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I D E A L 8 0 R O 
llu kitap bUrolarının it çıkarma kudretini arttırmak llteyenler 
için kıu, fakat amelf bir kitaptır. O alze az maaraflarla '°k it 
naaıl j•karılablleceOlnl gleterir. Fena ve yanlıı bOro uaullerl 
yOaUnden geri kalan, hattı urar edet1 vaya batan mu .. eaeler 
aayılmıyacak kadar çoktur. llu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 

yazılmıftır. Fiyatı 50 Kr • 

_,_Mi ili--,-· ~-·f--.. -B_o_I u-d-a~I 
Cümlıurreisimiz, Pek Coşkun 
Tezalıüratla Karşılandılar 

Ve Geceyi Boluda Geçirdiler 
reisimiz İnönü, aaat 16, 1 O da Aband ıölüne 
ıelmitler ve burada Bolu Valiıi Naci Kıcıman 
tarafından istikbal edilmitlerdir. lnönü, ıöl 
civarında biT gezintiyi müteakıp Boluyu ,eref
lendirmitlerd ir. 

Jlmiral Sir Cannigham, dünkü öğle ziya/etinde daueılileri ile görüfÜ)'Or 

Ankara, 5 (TAN Muhabirinden) - Cüm
hurreia!miz lımet İnönü, bu aabah aaat 6 da 
refakatlerinde refikalan ve maiyeti erkim ile 
Emniyet Müdürü Şinaaı T olıay olduğu halde 
Ayq, Beypazarı, Mudurnu yolu ile Soluya ha
reket etmitlerdir. İnönü, Beypazarında ve A
y&fta halkın büyük tezahüratı arasında istik
bal edilmltlerdir. Bu iki kaza merkezinde ya
rılllf&r aaat kalan Milli Şefimiz, öğle yemeğini 
Mudurnuda yemitler ve akf&DI& doğru Bolu 
istikametinde seyahatlerine devam etmitlerdir. 

Bolu, 5 (TAN Muhabirinden) - Ankara 
civarında bir ıezintiye çıkmıt olan Cümhur- \ 

Cümhurreiıimizin ıelmekte olduğunu ha
ber alan bütün Bolu halkı yollara dökülmütler 
ve en içten tezahüratla Milli Şefe kartı aonauz 
ıevgi ve saygılarını göıtermitlerdir. Şehrin 
methalinde aıker, jandarma kıtalarıyle poliı 
müfrezeleri ihtiram reımini ifa eylemitlerdir. 
Bolu battanbap bayraklarla donatılmıt ve 
tenvir edilmit bulunmaktadır. Milli Şefimiz 
bu ıeceyi Boluda ıeçireceklerdir. INGI LIZ FiLOSU GiDiYOR 
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Veda Ziyafeti Verildi 
Hasan Ali Yücel 

ŞOra Kararlar'"' 
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lngiliz Amirali ue Donanma 
KamanJanuna hirarıula 

HALK TA AFINDAN 
ZIY ARET EDİLDi 

Malaya Zırhlısı da Bugün lzmirden Ayrıl.yor 

\ı.ah diyor 
Şehrimizde bulunan Maarif Veki

li Hasan Ali Yücel, dun, öğleden son
ra Yerli Mallar Şergisini gezmiş, bu 
seneki sergiyi çok beğenmiştir. Vekil 
Galatasaray lisesinde gazetecileri de 
kabul ederek beyanatta bulunmuş. 
tur. Hasan Ali Yücel, üç dershaneli 
köy mekteplerinin beş sınıfa çıkarıl
masındaki faydalan anlattıktan son. 
ra, bu ders yılından itibaren mektep
lerde tedrisatın öğleye kadar yapı
lacağını, öğleden sonra talebenin 
muallim nezaretinde derslere ~alışa. 
cağını söylemiştir. Maarif Vekili, im
tihan talh!latnamesi meselesine de 

Dost ve müttefik İngilterenin Akdeniz kuvvetlerine men
suo filo, bugün öğleden evvel limanımızdan ayrılacaktır. Fi
lonun zabitan ve mürettebatı dün de bütün gün şehrimizi 
gezmiye devam etmişler. her tarafta gördükleri hüsnükabul
den ziyadesiyle memnun olduklarını fırsat buldukça ifade et-

li f al S C h d temas ederek, gelecek ders senesin. 
mişlerdir. Kıymet· misa irimiz amir ir unnig am, o-

den itibaren "Devlet imtihanı,, siste-
nanma kumandanı amiral Şükrü Okan şerefine bir öğle ~ya- minin kabul ~ileceğini haber ver-
feti vermiş, bunu dün gece Siimerpalasta amiral Şükrü Okan miş ve böylece bundan böyle iki im. 
tarafından verilen bir veda ziyafeti takin etmiştir. tihan yapırmıyacağını tasrih etmiş-

Amiral Sir Cunnigharn'm, dün sa- tir. Maarif Vekilinin bu beyanatını 

Belleıen'de lnönünün el yazıları ile intişar eden 
malıaleden 6ir parça 

lnönü'nün Türk Tarih 
Kurumuna Iltif at 

• 

ve Direktifleri 

lngiliz ve Fransız 
Askeri Heyetleri 
Moskova Yolunda 

1 at 13 te Warspite amiral gemisinde aynen apğıya yazıyoruz: 
donanma kumandanımız Şükrü Oka- Şarcının lıararları 

"Sevgili Ebedt Atatürk! Tarih Kurumundan 
Beklediğin Maksatları Biz ve Bizden Sonra 

Gelecekler Atk ile Takip Edeceğiz .. 
nın şerefine verdiği öğle ziyafeti pek .. _ Maarif Şürası, irfan tarihimiz- Türk Tarih Kurumu tarafından üç ayda bir neşredilen 
samimi bir hava içer?.inde saat 16 d h kik l · 1 

k Is e 8 aten hayırı netıce er vere- Belleten'in son nüshası Ebedi Şef Atatürkün aziz hatırasına ya adar devam etmiştir.Ziyafette cek bir hadise olmuştur. İştirak eden 
tanbul kumandanı General Halis Bı. bütün aza Erzurumdaki ilk okul öğ- ithaf edilmştir. 
yıktay, kurmay heyeti, İngiliz ve retmeninden üniversitelerimizin or. Milli Şefimiz İsmet İnönünün "Atatürkün aziz hatırası
Fransız sefirleri de bulunmuşlardır. dinarvüs orofesörlerine kadar maa- na,, başlığını taşıyan çok beliğ bir yazılan ile yerli ve yaban-

İngiliz sefiri, dün ziyafetten sonra <Souu Sa. 10 Su. 2J cı tanınmış bir çok alim ve muharrirlerin .Atatürk hakkımhki 
Londra, 5 (Hususi) - Moskovadan bildirildiğine göre, 

hususi memuriyetle Londradan Moskovaya giden ve şimdiye 
kadar yapılan müzakerelere iştirak eden İngiltere hariciyesi 

Orta Avrupa ıubesi şefi Mister 
Strang, yann Londraya donmek üze. 
re tayyare ile hareket edecektir. 

Moskova, müzakereleri Mister 
Strangın gıyabında devam edecek, 
ve İngiltere, Moskova sefiri tarafın. 
dan temsıl olunacaktır. Mister Stran
gın geri donmesine sebep, hariciye. 
deki işlerinin birikmiş olması ve ken 
di işi başında hazır bulunması zaru. 
retidir. Onun için lüzum hasıl olma. 
dıkça Moskovaya avdeti beklenme • 
mektedir. 

A•lıeri heyet ltarelıel elti 
Moskovaya gıdecek lngiliz ve Frıın

ıız askeri heyetleri bugun deniz yo
lu ile hareket ettiler. 

Heyet, Kiel kanalından geçerek 
yolu kısmak niyetinde• değildir. O • 
nun için Danimarkaya uğrayarak yo 
luna devam edecek ve ancak gele 
hafta sonunda Moskovaya vuaçağt 
tı;ln o zaman iki taraf arasında m · 
llkereler bqlayacakbr. " 

.Mırdu.·~ heyetinin reui Amiral 

'd P. Emle - Erle 

sefarethanede dost memleket bahri- ~ makaleleri Belleten'in bu fevkalade 
yelilerini kahul etmiştir. Kabul res- D 

1 
s A 

1 1 1 
nüshasında toplanmıştır. 

mi 19 a kadar devam etmiştir. ev et ınaı ş etme er Milli Şefimizin "Atatürkün aziz 
Donanma Kumandanı Amiral Şiik- hatırasına,. başlıklı yazılarını aynen 

rü Okanın dün gece saat 20,30 da u M •• d •• ı •• w •• buraya iktibas ediyoruz: 
Amiral Sir Cunnigham şerefine Sil- um u ur ugu "Türk Tarih Kurumu. bu niishada 
merpalasta verdiği veda ziyafetini m bir toplantı tertip etmiş oluyor Bu-
müteakıp, vapurla Boğazda bir ge- K 

1 
na hepimiz hürmet ve muhabbetle, 

zinti yapılmıştır. Muhterem misafiri. T k • ı A t k koşarak geldik. Cemiyet kurmak, ce. 

::. A.:1.:!.!n~°.ı':'ı:!':"'f!"ı!ı: eş ) a ) uru aca =~il t~d:d~n~~~ h:.~~rk~:~ 
bulduğunu, dost ve müttefik Türki- Ankara, 5 (Tan Muhabi- mıkyasta bir tebeddül olacağı mahareti idi. Bu toplantıdan onun 
yeye bu ziyaretinden duyduğu son- rinden) _ Sümerbank ve Eti- zannedilmektedir. ruhu şadolacaktır.Bize bu fırsııtı ver. 
S\lZ memnuniyeti daha fazla ifade e- . . Sümerbanka bağlı olan Beykoz diji için de Türk Tarıh Kurumuna 
decek söz bulamadığını ve tarihi bir banka merbut sanayı ve maadm Deri ve Kundura fabrikası. He~ke te,ekkür etmeliyiz. 
kıymeti olan bu seyahatten edindiği müesseselerinin birleştirilerek mensucat fabrikan, Sellülöz sanayi Türk Tarih Kurumu. milli kültü
tatlı intıbaları katiyen unutam1yarak İktısat v, kAl t' b ğlı "Dev- müessesesi, Türkiye Demir ve Çelik rümüz. kültürel terbiyemız k;in bi.. 
daima hatırlıyacağını söylemiştir. e a e ıne a fabrikalan müessesesi, Kayseri bez rinci derecede faydalı bir muessese-

Warspite dritnotu, diin öğleden let Sınai İşletmeleri Umum fabrikası. Ere~li bez fabrikası. Na • miz olmuştur. Geniş mikyasta enter
sopra halk tarafından ziy~ret edilmiş Müdürlüğü" teşkili için tetkik- zilli bez fabrikası, Gemlik suni ipek nasyonal neşriyata. eski eserler"" ve 
tir. Kabataş önünde biriken ziyaret- 1 ıl aktad B takdirde fabrikası ile Etibanka bağlı bulunan vesikalara ve arkeolojiye dayanan •· 
çiler, motörterle Amiral gemialne nak er Y~~ m . ır: u · Keçiburlu kükürt fabrikası, Ergani raştırmalan, ilim ve ideal ufkumuz. 
ledilmişler ve gemiyi gezmitlerdir. bu muesseselen fınanse etmek bakır madeni işletmesi, Bulgurluköy da yeni alemler açmıştır. Bir mi le-

Dost ve müttefik lngilterenin Ak- icin eski Sanayi ve Maadin ban- bakır madeni işletmesi, Bulgardağı tin en büyük kaybı. kendin"' ıtima. 
deniz kuvvetlerine mensup filo bu. kas be . b"r banka gümüş madeni işletmesi, Kuvarshan dını kaybetmesıdir. Cümhurh et ka. 

