraya tayyare ile hareketinde Sükrü Okana 
veda ediyor. Amiral tayyareye bindikten ıonra 

(Amiral 
Verilen 

Şerefine 

Balodan 
İn9iliz Sefaretinde 

Hususi Resimler J 

lngiliz Sefareti balosunda lngiliz Sefiri, Şükrü Okan ve Vali Lii.tli Kırclarla görüşüyor 
lngiliz • Türk bahriyelileri ne,e içinde, ıilah kardeşliği şerefine iciyorlar 

................................ ···················: 
= Malaya Kumandanına j 

lzmirde. Ziyafvt 1 
\, 

• 
Misafir Amiral, fere/ine verilen ziyafette 

Malaya zırhlısı süvarisi fere/ine lzmir Mevkii ırtüstahkem 
Kumandanlığının verdiği ziyafet 

Mareıal Fevzi Çakmakla yanyana 

Çocuk 
Sayfası 

İngiliz Cilosu \'e Akdeniz A 
mirali şerefine verilmiş olan 

balonun ve resmi kabullerin fo. 

toğraflarını bu~ün neşredeb•l. 

mck için çocuk sayfamı.ıı yarın· 

ki pazar &ününe bıraktık. Kü

çük okuyucularımızdan özür di. 

~eriz. ' 

lngiliz Sefaretindeki baloda davetlilerden iki grup .. 

Misafir Amiral ve maiyeti Ankaradan Iıtanbula avdet ederlerken Tayyare Meydanında ruimei 
ıelamı ifa eden askerlerimizin önünden geçiyorlar •• 

lngiliz Conileri dün F enerbahçe ıtadında arkadtJflannın 
Yavuz takımıyle yaptığı futbol maçını ıeyrediyorlar 
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Şehzadeyi Boğdular 
Çocuk "Baba, Baba .. Diye Babasının Yanına Koşmak, 

O Evlat Katilinin Kucağına Ulaşmak istiyordu 
Zavallı genç, dedelerinden Birinci 

Muratla Kanuni Sultan Sülcyma
nın öz oğullarını - haklı veya 
haksız bahanelerle - idam ettir
diklerini ya bilmiyor, ya o hen
gamede hatırlıyamıyordu. O se
beple "Baba, baba,, diye bağırarak 
ve etrafını saran cellatlan kılıç 
darbeleriyle dağıtarak p:ıdişahm 

yanına, halSskarı zannettiği o 
evlat katilinin kucağına ulaşmak 
istiyordu. 

Cellatlar, çok mahir haraket
lerle onun adımlarını sendelet
mekte, bileğini gevşetmekte ve ni
hayet sesini kesmekte güçlük çek
mediler, hayattan kam almak şöy
le dursun, kamran olmanın ma
nasını bile henüz kavramamış bu
lunan bedbaht genci boğdular, bir 
köşeye koydular. 
Şimdi sıra onun anasına gel

mişti. Bu masum kadın da Safo. 
nun keyfine, Sultan Mehmedin 
gafletine kurban gidecekti. Cel
latlar, kendilerine bir bardak su 
içmekten daha kolay gelen bu iş 

için hiç te endişe etmiyorlardı. 
Şoyle bir hamlecikte mazlfun ha
sekiyi boğup zahmetten kurtula
caklarını umuyorlardı. Lakin oğ
lunun nasıl bir feliıkete uğratıldı
ğını bir halayığın verdiği haber
le oğrenmiş olan talisiz ana, veli· 
ahttan da yamnn çıktı, katil dil
gizlerin yüzlerini tırmaladı, elle. 
ifil ısırdı, dişlerini yumrukladı ve 

bir dışi arslan şehameti belirte 
belirte can verdi (1). 

Hünkar, homurdana homur
dana odasında dolaşarak bu 

işlerin ne suretle başarıldığını öğ· 
retecek ağız jurnallerini bekliyor
du. Safo, hissizliğin son derecesi. 
ni de kendine yakıştırar:ık uğu.·

suz mujdenin taşıyıcısı oldu, yüzü
ne uydurma bir elem nikabı çizip 
oğlunun yanına gitti: 

- Her düşmanının, dedi, sonu 
böyle olsun. Mahmut öldü, anatı 
ardından ~üriıdü, öbür suclular 

ı .Ja cezalarını buldu. Sen sağ ol, 
d ~amdan, gussadan irağ ol. U ğ
a runa bin Mahmut feda olsun nrs

lnnım! .. 
Ve evltıt katili olmanın ilk hl· 

cabını, ilk azabını duymıya, göz
leri yaşarmıya, kalbi burkulınıya 
bn lıyan oglunu bu iç baletlerin. 
den kurtarmak ister gib\ davrana. 
rak, hemen ilave etti: 

- Yemişçi vezir de Mahinutt..ın 
:farklı değil. Vaktinde tedbir al
mazsan mutlnk nedamet çekenıin. 

Bu sö.:lerle sadrazamı, taht ÜZFJ

rinde deği iklik yapmayı düşün
mekle itham ediyor ve oğlunu da 
- dört masumun kanlyle kirle
nen elini henüz yıkamadan - yc
r.i bir cinayete sürüklemek isti. 
yordu. Fakat Sultan Mehmet, de. 
rln bir vicdan zelzelesi, biıyük bir 
gönül buhranı geçirdiğinden, bu 
hain telkine birdenbire kapılmadı: 

- Amnn valide, dedi, v~zir de
ğiştirtmek için beni zorlıyncak sı. 
ro mı?.. Ciğerimden bir pare top
rağ düştiı, ömriımün bir yanı yı
kıldı. Zavallı Mahmudun hayali 
sozbebeklerimde mahzun mahzun 
çırpınıyor. Yüreğimden kan gidi
yor. Böyle bir demde sen bana 
vezirden bahsediyorsun. Yere 
batsın vezir de, devlet te! .. 

Safo, ne korktu, ne sıkıldı. Hat
ta sinirlenir gibi olarak kaşlarını 
çattı, başını kaldırdı: 

- Padişahların ne oğlu olur, 
ne kansı. Onlar Allahın yeryüzün. 
de golgcsidırlcr. Allahın kendileri
ne verdiği tahtı korumaya borçlu
durlar. Boylc olmasaydı, bilyi.ık 
deden Sultan Fatih, her p:ıdi ahın 
kendi kardeşlerini öldürmesini ca
iz görmezdi. Sen de, tahtını koru
m için oğlunu oldürdün. Deden 

Kanuni Sultan Süleymanı.1 izinde 
yürümüş oldun. O, benden iyi bi
lirsin, iki oğlunu, beş altı tane de 
torununu devletin selameti uğ. 
runda feda etmişti. 

Ve Sultan Mehmedin omuzlan. 
na elerini yokarak, haklın bir ses
le telkinini tekrarladı: 

- Dedelerinden İkinci Beyazıt 
gibi tahtindan atılmak, çöllere sü. 
rülmek, sürgüne götürülürken, a
ğu verilip öldürülmek istemiyor
san, Yemişçi veziri boşlama, sıkı 
sıkı gözle. Başkalaı .na da gözlet. 
Çünkü onun tutumunu ben be
ğenmiyorum. 

Hünkfınn, bu sözleri duyduktan 
sonra, naaşı izbelerde siirünen 
mazlUm oğlunu unutmamasına, 

taht hırsiyle Harekete geçmeme. 
sine imkan yoktu. Onun için tav
rım değiştirdi, beynini oğhnun 
hayalinden temizledi, anasının is
tediği biçime girdi ve adeti veçhL 
le inkıyat gösterdi: 

- Hakkın var valide. Uyanık 
durmazsam, zarar çekmekliğim 
mukarrerdir. 

• J şte bu suretle Yemişçi vez!-
rin de akıbeti tayin edilmiş 

oldu ve padişah ile onun arasın· 
ua garip bir thtsızlık yüz göster
di. Artık hünkar, vezirinin dUel:
lerini tereddütsüz yerine getirmi. 
~ordu, bir çok telhislerini cevap-
8\Z bırakıyordu. Bununla beraber, 

onu uluorta azledemiyordu. Çün. 
k\i herif, yeniçerilc:rin gozdesiydı 
v~ o korkunç ocağın rızası kaza
nılmadan veziri atlatmak mümk•"n 
değildi. 

Safo, oğlunu bu mevzu üzerin. 
de de şevke getirmek ve Sadrazn. 
mın kuyusunu kazmak için müda· 
halede gecikmedi, Baş imrahor 
Kasımı yeniçeri ağası yaptırdı ve 
bu değişikliği oğluna kabul ettir
dikten sonra şunları söyledi: 

- Ocaklıyı Yemişçiden çevire
bilecek biricik adamımız Kasım
dır. Sen yalnız onu okşıyagör, üst 
tarafını kendine bırak! 

Fettan Venedikli doğru görüyor 
ve doğru söylüyordu. Çünkü Ka. 
sım, ruhu ve gözü doymaz bira
damdı. Saray ahırından yeniçeri 
ocağının başına geçer geçmez 
Sadrazamlığa yükselmeyi tasarla
mıya başlamıştı, ve bu hulyaya 
uygun planlar çizmiye başla-

mıştı. (Devamı Var) 

(}) Solakzade: S: 682. Peçevl: C - 2. 
S: 281. Hammcr tercümcsl. C: 8. S: 31. 
Nalına: C: 1 - S: 351 de bu vfıkıa, aşağı 
yuknn ayni surette hikfıye olunmuştur. 
Y.alnız Hayrullah efendi tarihinde (C: 
14. S: 105) SadrAzam Yemişçi Hasan 
paşanın bu işte parmağı oldu u tasrih 
edilmektedir. Babasının emrlle boğulan 
Şehzade Mahmudun serdarlık hevesini 
ve babasına bu hevesten bahsedişini Pe
~evl, Sultan Ahmetten (yani ÜçUncU 
l\fehmedin ölilmünden sonra tahta çı
kan ps.diıahtan) nalüederek anlatme.k-
tadır. M. T. T. ,

\ OKUYUCU MEKTUPLARI 

Kınalıadanın 
llıtigaçları 

Kınalı \'C Burgazın ışıklnndırılmnsı Be
lediyece hususi şahıslııra ihale edilmiştir. 
Zahiri hali kendisine !Ayık olduğu va
sıflan veren sözde elektrik tesisatı için 
sermayei sabite olarak beş - nltı bin lira 
tahsisi mukabllindc bu ik.J müteahhitler
den berbiri belediyeden senevi biner li· 
radan fazla bir Ocret aldıkları gibi ahali
den de yi1z mumluk sarfıyat mukablll ay
da peşinen beş bucuk lira para çekerler. 
Yazın akşam saat yediden bire kadar ve 

kışın beşte'1 on bire kadar lşllyen mnkl
nelcri arada bir bozulur, ve adalar z.iriri 
karanlıkta kalırsa da ahaliden peşinen ıı
lınmııı bulunan ilcretten bir ljey iade edil
mez. Bu hal için belediyenin ceza tertip 
edip etmediğini veya Ocretlni tamam ve
rip vermediğini bll \!yorum. 
İstanbulun yanında, gözdeki diğer :iki 

adanın bumu dibinde bulunan zavallı biz 
adalılnr yem bonısu kablllnden ikide bir 
ortaya atılan, "bu sene bizim adalara da 
elektrik geliyor, nafıa mühendisleri ıel

mlşler, ölçmilşlcr, blçmlıler, rapor ver
mişler,. ve5alre gibi şayia ve rivııyetlerle 
ümit edip bekliyoruz. Bakıılım bu nurlu 
can ne vakit doğup ta bizi de zulmetten 
kurtaracak. 