·· ·· -ıedi ı ıı d ına nzer vem ı d 1 rt i l t · d 'k· ·· k d '- b gun og en evve manımız an ay· bakır ve altın ma ene ş e mt"sı ar ı ı yuz seneye ya m ır ~ı. t 

rılacak ve don~ız tuafından ıl. kurulacağı ve Sümerbankla E- de yeni umumi müdürlüğe devredi memleketin okumuş geçinenleri. ken-
(Solnf; Sa: 10 Sü; 1) tibankın kadrolannda geniş lecek müesseseler aruındadır. (Sonu; Sa: 10 Sil; 5) 
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PENCEREMDEN! 

Bir ü ··phanede 
Neler Duydum? 

Yazan : M. Turhan TAN 

- İstanbul Belediyesine ithaf • 

Ç oktanbcri ta nif heyetinin iş • 
gali altında bulundUb'U için 

kapalı hiikmünde bulunan Fatihteki 
1illet kitapbanesi on günlerde u. 

muma açıldı ve e\ \ clcc olduğu gibi 
mütalen nlonu hınca hınç dolmıya 

başladı. 

Dün ben de oraya gittim, secti -
ğim kitapları gözden geçirmeğe ko. 
yuldum. Fakat kitaphanecle yadırga. 
dığım bir halet 'ardı. İlkin bunun 
mahil etini pek ka\'raynmndım, sağı. 
ma solumn bakındım, onra • yaka ı 

yırtılmadık bir küfür'in yardımı He

' azil eti ihata elledim. 
l'\leğer, o l adırgadrğım halet, ınii

talea salonunu saran gürültü 
l\fnli'ım olduğu üzere kitaphaneler, 
daima bir mfıbed iikrineti taşır. İn
sanlar, ibadet sıra ınd:; vicdanları ile 
haşhaşa kalma) ı nasıl ic;tcrlcrsc ki -
taphaneye gidenler de derin hir sc -
izlik içinde kitnplariy\e kar ı karsı

ya kalmak arzu edcrlm. 
Edebiyat ynpmağa liizum yok. 

Kitaphancde gürültii olmaz, kitaphn. 
nede öksiirük bile idra 'i hırpalar. 

Halbuki • lillet Kitaphtınesinin nıli • 
talen nlonunda bu pe'' büyük cart 
ihmal edilmiş , .e salon ı~iirültüden n. 

turulmaz bir hale getirtlmiştir. 
Bunu, bu güriiltüyi.; haddini IJil • 

mez okuyucular mı yapı)or? .. Ha)ır. 
Kiitiiphnne memurları mı - me cHi 
sohbet olarak • bu hnl••ti 'iicude gc. 
tiri~ or? .. Yine ha~ ır. lfonu, miltnlcn 
salonunun cndd::ı~ e na cır pencereleri 
altına sıralanan otobii•.ler varah •or. 

Evet, Belediye sey ·iisefcr idaresi, 
bilinmez nasıl bir za•'1retle, otohıi • 
lerin durak l ::ıri oları>k kitaphanenin 
mütalea salonuna bit şik yeri g(i ter. 
miştir. Tram\ allar ,·,n i.itedenberi o
rada durdukları, ile• i geri manc\ ra
larını orada yaptıkları için mütaleıı 
nlonunda gürültüden oturmak 'c 

hele kitap oku) up da bir şey anin • 
mak imkanı kalmıJını tır. 

Bir nokta dahq var: Kitapham•yc 

gelenler arasındn üniversiteli, li eli 

«enç bayanlara du ık sık te adüf c-

" dilmcktcdir. Halbuki orada durrm o-

tobii lcrin genç ~\>förleri. genç kon • 
doktorlan • gen<''ik hakkını yerine 
getirerek • bo) u•ıa şakalaşıyorlıır, 

boyuna açık saç•k hika~eler söyHi • 
;) orlar 'e ara rn da kiifiir temrini 
;) apıyorlar. Kfüiiphanenin yanında 

olmasa ne tc1Jkit, ne tc7yif edilmesi. 
ne rıza gös(crmiycccğimiz bu g::ınC' 

hareketlerden o bayanların derin bir 
eza duyduklarına süphe mi var? 

Dernek i ti~ orum ki medeni mem
leketlerde kütüphanelerin iikuııu • 
na yardım olunur. Halbuki Millet ki. 
tnphanesinin du\'arları dibinde \'e 
hilha a miitalen alonu pencereleri. 
nin altında otohiis durağı kurulmal\. 
in bu medeni vecibe ihmal edilmiş -
tir. Otohii lcrin biraz ileri~ e nakli i. 
sc daima miimkiindür. :\fuhtcreın 

Bcledi)eınizin hu noktaya dikkatini 
cnlbcdcriın. Şayet eyrii efcr idare i 
mana ız bir inat ile vaziyeti muhofa. 
zada ısrar eder e Maarif 1\liidiirlıi • 
ğiinün kütiiphaneye bnska bir binn 
araması zarureti hasıl olacak \'e çün. 
kü hu giiriiltü yiiziinden o giizel mii
es e e ziyarctçic;iz kalarnkhr. 

Dahiliye Vekili 
Sergiyi Gezdi 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Vc
kıli Faik Oztrak, dun Ycrlı Mallar 
Sergısini gezmiştir. Dahihyc Vekili, 
Sergide gazetecilerin suallerine ceva. 
ben kısaca demiştir ki: - ·-

"- Haliç servisi, şirket zamanın
dan çok daha iyi idare ediliyor. Ve
saiti de o zamandan çok daha iyi 
vaziyettedir. Iradı masnrifatmı ko· 
rumaktadır. Darülacezede herkes 
rremnundur. Çocukların sıhhi vazı
yetlerı de pek iyidir. Çocuklar gel. 
dıkleri sartlara nazaran çok daha i
yi 2orunuyorlar.,, 

---01---

Yolc:u Salonu lnıaatı -
Yolcu salonunun bir an evvel in-

ası icın Münakalat Vekaleti şehri
mize uç kişilik bir muhe,1dis heyeti 
gondermistir. Muhendısl ... r inşaatın 

suratle ikmali için tedbırlcr almak 
üzere tetkikler yapacaklardır. 

Fırınlarda 

Temizlik 
Gözetilecek 

-0-

Belediye Müfettişleri 

Geceleri de 

Fırınları Teftiş Edecekler 

Piyasada A iman Propagandası 

Almanlar 15 Ağustostan Sonra Ma1 
Gönderilmemesini Biidirdiler, Bir 
Italyan Firması Borcunu Odemiyor 

6 - 8 ~ !)3!) --

Oğlunu 

Öldürmek 
istedi 
-o--

Bir Baba Balta lre 
Çocuğunun 

Sol Omuzunu Kopardı 
1 Temmuzdan 27 temmuza kadar 

belediye memurları tarafından fırın. 
!ardan alınarak tahlil edilmek üzere 
Belediye kimyahanesine göderilen 
ekmeklik unlardan yüzde beşinin bo
zuk ve çeşni harici çıktığı goriılnıiış
tür. Yine ayni muddet zarfında fırın. 
lardan alınarak kimyahaneyc gönde
rilen ekmek nümunelerinden yiızde 
12 si bozuk ve çeşni harıci çıkmıstır. 
Bu neticeden bazı fırmlnrın gizli bir 
surette bozuk ve çeşni harici unlar
la ekmek imal ettikleri ve böyle bir 
hareketle hem halka gayri sıhhi ek
mek yedirdikleri, hem de ihtikar yo
luna saptıkları anlaşılmaktadır. Bu 
netice ile karşılaşan belediye, dün 
kaymakamlıklara bu husus için bir 
tamim göndermiştir. 

Dun Almanyadan piyasamıza yeni haberler gelıne-1 dırılmıştır. Alman ticarethanelerine mensup ba'l.ı mü
miştir. Alman ithalat bürolarından verilen perıniler rr.essiller de bu teşkilatı idare için şehrimize gelerek 
üzerine tüccarlarımız, kendilerine verilmiş olan Eyllıl bır müddet kaldıktan sonra avdet etmektedirler. Bilecik (TAN ) - llyasbey nahiye-
ve Birinci teşrin siparişleı:-inin tehir edilip edilmedi. * sinin Ayvacık köyünde bir baha. oğ-
ğini Bcrlinden sormuşlardır. Gelecek cevaba göre Al- Çekoslo\·akya için piyasalarımızdan yapak topla!"- lıınu tehlikeli surette yaralamıştır. 
manyaya yapılacak ihracatın vaziyeti anlaşılac.::ıktır. Ey- masına başlanmıştır. Çekyaya gönderilecek yapakla. Tafsila~ ş.ud~r: . .. .. . . 
lul ve Teşrinlerde teslim edilmek iızere yapılmış angaj- rm İzmir ve Trakya mallarından olması tercih edil- Ismaıl ısmındekı koylunun ılk ka
manlarda yapak, tiftik, muhtelif deriler. hububat ve ınektedir. Dün bu satışlar için 120 bin kiloluk ilk parti rı~ından iki oğlu ve bir kızı vnrdır. 
zahire dahildir. Alman tüccarlarının Ağusto'Sun 011 be. kilosu GO • 62 kuruştan verilmiştir. 1 Yirmi sene kadar evvel aldıgı ikinci 
şinden sonra mal gönderilmem~ini istemeleri piyasa- * kansının da eski kocasından ikı kızı 
mızda hayretle karşılanmışbr. Bi yumurta tüccarımız İtalyaya satıp gönderdiği iıc ve bir oğlu mevcuttur. 
Bazı tüccarlar, Almnnyanın hububat rekoltesinin hın liralık yumurta bedelinden bin lirasının ödenerek !kinci kadın, çocuklarını, yeni ko. 

miktarını kat'i olarak tesbit edememesinden dolııyı mutebakisinin bir senedenberi ödenmediğini alakadar casının çocuklarile evlendirmek is
böyle bir tedbire lüzum gördüğünü söyluyorlar. makamlara bildirmiştir. Yapılan tetkikata güre bu temiş, Ismailin birinci kaNsı buna 

Dün Alman Permi Dairesinin arpa fiyatını beş para tüccarın yumurtlarım satın alan İtalyan firması ancak razı olmamıştır. Fakat ikinci kadının 
artırarak sipariş vereceği söylenmişse de bu haberin bin lira kı)Slletinde yumurta ithal permisine malik düşünceleri evde hiıkim olmıya baş-
p.iyasa propagandası olması ihtimali vardır. Piyasa- olduğu ıçin diger iki bin liralık yumurtayı kanunsuz 

lamış, Ismail, öz çocuklarını evinden 
mızda Almanya hesabına çalışan propagandacılar faa- Ur yoldan geçirerek ithal etmiş ve satmıştır. İtalyan 
liyetlerinı arttırmışlardır. Bu propagandacılar tüccar- firması iki bin liranın üzerine oturmak için tüccarı- çıkarmak niyetini kurmuş ve onlurı 
Jarımız arasında rekabet tevlit ederek ucuz fi,·ntla mal ınıza kaçamaklı cevaplar vererek parayı gönderme- başkalarile evlendirmiştir. 

Bu tamimde halkın gıdası üzerin
de ihtikfıra mahal kalmnmak üzere fı 
nnlann geceleri de teftiş edilerek 
rnstlanacak her cins undan numune 
ahnıp muayeneye göndc..-rilmesi ve 
buralarda çeşni harici un bulundu. 
rulmasma mani olunması, çeşni ha
rici un bulunduran fırın<'ıların sid
detle tecziye edilmesi alakadorlara 
bildirilmektedir. 

kapalı;:\ak için hergün Alman ithalat biirolarile te- mcktedir. Yumurta tüccarımız Ticaret Veka1w?t!nt? mü- Oz çocuklarına ilkbahar sıraların. 
mastndırlar. Alman ithaliıt daireleri Romanya ve Yu- rucaat ederek matlübunun temin ed:Imcsi kin bir ca- da, dört odalı evinden bir odasını 

n&nistanda olduğu gibi memleketimizde de teşkilathm- re gösterilmesini dnemistir. kendilerine ayırabileceğini, harman 

BOGAZiÇI 

Yakında imar Edilecek 
Belediye, şehirde oldug11 gibi Bo

gnziçinin ve diğer sayfJyc yerlerin
deki arsa ve yangın y~rlerinin \'azL 
yetile de meşgul olmıya karar ver. 1 

miştir. Yangın yerlerindeki enkaz 
kaldırılarak arsaların etrafına duvar 
çekilecektir. Bundan başka bunlar
dan önu rıhtımlı olanlar" varsa ve bu 
rıhtımlar harap olmu s , bunlar da 
yine beledıye marjf etile tamir edi~e, 
cektıir. 

Bundan başka yine f ırın1arda yn. 
pılan kontrol ve murakabeler c:ıra. 
sında ekmek imali işlerinde ~alışan 
işçilerden bir kısmının pek pis gi
yindikleri, tırnaklarımn kirli bulun
duğu bunların bu pis vaziyetle or
talıkta dolnSDTnk un. hamur ve ek
mek işlerile meşgul o!dukları gôrül
tnüş, bunların ~ziyeti }nu(ettişler 

Ayni maksatla Şirketi Hayriye 'le 
tarafından belediyeye bildirilmiştir. 

de temas cdılmcktedir. Belediye bil
Bu rapor üzerine teşkilata gonderi-

hassa Bogaziçindeki arsa ve yangın 
len bir tamimde iıstü, başı pis olon-

yerlerinde şirket tarafından bir ya. 
}arın, ekmek, hamur ve un işlerinde 

hut iki katlı binalar yaptırılarak tak
Jrnllanılmasınn mani olunmnsı. hnt-

sitle satılmasını da teklif etmek ta. ta bu gibilerin fırınlara yaklaştırıl. . . . 
d b 'ld' .1 . t ' savvurtındadır. Boyle bır tedbırle 

maması a ı ırı mış ır. . . . . 
hem Bogazıçı harabıden kurtulmuş ı . ı olacak, hem de şirket vapurları faz_ 

İstanbulda Bıra Yapılacak la müşteri bulmuş olacaklardır. 
Yaz münasebetile bira istihlaki 

çok artmıştır. Ayın on beşinden iti. 
baran ucuzluk eaşladıktan sonra bi
ra sarfiya'tı daha da çoğalacaktır. 

Ankara fabrikasının ihtiyacı karşı
lıyamıyacağı muhakkak görülmekte. 
dir. Bu itibarla Istanbnldu da bira 
çıkarılması mukarrerdir. Domonti te
sisatı satın alınacaktır. Istanbulda, 
lstanbul ihtiyacı için Istanbul suyu 
ile bira yapılacaktır. 

--~(}--

----oı----

Cami Merdivenlerinde 
Yatıl:nıyacak 

Yaz munasebctile son gimleı de ls. 
tanbula civar köylerden fnzln ziya. 
retçi gelmektedir. Bunlardan bir kJs
mının otel ve yahut ltanlarda ikamet 
ctmiyerek Yenicami, Nuruosınaniye, 
Fatih ve Beyazıt camileri gibi bii-.•ük 
mabetlerin merdi\ en ve avlularında 
yntmaktn oldukları gonilmuştür.Yaz 

miınasebetilc seyyahların sık sık ~ch-
Yeni Elektrik Lambaları ri ziyaret ettikleri böyle bir zaman
Belediye, karanlık sokaklara lflOO da bu çirkin manzaraları clogru ltul

elektrik lambası daha konulması için mıyan beledi)·e, zabıta teşkilatına 
elektrik idaresile rnuhabercdedir. Ay gönderdiği bir tamimde ikametgahı 

rıca kaymakamlıklara gönderilen bir olmıyan1arın şehirde dolaşmalarına 

tamimle de mıntakalarınclaki lamba müsaade edilmeme:sini ve bilhassa 
ihtiyacının tesbit edilerek bir liste köylerden gelenlerin mıltlak::ı bir i
halinde merkeze bildirilmesi istenil. kamctgaha bai?lanmasını bildirıni.. -

miştir. 1 tir. 

İstanbul Adliyesir.de 

Yeni Teşkilô v Yeni 

Bir Kadro Y apdc:cak 
Adli~·e ıniistcsarı Selim Nn • 

fiz diin de miiddeiuınumilit;c 

giderek tetkiklerine de\'aın et • 
nıiştir. Adli~ e Vekaleti teftiş 

he~·eti reiSi Sezai d.: bir miid • 
d t kcndi,.ivle herab •r çnl~mı~

tır. Xetkiknttn bilhassa muha • 
kemeletin seri neticelC\nmesi c

tuhılmaktndır. 

l\Iiiste-.ar mahkcnll'lerdcn lıir 

1;ok ihsai malümat almıs, hir sc

m·d~· ne kadar is gifrdiiklcriııi 

\ e ne kadar i yeni seneye dev. 
rcttiklerini tetkik etmiştir. 

lfütiin asli~·e \'C sulh ınah -
kcmclerinin çok yiiklii oldukln. 
rı, hakimlerin me ni saatlerin. 
den sonra bil<' <:nlısınıya ınrc -
hur bulundukları halde isleri 
«ıkaramadıkları sureti katiycdı· 
anlaşılmıştır. 

!\liisl2~ar hııgiin Ankara~ a 
diincrek \C notlarını Vekile ar. 
7~decck 'e muhakemelerin tes. 
rii için i<"a heden tedbirler nh • 
nacaktır. Tedbirlerin hasıncla 

hakimi miinferitlik u u1üniin i . 
tanbula da tcsmili ~elmektct!ir. 

İstanbul mahkemelerinin t:ı. 
tild:.-n sonra yeni bir kadro 'c 
te kilatln calışacakları sanıl -

Tıp Kanunu Profesörlü9ü 
Universite Tıp kanunu doçenti, es

ki tabibi adil Hikmet Yalgın Maarif 
Vekaleti tarafından profcsurlt.j!c t'.!r
fi ettirılmiştir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELİM 

S - Ortaokul muallim mı.~ • 
~inliği inıtiha:ııı ne \:akittir. Ne • 
lerden imtihan yapılacaktır? 

C - Ortaokul muallim mua • 
vini olmak için üniversitede her 
sene açılan imtihanlara bu sene de 
eyllılun birinci günıi başlanacak
tır. İstida ve evrakınızı, ağustosun 
on beşinci glinünc kadar Vekale
te göndermeniz lazımdır. Kaydo • 
lunanlar Türkçe, tarih, coğrafyn, 

riyaziye, tabiiye ve Fransızca, İn. 
gilizce, Almanca lisanlarından im. 
tiha nyapılırlar. 

* S - Orta mektep mezunuyum, 
• •a(ıa Teknik okuluna girebilir 
miyim, kaydiikabul artlarını bil. 
dirir misiniz? 

C - Orta okul mezunu oldu -

ğunuza gore Nafıa Teknik okulu -
na girebilirsiniz. Kayıt zamanı ile 
kabul şartlarını 27 temmuz tarihli 
gazetemizin Sual, Cevap sütunun. 
da yazdık. 

* S - Ailc\• İ bir scb::ıp dola~ ısıv-
lc hu ene erkek lise inin doku • 
zun<"u sınıfında kaldım De\'letin 
herhangi bir leyli mektebine gi • 
re bilir miyim? 

C - Askeri liselere. ac;keri sa. 
nat, Nafıa Teknik, Yüksek Deniz 
Ticaret, Halkalı Ziraat, orta ormnn 
okullarına orta mektep mezunu 
haklarından istifade ederek gire -
bilirsiniz. 

* S - İlkınckteıJ mczuım:nım. 
De\ Iet oktıllarına parasız girmek 

istiyorum. Kazandığım takdirde 
oku~·acağım mektehi hen mi tayin 
cdcc~ğiın . 

C - Eğer Maarif Vekaletine 
bağlı yatılı okuİlara parasız gir -
mek şeraitini haiz iseniz ve imti -
hanı da kazanırsanız girmek iste. 
diğiniz mektebin kadrosu da miı. 
sait ise girebilirsiniz. İmtihanda 
ayni derecede muvaffak olanlar • 
dan şehit çocukları tercih edilir 
ve ka:r.ananlarn isimleri gazete ile 
ilan edilir. 

* S - Maarif Vekaleti 1939 • 
1940 ders senesi için leyli mektep. 
)erin pan~iyon ücretlerini te bit 
etmiş midir? 

C - Etmiştir. Adana kız ve er. 
kek li~elerinin senelik ücr~ti rns. 

ARABACILAR 

Valiye Müracaaf Etti 
Halicin muhtelif iskrldcrindc ı;a. 

lışan arabacılardan bir grup dün va
li ve belediye reisi Lutfi Kırdarı zi. 

1 yaret edeı·ek diger bir kısım arabacı 

1 

~~kadasl~ri!c Arabacılar cemiyeti re. 
ısındcn şıkayette bulunmuşlardır. Şi

kayetçiler, diğer arabacılarla, Cemi
yet reisinin elbirliği ederek kendile-
rini alı maktan ınenett' ı_.önL. b.a. 

ta bıçak ve tabanca gö:sterme!C sure
tile de tehdidatta bulunduklarmı va. 
liye soylemlşlerdir. 

Belediye reisi vaziyet hnkk ında 
tahkikat yapılmasını alakadarlara 
emretmi~tir. 

---~>·----

Kültür Müesseselerinin 
Filmi 

Tov Film şirketi Maarif \? ~kfıleti
r.e müracaat ederek 'l'ürkıycdcki tcd
rısat ve kiıltür müesseseleri hakkın. 
da bir fılm hazırlamak istediğini bil

dirmiştir. Şirket mümessili Vekaletle 

temas ve muvafakat cevabı aldıktan 

sonra, diın vilayet ve r:mrıiyet direk. 

torliığline de muracaat ederek kendi. 
sine teshilat gösterilme,,ini rica et

miştir. Film şirketi mtıme:.siline, YP
şilkoyde bir numaralı kamp tahsis e

dilmiştir. 

---o-
Bacalar TemizlettirHı-c:ek 

ltfaiye müdürlügü tarafından ha
zırlanan bir istatistige göre, son za. 
mantarda çıkan yangınların ekserisi
nin bacalardan çıktığı g(;rülmüştür. 
13unun icin bciediye te§kılatına gon
derilen bir tamimle bacaların temiz_ 
}ettirilmesi hususunda halkm teşvik 
edilmesi bildirilmiştir. 

.c E v A ·p 
Kayseri, Bursa, Diyarbakır, Bur • 
sa kız muallim mekteplerinin 165, 
Afyon, Denizli, Kütahya, Bilecik 
liselerinin 134, Balıkesir lisesinin 
180, Erenköy, Çamlıca, Haydarpa. 
şa , lzmir kız, İzmir erkek, Kaba • 
taş erkek, Kandilli ~ız liselerHe, 
Ankara İsmet Paşa, Üsküdar Kız 
Enstitüleri, İstanbul kız muaJ • 
lim mektebi, Buca orta mektebi 
206 şar lira, Erenköy kız lisesinin 
ilk kısmı 180 lira. Erzurum lisesi 
l 70, Galatasaray 246, Gaziantep, 
Kastamoni, Yozgat, Aydın, Bolu, 
Maraş lise ve orta mekteplerinin 
145, Edirne, Kars, Konya, Sıv:ıs, 

Çanakkale, Manisa lise ve orta 
mekteplerinin 155, Trabzon lise -
sinin 150, Nigde orta mektebi 124, 
Elaziz kız Enstitüsii 100 liradır. 

sununda da yeni bir ev yapacağını, 

ve oraya tnşı11maları lfümmun.ı soy

lemiş, kendilerine 6 keçi de vermiş
tir. 

Evvelki gün Ismail, yanında üvey 
oğlu olduğu halde, bu keçilerin bu. 
lunduğu sürüye gitmiş ve keçileri a
lıp kendi sürüsüne katmı:itır. Bunu, 
uz oglu Mehmedin oğlu gôrınuş ,.c 
babasına söylemiştir. 