Bizim iki adamızın su derdi de vardır. 
Bunun da mümkün mertebe h lU bUyOk 
bir fedakarlığa mütevakkıf değildir. Mcv 
cudunden dahn kuvvetli bir pomp:ı vP bir 
iki yüz metrelik bir hortum Denlzyolları 
ınUdürlUğUnUn tanklarla getirdiği suyu 
adanın yUkack yerlerine de sevkedebillr. 

Atklvyadla GENÇUSTA 

Bilecikte kavun, karpuz. •atı,lan 

edilmektedir. Yctlşemly<:n veya öğle, ak
şam yemeklerinde nrzu edenler iyi mal 
bulanuımaktadırlar. Bunun sebebi beledi
yenin, köylünün malını toptan satmnsına 
müsaade etmemesidir. Bu hal köylU için 
de zararlı olmaktadır. ÇUnkO ertesi iiln 
tek hayvanlyle ayni adam tekrar yola çı
kamıyor. 

Bilecik, Ziraat Mektebi Mezunlarından: 

Hamdi AY 
Kaptanlardan bir rica 

Şirketi Hayrlyen!n Köprüdeki U kOdar 
iskelesi ile Dcn!zyollarının Kadıköy lııke
le 1 arasında hergOn yolcuları heyecana 
dOıOren iddialı bir yana5ma hareketi o
luyor. 

Diln sabah yine ayni hfıdlse cereyan 
ettl.-9,10 da Neveser ile Savat ve 65 nu
mara arasında iskeleye yanaşmak için 

blrlbirlerlne yol ve yer vermek isteme
melerlnıien bir çarpışma tehllkesı atla
tıldı. Ayni tehHke Savatın arkasında bu-

lunan bir romorkorü de tehdit dU. 
Nlhııyet bir iki dakikalık zanuın ka

zanmak için gösterilen bu i tical Allah 
saklnııın yolculann bayatına mal olabilir. 
Boyle olmasa bile hcyecanclan mlitr.csslr 
olıınlar vardır. Vapur kaptanı, rının bu 
ciheti de nazarı dikkate atı:ıaıarını '\iC 

biraz itidal ile hareket etmelerin! rica et
mek her \•apur yolcusunun hakkıdır. 

Fırıncı: Oİl\IİTRİ 

Açık muhabere 

At yarııları ve bahsi mUtterek hakkın· 
da mektup yazan karllmiz Bak•rkSy•U 

Bilecik villiyetl merkez kasabada mev· Sevime: 
sim dolayıslyle halkın yiyecek ihtiyaçla- - Bu babi$ etrafında evvelce yazdı~ı
rından olan kavun, karpuz 'esalr yaz seb- nız bir mektup aynen ne rcdilml tir. Bu 
ze ve meyveler! sabahleyin köylü tarafın- seferki mektubunuz ilk koşuya aitti ve 
dan kaıabaya getirllip öğleye kadar yine\ ikinci koşu hakkında bazı temennileri fh
k5y1U tarafından bizzat hı>,lka satılmakta- tiva ediyordu. Halbuki bugün ikinci koŞU 
dır. yapılmış bulunuyor, bunun !çln mektu-

Bu usulde halle dofrudan doğruya köy- bunuzu neşredemedik, mazur görmenizi 
ıa ile temas etmekte, taze mal alıp yiye- rica ederiz. 
bilmektedir. Faknt bir va:ılyet hem mev- Sual - Cevap muharririne Feyzi, lb· 
ılmllk UcareU, hem de mOıtahsll ve mQı- rahim AkgUn, Silnuıl, M MevlOt, Mediha, 
tehllkl dalma mUşkOl vaziyete sokmakta- Nuarat, M111rure lm:ıalarlyle mektup ya-
dır. zan karilerlmlzc: 

Kasabaya şimdiki halde p1zannaıın - Su 1 ve Cevap sütunundaki cevap-
gayrl günde on yük bo tnn gelmektedir lanmızı bugünlerde yalnız mekteplere ait 
ki. Bu miktarın bir kismı kasabaya g. r- suallere ha redtşimlzln sebebi mekteplerin 
dlği sabahleyin saat 7 - 9 arnsındn il'' kayıt ve kabul zamanının başlamış olma
hamle edici mOıtchlik tarafından tak fm sıdır. Bu suanertn cevaplarını da cilğer :ru-

· Cümhurreisimiz Dün 
Amira1i Kabul Ettiler 

~miral Sir Cunningham abideye çelenk koyduktan 
sonra avdet ediyor .• 

(Başı 1 incide) 
Albay Hüsnü Gökdenizer, Hava 
Müsteşarı Albay Zeki Doğan, Mer
kez Komutanı Albay Demir Ali, Em
niyet Direktörü Şinasi Turga ile Hn
vayolları Umum Müdürü Ferruh Şa 
hinbaş ve Havayolları Umum Müdiı
dürlük erkanı ve matbuat mümes-

silleri tarafından uğurlanmış ve baş 
ta muzika olduğu halde askeri kıta 
rasimei ihtiramı ifa etmiştir. 

Amiral Sir A. B. Cunningham ha. 
va meydanına geldiği zaman muzika 
Ingiliz, Türk Milli marşlarını çal
mış, muhterem misafirimiz resmi se
lamı ifa eden kıtayı teftiş ettikten 
sonra ta yareye binmiş ve tayyare 
saati 16,50 de haııeket etmiştir. 

Amiralin Y e'illtöy hav11 
ütcuyonuna gelifi 

Bu sabah tayyare ile Ankaraya gi. 
den misafir İngiliz Amirali Sir Cun. 

ningham, akşam saat 18,45 te tayya
re ile İstanbula dönmüştür. 

devrenin ortalarına doğru bir gol 
atan Yavuz takımı 1 - O ahadıın 
galip çıkmıştır. 

Bu mü abnkn iki taraf denizci
lerinin dostane teuıhüratına vesi

•le te~kil ctmi.,tir. 

MALAYA 
İzmirde 

Izmir, 4 (Tan Muhabirlnden \ 
Limanımızda bulunan Mal.ıya gemi
si kumandanı bugün, Cümhuriyet 
meydanındaki Atatürk abidesine çe
lenk koymuştur. Merasim ~'Ok parlak 
olmuş, Kordonu ve Cumhuriyet mey
danını dolduran on binlerce halk, 
dost memleket denizcilerini şiddetle 
alkışlamıştır. 

Merasime iştirak eden Ingiliz kı. 
taları sabahleyin saat onda karaya 
çıkmış, ve rıhtımda yer alan Tiirk 
bahriyelHeri ve bir bando rnu.t.ika ta
rafından selamlanmıştır. İngiliz kıtn
ları Kordonu takiben Atatürkün hey. 
keline gelmişler ve abidenin etrafını 

Muhterem nıisafir Yeşilköy Hava 
İstasyonunda İstanbul Kumandanı kuşatmışlardır. Saat 10.30 da gemi 

komutanı Albay Tower, Vah Ethem 
Halis Bıyıktay, Amiral Şükrü Okan, Aykut, Müstahkem Mevki Komutanı 
Merkez Kumandanı, Vilfıyet namına General Rasim, yaverleri ve mih. 
Bakırköy kaymakamı, Kurmay he- mandarlarile Cümhuriyct mcydanı-

tl, Hav ol n mUaUrU ve maha - -na rml tr. 

li memurin tarafından karşılanmış- Gemi Komutanı abideyi seliımla-
tır. dıktan sonra İngiliz deniz armasını 

Bir müfreze bahriye askeri selfım gösteren büyük bir çelengi abideye 
resmini üa etmiştir, · f 

' 'Amiralin W ar•pite 
zırhlııındaki •uVaJe•i 

koymuştur. Müteakıben bandomuz 
Ingiliz marşını, Ingiliz bandosu da 
'!'ürk milli marşım çalmışlar, selfım 

Tayyare ile Ankaradan dönen resmini ifa etmişlerdir. Bundan son
muhterem misafirimiz Amiral dün ra Türk - Ingiliz kıtalan Kordonda 
akşam Warspite zırhlısında Amiral bir geçit resmi yapmışlar, alkışlar a
Şükrü Okan şerefine bir suvare ver. rasında Kışla meydanına gelerek ge. 
miştir. Suvare fevkalade güzel geç. miye avdet etmişlerdir. 
miştir. Malaya gemisi ikinci ve üçüncü 

Amiral gemiıi bugün kaptanları ve Ingillz subayları oto-
halka açık mobillerle Bergamaya giderek harn-

Dahiliye 
Vekili 

Hava Hücumlara 
Tecrübesinde 

Bulunacak 
(Başı 1 incide) 

bu işlerle kafi derecede meşgul ol. 
mak ıçin zaman bulamamı~tım. Ştm. 
di, bir kaç giın çalı mak için geldim. 
Belli başlı meseleler üzerindo tetki
kat yaparak tenevvür etmiye ve liı
zumlu göreceğim tedbirleri almıya 

çıılışacağım. 

Pasif korunma manevraları 
Bilhassa pasif :korunma işile de a

lakadar olacağım. Yakında yapıla -
cak manevralarla bunun aliıkası var. 
dır. Pasif kooonma mevzuunda be
lediyelerın, hususi idarelerin ve Da
hiliye Vekiıletinin mühim vazifeleri 
mevcuttur. Biz de b vazifeler itiba
rile burada manevralara iştirak et
miş olııcağız. 

Vekaletin Seferberlik 
Müdiriyetinin hazırlıkları 

Vekaletin seferberlik müdürünü 
bir kaç gün evvel buraya gönderdim. 
Şimdi kendim de Vali ile berabcı· 

gerek bu işi, gerek diğer işlerimizi 
tertipliyeccğiz. Pasif korunma do. 
layısile belediye, hususi idare ve Da
hiliye Vekaletini alakadar eden en 
mühim noktalar şunlar olabilir: 

Yangınlar, zehirli gazlar ve 
ıfık •öndürme tecrübeleri 

Haber alma, haber verme, yangın
lara ve zehirli gazlara karşı tedbir 
alma, ışık söndürme .. Böyle h.!idise
lerde beledi vazifelerin ifası, sokak
ları gazlardan temizleme, yaralı ve 
gaı yutmuş vatandaşları ilk tedaviyi 
yaptıktan sonra sıhhat evlerine sev
ketme, halkın korunması gibi hirçok 
meseleler. Bu meseleler etrafındıı a
lakadar arkadaşlarım icap eden ted
birleri almakla meşguldlirler. Ben 
de bu tedbirleri yakından takip ede-
ceğim.,, •• 

Bir r .. a ~ 1 1 
Orhangazi (TAN} - Kelleimüslim 

köyünde, civardaki Kelleicedit köy
lüleriyle müştereken, büyük bir ilk
mektep binası yapılmaktadır. 
Masrafı tamamen köylü vermek

tedir. Ancak ortaya bir mesele çık. 
mı~tır. Kelleimüslim köyünün mera· 
sı Dernek karariyle icara verilmek· 
te ve alınan üç yüz lira mektep in· 
şaabna sarfedilmekteyken, Orhan. 
gazi malmiıdürü, bu paranın maliye
ye yatırılmas_ını istemiştir. Eğ?r bu 
para maliyeye verilecek olursa, mek
tep inşaatı yarım kalacaktır. Köylü, 
kendi malı olan merayı kiraya ve. 
rebilcceğinl iddia eylemektedir. Bugün saat 16 dan 17,30 a kadar beTeri gezmişlerdir. Belediyenin tah

misafir filonun Amiral gemisini halk sis ettiği otobüslerle de general ve --==.-::1=---=====-===-
gezebilecektir. subaylar gruplar halinde şehr; - .11111 TAN Gazetesi Dil.,. 

mizde gezintiler yapmışlıır, Kültür. & 5 
Müalir Amirale veda ziyafeti parkı, müzeleri, lzmir hafrjyatını 5 lla"'n F•ıyatları S 

Amiral Şükrü Okan bu gece saat gezmişlerdir. : E 
20,30 da Sümer Palasta müttefiki- Malaya kumandanı Albsy Tower, : --<>-- : 
miz İngilterenin Akdeniz filosu ku· : -
mandam şerefine bir veda ziyaftrti maiyetile birlikte sivil olarak kara- §l 1 inci sayfa santim} 400 ~ 
verecektir. ya çıkmış ve otomobille Bucaya git- S 2 , , . 