Mehmet te babasına gi<lip niçin 
böyle yaptığını sormuştur. Is
mail .ise elindeki baltavı kaldırm na. 
Juna dogru havale etmi,., ehmet, 
ancak başını koruyacak vakit bul • 
muş, sol omuzuna inen balta omuz 
kemiğini kırarak boynuna doğru 15 
santimetre tulünde bir yara açmıştır. 
Ismail, kemikler arasına aıkışmış o
lan baltayı oğlunun omuzundan bir 
hayli kuvvet sarfile güç:tikle çıkar
mış, Mehmet ikinci bir darbe yeme. 
den kaçmıya başlamış, babası nrka
psından kovalamışsa da yctişememi~
tir Mehmet. yaralarının ağırlığı ha. 
sebile, 150 metre kadar kaçabildik
ten sonra yere düşmüştür. 

Bu faciaya şahit olan Mehmedin 
oğlu, hemen etrafa haber vermiş, jan 

l
darma, Ismaili yakalamış, baltayı da 
gömdüğü yerden çıkarttınnı tır. 

Mehmedin ilk tedavisi Bilecik hAs 
~tanesinde yapılmıştır. Sol kolunun 
muhakkak surette muattal kalacağı 
1anlaşılmaktadır. Yaranın vaziyeti ci
ğerlere kadar nüfuz ettiğinden. teh
likede görülen Mehmet Eskişehir h ns 
tahanesine gönderilmiştir. 

-----o 
Satie Yolsuzlu9u Tahkiliatı 
Satie yolsuzluğundan zan altında 

bulunanlara iddianameler tebliğ P

diJmişti. Dün maznunlardan hiçbirisi 
iddianameye karşı itiraz etmeınişlcr. 
dir, kanunun suçlulara verdiği üç 
günluk mühlet yarın tamam olacak
tır. 

TA K V 1 M ve HAV A 

6 A9ustos 1939 
PAZAR 

8 inci ay Gun: 31 Hmr: 93 
Arabi: 1358 Rumi: 13!;5 
Cm. alaar: 20 Temmuz: 24 
Giınes: 5.oı - Ogle: 12.10 
İkindi: 16.14 - Akşam: lfl.22 
Yatsı : 21.l~ - imsak: 3.01 

- Hava Vaziyeti -
Yesllköy meteoroloji istasyonunct::ın alı

nan mahimata göre, hava yurdun .ı-~ c bol 
gesl ile cenup bölgelerinde açık, Do u A
nııdoluda ve Knradeniıin şark kı~ıınlnrın
dn c;ok bulutlu ve mcvz.11 yağışlı, dis er 
bölgelerde bulutlu geçmiş, rüzgtırlar Ak
deniz kıyılarında, Do#u Anadoluda garbi, 
diğer yerlerde şimali istikametten orta 
kuwette esmiştir . 

Dün fstanbulda h::ıva aı;ık geçml", rllz
gAr şimali şarklden saniyede 4 - 6 metre 
hızla esmistir. Saat 14 le hava tnzyikı 
1012,l mılibar idi. f/.ıhunct en yllk ı-k 32 R 
ve en duşUk 20, 7 santıı;rat olarak kay
dedılmlııtir. 
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lsuGüNI 
Tehrke Kaynağı Bulut Gibi Ol! 

Y".zan: ômer Rıza DOGRUL Yazan: 8. FELEK 

M c ul şah i~ etlerin yaz tatili 
yapması dolayısilc siyaset a. 

lemi nisbeten sükunet bulmuı: gibi 
görüniiyor n da yaz tatiline cıkan 

siya ilcr de vaziyetin vahametinden 
bah ederek ,.e öniimüzdeki aylnrm 
en buhranlı ve en tehlikeli aylar ol
duğunu söyliyerek t til ynpmağa 

ha lanuslardır. 1e ul ahsiyetlerin 
i aret ettikleri bu \ 0 ahametin neden 
tleri geldiğini tayin etmek giıç de. 
ğildir. Çiinkii Danz.ia ha,•alisinde 
\ 'aziyct.! gerginliğini nrttırnıağa de
\ 'am ediyor. Danzigteki Lehli gtinı

riik memurları \ 'azifclerini ynpnmı. 
yncak bir \'8Zi~·ete getirilmiştir. llat
tn on günlerde bunlnrıı gıda mad. 
de i de verilmez olmuş, ve Lehi tan 
hükumeti ~iddetli protestoda bulun
mak mecburiyetini hi etmiş Ye an· 
cnk bunun üzerine gıda maddeleri 
hoykotajı kaldırılmı:.:tır. Daha evvel, 
Danzigin bazı fabrikalarında çalışan 
Lehli memurların gördükleri fena 
muamele üzerine Lehistan hiikthne. 
ti bu fnbrikaların mallıırına yabancı 
muamele i yapacağını hildirmi~. bu
na mukabil Danzig gazeteleri de, 
Danzigin Şarki Pru ya hududunu a. 
çarak buradan giimrük Ü7. mal ithal 
edeceği tehdidini ileri iirmiiştü. 

izmirde Bir 
iş ihtilafı 

Uzak Şarkta - B fot gibi ol! Yanlı anlama 
sakın! Çekip bulut gibi arhoş ol de. 
mek istemiyorum. 

Tramvay ve Elektrik 
Amelesinin Talepleri 

Alman- Italyan A.skeri 
Ittif akına Japonların da 

iltihakı ihtimali Var 
Bir lngiliz Mebusu Japonyanın iktısadi Bir 

Abroka Altına Ahnması Fikrini ileri Sürdü 

Yükselmek i tiyor an bulut gibi 
yiiksel! Liikin fırtına bulutu gibi de
ğil. 

•a ıl nnlatayım yavrum? Bulut 
gerçi bir buğudan ibarettir. Lakin 
çiftçi onu bekler, gemici onu bekler, 
res am onu bekler, çölde güneşten 
yanmı yolcu onu bekler.... Hanni 
yüksek e:r bulut kadar özlenir. Ama 
dikkat et! 

Buluttıın buluta fark vardır. Yaz 
bulutları gibi pamuk pamuk topla • 
nıp demet demet asuman gezintisi 
yapmak, gezmek kafi gelmez. 

İzmir, 5 (A . A.) - İzmir tram -
vay ve elektrik şirketinin yevmiyeli 
işçileriyle şirket arasında yevmiye -
ler, iş santleri, iş şartları, hasta ve 
izlnli olanlara çalışmadıkları gün _ 
lerde yevmiye verilmemesi ye ayni 
şerait içinde çalışanlara farklı üc:-et 
verilmesi yüzünden çıkan ihtilaf 
halledilmediğinden kanun mucibin • 
cc keyfiyet hakem kuruluna tevdi e
dilmiştir. Kurul yakında valinin baş 

kanlığında toplanarak meseleyi tet
kik edecektir. Memleketimizde ka • 
nunun bu hükmü ilk defa Izmırcic 

Tokyo, 5 (A.A. ) - 4 Agııslosta vu. 
kua gelen Aşima - Şiratori kongresi
nin neticesi hakkında resmi malümat 
almmamış olmakla berab(.>r, iyi hR
ber alan Japon mahfillerinden öğre
nildiğine göre Japonyanın Alman -
Italyan askeri ittifakına iltihakı me
selesi mühim terakkiler kaydeyle. 
miştir. 

Bulutuıı faydalısı, biz fanilere 
iye hararetli bir davet mahiyetinde kadar inerıidir. " Bulut yere iner 
tefsir edilmektedir. mi?" İner zahir! Hem tiirlü türlü i. 

Tehdidin ehemmiyeti şu noktada
dır: Bu tehdit icra mevkiine konul
duğu \'e Şarki Prusyıı ile Danzig a. 
rn ındaki gümrük kaldırıldı!h tak
dirde. I~~histan ile yapılan giimriik 
birliği mukavele i ilga edilmiş. ve 
Danzig, Almanyaya iltihak yolunda 
çok geniş bir adım atmı olur. 

Tehdit, bu yüzden biiyilk bir c. 
hemmiyeti haizdir. Ve hu tehdit tat
bik mevkiine konduğu takdirde, süp
hc yok ki, mukavemet ile kar ılann. 
caktır. Bu tehdit kar ı ında bütün 
iyasi mnhafil, onun hakiki nıalıi

yctini tetkik ile me gul olu~·or. A. 
raba maksat Lehistana kar ı, yeni 
hir tazyik siya etinin t tbikınn bn;:· 
1 nncnl:nu nnl tmnk nu, ok n Le· 

hitan ile sulh cephe inin vaziyetini 
yeniden ~oklam k mı? 

Danzigdeki Almanların, er geç Al
manyaya iltihak i in b ledikleri az
nıe mani olacak hiçbir engel bulun. 
mndığını siiylemeleri de bu tehdidin 
iCnde etmek i tcdiği miınaya tetabuk 
etmekte ' 'e bu yüzden mühim ve ' 'a
him bir hadise ile kar ılaşmak ihti
mali, her tarafı uyanık dc,•ranınağa 
siiriiklemektedir. 

Fakat mesele yalnız tehdit ile 
kalmıyor. Danzigde yapılan a keri 
hazırlıklar miitemadiycn artıyor ,.e 
Danzig, mütemadiyen n kerleştirili. 
yor. Verilen maliımata göre ~nrı:.ı 
Almanyadan gelme Alman olmak ii
:r.ere halihazırda Danzigde 13.000 a<ı. 
kcr bulunmaktadır. Lehli memurla
rın ihraç mıntaknlarındnn m:aklnstı
rılmalnrının hikmeti de Drtnıige 

gfındcrilen topların, tankların bir 
kimse tarafından görlilmeme idir. 
Bu gibi silahların ' 'e mühimmatın 

Dnn7.ige gönderilme i, Danzig tatıi. 

süniin hHkümlcrine tamaınile ay. 
kırıdır. 

Almanyanın hu Jıattı hareketi ta. 
ldıı etme i neye delalet eder? 

Acaba, Almanya, sulh cephc!!i er
k{ınının \'aziyetlerini pek sarih hir 
surette ilim etmi~ \'e Lehistan tara
fından mukavemet gören her tcca. 
\'İize, kar ı geleceklerine dair hattı 
lıarcketlerini açıkça anlatnıı olma. 
lnrına ra~men, Almanya. \'aziyetin 
dddiyetine inanmıyor mu? 

inanmıyorsa, tehlikenin ynkın ve 
vaziyetin 'ahim olduğuna hiikmet
mek ynnlış olmaz. 

• 'hekim mesul ~ah iyetlerin hu 
konaatte bulunmaları vaziyetin he
nüz bu merkezde o!.duğunu gö ter. 
mektedir. 

Ciddi tQ anıklık \'e kuvvetli hazır
lık, belki de felıiketin önüne geçer. 

Bir Kamyon Devrifdi 

1 Ölü, 6 Yarah Var 
Aydın, 5 (A. A.) - Şeker yüklü 

olduğu halde Uşaktan Aydına gel -
mckte olan bir kamyon dün gece 
Kuyucak nahiyesi civarında devril -
miştir. Bu kaza neticesinde şeker çu
vallarının üzerinde duran bir çocuk 
ölmiış ve altı yolcu da muhtelif yer
lerinden yaralanmışlardır. Yaralılar 

trenle Aydına getirilerek memleket 
•astancsine vatırılmışlardır. 

tatbik edilmiş olacaktır. 

lzmir Adliyesinde 

Bir Yaralama Oldu 
!zmir, 5 (Tan Muhabirinden) -

Bu sabah adliye binası içinde, müıl
deiumumilik kapısı önüncle bir ha
dise oldu. Rizeli Mehmet adında 75 
yaşında bir ihtiyar, bundan bir k:ıç 
gün evvel yeğenini öldüren katil 
Bursalı sandalyacı Mustafaya taban
ca ile ateş etti ve yaraladı. lhtiyar 
carih muhakeme edilmek \izere ağır 
ceza mahkemesine getirilmekte olan 
kntil Mustafanın bir buçuk metre 
kalıncıya kadar yaklaşmasını bekle
miş ve tabancasını çekip üzerine a
teş etmiştir. Kurşun katilin sol böğ
rüne isabet etmiş, Mustafa yaralı ol. 
masına rağmen ihtiyarın üzerine a
tılarak tabancayı elinden kapını~tır. 
Jandarmalar da derhal katili yak:ıla. 
mışlnr, tabancayı clind n almışlardır. 
Hadise adliye binasında iş güç sa.. 
hiplerini ve memurları hayli kor
kutmuştur. 