1 250 E 
miştir. •: 3 200 : .. Misafir filo yarın limanımızdan 

aynlacaktır. Kültür Parkta ziyafet ~ 4 : ', : J OO E 
Miıalir bahri~elilerin, Yavuz. Bu gece saat 20 de belediye tara- E fç sayfalarda ' 60 : 

takımıyle maçları fından Kültürparkta, Ada gazinosun- ._- Son sayfa 40 !: da bir ziyafet verilmiştir. Bugün in. _ • ... 
Şehrimzdc bulunmakta olan 1n. giltere Kraliçesinin doğumunun yıl- == Dikkat : = .. 

giliz Akdcni:ı. filo u Amiral gemi. ~ 
dönümü olması münasebetile ~lalaya = .. 

si futbol takımı ile Yavuz harp • r: 
gemisinin futbol takımı arasında gemisinde merasim yapılmış, 21 pare • ı - 1 santim: gazetenin tnce : 
icrası mukarrer olan maç. diin top atılmıştır. Izmir halkı bugün 15 ,... yazısile 2 satırdır. ~ 
Kadıköyiinde Fener Stadındn ol- ten 18 c kadar Malaya zırhlısını zi- ; 2 -: İlanlann fiy~tı . gazetenin : 
dukça kalabalık bir !'>eyirci kiitle- yaret etmiştir. Yarın Malaya gemisi : tek ıütunu uzerıne hesap- : 
si önUnde yapılmıştır. önünde kürek ve yelken müsabaka- : lanmıştır. 

Seyirciler ara ında Tiirk ve f n- lnrı yapılacaktır. 5 9 - Kalın yazılar da gazetede 
: kapladığı yere göre santim· ! 

gillz deniz zabitanı ,.e cfradındnn Gemrtakımı da yarın İzmir muh- - -: ltt ölcüliir = 
miirckkep bir kalabalık bulunu - telitile ikinci bir maç yapacaktır. Ge. ti111111111111111111111111111111111111111'" 

yordu. mı kumandanı yarın akşam Malaya-
Oyun, çok dostane bir hava da bir suvare verecek ve Malaya ge

lçinde cereyan ctmi ve iki takım misi pazar günü Izmir Jlmanından 
da biribirine lftyık rııkiplcr oldu- oyrılacaktır. 

funu göstermek fır atım bulmuş- -=========-==--===ıı:::==ıı 
lardır. 1 

Mii abnka zaman zaman her 
iki takımın hakimiyeti altında ,.e 
tamamen miitevezin bir şekilde 
cereyan etmiştir. Nctirede birinci 

nllerin cevapları gibi sıraya koyarak neı
retmem!z suallere verdiğimiz cevaplann 
sual sahipleri için hiç bir fayda temin et
memesi neticesini verecektir. Bu milllha
za lle mekteplere alt suallere dcrhnl ce
vap vermeyi ve diğer su llcrln cevapları
nı da yine geliş sırasına g6re tehiri fay
dalı bulduk. Bu bahiste mazur görülere
ğimfzc eminiz. TeveccUhlcrlnlze teşekkür
ler ederiz. 

; 

1 

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaaıı - lıtanbul 

Telefon: 2431 O 
\,, 
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itilaf çı1arın Kurdukları Hulyalar 
Mustafa Kemal Paşayı Tevkif Edip, Onunla Bir 

Münasebeti Olanları da Maltaya Sürmek İstiyorlardı 
Çünkü, ayan azasında.1 Seyit 

Abdülkadirle Kürt hocası Bedii.i.Z
zaman Saidülkürdinin, VahdettL 
nin gösterdiği lüzum üzerine ve 
muhtelif ell~r vasıtasiyle Elaziz, 
Malatya, Diyarbekir, Siirt, Muş 

ve Bitlis taraflarında, Mustafa 
Kemal Paşaya karşı, uyandırdık

ları muhalefet ve yapılacak isyan 
hareketlerine ait hazırlıkların ik
mal edildiğine dair mühim haber
ler ve kat'i vaatler almışlardı. 

Hatta, Diyabekirli Cemil Paşa za. 
de Ekrem, Bedirhan ailesinden 
Kamran Vl! Celadet beylerle Ha
cı Mehmet, Berkuzar Selim, Şır

naklı Ahmet Beyazıt gibi nüfuzlu 
ağalar da Malatyada Ali Galibe 
katılmışlardı. Bunlar, akıllarınca 
kongre esnasında Sıvasa hücumla 
içtimaı dağıtacak, başta Mustafa 
Kemal Paşa olmak üzere, bütün 
arkadaşlarını ve kongreye iştirak 
eden fikirdaşlarını tevkif ve idam 
edeceklel'di. Bu esnada, Ali Gali- · 
bin cebinde hazır bulunan Vahdet
tinin fermanını, orada neşir ve ci
var vilayetlere irsal ile, harekete 
hazırladıkları halkı ayaklandıra. 

caklar ve Ali Galibin Sıvas vali 
ve kumandanı olmasını sağlıya

caklardı. Bu arada, Ankara valisi 
iken saraydan aldığı şüreli bir e
mirle ve maiyetiyle birlikte, Ali 
Galiple yoldaşlarına yardım et
mek üzere Çoruma giden Muhittin 
paşa (1) da Sıvasa hücum edecek 
ve elde edilmesi istenilen netice
yi tesri ve teshil eyliyecekii. Za. 
vallı gafil ve bedbahtlar, bu işin 
yapılmasını, kararlaştırılması gibi 
kolay mı~lar, nıuvaifak olacak. 
!arına da inanmışlardı. .Bütün ü. 
mitlerini ve hainane emellerini 
bu teşebbüsün neticesine bırak

mışlar ve başkaca tedbirler almı
ya lüzum bile görmemişlerdi. Mu
vaffakıyetlerine o derece emindi
ler ki, o sırada, Anadoluya arka 
verlT\işler, kanlı gözlerini h~p Is
tan bula çevirmişlerdi. 

M ustafa Kemal Pasanın tev- ' 
küi haberini alır almaz, he

men ikinci bir Malta kafilesi teş
kil etmek üzere, lstaııbuldaki ta
raftarbrını, mektufılaştığı arka -
daş ve adamlarını arıyorlardı. 

Vahdt•ttin, bu işe, ikinci akıl ve 
entrika hocası Konyalı Zeynelftbi
dinin tavsiyesiyle, emniyeti umu. 
miye müdür muavını Ispartalı 
Kemal beyi memur etmişti. Bu 
zat ta, fırkanın pehlival\. Kadri, 
Kadirgalı Hüseyin gibi eli c..yağı 
tutar babayiğitlerini, Hafız Sait, 
Sakallı Cemil, Hacı Kemal gibi 
gözü açık, kulağı delik yıllanmış 
hafiyelerini başına toplamıştı. Bun. 
ların tecrübeli. yardakçılariyle 

dört başı mamur bir hafiye teşki_ 
latı meydana koymuş ve işe ko
yulmuştu. 

Bu hafiye sürüı>ü, memleketin 
münevver ve fedakar evlatla tın
d an bir çoğmıu takip ve evlerini 
tarassut ediyorlardı. Bıı suretle 
kimlerin kimlerle temas Vr? mü -
nasebette bulunduğunu öğ~·enme

ğe çalışıyorlardı. Şüphe ettikleri 
adamlar hakkrnda uzun uzadıya 
tahkikat yapıyor, Mustafa Kemal 
Paşaya olan münasebet ve taraf
tarlıklarını tayin ve te:;bLe uğra
şıyorlardı. Bu ~rada, Must ..ıfa Ke
mal Pasanın İstanb ,ldı .. timlerle . 
ve hangi vasıtalarla mM:tuplaştı-

ğını da ehemmiye1 h ar11ştırıyor -
lardı. Fakat. bii ti' n bli ı~izli faali
yetlerden hiç te n .i.>}ıt:t neticeler 
alamıyorlardı. Alınan haberler. 
yazıbn rapor~r zan ve tahmin
den ileri varam-y'ırdu. Yapılan 
yegane iş, seks"H, yüz i:ıi.mli bir 
defter tanzim:n.~en ibaret kalmış. 
h. Şefler~n ciüştinmekten dhinleri 
durmuş, hıfiyeler de koışmaktan 
yorulmuş, beklemekten usanmış
lardı 

Bir taraftan müsbet bir işi yapa
madıklarından dolavı hicap ve aciz 

içinde çırpınıyor, diğer taraftan sı· 
yırmakta oldukları yağlı saray kuy 
ruğunu elde~ kaçırmak endişesile 
kıvranıyorlardı. Tam bu esnada, 
işgalci devletlerden birine yardak
cıllkla geçinen soysuzhrdan Dc
ğirmendereli Kazım adında biri, i
hanet meydanına atıldı. Bu tıynet
siz adam, Beşiktaşta Akaretlerde 
oturan Mustafa Kemal Paşanın 
hemşiresi Makbule Hanımın, Paşa 
ile ayan azasından Ahriurrahman 
Şeref, Ahmet Rıza ve Nafıa Na
zırı Ferıt Beyler ve erkanı harbi
ye reisi Cevat . ve ayandan Reşit 
Akif Paşalar arasındaki muhabere
lere delalet ve tavassutta bulun
duğu haberini ortaya attı. 

K onyalı Zeynelabidin de l:lk
la ve hakikate yakın buldu

ğu bu habere, Vahdettin de inandı. 
Biraz dünyalık verilmek surctile 
Değirmendereli Kazımın gönlü a
lındı. O da bu hafiye sürüsüne k:ı
tıldı. O sırada, hoca Zeynelabidin 
de Akaretlerde ve Makbule Hanı
mın pek yakınında oturuyordu. Is
partalı Kemalin memurlarından bir 
kaçı hemen Hoca hazrctlednın evi
ne yerleştirildi, diğer bir kaçı da 
simitçi, kundura boyacısı, şekerci 
kıyafetleri ve boya sandığı, ~eker 

ve simit tablaları ile cadcle üzerine 
serildi. Ne çare ki, günler yine bev
hude intizarlarla geçiyor, ümitler 
azalıyordu. Zihinleri tırmalıyan 

şüpheler de o nisbette artıyordu. 
Vukuundan şüphe edilen muhabe
re sırrının bir türlü anaha.iarı bu
lunamıyordu. 

Vahdettin artık, ardı arası ke
silmiyen vaatlere inanmaktan, a

sılsız haberlerle oyalanmaktan bık
mış ve usanmıştı. Bir gün Zeynel&-

Çiçek kokularından ve csanslar
dan pek çoğunun sese zararlı ol
dukları eskidenberi bilindiği gibi, 
musiki konservatuarları hekimle
rinin hepsi kokulann bu tiidü te
sirini tasdik etmişlerdir. 

Çiçek kokusundan sesin bird<'n
bire kesildiğine meşhur misaller 
de \'ardır. Pariste meşhur ses ar
tistlerinden bir bayan oraılaki ki
barlardan birinin konağında tagan
ni etmeğe - baska artistlerle bir
likte -· davet oiuuur. Sıra kendi. 
sine geldiği vakit, arkadaşlarından 
biri, acele bir işi olduğundan sıra
sını ona bırakmasını rica eder. Ui~ 
casının kabul edilmesi üzerine, o 
meşhur artiste güzel bir ınenek~e 
buket~ hediye eder, buketin üzeri
ne de, daha güzel koksuu diye, 
çantasındaki bir menekşe csansmı 
tekmil döker. Sırasını bırakan ar
tist, buketi koklayınca sesi birden
bire ve büsbütün söner ... 
· Bunun gibi daha nice misaller 
\' ardır. Musiki hocaları kokuların 
ses i.izerine fena tesirini bildikleri 
için, bir çok yerlerdeki konseı·va
tuarlarda talebenin sadece esans 
sürümnelerini değil, eJleri.ıe bir 
çiçek buketi almalarını bile yasak 
ederler, Çünkü kokudan sesinin 
bozulduğunu talebe kendisi farket
mese biJe, tecrübeli hocası farke
der. 

J n ziyaflc dokunan mendcşc ko. 
kmmdur. Herkesin o kadar !ıCVdi
ği, kırları süsliyen, güzel kadın gö
ği.blerini süsliyen o gi.izcl, hazin 
bakı~lı menekşe, güzel sesin en bü
yük dii'jmanıdır. Her menek~e kok
lıyan yukarıda söylediğim artist 
giM sesini birdenbire kaybetmese 
de, her giizel sese az çok dokun
duğunu dikkatli artistlerin hepsi 
haber Yerirler. 
Menekşeden sonra yasemin, sün

biH, leylak. mimoza .... Bir rivaye
te göre çiçeklerden hepsinin ko
kusu sese dokunur. Yalnız gül ko
kusu dokunmaz, derler ... Esanslar 
ansında en çok dokwıaa podu,pa. 

bidin hocaya söz arasında bir mü
nasebet düşürerek kesei humayu

nuna ağır gelmiye başlıyan bu bol 
maaş ve masraflı teşkilatın mu-

v af fakı yetsizliğinden, beceriksizli
ğinden bahis ile başı örtüli.ı bazı 

tarizatta bulundu. Işin müdafaa ve/ 
tevile tahammülünü ve hünkarm 

yeni vaatlerle iknaı imk~nını göre. 
miyen Hoca Zeynelabidin, şevket-

lisini gazaplandırmakt"an, eelallen
dirmekten çekinerek sükut etti. 

Huzuru şahaneden çıktıktan sonra, 
etekleri tutuşmuş bir hald3 evine 

döndü. Derhal çağırttırdığı J spar
talı Kemale ateşler püskürdı..i ve 

bir kaç gün içinde, gösterilecek fa
aliyetle memnuniyeti şahaneyi cel

bedecek şekilde müsbet bir netice 
elde edilemediği takdirde, teşkila

tın kaldırılacağını söyledi. Soma 
da, ayni tekdir ve tehdit ile faali

yete geçirmek için, bu işte Ispar
talı K emale muavin vaziyetinde 

bulunan, Hacı Kemali de evine ge
tirtti 

H acı Kemal, velinimet hocası
nın oda kapısı eşiğinde di

kildi. Halinde her günkü çekingen-

liği yoktu. Yalnız yüzü değil, göz
lerinin içi bile gülüyordu. Hoca da 
bu hıyanet aletini bir güzelce haş
lamıya hazırlanıyordu. Asık suratı. 

nı kaldırmış, oturduğu yerde titiz 

bir tavırla kıpırdanmış tı. Fakat, 
Hacı Kemal, efendisinin hiddetli 

olduğunu pek çabuk faı·ketli. Söz 
söy !emesine meydan bırakmadı. 

(Devamı var) 

( 1) Muhittin Paşa, Alemdar ga:r.et~si 
sahibi Refi Cevadm babasıdır. 

ny. Bazılarına bayağı kolonya ~u
yunun kokusu bile dokunur .. 

Ti.itü n kokusunun ses bozduğu 
gi>ri.ildüğii için ses artistleri tütün 
içmekten çekinirler. Tatula yap
rakları kokusunun dokunduğu 
şüphesizdir. 

Kokuların sese dokunmasını, bir 
zaman, sinirler üzerine tesiriyle 
ve o yoldan burunun duygusunun 
hozulmnsına hamlederlerdi. Bir 
kere çiçek kokusundan sesini kny
betnıiş olan artistlerden hauları 
çiçeğin uzaktan görünüşüne bile 
tahamırı ül edemediklerinden, ko -
kulan tesirini maddi olınaktan zi
yade kuı:untuya hamledcnler de o-
lurdu. • 

Kokudan müteessir olar'lk sesle
rini kaybeden artistlerin boğazla
n , boğazın içerisini gösteren ayna 
ile mua,·ene edildikten sonrn 1'u 
tesirin siniderden yahut kurunf.u~ 
dan değil, büsbütün maddi bir se
bepten ileri geldiği ivice ıınlaştl
mıştır: Kokular ses tellerini, hem 
de çokça, böbrek hastahklarmda 
oMuğundan daha zivade şi::;irtir -
Ier. Ondan dolayı koku tesiriyJe 
ses ka;vholur. 
Kokuların mahiyeti anlasılıhk

tan sonra, onların ~es tellerini şi
şirme terin~ hiç te taaccüp etme
melidir. Koku, onu veren şeyl<-r
den ,..;öze görünmiyen bir madde
nin burnumm:a temas etmesinden 
hasıl olur. Gözle j?Öriilmiyen hn 
koku maddesinin simdi fotoğTafı, 
sineması bile ahnll'ıakladır. 
Şu halde, kokuların ses iizerine 

tesiri aynile tozların tesir etmesi 
gihidir. Tozlar da. çok defo, ı?öze 
görünmiyen maddelerdir. Bunına, 
oradan boğa:r.tn içerisine girdikleri 
vakit ses tellerine dokunarak sesi 
bozarlar. Onun gibi ciçeklerin ve 
esanslann kokuları da ... 

Halbuki, artistlere ikram edile
cek en ~iizel hediye. çiçek buket
leridir, diyebiliriz ... Ne kadar )'an. 
lış! Bir artiste çiçek ikram etmek, 
onun giizel sesini bozıWıuya u
zar1amaktır. . . . 

RADYO~ 
-

Ankara Radyosunun B;,.. 
Haftalık Programı 

Pazar, 6. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk miizigi (Fa
sıl heyeti) 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13, 15 l\lüzik 
(Küçük Orkestra - Şef: Necip Aşkın). 

1 - Raffaele Valente - Uzak bir P1em
leketten serenad, 2 - Fritz Reckten
wald - Viyana müzikleri, 3 - Josef Lan
ner - Balo dansları, 4 - Rio Gcbhardt-

! - Kürdilihicazkar şarkı - Akşam güne-
• şi. 9 - Halk türküsü - Meşeli meşeli. 

21.30 Ha!talık posta kutusu. 21.45 ~eşeli 
plaklar - R. 21.50 Müzik (Tangolar -
Pi.) 22 Müzik (Küçük O~kestra - Şef: 

Nokturno ninni, 5 - Hanz Mainzer -
Viyana polkası, 6 - Franz Lehar - Li
bellentaz operetinden potpuri. 11.15 -
14.30 Müzik (Dans müziği - Pl.) 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Şen oda 
müziği - İbrahim Özgür ve ateş böcek
leri) 19.05 Çocuk saati, 19.35 Türk müziği 
(Fasıl heyeti) 20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Müzik (Piyano soloları - Pl.) 20.30 
Memleket ;;aat ayan, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 20.45 Türk müziği: 1 - Hüz
zam peşrevi. 2 - Mahmut Celaleltin Pa
şa - Hüzzam şarkı - Değildi böyle ev
vel. 3 - Tatyos - Hüzzam şarkı - Suyi 
katanede. 4 - Arif Bey - Segff"l şarkı -
Meftun olalı. 5 - Arif Bey - Segah şar
kı - Olmaz ilaç. 6 - Hüzzam saz sema
isi. 7 - Artaki - Eviç şarkı - Aşkınla 

harap olduğumu. 8 - Bimen Şen - Fe
rahnak şarkı - Ruhumda bah;ır açtı. 

9 - Eviç türkü - Şahane gözler ~ahane. 

10 - Eviç türkü - Elveda dost deli gö
nül. 2ı.3o Müzik (Cazband - Pl.) 22.45-
23 Son ajans, spor haberleri \'e yarınki 
program. 

Pazartesi, 7. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajıms v.c me
teoroloji haberleri. 13.15 - H :'.Iüzik 
(Beethovenin Do Minör Piano konser
tosu op. 37 - Pi.) 

19 Pro.'(ram. 19.05 l'v'.Hi;ı:Jk (Dans müzi
ği - Pi.) 19.30 Türk müziği (İn~e saz. 
faslı) 20.15 Konuşma (Milli musikilere 
dair - İskandinav musikisi - Halil Be
dJ Yönetken). 20.30 Memleket saııt ayan. 
ajans ve meteoroloh haberleri. 20.50 Türk 
müziği (Saz eserleri ve şarkılar). 1 - Nu
man Ağanın - Şevkefza peşre\'J. ::! - Sa
it Dede - Şe\·kefza saz semaisi. 3 - Ke
mani Rıza - Tahir puselik pe':ire,·i. .; -
Sebuhun - Hicazkar sirtosu. 5 - Arif 
Beyin - Muhayyer şarkı - Humarı yok. 
6 - Arif Beyin - Muhayyer şarkı'- iı
tim:ıs etmeğe. 7 - Muhayyer Kürdi şar
kı - Efem şimdi eller sözüne. JJ - Mu-
hayyer Kürdi şarkı - Evlerimin önü han
dır. 9 - Halk türküsü - Esmer bugün 
ağlamış. 10 - Halk türküsü - Karanfil 
oylum oylum. 21.30 Konuşmn (Doktorun 
saati) 21.45 Neşeli plaklar - R. 21.50 :Mü
zik (Opera aryaları - Pl.) 22 Mfİzik (Kü
çük Orkestra - Şef: Necip Aşkm) 1 -
Emile Waldteufel - İki kE're iki (Vals) 
2 - Franz Lehar - Eva operctiııden pot
putl. 3 - Driı:ıo - Arlekenin milyonları 
No. 4 - Hans Löhr - Memleketten 
memlekete muhtelif memleketlerin me
lodileri üzerine rapsodi. 5 - Mieheli - İ
talya şarkıları - Potpuri. 23 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat) 23.20 Müzik 
(Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki 
program. 