Bu Genç Kızın 
Milliyeti Nedir? 

Bir tatil ziyareti yapmak üzere 
Londraya giden yirmi üniversiteli 
genç klZlmızdan birinin yukardakı 
resmini koyan Daily Express gaze -
tcsi, resmin yukansına bu serHivhayı 
koyuyor, v e sonra resmin altına şu 
mütaleayı ilave ediyor: 

"Çok güzel giyinmiştir. Elbise 
düzgun ve makuldür. Saçını alnı ü. 
zerine kaldırmakla biraz geniş ola.n 
yüzüne bir uzunluk temin edebil -
miştir. Bu kızdaki giyinmek kabili
yeti aşikardır.,. 

Resmen teyit ettirilmesi mümkiın 
olmıyan haberlere göre, haziranın 
ilk haftasında Tokyo, Roma ile Ber
line mukabil teklifler yapmıştır. Bu 
teklifler o zaman Alman ve Jtalyan 
hükümetleri tarafından natamam gö
rülmüştür. Bu mukabil teklifler, ez
ciimle Sovyetler birliğine karşı, şart. 

sız ve kayıtsız ve otomatik bir f.uret. 
te icra mevkiine girecek bir ittifakı 
ihtiva etmekte idi. 

Japonyaya karıı iktı•adi abloka 

Hükumet namına sbz söyleyen 
resmi zevata Amerikanın istediği gi. 
bi hareket etmekte tamamiyle ser -
best olduğunu teyit etmekte ve Lon. 
dra ile Vaşington arasında bir anla•·. 
ma mevcut olmadığını tebarüz ettir
mektedirler. 

Bununla beraber Uzakşarkta İn
giliz ve Amerikan menfaatlerinin ve 
görüşlerinin bir olduğunu Japonya. 
ya nnlatmağa matuf bir harekette 
bulunulması prensibine ne kongre 
ne de efkarı umumiye muarızdır. 

Sureti umumiyede efkarı umu -
miye, J aponyaya karşı alınacak taz • 
yik tedbirlerinin geciktirilmesi de • 
ğil , tesri edilmesi taraftarıdır. 

lngiliz aleyhtarı nümayi1ler 
Ticntsin, 5 (A. A.) - İngiliz a. 

Londra, 5 (Hususi) - Avam ka- leyhtarı unsurların tahriki iizerirıı.?, 

marasının dünkü toplantısında amc. İugiliz "İnternational Exports" kum 
le partisi mebuslarından Mander 
Fransa, Amerika ve Holandanın Ja. 
ponyayı iktısadi bir abloka altına nl. 

malarını istemiştir. 

Muhafazakarlardan Mnc Namar, 

büy\jk Okyanusta İngiliz, Fransız, 

Avustralya, Hind, Yeni Zelanda. 

)-lolanda ve Sovyet kuvvetlerinin tek 
'bir kumanda altına alınması, başka 
ber tedbirden ziyade Japonyaya kar. 
şı müessir olacağını söylemiştir. 

Avam Kamarası, bundan sonra 3 
ilktcşrindc toplanmak üzere dağı l • 

panyasının Çinli amelesi grev ilan e

derek kumpanya binalarına hücum 
etmişlerdir. 

lki yüz kadar olan niimayişçiler 
fabrikanın kapılarını' zorlayar:ık 
büroları tahrip etmişler ve kıramn • 
dıkları yazı ve hesap makinesi gibi 
eşyayı da nehre atmışlardır. Nüma. 
yişçiler müteakiben bir İngiliz va • 
pur kumpanyasının bürolarını tah • 
rip eylemişlerdir. 

Mehmet, Sinopta, bir cinayetin fa_ 
ili olarak 15 sene hapis yatmış ve 
müddetini tamamhyarnk hapishane
den çıkmış, Manisada bir bağda bek
çilik yapmıyn başlamıştır. Dört gün 
evvel kendi büyüttüğü yeğeninin öl
dürüldüğünü duyunca Izmi.rc gelmiş 
ve katil Mustafanın muhakemesi gü. 
nünü beklemiş ve bu sabah Musta
foyı vurmuştur. ihtiyar carih ifade. 
sinde: 

Yirmi üniversiteli kızımız, de- mıştır. 

Bu iki kumpanya, şimdi Cin ida. 
resi aHında bulunan eski Belçika im
tiyazlı mıntakasındadır. 

İngiliz konsoloshanesi keyfiyet • 
ten Japon jandarmasını haberlar et
mişse de jandarma müdahalede bu • 
lunmamıştır. İngiliz konsoloshanesi 
bugiın bunu protesto etmiştir. 

nizaşırı memleketler talim ve terbi- lngiliz • Amerikan iıbirliği 

- Onu öldürmek için ateş ettim. 
Ne çare ki, öldürcmedım. Fakat in. 
tlkamımı alacağım. Bu kan davasını 
halledeceğim, demiştir. 

ispanyada Yabancı 
Asker KalmamıJ 

Londra, 5 (A.A.) - Avam Kama-
ra ında Hariciye Müsteşarı Butler, 
llalvan Alman ve Portekiz kıtala. 

w ' 

nnın lspanyadan çekilmelerine dair 

ye birliği tarafından Londraya da • 
vet edilmişlerdir. Üç hafta İngiltere. 
de kalacaklardır. Talebelerimiz biı 

çok gezintiler yapmışlar ve bu arn. 
da Avam Kamarasını, Sen Pol kili-

sesmi ve Times gazetesini gezmi!i -
lerdir. Bundan sonra VcstminstN 
kilisesi ve Windsor şatosunu da gc. 
zeceklcrdir. 

Ayni birliğin davetlisi olan Kn
nı. dalı kız talebe ile birlikte talebele
rimiz, Electra House'a davetlidirler. 
Buradan İngiltere, Kanada ve Türki
ye arasında radyo mesajları teati o
lunacaktır. 

Vaşington, 5 (A. A.) - Siyasi 
mahfillerde Chamberlain'in nutku 
Amerikayı Uzakşarkta teşriki me,,,cı-

Yunanistanda Dört 

Ağustos Şenlikleri 
Atina, 5 (A. A.) - Atina ve bü • 

tün Yunanistan 4 ağustos bayramını 

heyecan ve rejime baf:lılık tezahür -
lcriyle kutlamıştır. 

Öğleden sonra, stadyomda Yu -

nan dansları yapılmıştır. Stadyom -

Sovyet • Amerikan 

Ticaret Anlaşması 
Vaşington , 5 (A. A.) - Sovyet • 

Amerikan ticaret anlaşması 6 ağus. 

tos 1939 tarihinden itibaren bir sene 

müddetle temdit olunmuştur. 

Bu anlaşma mucibince Amedk::ı. 

So vyetler birliğine en ziyade miisa. 
sorulan bir suale cevaben demiştir 
ki: Çinlilerin Taarruzu daki altmış bin seyirciden başka ci- ade gören millet muamelesi yapa • 

Hong • Kong, 5 (A.A.) - Chckiai var tepelerden 200,000 kadar halk caktır. Yalnız kömür bundan istisn1l - Sarih rakamlar zikredcıniycce
gım ama, şunu söyliyebilirim ki, 
Lord Halifaks, Italyan ve Alman kı
talarının büyük bir kısmının bir müd 
det evvel geri çekilmiş olmasından 
ve Ispanyada artık hiçbir Portekiz 
kıtası bulunmamasından dolayı pek 
memnundur.,, 

ajansı bildiriyor: bu dansları seyretmiştir. En aşa[;ı edilmiştir. Sovyetler Amerikaya se-
Şanghaydan alınan haberlere gö- yarım milyon kişi de Zappion par~ı- nede dört yüz bin tondan fazla kö -

re, Çin kıtaları tarafından Nankin nı ve civar sokakları dolduruyordu. mür sevkedemiyeccklerdir. 
istikametinde yapılan taarruz netice- d 
. . Başvekil Metaksasın sta yoma Buna mukabil Sovyetler Ameri. sınde Şanghay • Nankın hattı uzun- . . . . .. 
luğunda münakalat yeniden sekteye gırışı hır çeyrek suren coşkun tcza-
ugrnmıştır. 1 hürat ve ~!kışlarla karşılanmıştır. 

kadan her sene kırk milyon dolarlık 
mal almayı taahhüt etmişlerdir. 

• 

HADİSELERİN İÇYUZU 
Hitler, lngiliz • Sovyet müzakerelerini akamete 
uğratmak için 1öyle bir tedbir dü1ünmektedir: 
Sovyet Rusyaya, bir harp vukuunda bitaraf kal
ması şartıyle Sovyet topraklarının tamamiyetini 
daimi surette garanti etmeyi tekli/ edecektir. Bu 
tekli/ müzakerelerin bitmesi ihtimalleri kuvvet· 
lcr:diği zaman yapılacaktır. 

* Berlindc kara , deniz \'e ha,·a başkumandanı General 
Brnuçi~. Anıira Rcadcr ,.e Mare~ııl Goering, llitlc· 
rin Jıarp halinde me,·ki ve ıfatını tayin için müznkc. 
re ile meşguldiirler. Hitler, harbi biuat idare ctnıek 
nrı.usundadır. Fakat a keri bir riithc i \'e askeri llir 
mevkii voktur. Kendisine "Biiyiik Alman ordusu 1\ln. 
n•şali" ~ınvanınm ,·erilme!'İ dii~iiniilınektedir. 

* " ispanya hükumeti, Cebelitarıkın ispanyaya ait 
olduğunu ve kendisine verilmesi lazım geldiğini 

• 

iddiaya başlamıştır. Bütün J.panyol matbuatı bu 
iddia etrafında neşriyat yapmaktadır. ltalyan 
matbuatı da bu meselede ispanyaya yardım et
mektedir. 

* Almanlar, İtalyan mali mües e~elerine de hiılôle hn -
lamı>?lardır. italyanın hüyiik bankalarının ba.,.ına 50 
kadar Alınan maliye miitehas ısı getirllmi tir. Bunla
rın maksatları İtalyan maliyesini kuvvetlendirmek, 
hakiki gayeleri de kontrol etmektir. 

* Göbels, lngiltere ile Polonyanın kredi meselesin-
de bir türlü anla1amamalarından i.tilade ederek, 
Polonyada lngiltere aleyhinde geni1 mikya.ta 
propagandaya başlıyacaktır. Polonya, lngiltere
nin kendi•ine vereceği 5,000,000 lngiliz liralık 
kredinin altın olarak verilmesini istemekte, ln
giltere buna yanaşmamaktadır. 

ner: Yağmur olur iner, dolu olur J. 
ncr, kar olur iner, fırtına olur iner, 
yıldırım ohu iner ! 

İnsanlar bu ini~lerden yalnız bi. 
rinin adına "rahmet" demi , öteki -
Jere ' 'afet". 

Sakın afet olma! Emi yavrum. 
Çünkü yıld ırım yıldırır. Dolu soldu. 
rur, fırtına indirir. ve sindirir. Lfi. 
kin rabıtalı bir !l'ağmur ihya eder. 

Vaktinde! bir yağmur, zerze\·atı 

ucuzlatır, ınahı.ulü arttırır, iklimi se. 
rinletir. Hula!ie in anlara \ 'c hay • 
,·anlara fnyıla ,·erir. 

1 te, sana ta\'siye ettiğim bö!l·lo 
olmaktır. Hayatta hepimiz yiiksel • 
mek isteriz. Ama kaçımız yüksclcbi. 
liriz. Yiik. elmek o kadar kolay ve 
harcialcm ol aydı adı yiikselmek o. 
lur muydu? 

Eğer mu\'affak olur dıı yiikselir. 
en dediğim gibi yağmur bulutu çe • 

ni inde yiiksc·l. Çöldckine saye Yer, 
kiiydeklne sermaye. 