Sah, 8. 8. 1939 

12,30 Program. 12.35 Türk müzi~i: 1 -
Hüseyn! peşrevi. 2 - Nuri Halil Poyra?. 
- Hüseyni şarkı - Artık yetişir. 3 -
Hüseyni şarkı - SeYdigim cemalin çün
kü göremem. 4 - Kanun taksimi. 5 -
Tanburi Cemil - Hüseyni şarkı - Gör
mek ister gözlerim. 6 - Sadettin Kaynak 
- Gülizar türkü - Bağrıma tııs basay
dım, 13 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji .haberleri. 13.15 - 1-1 l\Iüzik 
(Karışık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Oda müziği
Pl.) 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20.15 
Konuşma. 20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk 
müziği: (Müşterek, solo taganniler ve o
yun havaları) 21.30 Konuşma (Verem hak 
kında - Doktor: Muhit Tümerkan tara
fından) 21.45 Neşeli plaklar - R. 21.50 
Müzik (Senfonik plaklar) 22.30 Müzik 
(Kabare vesaire - Pl.) 23 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvHat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat) 2:i.20 J\lüzik 
(Cazbant - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki orog-
ram. 

Çarıamba, 9. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk mıızıgı 

Pi. 13 l\Temleket saat ayarı, ajan~ ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - PL) 

19 Program. 19.05 Müzik (Hafif müzik 
Pl.) 19.30 Türk müziği (Faşıl heyeti) 
20.15 Konuşma. 20.30 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50 
Türk müziği: 1 - Tatyosun -r Suzinak 
peşrevi. 2 - Arif Bey - Suzinak şarkı -
Beni bizar ederken. 3 - Ari! Bey - Hi
cazkar şarkı - Bir halet ile süzdil yine. 
4 - Hiristo - Hicazkar ~arkı - Görünce 
gerdanında. 5 - Ud taksimi. 6 - Hicaz
kAr türkü - Akşam olur güneş gider. 7-
HlcazkAr saz semaisi. 8 - Osman Nihat .. 

Necip Aşkın) 1 - Hans Thaler - Kukuk 
polka, 2 - Aubert - Göbekliler resmi 
geçidi, 3 - Robert Stolz - Praterde a 
ğaçhır tekrar çiçek açıyor. 4 - Emme
rich Kalmnn - Cambazhane prensesi o
peretinden potpuri. 5 - Ganı?lherger - Be 
nim küçük teddi ayım (Saksafon parça
sı) 6 - Emmerich Kalman - Ah sen, sen 
(Vals) 7 - Brusselmans - Felemenk sü
iti No. 3 Karlı manzara. 8 - Lcopold -
Karlsbad hatırası. 9 - Jac. Grit - ::\fars. 
23 Son ajans haberleri, ziraat. eshıım, tnh
dlat, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 

Yarınki program. 

Perıembe, l O. 8. 1939 
. 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: 1 
Sallm Bey - Hicaz peşrevi. 2 - Ley!A 
Hanım - Hicaz şarkı - Zevki se\·d:ı duy
madım. 3 - Salfilıattin Pınar - Hicıı7. 

şarkı - Leyla gibi hıckırsa. 4 .:.__ Klarnet 
taksimi. 5 - Sal:ihattin Pınar - Hica1. 
sarkı - Sızlayan kalbimi sev. 6 - IH. 
Selim - SPhnaz şarkı - Bir ncvcivana 
dil müptelıidır. 7 - Şehnaz Longa. 13 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 13.15 - H Müzik (Karışık 

rroımım - Pl.) 
19 Proıı:ram. 19.05 Müzik (Operetler -

Pl.) 19.30 Türk müziği (Fa$ıl heyeti) 
20.J 5 Konuşma (Ziraat saati} 20.30 Mem
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20.50 Türk müzii?i: 1 - tsfahatı 
peşrevi. 2 - Zeki Arif - İ:;tahan şarkı -
Gönlümü canana verdim. 3 - Dede İsfa
han şarkı - Aşık olalı. 4 - Zeki - Uş
~ak şarkı - Bir gün geleceksin diye. 5 -
Kanuni Necmi - Uşşak şarkı - Sevdim 
aldrıttın beni. 6 - Hicaz türkü - Elc'ı göz-
!erine kurban olduğum. 7 - Lemi - Ba-
yatiaraban şarkı - Bakasız hiisnün gtl
\'Cnmı> anına. 8 - Sadettin Knynak - Ba
yatiaraban sarkı - Ömrümün neşesiz 
gE>Çti. 9 - Sadettin Kaynak - Bayatia
raban şarkı - Da!(lan hep kar aldı. 10 -
Muhayyer kürdi türkü - Kız pınar ba
şPıda. 21.30 Konuşma (İktısat saati) 21.45 
Neşeli plaklar - R. 21.50 Müzik (Bir so
lfat - Pi.) 22 Müzik (Küı;tik Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - Ganglberger -
Aşk Çan!nrı. 2 - Adolf Grunow - Ber
lin Viyana valsı. 3 - Becce - Screnad. 
4 - Fritz Recktenwald - Grinzingde 
(Potpuri) 5 - Rachnıaninoff - Prelüd. 
6 -- Ganglberger - Küçük flüt için kon
ser parçası. 7 - Sorge Bortkiewicz - Ga
vnt. 8 - Brahms - Macar dansı No. 17. 
23 Son ajans haberleri, ziraat, esham, tah
\'İHit, kambiyo - nukut borsa~ı (fiyat) 
23.20 Müzik (Caı.ban<j - Pl.) :!3.55 - 24 
Yarınki program. 

Cuma, 11. 8. 1939 

12.30 Proı.rr11m. 12,35 Türk müziği - Pi. 

Adliye Müsteşarı 

Tetkiklerde Bulundu 
Adliye Vekaleti müsteşarı Selim 

Nafiz, dün Müddeiumumiliğe gide
rek tetkiklerde bulunmuştur. Müs~e
şar, Müddeiumumi Hikmt?t On:ı.tın 

odasında bütün mahkeme reisleı ini 
kabul ederek muhakemelerin !'ürat
lendirilmesi için ne gibi tedbirler a
lınması lazım geldiği hakkmdaki fi
kirlerini sormuş, mahkemelerin ge
çen sene çıkardığı işleri istatistik cet. 
velleri üzerinden tetkik etmiştir. 

Mahkeme reislerinin bir çoklarl 
muhakemelerin tesrii için Istanbulda 
da hakimi münferitlik usulünün tat
bikini öne sürmüşlerdir. 

Müsteşar bir kaç gün daha burada 
tetkiklerine devam edecektir. Kadas
treı ve tapu işleri de adliyeye devre
dildikten sonra yapılacak teşkilat ha. 
zırlıkları da gözden geçirilmiştir. 

Türk Mahsul Nümuneleri 
İzmir, 4 (A. A.) - Birmingham 

da 27 eylıllden 7 ilkteşrine kadar a. 
çılacak olan gıda maddeleri sergisin. 
de teşhir edilecek Türk mahsıılatı 

nümuneleri İzmir ticaret odası tara
fından hazırlanmaktadır. 

lzmirde F"nd~ık Yangını 
İzmir, 4 (A . A.) - Dün öğleden 

sonra Bocanınülpınar köyü civarın -
daki fundalıklar tutuşmuş ve yangın 
üç bin dönümlük halt arazideki fun. 
dalıkları yakmıştır. Ateş ~ece yan -
sına doğru söndürülmüştür. 

Dr. A. KUTİEL 
Galata, Topçular Cad. No. 43 

13 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri. 13.15 - 14 l\Iüzik (Karı
şık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Dans müzi
ği - Pl.) 19.30 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 20.15 Konuşma (Haftalık spor ser
visi) 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müziği: 
1 - Karcığar peşrevi. 2 - Mahmut Ce
liılettin Paşa - Karcığar şarkı - Vah 
meyusi Yisalindir. 3 - Lemi - Karcıf:(cır 
"arkı - Hüsnüne etvarına. 4 - Lemi 
:_ KarcığRr şarkı - Çeşmanı o mehveşin. 
5 - Kemençe taksimi. 6 - Salahattin 
Pınar - · Karcığar şarkı - Açmam aça
mam ~öyliyemem çünkU. 8 - Kemani Sa
di - Segıih şarkı - Ruhumda ölen. 9 -
Ahmet Rasim - Segah şarkı - Benim 
sen nemsin ey dilber. 21.30 Konuşma. 

21.45 Neşeli plaklar - R. 21.50 Müzik 
(Ftiyaseticümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Künçer) 1 - G. Wcttge - Resmi geçit. 
2 - O. Fetras - La morena İspanyol 
\'Alsı. 3 - Albert. W. Ketelbey - Ch~l 

Romano uvertürü. 4 - Mendel~~hon -
İlkbahar sarkısı. 5 - Massenet - 11 Ianon 
operasından fantezi. 22.40 Müzik (Caz
band - Pl.) 23 Son ajnas haberleri, zira
at, eshdm, tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (fiyat) 23.20 Müzik (Cnzband - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Cul\1artesi, 12. 8. 1939 

13.30 Program. 13.35 Türk müziği: 1 -
l.'şşak oeşre\'i. 2 - Lemi - Ussak şar

kı - GUnler geçiyor. 3 - Lemi - Uşşak 

şarkı - Ruhumda buldum. 4 - Şükrü 
Tunalı :.... Uşşak şarkı - Gezer dolaşır. 
5 - Suphi Ziya - Dökülmüş zanbak gi
bi. 6 - Dedenin - Halk türklisii- Gitti 
de gelmeyi ... ·erdi. 14 Memleket saat ayarı, 
ajans \'e meteoroloji haberler!. H.10 -
\5.30 Müzik (Dans müziği - Pi.) 

18.30 Proııram. 18.35 Müzik (Küçük 
Orkestra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Billy 
Golwyn - Cambazlar (Fokstrot) 2 -
H<'ns Zander - Polka. 3 - Hanschmann 
- Andalusia (İspanyol valsı) 4 - Hans 
Löhr - Büytlk Vals. 19.10 Türk müziği: 
(İnc:e saz faslı) 20 Memleket saat ayarı. 
20 Temsil. 20.40 Ajans ve meteorolojLJıa
berleri. 21 Türk müziği: 1 - Ac~xnaşiran= 

peşre\'İ. 2 - Acemkürdi şarkı - Bir ve
fasız y5.re düştüm. 3 - Nobar - Eviç 
şarkı ·- Sevgilim bu aksam. 4 - Eviç 
türkü -- Yürüdükçe selvi sallanır. 5 -
Raif Bey - Karcığar şarkı - Gülüver 
se\'diğim. 6 - Karcığar köçek - Pınarın 

başında. 7 - Sadettin Kaynak - Hüzzam 
şarkı - Bir huzün çöktü. 8 - Halk tür
küsü - Akşab oldu yine bastı kareler. 

9 - Arif Bey - Hüzz;ım şarkı - Bahar 
geldi beyim evde durulmaz. 10 - Hüzzam 
türkü - Sana da yaptınıyım Nııciyem a
man. 21.40 Konuşma. 21.55 Neşeü plak
lar - R. 22 Haftalık posta kutusu (Ec
nebi dillerde) 22.30 Müzik (Karışık ha
fif müzik - Pl.) 23 Son ajans,. haberleri, 
ziraat, esham, tah'l.ilat. kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 23.20 Müzik (Caifıfnld 1 

Pi.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu,, 

ve 10 yaı daha gen~ 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu adeta bir harika.,, di
ye söylenmekten kendisini alamı

yordu. Ancak: Iki ay kadar oluyor. 
Alnımda, gözlerle ağzımın etrafırıda 
buruşukluklarım vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce ilerlemişti. Bugün 
bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
tenimi ve bi.r gene; kızınki gibi taze 
ve nermin cild imi takdirle scyredi
yorlıır. Her akşam yatmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 
Tokalan kreminı kullanırım. Terkı
binde Viyana üniversitesinin meshur 
bir profesörü tarafından keşif ve 
"Biocel,, tabir edılen cazip ve kıy
metli gençlik cevheri vardır. Gün
düzler için. Beyaz Renktekı Tokalon 
kremini kullanırım. Cildi bevazlatır 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben 
leri giderir ve açık mesameleri sıkj
laştırır. 
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Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanlara 
' 

l\'f. M. V. Deniz Fabrikaları Umum l\lüdürlüğündcn: 
Deniz Fabrikaları Sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacağından istekli 

olacakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne 

müracaatları. "5719,. 

---------------------------~~~~--- ı 

Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

104 000 kilo meşe kömürü alınacaktır. Açık eksiltmesi 16 - 8 - 939 
çarşa~ba günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazı~ ami~liği sat~nal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4680 lira, ılk teı;ıına:ı 

351 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanum vesı-
kalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (104) (5773' 

.... .... 
Adet 

800 0,05 X O, 026 X 2,5 kereste 
1000 0,02 x o, 20 x 4 " 

500 0,03 x o, 10 x 4 " 
5000 Çenber halkası 

Sıhhiye transıt deposu için yukarda yazılı kereste ve halkRnıfl pa
zarlıkla eksiltmrsi 10/ 8/ 939 perşembe günü saat 14 de Tophanede A
mirlik satın alına Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1099 
kat'i teminatı lo4 lira 85 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikalarile:ı be-
raber belli saatte Ko .na gelmeleri. (111) (5917) 

İstanbul Lev.azım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Krtaatı ilanları 

1 
1 

l\fani!ia tümen merkez birliklerinin ihtiyacı olan 775,300. k~~o .. yulaf 1 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 21 - 8 - 939 pazartesı gunu saat 
10 dadır. Hepsinin tutarı 38,765 lira ilk teminatı 2307 lira 38 kuruştur 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk tem~nat makbuz v~
Ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerınde yazılı vesı
kalarile beraber ihale günü ve ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Manisada tüm satın alına komisyonuna vermele-
ri. (201) (5771) .... 

Çorlu Hastanesi ihtiyacı için 20,000 kilo koyunetine talip cıkmadı~ 
ğından yeniden kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 21/8/ 939 Pazartes 
günü saat 11 de Corltıda Kor Sa.tınalma komisyonunda yapılacaktır 
İlk pey parası 67S liradır. Evsaf ve şartna~esi~i. görme~ isti~enler her 
gün Çorluda Kor Satınalına müracaatla. g?rebılırl~r . .. Isteklıler kan~
:aun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerle bırlıkte 'bellı gun ve saatten bır 
saat evvel teklif mektuplc.rını komisyona vermiş bulun111aları. 

(225) ((59.'.!0) 

Lüleburgazda bir adet garaj kapalı zarııa yaptırılacaktır. İhalec:i 
24/8/939 Persembe günü saat 16,30 da olup ilk pey parası 3783 lira 25 
kuruştur. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satınalma komisyonuna müracaatla 253 kuruş mukabilind~ alı
nabilir. 

~kliler kantmU!l 2, :t cü maddelerindeki belgelerile birlikte lıelli ı.zün 
ve saatten bir saat evvel teklif mktuplarını Çorluda Kor Satmalma ko
misyonuna vermiş bulunmaları. 

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

Çorluda iki adet hangar kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. İhalesi 
22/8/939 salı günü sa:::ıt 16,30 da olup ilk pey parası 10,502 lira 95 ku
ruc:t"r. Şartnar.ı,"'sini görmek ve almak istiyenler 926 kuruş mukabilin. 
de her gün Çorluda I<:or Satınalma komisyonuna müracaatla alabilir
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte bel
li gün ve saatten bir saat evvel teklif mktur•~'lrını komisyona nmiş bu
lunmaları. 

Lüleburga:ı:d:ı bir adet garaj kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. İhalesi 
23/8 939 Çarsamba güni.ı saat 16.30 da olup ilk pey parası 4208 lira 58 
kuruştur. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satınalma komisyonuna müracaatla 295 kuruş mukabilinde alabi. c 

lirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatten b:r saat evvel teklif mektuplarını komisyona ver-
miş bulunmaları. (227) (5922) 

ol., * * 
Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 1383 ton lava-

ınarin köınürii kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 24,202 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1815 lira 19 ku_ 

ruştur. Eksiltmesi 21 / R/ 939 Pazartesi günü saat 11,30 dadır. Eksiltme
ye gireceklerin dcsiltmt. günü 2490 sayılı kanunur. 2, 3 cii maddelerin
de istenilen belgelerilc birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat 
evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Ankarada Lv. Amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Ankara Lv. Am. Sa. 
AI. Ko. da görülebilı::-. '223) (5918) 

* * Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 3236 ton sC\ıni 
kok kömlırü kapalı rarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli f.2,518 
lira olup muvakkat teminatı 4375 lira 90 kuruştur. 

Eksiltmesi 21 / 3/ 939 pazartesi günü saat 11 dedir. Eksiltmeve gire
ceklerin eksiltme güııl; 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde iste. 
nilen belgeledle birlikle ıhale gün ve saatinden en geç bir saat evveli
ne kadar teminat ve teklif mektuplarını Ankara Lv. Amirliği satın al
ma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Ankara Lv. Amirliği ">atın aL 
ma komisyonundan -16:-i kuruş mukabilinde alınabileceği gibi İstanbul 
Lv. Aınirli~i satın alma komisyonunda görülebilir. (224) (5919) 

* * * * . .t:Seher adedine tahmin edilen fiah 350 kuruş olan 40.000 adet kilim 
kapalı zarf usulile munakasaya konulmuştur. İhalesi 28/ağustos/939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8250 liradır. Evsaf ve şart. 
namesi 700 kuru~ mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan alınabilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
gösterilen \"esaiklfl teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden be
hemehal bir saat evveline kadar M . M. V. satına1ma Ko. na vermeleri. 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 37 kuruş olan 560.000 metre ya
tak kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25 a 
ğustos 939 cuma günü sııat 14 dedir. İlk teminatı 11610 liradır Evsaf 
'-"P .;;ırtn:ınıPc: i 1 O lir:ı :rn kıırus mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. 

,-------~"' DABKOYIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentalağı 

t<SCHULOT - ORIENT - LINE» 

Eşyııyi ticariye nakli için seri posta: 

SARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Brenıen, Anvers. Yunımistan, Tür

kivc, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Eşy;ı tahliyesi i('in beklenen va
nurlar: 
Maritza vapuı-u 25 Ağuslo~a do!'{
ru. 
Norburg vapuru 10 A,f:ustosa doğru. 
Eşya tahmili için beklenen vapurlar: 
Glucksburg vapuru 8 Ağustosa doğ
ru. 
Norburg vapuru 20 Ağustosa doğru. ..... 
H. PAJKURIÇ 

·vapur Acentası 
,,zETSKA PLOVIDBA A. D.11 de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 

konferan11nda tesis edilen enter· 
balkanlk hat. BUyUk lüks modern 

11 LOVCENn 
vapuru ile lıtanbul. Köstence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Oalm;1eya 
sahili, Trlyeate, Venedik ve Suııok 

ara11nda m1.ıntaı:am posta. 

Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezziih ve zevk seyahati için 

l\'Hi!ıtesnıı fır~nt. 

KÖSTENCEYE 
İlk posta 8 ağustoı saat 13 te. 

PİRE, KORFU, Arnavutluk. Dal· 
nıacya ~ahillerl. VPnerlik ve Trive~· 
teye ilk poı:ota 11 Ağustos saat 15 te 

Her nevi tafsilat i-;in Gıılattıd!I 
(Yolcu salonu karşt!';ında) umumi 
acenteliğe: Telefon: 44708 ve bütürı 1 

,.~P•v•a•h•nt-in•n•rP•h•ıı•n•el•P•rl•n•r. •m•i•lr•a•r:ı•a•t•r 

TAN 

\ 

5 - 8 - 939 

H A s 
TIRAŞ BIÇAGI 

I 

En mük.emmel ve en ucuz traş 
b ıçaijıdır. bir adedi 25 defa 
tra§ eder. 1 O adedi 15 kuruş 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

bir adedi huzur ve rahatla 

100 defa traş eder • 

1 O adedi 35 kuru§fur 

HASAN PASLANMAZ 
TIRAŞ BIÇAGI 

D1iinyada mevcut tıraş bıçakla· 
rının en keskini ve en mükem· 
melidir. Senelerce suda ve sa-

bun i~inde kalsa kat'iyen 
paslanmaz, 

10 adedi 60 kuruş 

lsrar ile HAS, HASAN 

ve PASLANMAZ 
markasını isteyıniz. ____________ .:__ ______________ _ 

lstanbul De~erdarhğından: 
İstanbul Defterdarlığına memur alınacaktır ilanının 4/ 8/ 939 neşr;inde 

imtihan günü 14. 8; 939 olacak iken sehven 24/ 8/ 939 olarak yazıldığın
dan tashihi ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : . . 

1 - Teşkilat eratı :c;n satın alınacak 1552 çift yün, 1552 çıft hre 
çorabın 21 8 939 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltmesi yapıhcaktır. 

2 __ Tahmin tutarı 1024 lira 32 kuruş ve ilk +..;...ıinatı da 67 liradır. 
Şartname ve ev:safı komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuz1arile Ga
lata Rıhtım caddı:si Vt ~i Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelme-
leri. • (5897) 

dan alınabilir. Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden behemc.>hal bir saat evveline k:ın::ır Ankarada M. ~1. V. satı-
nalma komisyonuna vermeleri. (5378) (217) 

• ... * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuruş olan elli lıin metre 
kaputluk kumaş kapalı zc:ırf uc;uJile münakasaya konulmuştur. İhalesi 
41 Eylul/939 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 8875 liradır. Ev
saf ve şartnamesı 770 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den behemehal bir saat evveline kadar Ankarada l\1. M. V. satınalma 
Ko. na vermekr. (216) (5877) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kurus olan 50,000 metre 
kışlık elbiselik kvmaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İ
halesi 31 ağı.ıstos 939 perşembe giinü saat 1 l dedir. İlk teminatı 8250 
liradır. Evsa.f ve sartnamesi 700 kuruş mukabilinde M. M. V. satınal
ma Komisyonunrian alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
tuplarını ih:ıie s:ıatinden bir saat evveline kadar Ankarada \I. 1\-1. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. (218) (5879) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 37 kuruş olan 130000 l'l"letre 
yastık kılıfJığı hez. kapalt zarf usulile münakasaya konulmustıır. İhale
si 25 ağustos/93Q cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3607 lira 50 
kuruştur. Evs~f 1 ·e şartnamesi 241 kuruş mukabilinde M. M. V. satı
Mlma Ko. dan ak.bilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 cü madd .. lerinde gösteri.len vesaikle teminat ve teklif mektup
larını ihal saatinden behemehal bir saat evveline kadar M. M V. satı-
nalma Ko. na vermeleri. (220) (5881) 