Yıldırım olur an pnratöncre mğı. 
naınamı himaye i7.leri vurursun! 
Falan yere dü en yıldırım bir ~obnn. 
la ilç koyunu öldiirmiı~, diye hcrgün 
gazetede okuyoruz. Bu ini in tadı, 

şerefi ve hüneri yoktur. 
Fırtına gibi olursan, ra tladığın 

teknelerin bir defa, iki defa, İİ!; dç,fn 
yelkenlerini . uya indirtir belki bir 
kaçını do batırır ın! Liıkin nihayet 
fırtına korku undan hütiin tekneler 
limann iltica ederler. Se!I riisefer du • 
rur. , 

Hay.ıtta :ük elmck bir hiiner de. 
ğil, bir e critalidir. 

Hiiner, yük!ieldiktcn sonra hnlkn 
kadar inmeyi bilmelidir. Bunu bi. 
lenlerin yiiksekliği rahmet bulutları. 
na benzer, bilmeycnlcrininki de fır
tına bulutuna. 

Bunu dinledikten onra ne !e~lt 

bulut olacağını en ta:\ in et yavrum! 
Seçeceğin hareket tarzına göre mnt. 
laka sana ya "rahmet" diyecekler 
ya "afet". Sen bilir in! Bak hangi i 
ho una gider e o tarafı tercih et! 

lngiliz Deniz 

Manevraları 
Londra, 5 (A.A.) - Fransız bah

riyesi Genel kurmay başknnı Ami. 
ral Darlan, Ingiliz Amirallik dairesi 
tarafından, önümüzdeki çarşamba 

gunü ihtiyat filonun Portlanda y&
pacağ geçit resmini, kra:ın yatında 
ve kralın yanında takip eylemiye da
vet olunmuştur. 

Yabancı bir bahriyenin şefi, İn

giliz bahriyesi tarihinde ilk :fofa o.. 
larak, Ingiliz kralının yanında, Ingi
liz bahriyesinin bir geçit resminde 
bulunmıya davet edilmektedir. 

iki Otomobil Kazası 
iki Ölüm 

Dün gece saat 9.30 da Kızıltoprak. 
ta bir otomobil kazası olmuş ve Ya
şar isminde bir çocuk olmiıştiır. Şo. 
för Adnan tarafından idare olunan 
bir hususi otomobi~ Kadıköyündcn 
doğru gelirken, Kızıltoprak caddesin
de bir seyyar fıstıkçının oğlu olan 
Yaşara çarparak çamurluğu üzerine 
almış ve 50 metre kadar sürüklemiş
tir. Çocuk kafası patlamış olduğu 
halde Haydarpaşa Numune hastane
sine kaldırılmış ve buradn ölmüştür. * Şoför Ahmedin idaresinde 2397 
numaralı otobüs dün Sultar.ahmet 
camii önünde iki gözü ki)r olan Os. 
man isminde bir adama çarpmı~. Os
man kaldırıldığı Cerrahpaşa hastaha. 
nesinde ölmüştür. 
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3 Lastik Hırsızı 
Tevkif Olundular 

Bunlar Bir Lastik Fabrikasından 

Lastik Çalıyor ve P~yasaya 

Su T enekesile 

Satıyorlarmış 
Ahırkapıda Ruştünün lastik iabri-· hal, Mı?hmet Uzun, Karabet, Mehmet 

kasından çoktanberi lastik ökçeler Yal<l.ın, lstnvrl ismindeki kunduracı. 
~alınıyor, piyasada satılıyormu;;;. l'•b lar yakalanmışlardır. 
rika müdürlügü, bunun farkına v~r- Dün hepsi me hut suçlar müddei
mış, tedbirler almış, fakat ökçelerin umumUiğino verilmişlercli'r. Sultanah 
nasıl çalındığına bir türlu akıl erili. met sulh birinci ceza hakimi sorgu. 
rememiştir. larını yapmış, saka Salih, satıcı Ah-

Evvelki gi.ın Mustafa oğlu Salih met oglu Mı..1stafa ve işçi Mehmet o~
isminde bir suçu hergünk'i gibi yine iu Mustafayı tevkif ve diğerlerinin 
fabrikaya su getirmiş, bo~ tenekeler- muhakemelerine s~rbest olarak ba· 
le dışarıya çıkıyormuş. Kapıcı tene- kılmasına karar vermi~tir. 
kelerden şüphelenmiş. Birisini sııka. Suçlu Ahmet oğlu Mustafa ııuc:unu 
nın elinden almış. lçinde llistik (ik. itiraf ederken: 
çeler dolu olduğunu görmüş ve he- - Salih bana goltll, Satılacak ök. 
men fabrika müdürunc ve polise ha. çc olduğunu öylcdi. Bana 12 defada 
ber vermistir. 400 kadar okçc verdl, ben bunları es-

Saka Salih yakalanınca her ~evi nafa s ttım. Bana gundo, yarım lira, 
olduğu gibi anlatmıya mecbur ol- blr lira kadar bir parn verirdi. Ben 
muş ve: bunların hırsızlık oldugunu bilmez-

- Bir gün fabrika işçilerinden dim, diyordu. 
Mehmet oğlu Mustafa bana geldi, Fabrika nıudürlüğii, şimdiye kadar 
lastik çalmamızı teklif etti. O lastik- çalınon 1 tiklerin 350 liralık oldu .. 
leri su küpünün yanına saklıyordu. ğunu söyleyordu. Yakmda uçluların 
Ben her gtin su getirdikten sonra kü- muh&kcmelerine b şlnnn<·ı.ıktır. 

pe boşaltır, tenekelere de lastikleri Suçluların sorguları bitmişti. Hfı

doldurarak çıkardım. Bu işe 25 gün- kim Reşit mevkuflan jandarmaya 
d 0 nberi devnm ediyorduk. 12 defada te~lim ediyordu. Suçlu Mehmet oğlu 
500 çift kadar lastik ökçe çıkardım. Mustafa ayağa kalktı ve Salihin füs-
Bunu beraber sattık, demiştir. tüne hücum ederek: 

Polis, bundan sonra Mehmet oğlu - Ulan doğruyu söylemedin, bc-
Mustafayı ve bu lastikleri piyasaya ni yaktın. dedi. Çenesine yumruklar 
dağıtan Ahmet oğlu Mustafayı ya- indirdi. Salibin bir dişi kmlınısh. 

kalaınıştır. Bunlar vsıtsile de .bu las- Mu!:tafa bu yeni suçundan dolayı da 
tikleri satın alan Mustafa oğlu Ömer, mc~hut suçlar muddeiumuıniligine 
Asım o~lu Raşlt, Mehmet Ince, Mi. tevdi edildi. 

Düşük Ayarh 
Memurların 

Bilezik Damgahyan 
Muhakemesi Kaldı 

Düşi.ık ayarlr altın bileziklere tam 
Ayarlı gibi damga vurmıya tcşcbb-.ıs 
eden Darphanenin çeşni memurla
rından Hafız Mehmetle bunu teşvik 
etmekten suçlu kuyumçu Kiımilin, 
diin Asliye dördüncu ceza mahkeme
sinde duruşmalarına de·ıam edildi. 
Darphane kimyageri Mukim, damga 
memuru Kernal Cen ve murakıp Or
han şahit olarak dinlendiler. Bunla. 
rın şahadetlerinden anlaşılclığına. gö
re hadise şöyle olmuştur: 

liyete geçmiş. Bir cürmü meşhut yap 
mış. Mchm11din ustu nramrken ma
sasının yanına meşin bir oldivon par. 
mağı içindcl'l altın tozu düşmüştür. 
Mehmedin üstü arandıktan soma 
Kamilin dükkanında da, taharriyat 
yapılmış, damgalı bütün bilezikler a. 
lınmış ve yeniden uyadarı tetkik o
lunmu~tur. 

Hatta Kamilin defterlerine gi>re, 
müşterileri de aranmış ve .ıldıkları 

bilezikler tahlil etti rilınek suretilc 
piyasaya düşük ayarlı ve damgalı bL 
!eziklerin yayılma ihtimali büsblitun 
ortadan kald1rılmış!.Jr. 

Suçlular hadiseyi taınamen inkôr 
ediyorlardı. Avukatları şahitlere bir 
çok sualler sordurdular. Neticede 
Müddeiumumi dosyayı tetkike istecii 
~i içln muhakeme başka bir ~üne 
bırakıldı. 

Sahte Mebusun Beyninde 
kurıun Varmış 

Dün Asliye Dördüncü ceza mah
kemesinde kendilerine mebusluk siA
slı verdlklerı ve kadastro memurla. 
rından Ahmedln evine tc~cavüz etlik
leri iddia olunan Çubuklu gaz de
posu memurlarından Kazım ile Feri· 
din duruşmalarına devıım edildi. Suç 
!ular müdafaalarını yapacaklardı. 

Celse açılır nçılmaz suçlulardan Ka
zım sbz aldı ve: 

Yeni Sene 
Kadrosu 

-o--

Kadroya Bircsok 

İlaveler Yapıldı 
Ankara, 5 (TAN ~1uhabirinden) -

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 
kadrosuna yapılması kararla~m1 o
lan ilaveler 1 eylül 939 tarihinden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Kadrodaki ilaveler şundan ibaret
tir: 125 lira maaşlı S adet profesör; 
80 lira maash 7 profesör, 70 iira ma. 
aşlı 1 O docent, 55 lira m ur-ılı 18 do
çent, 30 lira maaslı 50 asistan. 35 li. 
ra mnash 75 asistan, 40 lira maaslı 
15 basasistan, 45 lira maa~lı 25 baş
a istan. 55 lira maaslı 20 şef. 

Kadroda yapılan tfıdillerd n sonra 
İstanbul tıniversiteslnin tedrfo; heye
ti şu ~kll almıstır: 125 liralık i: 100 
lirnlık 5, 90 liralık 16 ordinaryüs pro. 
fc!>ör: 80 lira mnııslı 25: 70 llrn ma
aşlı 3 profesor; 70 lira nıaa.:ılı 2 ıa.. 
boratuvar ~cfi; 70 lira ınaaslı 40: 60 
lira maaşlı 40; 50 lira maa§h 28; 40 
lira maaşlı 22 doçent: 50 lir:ı maaşlı 

bir teşrih prosektöru; 60 lira maaşlı 
bir arepça lektorü; 60 lira maaslı 20 
başasistnn; 50 lira maaslı 25 birinci 
~ın1f. 40 lira maaı-;lı 15 lkincl suııf; 
35 lira maa~lı 75 üci.incü sınıf: 70 lira 
maaşlı 50 dördiincü sınıf aslstan. 

Evvelft. asistanlı~a girenler. hangi 
derecede olursa olsun bir yıl müdd~t
Ie nrımzethk devresi geçirecekler
dir. Namzetleri rektör tayin edecek
tir. Namzetlik devresini muvoffnki
yetle bitirenlerin asaletleri Vekaletçe 
tasdik olunacaktır. Memurluktan a. 
sistanlığa geçenlerin namzetlik müd
deti mildcletlerinin hesabında sayıla
caktır. 

Ashıtanlarla baş a~!~tanların inti
hap, kabul. tayin, terfi vo inflsa\ §O· 

killcrile istihdam müddetleri ve va. 
zife ve memuriyetleri hakkınqpki di
ğer hususlar Maarif Vekilliğince tes
blt olunacak tr. Bu esaslar dairesin. 
de herhangi bir derecede muvaffaki
yetsizlfği sabit olanların tavinlerin. 
deki \lsule teviikan asistanlıklarına 
nihayet verilecektir. Bu gibilere açık 
maaşı verilmiyecektir. 

Tıp fakültesindeki klinik asistan
larına ihtisas vesikası alıncaya irndar 
iicret vertlecektlr. Bunlardan as1l 
hizmete alınanlar iı\.·iincU sını [ asis
tanlığa tayin olunacaklardır. 