* * Muğl:ı ve Marmaris garnizonları ıçın 20.000 kilo, l\Iilas, Küllük ve 
Bodrum garnizonları için 19000 kilo sade yağına talip cıkmadığından 
tekrar kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 21 ı Ağus. 
tos 939 pazarte~i 1!Ünü saat 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait 1 

olanın tutarı 22l)OC lira ve ilk teminatı 1650 liradır. Milas garnizonuna 1 

ait olanın tutarı 20900 lira ve ilk teminatı 1568 lira olup toplu da ver- 1 

lebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Ko. na veril- 11 

melidir. Sartram<>ler Ko. dadır. Kanuni vesaiki haiz olanların Mugla-
da kor.rntanltk satın alma Ko. na müracaatları. (215) (5876) 1 

* * Uşakta yaptırılacak bir pavyon ile iki top honırnrının bedel kesif mu- 1 

vakkat teıninatlarile· ihale gün ve saatleri aşağıda yazılmıştır. Pavyo
nun fenni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kuruş mu
kabilinde i\fyonda inşaat şubesinden alınabilir. Bir pavyon ve iki han • 
gar inşaatı ile tediye şartları hakkında mufassal malumat edinmek is
tiyenlerle .keşii ve şartnameyi okumak ve rırojeleri görmek istiyenler 
her gün ve isteklilerinde arttırma eksiltme kanununun 2, 3 cü madde
lerindeki be l~elerile teminatlı teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
Pvvı>l Afvondil askeri ı:atınalma Komisyonuna vermeleri. (221)) (5921) 

Uşakta bir p&vyon 
,, iki harıgar 

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

42,341 61 
60,659 00 

3176 61 
4232 95 

22/ 8/ 939 salı 11 

., ,, " ,, 15 

Emlak Bankasından : 
Hesap No. Gayri menkulün mahaıli Nevi tcra dosya No. sı 

1168 Haydarpaşa eski Altunizade yeni 
Haydarpaşa mahallesi Nişantaşı bahçeli 
caddesı eski 29 M. Yeni 3/43 No. köşk. 

lı. 

37/6551 

Bankamıza ipotekli olup Üsküdar icra memurluğunca yukarda nu
marası yazılı dosya ile 8/8/ 939 salı günü açık arttırma ile satılacak 
olan gayri menıtu u alanlar arzu edcrıers~ ~rru gyn mı:mKUl mtr-
kabilinde mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. (5856) 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk 
Şube ve ajans adedi: 262 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat F.ank:ır;mda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 lirası IJuluııanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ctşağldakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet ı .000 Liralık 4.000 Lira 
~ ., 500 ,. 2.000 

" " .. 250 .. 1.000 " 40 .. ıoıJ ,. 4,000 ,. 
ıoo u -·ı .. 5.000 

" 120 ., 46 ,, 4,HOO 
" IGO .. 2U .. 3.200 ,. 

OIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verılec~ktil 
Kuralar senede 4 defa, 1 Evlül, ı Birincikanun, l 1\lart ve 1 tluztran 
tarihlerinde c~kilecektir , _________________________________ __ 

lstanbul Dördüncü icra Memurlu9undan : 
Paraya çevrilmesine karar verilen 800 adet Kayseri ve civarı elek

trik Türk Anomrn Şirketi hisse senetleri 18/ 8/ 939 cuma günü saat 13 
de birinci ve kıymetinin % 75 şini bulmazsa 22/ 8/ 939 salı gıinii ayni 
saatte ikinci açık arttırma suretile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinde 
satılacağından i!>tiyenlerin 937 / 211 dosya No. sile muayyen olan gün-
lerde Dairemize müracaat etmeleri ilan olunur. (19683) 



5-8-939~================================================ TAN 

Cep Kitapları Serisi Neşriyatına Muvaffakıyetle Devam Ediyor 

Hortlak Borjiyaların 

Cinayetleri 

43 45 

Yazan: Rudyard Klpllng 
Türkçeye çeviren: 

Ha,likarnaı Balıkçıaı 

Varoslav Haıek 
B. Deniz 

ÖliUer Evinin 
Hatıraları 

Yazan: Doatoyevakl 
Tilrkçeye çeviren: 

l.fallkarnaa Balıkç111• 

' BUGÜN ÇIKTI BUGÜN ÇIKTI 

. Yaz Tatilinde Ço·cuklarınıza 51 Kitaplar: Cep Kitaplar1 Kayın Ağacındaki 
Köşkün Esrarı 

Okutacağınız En fay dalı 
Yazan: CONAN DOYLE 
Tllrk9eye: L.tman BIRÇMEN Serisidir. 

48 
Niçin rüya 
görllrib? 

50 
Gtiteain Bayatı 

Yazan: Maritzan 
Tilrkce7e Cevlren: Yazan: Leo Markum 

Türkçeye 
"). B. 

Ömer Rıza DoJrul 

40 - İsmet İnönünün hayatı 
39 - Bir sokak hadisesi 

38 - Her genç neler bilmelidir? 
37 - Cihan Harbinin kısa bir hu

lisası. 

Şimdiye Kadar Çıkan Kitaplar 11 • 12 - Demokrasi ne deınektir? 
10 - Nasrettin Hocanın hayatı 

9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. 

35 - 36 - Sanayi Kralı I - II 
34 - Tolstoy. Hayatı ve Eserleri 
33 - Artistin ölümü. 
32 - Ingilterede sanayi inkılabı 
31 - Yahudi düşmanları 
30 - Lord Nelsonla Ledi Hamllton 

1 

29 - Ege kıyılarından 
28 - İspanyada iitiklal savaşı 
27 - İtalyan hİkayeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınlan 
2:5 - Ablam nasrl evlendi? 
24 - Çinin kurtuluı kavgası 
23 - Kırmızı saçlılar cemiyeti 
22 - Kabahat kimde? 

21 - Aşkın tekamülü 
20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkları 

18 - Kenaı kendimiei tahlil 

17 - 26 erkek ve bir kız 
16 - Yirmi yıl eonre 

14 - 15 - Karmen 
13 - Büyük Katerina ve aşkları. 

8 - Nefse itimat 
7 - Kazazede. 
6 - İspanyada engizisyon: 
5 - Acemi bir köylü km. 
4 - Markopolonun sergüzeştleri 
3 - Kabuluna çekllmiı adam. 
2 - Rip Wan Winkle. 
ı - Atawkün hayatı. 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. Adres: Ankara c!lddesi Re~it 
Altı aylık abone 4 i lıradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü- Efendi Hanı birinci kat, Posta ku-

tüphane hediye edilir. tusu 97. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Mektebimize 939 y11ı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mektebin tahsil~üddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı se. 

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

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

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe alı. 
nacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve ya§
lan on betşen küçük on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yiüsek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmalan la
zımdır. 

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

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidalarına 
aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - HüviyP.t cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 
C - Mektep sahadetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut bunların mu. 

saddak suretleri, 
D - Pollsce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı, 
E - Velilerinin ızahlı adresleri ve tatbik imzaları 
F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9X6 eb'adında, 
5 - Yazılma i~i 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 

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

6 - Fa~da tafsilat için Ortaköyde Mektep müdürlüğüne müracaat olun. 
malıdır. fstanbuJdan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu ıönde-
rilmesi lhımdır "5272 .. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Türk Inkılabı tarihinin ikmal im ihanlan 8/ VIII 939 Salı günü saat 

9 da Edebiyat Fakültesinde yapılacaktır. Alakadar talebeye iran olu
nur. (5794) 

~ .................................... ~ 
Ankara Elektrik 

Şirketi Müdürlüjünden: 

ŞEBEKE ŞEFi MUAViNi ARANIYOR : 
Ankara şehri Yüksek ve alçak tansiyon şebekesi için bir tebeke tefi 

muavini aranmaktadır. 
Şartlar: Bir fen mektebi mezunu bulunmak, bu sahada uzun müd

det çalıpnıı ve tecrübe ıahibi olmak. 
Vaıüesi: Yüksek ve alçak tansiyon febek91i heaabıt ve projelerinin 

haıırlanrnası ve tesisi, masraflannın teıbiti, Yükıek ve alçak tansiyon 
teıisatının te1isi ile tekmil tevzi tesiıatının kontrol ve bakımı. 

* * PERSONEL ŞEFi ARANIYOR: 
Şartlar: Liıe mezunu olmak ve maaş ile yevmiye he1&batı ve vergi 

lılerinde kabili tevsik tecrübe sahibi bulunmak. 
Talep edilen aylık miktarını zikretmek prtiyle tanıim edilecek mu. 

faısal tekliflerin 8.8.939 tarihine kadar Ankara Elektrik ve Havagazı 
Şirketine gönderilmesi llzımdır. 

------~;;;,;;;;;;;;;;::;;.._ __________ __, __________ ....,:.=: __ ~--~-
Darphane ve Da111ga Matbaası MüdürlUii111den : 

1 - Yerli malı yüzde 99 saf 50 ton külçe kurıun 300 ton vestfalya 
Alınan ızabe koku ve 8.000 kilo Sudan zamkı kapalı zarf. 

2 - 120 ton Alman gazhane koku ve 80 ton kriple maden kömürü 
açık ekılltme usuliyle satın alınacaktır. 

3 - Külçe kur,unun muhammen bedıli on dört bin ve muvakJuıt 
teminatı 1050 Ura, izabe kokunun dokuz bin teminatı 675 lira Sudan zam
kının altı bin, teminatı 450 lira, Alman kokunun iki bin be§ yüz seksen. 
teminatı 193,5 lira, Kriple maden kömürünün bin seksen temlnatı 81 
liradır. ' 

4 - Kurşunun ek&iltınesi 8.8-939 izah• kokunun 9.8.939 zamkın 
10.8.939, Alman kokunun 11.8.939 Kriple maden kömürünün 14.8.939 
ıünlcrl saat 14.S da idaremizdeki kornwyonda yapılacaktu'. 

5 - İstekliler şartnameleri almak ve mühürlü nümuneleri görmek 
Ozere 22.7.939 tarihinden itibaren hergün Hat 14 .. 16 ya kadar idaremiz 
muhasebesine müracaat edebilirler . (5331) 
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Ordu Hastabakıcı Hemılreler Okuluna Ait 

Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiıtirmek ü:ıere Ankarada M. M. Ve

kileti tarafından "Ordu hrutabakıcı hemşireler okulu,. açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bı.ı. okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta
hınelerirıde yapacaklar. ond411 sonra arzu ederlerse memleketteki bü
tUn sıh>ti teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira hJrçlık verilecek ve iate ve ilbaıları tamamen okula ait ola
caktır. 

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

6 - Okıd 15 F;ylQl 939 da tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul ~artları şunlardır: 

A - Türkiye Cilmburiyeti tebaaaından olmak ve Türk ırkından 
l!>ulunmnk. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra

poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazım~ır.,. 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmamak: 

D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po

lısçe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,. 

E - En aı orta okul tahılllni bltirınit olmak veya bu derecede 
tahsil ıördi.iğünü isbat etmek "Tudikname suretleri musaddak olarak 

eklenecektir.,. 

P' - Evli veya nisanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan• 
tarla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildi 
milabit evrak keza eklenecektir.,, . 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendllilfnden terketti§f, yahu 
evlenm•k ıuretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkartldıl' 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadılı veya tamamlauıadıJı 

veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masrfalannı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 

vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tudikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. -

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihan11z olarak kabul. edilecektır. 

9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlar• Ankarada• 
kiler M. M. v. Sbh. lş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vaU. 

Jfklerfne, kaıadaldler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ne 
M .• M. V. Shh. İf. D. ne yollanacaktır. Müracaatlann 25 Ağustos 939 da 
1Cnu ahnınıı olacaktır. 

10 - Talipler in kabul edi1dJklerJ ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildlrllecektlr. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduJu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak v• "M. M. v. Shb. it 
D. ne hitaben yazacaklan dilekcede bunu turlh edeceklerdir.; 

"1016,. "3559,: 

~ ....... ! ............................ ~ 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 26 Eylulde Başlar 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Türk

çe, İngilizce, Frans.zca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
V:atllı ücret 250 lira, gUndnlü Ucret 60 liradır. 

' Kayıt muamelesi yapılınaktadır.•••••• .. 

Devlet Hava Yollan Umum 4Müdünlüğü.wden: 

Hatlarımıza ilaveten 7 Ağustos 1939 Pazartesi gününden itibaren 
btanbul • İzmir arasında "dolru,, seferler ba§lıyacaktır. 

Hava hatlan \ 

Ankara • lzmir "İstanbul üıerinden,, 
İstanbul - İzmir "doiru" bat 

Bilet fiatlan l. 
Gidiş Gidiı-Dönflt 

Lir a Kr. Lira Kr. 
40 00 57 00 
20 00 28 50 

7 Aiustostan, itibaren Hareket Saatleri 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

14 00 

fstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 15 

Adanadan hareket 

Saat Dakika 
7 10 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

f zmirden hareket 
Saat Dakika 

,, 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakik• 

15 00 

İımirden hareket 
Saat Dakika 

9 00 

fstanbula muvasalat 
Saat Dakika 

16 00 
Ankaraya muva&alat 

Saat Dakika 

11 30 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 

17 23 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

9 20 
hmire muvasalat 

Saat Dakika 

18 10 

İstanbula muvasalat 
Saat Dakika 

9 00 
İzrnire muva1&lat 

Saat Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 45 

Fazla tafsilit için: Meydan Müdürliiklerlle Acentalara müracaat edi 
mesi. .. ~~28 .... ~~77 .. 

• 
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ile SABAH · ö G LE · AKSAM HER YEM EKTEN S ON R A günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalayınız. 

müferrih ve midevfdir. MI· 
DEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin ıatif bir 
yardımcısıdır. MiDE ve 

BARSAKLARI ahıtırmaz ve yormaz. INKIBAZ, hazımsızhk, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKS,LIK ve 
yanmalarında emniyetle kullanılabilir • 

• .. . M ı o E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MlDE A(;RILARI ve EKŞlllKLERlNI ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 
Hulasa : hissedilen çöküntü ve A(;IRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en müessir musahhihi olan MAZON Meyvatuzu alınız. 

Daima 
Daima 

Genç 
Güzel 

İngiliz Kanzuk eczaneşi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

"simli 2 sa'li'~seri. bütün dünvanm en 
ükemmel güzellik müstahzarlan
ır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
!eminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Ba lsamin Kanzuk 
Kadın ~üze11i~inin sihrini terki

Jınde saklıyan en ciddi ve şayanı iti 
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü
tiin kadınlar için zaruri bir ihtiyaç
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem cins 
}eri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklı~ını temin 

~der. Yüzdeki çil ve lekeleri ahr 
;ivilceleri tamamen izale eder. 
•;aştan sonra cilde latif bir serınlik 
erir. 

İn~iliz KANZUK .eczanesi 

BEYOÔLU - İSTANBUL 

KAYIP - İstanbul Ithalat gi.ım
rugünün 35993 sayı ve 6. t.939 tarih
lı beyannameye ait 1405.01 liralık ve 
9.1.939 günlü makbuzu kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hukmu kalmamıştır. - Asmaaltı No. 
15 çuvalcı Ruben Alaluf. 

KAYIP - Fransız 'For lisesinden 
320 senesinde aldığım şahadetname. 
i kaybettim. Yenisini alacağ'ımdan 1 

.,kisinin hükmü yoktur. -- Rıfat 
nceman. j 

MAZON ismine ve HOROS Markasına Dikkat E~iniz 

(E5) 
(g} 

Satıcılarına! 
Bira fiatının yakında ind~rileceği düşüncesile 
bazı bayilerin kafi miktarda sipariş vermek 

istemedikleri anlaşllmıştır. 

Bira Fiatı İndirildiği Zaman 

BAYiLER ELiNDE BULUNACAK SISELI BiRALAR 
iÇiN f ARK VERILECEGI CiHETLE 

Her bayiin hiç bir zarar endişesi olmadan devamh 
bir surette sipariş vermesi tavsiye olunur. 

İnhisarlar İdaresi ,I __________________ .... __ ... _______________ , 
Maden Mühendisi Allnacaktlr. 

İktısat Vekaletinden : 
~ereye Gideyim DiyE 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, nem ya_ 

Taşra ve Merkez Teşkilatımız için 250 • 400 lira ücretli maden mti- ı kın, Hem Gtizcl 
hendisleri alınacaktır. ı 

Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlü- Duhuliye 10 Kurrı-.tur. 
' oa~ .......... ! ............. . ğüne müracaatları. "3537,, '5cı :ı,, 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Edirnede I~anbul yolunda iken ma· 

•••••••••••••••• ..... ------•'\ l halli ikameti meçhul olan Ismail oğ
lu Ali Kaşif Filibeye: 

• 

SIK BAŞ y r 

PERT 
Briy ntini 

Terkibindeki huıuıiyet itibarile 

saçların kırılmaıına ve-koruya
rak kepeklenmeıine mini olur. 

Saçları harici teıirattan korur. 
Tatlı .bir yumufaklik ve ta. 

bii bir parlakiık·'babşeder. ı ı 
Her Eczane ve ıtriyat 

ı~ mağazalarında bulunur 
1

, tı. 

Edirne Icra Memurluğundan: 
Edirnede Trakya Un fabrıkası ve

kili Avukat Cevdet Onerın Edirnede 
Ayşekadında tüccardan Ali Kitşif 1"i
libe aleyhine ilama müsteniden 671 
lira ve 25 kuruşun ücreti vekalet, 
masarifi muhakeme ve icraiye ııe o
denmesine daır yaptığı icra takib: ü
zerine borçlu namına tanzim ve teb. 
liğe verilen icra emri mumaileylıin 
ikametgahının meçhuliyetine binaen 
nıilbaşir tarafından bila tebliğ iade 
kılınmış ve icra tetkik merciince teb
ligatın bir ay müddetle ilanen yapıl
masına karar verilmiş olduğundan 

bermucibi karar bir ay içinde borcu 
ödemez. tetkik merciinden veya tem
yiz ve yahut iadci muhakeme yoluy
la ai~ olduğu makamdan icranın ge. 
ri bırakılmasına dair bir karar getir
mezseniz haciz yolu ile icr:ının de
vam edeceği ve fine bu müddet i
çinde mal beyanında buluhmazsaniz 
hapis ile tazyik oltmacağıruz icra em
ri makamına kaim olmak üzere il..1.n 

1 

olunur. 
KAYIP - Galatasaray liseı.inden 1 
dığım şahadetnamem kaybolmuş-

ır. Yenisini alacağımdan eskisinin ' '-•••lllllİ••••'~İlll••••••••••llll••----a' 
.lıkmu kalmamıştır. - 22ı3 Raü. j ;«;;.. - il\ 

;{{ft. YIP - 2866 numaralı bisikle. 
~ plakasını zayi ettim. Yenisini 
ımdan hukmu olmadığı ilan o

·r. - Behzat Talaysum. 

fatih Kaymakamhğından : 
Edirnekapı haricindeki temızlik ahırlarında birikecek gübreyi her 

gün kaldırılmak şartı ile ve üç ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Talip olanların Fatih 1fozc.s1 belediye encümenine müracaatları ilim er 
• lunur. (5862) 

Ot. ŞÜKRÜ Mt;H.MET SEKBAN 

Gureba hastanesi elit ve zührevf 

hastalıkları aabık hekimi 

Cağaloğlu, Kapalıfırın karşısında, 

No. 30 Her giln 4 ten 7 ye kadıır 

Tel: 21614 , 

·. Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Sirkecide Vezir iskelesi caddesi üzerinde bu kerre inşası tamamlanan 

dairevi kagir dükkan müzayede ile ve üç sene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik muhammen bedeli 600 liradır. Muvakkat teminat 45 li. 
radır. Miizayede 14--8-939 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. İşlet
me binasında yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte komisyona 
mtiracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan veril-
mektedir. "5683 .. 
.................................................. ~ 

z MIN 
Ekzemanın llCicıdır. 

Yara v e çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruttur • ....................................................... 
~•SAÇLARIMA AK DOŞTO - SARSAM ŞENl-

Şarktlarının bütün inceliklerini pla. 
ğa almak suretile yen' bi..,,.•ı.UN..U::..------..-...=. 

kıyet eösteren dünyanın en büyük 

plak fabrikası 

COLUMBIA ŞiRKETi . 
Çok sanatkar ve hassas bir sese ma

lik olan yeni okuyucusu 

MENŞORE TUNAY 'ı n 17585 No. PICiğını 
Muhterem müşterilerine takdim eder 

·-

GA YRIMENKUL · SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : ·~ 
M.~hmet Fuadın 13767 hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı (1000) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı 
maddPsinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Unkapa
nınıh eskı Hızır Bey yeni Hacı Kadın mahallesinin İmaret Sabunhane 
sokağında eskı 8,8 M. 8 m. 8 m. yeni 10-12-14-16 kapı 331 ada, 7 
parsel No. lu bir üç bölüklü ahşap iki evin tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. 

S a t ı ş tapu sicil kaydına g ö r e yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek istiyen (125) lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımızdan 

birinın teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
Belediye resimleri ve tellallye rüsumu borçluya aittir. 

Arttırma şartnamesi 14-8--939 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma :H.9.939 tarihine müsadif Perşembe günü Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır~ Muvakkat ihale yapı 
labilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayri. 
menkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 6.10.939 tari
hine müsadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 
yapılacaktır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde birakı 
Lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
ması!1dan~~r5- kalır,.laJ.. _Daha fazla mali.ımat alm~k istiyenlerin 38/ 1460 
dosya numarasiy1e sandığımız hukuk işleri servıs}ne müracaat etmeleri 
lüzumu ilim olunur. 

r ......,.. J * 
\ 1 DiKKAT: 

Emniyet Sandığı: Sandıkfan alman gayrimenkulü ipotek ~östermek 
istiyenleW muhamminlerirrifzin koymuş olduğu kıymeti11 yüzde 40 ını 
~avüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek su-

~etiyle kolaylık gösterm::t~ir. ' t5944) 

OnivJrsite Rektörlüğünden : 
Ünive~itenin bütün fok~telerile onlara bağlı mekteplerde kayıt ve 

kabul muamelesine 15 eylulde ikmal ve mazeret imtihanlarına da ey. 
lıil sonunda başlanacaktır. Taliplerin fakülteler dekanlıklarına müra-
caatları. (5914) 

• Sahibı ve Neıİriyat Mü dürü B~lil Lfitfü DÖROÜNCtl. Gazetecılik ve 
Ne~vat T . L. S . Rasıldı2ı veT TAN Mnthıu~cı 