---o,---
Safranboluda imar Planı 

Safranbolu, ~ (A.A.) - Sofranbo
lu Belediyesinin imar planı tatbikatı 
için Belediyeler Barıkasındnn bocç 
olarak alacağı elli b\n liranın veril. 
rnesine Dahlliye VekAletince müsa
ade edilmi~tir. Belediye haritası mu
cibince i timltık decağl yarl~rin tcs. 
bitine başlamıştır. 

Hazillide Bir Hırıızhli 
Nazilli (TAN) - Uzunçarşıda ge. 

celeyin bir hırsı:zlık olmus, Nuri Göz. 
türkün mağazasına, üst kattaki arka 

p~nccrenin 'demir parmaklıkları kı. 
rılm~k suretlle hırsız girnılştlr. Ylr· 
mi cep vo kol saati ile yüı t>lll lir:ı 

lı:adol' para çalınmı,tır. Kasa zorlan
mışsrı da açılamamıştır, Rolis, hır ız.. 

ları aramaktadır. 

----o---

Çeşni memuru Hafız Mehmet es
kiden kuyumcu imig, §ayanı itimat 
kimselerin tavsiyesile darphaneye a. 
hnmış. çinkograr işlerinde kullanıl. 
mıya başlanmıihr. 1329 yılınd gü. 
mi.ış, altın evani ile masnuatın dam. 
galanma ı için bir talimatname ha· 
zırlanmıştır. Bu talimatname 1340 
yılında Cümhuriyet hukümeti taril.
:fından da meriyete geçmiljtir. F'a
kat damgalattırma mecburiyeti ol. 
rnadığı iç~n darphaneye kimse ıni.i

racaat etmiyormuş. lki sene evvel hü 
kumet altın alım ve satımını nıenct
t ikten sonra altın para saldıytı.mıyaı1. 
laı· altın bilezik alrnıya tchaci.inı et. 
mlgler. Her gün bir kuyuıııcu !500 ka
dar bilezik satmaya başlomı . 1 tc bu 
tehacüm kar§ısında bUczikçller darp. 
haneye miıracaat ederek 22 iıynr al
tından yaptıkları bllc:uklcrin damgn
hı!lmastnı istemi \er. Talimatname 
meriyette oldugu için darphane ida· 

re i tiç memurunu bu işe ayırmt) a 
mC!cbur olmuş ve Hn!ız Mehmetli de 
cc ni memuru yapmıştır. Kuyumcu. 
lnr yaptıkları blleıiklet•i darphaneye 
getirirler, damga memurları bunları 
birer makbuL mukabillndc alırlar ve 
be. er bc§er grup halinde ~eşni me
rrıuruna verirlermiş. Ço§ni ınemuıu 
bu bileziklerden altın kazır ve kt\ğıt
lara koyarak kimyahaneye ~öndcrir 
ve tahlil edilirmiş. Tahlil iyi netice 
vuir e bilezikler damgalnnırmı . r\k
si takdirde ahiplcrine geri verllil'
miş. I§t bu smılardn kuyunıcu Kiı· 
mil, çe ni memuru Mehınetl buluş. 

mu ve anin mı.ştır. Ani m şekli do 
~udur: 

Yalan Bir Haber 
Ankarn. 5 (A.A.) - J3edcn Terbi

ye i Genel DirektörlUğündcn: 

- Ben Balkan Harbinue başım· , 
dan bir kurşun yarası nlmıştım. Kur
şun MIA beynlmdedii'. Bunu:ı tesiri 
altındayım. Tıbbı adli müessesesinde 
muayone edilmemi istel'lm, dedi. 
Mahkeme bu talep üzerine Kazımın 
muayene ettirilmesi için duru,mayı 
talik etti. 

B~den terbiyesi Istanbul bölgesi 
btitç~~inln reddedildiğı hakkında bir 
htaııbul ga7.elesiııdc çıkan habeıin 
aslı yoktur. 

Mehmet yUk ek fl.y~rlı bilczikler
don fazı en nUmun llk nlır. DUşuk 
avo.rlı blleziklorln nUmunoai gibi 
klmyaho..noy gondortrmlf. DU~üıc a

---o---
Bir Tahsildar 

Adliyeye Verildi 
Bel dly muha ebe mul'akıplurı 1a

rafındnn Bukırköy belccllyo tnh<;l! 
ubesinde yapılmakla olnn tetklkkr 

neticesinde tahsildar O:.man oğlu Sa
dıkın vergi mnkbuzhmndu tnhtifat 
yaptığı gorülınüştür. Sadık, müd. 
de:iumumiliğe verilmiştir. 

Hikmet MahkOm Oldu 
yarlı bileziklerden aldığı nümunclo· Hikmet isminde bir kadın ıırkada· 
ri de esasen kıymetlcıri nz vo dışıırıya ıı Tıkuhlnin parasını çaldı~ı için 
t"Ikarmn tehlike:! l de mevcut olduğu tevkif edilmisti. Sultanahmet birinci 
ic;ln d rpnnncdcı imhll tıd rrnlş. Birisi ceza mahkemesi dun cluru~mrısını 

darphane idaresine hu nnlnşnıayı hft· .) ::ıptı. Kendısınc uç ay hapis eczası 
ı.er \·ermiş, mudur Fu:ıt derha. far.-! veıdi. 

EVLENME 
Yarbay Habip kızı Moda c;ekl:ıı:inci 

ilkıncktop ö rctıncni Senm Haşak 

ile Siyasııl Bilgiler okulu doçentlerin
den Mehmet Arkanın nikahları. dun 
güzide bir davetli ktitlcsi huıurlle 

icra edilmlştır. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

~.....,.."""', 

\ ,, ~~~:~, ~:~~~~~ 
Şubeye Davet 

EmlnlSnı.ı Yerli Askerlik Şubesinden: 
Yc<lt'k J:!IYlitl tl!"n'ICfi Hlknıl't ôl!'u Ha

lıl Eı uı;ıın ubcmızc muıuca;.ılı ilrııı olu
nur. 

Amiral Gemiıincle ı>erUen %İyalette f ngiliz ı>e Franıt:z 
ıelirleri ve davetliler 

Halk, ıemileri gezmek için, 1'abata~ta motörlere biniyorlar 

1 

l zmirde Malaya kumandanı abideye çelenk koyarken 

l:r.mird~ lngiliz bahriyelileri geçit re•tnİ esnatında 

ERTUaRuL t!A D I i!K 
HALiDE PiSı<IN 

ısliı'liklle bu gece Suadlye ı:ıcny"ltlıı (ADA 
TAVŞAN ı). 7 Ağugtoıı pıızrırtc i tlcykoldu 
ve 8 Salı ıııunü okı;amı Beşiktoeto 1-"ATOŞ, 
vodvil 3 perde. 9 Çarşamba Takı;lm Altııı-

tepede HAMLET 

8 

Eskişehir Valiliğinden: 
24 • 7 • 93!J tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksilt. 

meye çıkarılmış olan Sarıköy Mihalıççık yolunun 13+293-4+400 kill>· 

metreleri arasınd:ıkl (11708.27) lira keşif b dcll1 şoso in ,aatı taUp zuhur 
etmediğinden 2490 sııyılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 31.7.939 

tarihinden 14 • 8 .. 93U tarihine müsadif pazar tesi günü saat 15.45 e 
kadıır temdit edilnıittir. 

İstelırlilcrin evvelki şeraite tcvfik an müracaatları. (5645) 

lstanbul Defterdarhğından : 

İstarıbul Tapu MUdUrlÜg · binası alt andaki Pul sa
tış gişesi (Senelik icarı lki tak.,itte, her taksiti pe. 

i\luhaımneıı ·enotlk 
fc:ır bedeli 

Lira 

şinen) 300 2 sene 

Yukarıda mevkii yazılı pul gişesihizasındaki muhammen senelik icar 
bedeli üzP.rlnden :~ 1 • B • 930 tarlhlne mtlsadif perşembe güntine ka. 
dar pazarlıkla kiraya vcriteC'tıktlr. TAiipierin vakti muuyyeninden ev
vel ,.o 7,5 poy Qkçelerini yatırı.r k bu miidd t z rfında per cmbe ve J"ll• 

wrtesi günleri Dcftercfarlıv Nlillı Emlak Müdurlugtinde ıniıtesekkil sa-
tış komisyonuna müracaatları. ''5977 .. 

6 • 8 - 939 

. ' 

RADYC). 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 

Türkiye 

Radyodifüzyon Postalan 

Radyoıu Ankara Radyosu 
Dalıa U:ıunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 19,74 m. 1593 Kes. 20 Kw, 

T. A. P . 31,70 m. 94~6 Kc!. 20 Kw. 

Pazar, 6. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 TUrk mfülği (Fo
!ll heyeti) 13 Memleket soat nyarı, ainns 
vo meteoroloji haberleri. 13, 15 :MU7.lk 
(KUçUk Orkestra - Şd: Necip Aakın). 

1 - Rııffaelc Valento - Uzak bir p1eın

lekettı:m serennd, 2 - Fritz Recl<tcn
wald - Vlyano müzikleri, 3 - Jo~cr Lan
ner - Balo dansları, 4 - Rlo Gcbhardt-
Nokturno ninni, 5 - Hnnz Mnlnzer -
Viyann polknıu, 8 - Frnnz Lchor -- Li
bellentoz opeı·etinden potpuri. U.15 -
14.30 MUzlk (Dans müziji - Pl.) 

18.30 Pı'ogı·am. 18.35 Mlizik (Şen oda 
mOzlltl ~ f brııhlın ÖzgUr \'e ateş böcck
lorl) lG.oıı Çocuk sııntl, 19.3e TUrk müz.IA:i 
<Fısıl hıyotı) 20.to No,oıı plAklıır - R. 
ıı0.16 Müzık (Pıyono soloları - Pl.) 20.30 
Memleket sııat ayal'ı, ajan~ ve meteorolo
ji haberleri. 20.45 Ti.Irk müzif(i: 1 - Hiız

zıım peşrevi. 2 - Mahmut Celitlettfn Pa
ea - Hllz111nı şarkı - Değildi bClyle ev
vel. 3 - Tatyos - Hilzznm 61lrkı - Suyi 
kfıtanede. 4 - Ari( Bey - Scgf..h ıarkı -
Meftun olalı. 5 - Aı·if Bey - Segah şar
·ı - Olmaz ili\ç. 6 - HUz:tnm saz sema

lsf. 7 - Artnkl - Evlı; !S:trkı - Aşkınla 

harap olduğumu. 8 - Blmcn Şen - Fc
rahnAk farkı - Ruhuındıı ./ı:ıahnr açtı. 
9 - }t;viç türklı - Şahane l{özler rıahone. 
10 - Eviç türkü - Elveda dost deli gö
nl.il. 21.30 MUzik (Cn:r.bnnd - Pl.) 22.45-
23 .Son ajans, spor haberleri \'e yarınki 

Baıvekalet Müıteıar• 
Şehrimizde 

'l'edavi edilmek ilzcre Avrupaya 
gidecek olan BnşveHlet Milsteşıırı 
Vehbi, diln Ankaradan şehrimize gel 
mlştir. 

Turistik Yollara lıaret 
Du.hiliye Vekaleti, dün vilayete 

" önderdiji b ir tamimde, turiitik yol
lara konulacak boynelmilol işaretle
rin, tebliaata rağnıen hala konulma
dığını ve iturotlerin süratle konulma. 
sının alakadarlara bildirilmesini is-

POLiS: 

Meyhane Kavgası 
Evvelki gece Kumkapıda iki kişi. 

nin ağır yaralanmasile neticelenen 
bir vaka olmu§tur. 
Kumkapı sakinlerinden Nail ile ar· 

kadaşı Celal deniz kenarındaki ga. 
zinoların birisinde rakı içerlerken 
yanlarındaki masada oturan Ham
parsum isminde birisi He kavsaya 
tutuşmuşlardır. 

Hamparsum bir aralık nara atmı· 
va ve etrafı rahatsız etmiye başla. 
ınıştır. Bunun üzerine Nail ile Celal 
i§e mıidahalo ederek sarhoıa susma
nnı söylemişlerdir. Buna içerliyen 
llamparsum da bıçağını çekerek ü. 
zerlerine hücum etmiş ve her ikisi· 
ni de m uhtolif yerlerinden ağır ya
ralamıı;tır. Yaralılar Cerrahpaşa has. 
tanesinde tedavi altına alınmıtlardır. 
Valtayı müteakip firar edon suçlu 
bir.ız sonra yakolanmı tır. 

Su Arabası Çarph 
Sürücli Si.ileymanın idArc~indeki 

su arabası Vezneciler caddesinden 
geçerken ~atihte oturan Pembcve 
çarparak muhtelif yerlerinden nğır 
yarah~mı§tır. 

Ağaçtan Düttü 
KadıköyUnde Kuşdili tiyatrosun

da çalışan 15 yaşında Şemsi, o civnr. 
da incir ağacından düş~rek muhtelif 
yerlerlnncn ağırca \raralanm1ştır. 

Şemsi H::ı.vdarpa~a Numune luıstaı1c· 
sine kaldırılmıştır. 

Dümen Zincirine Kapıldı 
Yalova it~ istaı:ıbul arasında i~le

yen ada vapuru dün Galata köprü. 
slino yanaşırken \rapur yolcularınclnn 
10 yaşında Futlu ayağını dümen zin· 
cirlne kaptırarak ağırca yantlanm1~
tır. Yaralı Boyoğlu haatııneslne kal· 
dırılmııtır. -----,o----

Dersler Baıladı 
l<ıdıklly Hıtkıvlnde,,: Rly117.lvc. frtn~ı1.• 

rn, fizik ll<mnl imtlhnnlnrı c'lcr~lr.rırır. 

başlanrıııştır Knyıt olanların dcrh l Jlal
kcvln.- mnrııcnntlnrı 
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Çürüyen 
Starklass 
Hikayesi 

--o---. 

Bir Klübe Hediye 

Etseydik, Bari 

1 

1 

1 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR ., 

Allahçı 
Allahhk 

mı, 

mı? 
ı 11 Yazan: Naci SADULLAH 

' 

B. ilmem şu daracık bonjuTlu, ma. 
vi boncuklu, tahta kılıçlı, ve 

: teneke madalyalı genç şiir kralını 

sahsen tanır mısınız? 
ı · Hani, bir fotograf çektirmek icin. 

l j zayıf bir erkeğin iare ettiği dar (':J • 

1 

vahı giyen seıniz kadınlar vardır: 
1 Nedense daima dar biçtirdiği cakdi. 

ve dar kestirdiği pantalonu ile, bana 
ı daima, onları hatırlatır. 

1 936 Olimpiyadlarında Ki· i Göze ilk çarpan hususiyetlerinden 
el'de yapılan yelken ya _ birisi de, uzun toouklu iskarpinini 

·~:,:ı rışlarında Starklass katagori • ayaklarına yeni g~.;irmiş kepar kızı 
~ sine girmek kararını verdiğimi7. '

1 
gibi oynak yüriiyüşüdi.ir. 

Y 
e e 

1 
d y zaman, yarışa iştirak edecek Onu, mağaza çırağı gibi kurrulk 

U Zm e er e en le teknemiz bulunmadığını an • bıyıklarından, ve bayat Peli.ize gibi 
ladık. Olimpiyat komitesine ı durmadan titreyen oynak yüzünden 
müracaat ederek bir teknenin 1 de tanıyabilirsiniz. 

B T 
e e k : tedarikini rica ettik. Zaman e. [ Kurnaz "Haber'' ceridesi onu 

1° r ur ı·y e 1 ı ı peyce geç olduğundan, bunu bul . 1 her gün. ilk sa;rfasındaki "çerçeve" 
1 mak kolay olmadı. Nihayet ' nin içinde, halka teşhir eder. O kara 

Hamburgta bir Alman dokto • 1 parmaklıklı çerçevenin içinde bh
runun r d k' t k or . çeyreğe seyrettirilen bu canlı ga:rihc, 

R k K 1 d 
1 

e ın e ı e ne, ımpı - ' nesli tiikenmiş bir mahlfık gı"hidir. 

e O r U r 1 1 1 ' yat komitesi ve merhum l{e • 

1 ' neral Ali Hikmet Ayerdemin il Ve seyircileri en fazla giildüren ko· 
j muvafakatiyle çok yüksek Lir mikliği, marifeti, o kılığı ile o hali 

Seçmeler Dün Y apddı 
İstanbul Susporları Ajanlığı tarafından tertip edilen 

yüzme teşvik müsabakalanncı dün Beşiktaş yüzme havuzunda 
devam edilmiş ve seçmeler nihayetlendirilmiştir. Heyecanla 
takip edilen bu müsabakada Beykoz, Beşiktaş ve Demirspnr 
klüpleri iştirak ettiler. Müsabakalardan evvel kendisinden 
her zaman için iyi dereceler beklediğimizi yazdığımız Mah
mut hakikaten bize 200 metrede bir Türkiye rekoru daha ka
zandırdı. 

il fiyata • zaruri olması dolayısıy. ile. o \'aziyeti ile, büyiik davalar pc-
le • satın alındı. Miisabakalar • şinde koşan ciddi insanların taklidini 

1 

dan sonra İstanbula getirildi, ı ı yapmasıdır. 
Salacıkta Denizsporları Fedc • Fakat, taklit yapa yapa, kendisini 

' rasyonu kayıkhanesine konul _ ı hakikaten ciddi bir insan 7.annctme. 
du. ğe başladı. O kadar ki, sadece seyir 

1937 deniz nıc · · 1 b olunduğunu, \'e hiç kimse tarafm _ . . vsımın< e, u . . . . 

1 

tekneden istifade etmek iste - ! dan c~ıddı hır muhatap ~·erme konul. 
dik. O zaman federasyon reisi ( ma~ıgı~ı gördi.ikç~, ~deta hırslanı : 

l!I bulunan Yüzbaşı Celale, ve Rı. y.or. Agızından kopitklcr saçarak, ı-
za Suerin ·· t tt'k T k 

1 çıne hapı.olunduğu çerçevenin demir 
,1 e muracaa e ı . e - ı ı 

1 ı nenin f d 1 ld y ,

1 

parmaklıklarını kırmağa çabalıvor. , e erasyon ma ı o ugun. • 
1 dan b' kı··b t h . . .. . Bu arada, kendilerine musallat o-

ır u e a sısı munas1p 

ı 
Bir sene zarfında üçüncü reko. bulunmad T k . .. lan vatanda~Iardan bir tanesi de be-•-·---••••••• • • • • • • • .

1 
ı. e nenın munave- . Ü .. .. .. . • + runu yapan Mahmut ne kadar tak- be ·ı ki" 1 d .1 . d.. nım. ç dort gundur, benden cıddı • B •• N 1 1 e up ere e verı mesı u- . .. . . + ugun ere ere dir edilse yeridir. Dünkü müsaba _ .. ül d·~· d .. hır mukabele goreıneınenın hırsıl~ pa + şun me ıgın en, oylece kaldı. . . . . i G'd b'I' . . 

7 
kalarda aşağıdaki teknik dereceler a- 1 1938 senesi me,•sim ba!jlan. ral~n~p. duruyor: ı:'e~dı~nı teskın et· 

• 1 e 1 ırsınız • . ı· lındı: gıcında Celal istifa ederek, ıte • .ı' I'- me ,, ıçın. c;e~esını o ~a ım: . 
• l 00 metre sırh~tü klüpler: Bi - ı n · 1 • . • kk - Çocugum, dedım, ben senın. + ,, k 

1 
. . : ız spor arı ışını muva aten 

1 
. . . . 

f .leni apı sahil erinde: rıncı Bcykozdan Saffan 1.26.3, i- : Vildan A~ . .. . ld B d , e cıddı konuşamam. Zıra sen bemrn 
.# + 1, şır uzerıne a ı. u c. 1 uh b ~ · 

. + Yüzme kürek müsabakaları 1 anı gı ıp u um. rıcrı - ,,, 
+ f kinci Beşiktaştan Hariton. fa V'Jd "d' b Jd . ı m ata ım degıl, sadece me\'zuuın-

• S O d 200 metre klüp harici: Birinci mı tekrarladım. Teknenin olıiu- lf sun. v ! aat: 1 ' a. Mahmut (yeni Türkiye rekoru) gy tı ... crd .. il ~. . .
1 

Fakat o buna ragınen yine öniim-
... V clie(endide·. .J e çur yece~ını, verı en d d 1 d 
f 3 24 2 "k' · V d t c o asıp uruyor + l · · · 1 ıncı e a · paranın heba olacağını Rövle • 1 • • 
f ı 200 metre serbest klüpler: Bi _ d' v·ıd d k • · Zavallıya, acayip bir de "evham" 
ı At yarışları, Saat: 15 de. ı·kı'ncı· ım. ı an an, atı vaat al - :: 1 . 

ı Fenerbahc;e stadında: rinci Beykozdan Ali 3.1.4, dım, denizci arkadaşlara tebsir ge mış: 
B "kt t z· .. _ Şimdi, diyor: bu yazıyı, }astık .. f eşı aş an ıya. ettim. Onlar da se\'indiler. F .... "' b 1 · · " eldiven lerimi giyerek yazdım. Bir da-t Atletizm birincilikleri, Saat: 1500 ser est küp harıcı: Birin. i, kat • mazur go"rst·ı·n - ''ı'ldanın 1 ... " kıka sonra, siıblimeyle ~usül abdesti 

ı 16 da. t ci Sadullah 22.52, ikinci İbrahim. tabiatını bildiğim için, ricamı, ı' a lacağım. Beni mıkroplardan koruma-
•••••••••••••••••••••••••• •t üçi.ıncü Nezih. , tahriren ve şifahen, heş on ke _ il sı için, 32 rekat namaz kılıp, 32 saat 

Ati +• 1500 serbest kJüpler: Birinci t k l dua edeceğim. 

e lzm B k d 
. ) ~e ~ rar adım. Arada, Vildan "Fakat ne yapayım ki, bu yazıyı 

1 y::ıznıak mecburiyetindeyim: Zira k::ır-
ey oz an Ismail 24.28, ikinci Bey ışlerı başkasına devretti·, b"ıze i 

Birinciliği 
·--o-

Fenerbahçeliler, Yine 

Başta Gidiyorlar 

kozdan Çetin. . ''"'rı'len ''aat te su.'·a dt'iştu". d b. h . ~-- .• §tm a, ır ka ramanı kaçırmıık için 
4x200 ba'-·rak: Birinci Saffan, 1, kur ı b. t • ·ı .;İ 1936 senesinde biiyi.ik bir be-

1 
umuş muazzam ır eştiı al \'ar. 

Ali, Metin, smailden mürekkep d I Adamlar tutmuşlar, üzerime ı;<>liyor-
el ödenerek, Almanyadan bu • Beykoz takımı ikinci Demı·rspor ta 

1 
lar. Ben zemzem kuyusuyum: İçimi 

- raya getirilen (Starklass) ın çı··ı-kımı geldi. pisletiyorlar. 
rüdüğiinü veya hurdala<jtı~ını "Halbuki, ben, bütün buııla r.1 mUs-

Sutopu müsabakası finalleri (i. 

! 

du•·tınca teessı··ıru··n1 fa lal t tııh::ık değilim: Mefkureci, milliyet•·i, 
nümüzdeki hafta yapılacaktır. Ki.ı- ·' ' · z aş ı. ., ı Federasyon malı olarak mu. Allııhı;ı, orducu, tesirli, nüfuzlu bir a-
çükler final maçı Beykoz • Bec:ik - damım : Zaten bana duşmanlıkları da 

""' halaza edemedik; bari bir kJi.i _ 
taş arasında olacaktır. Büyüklerde I bundan 

İstanbul atletizm birinciliklerine de Beykoz • Demirspor finali ovna. be hediye etseydik, daha iyi 0 1· 1 Kalemiyle devler, n-ya de,·lctler 
' maz mıydı? ı kt ~ 'dd' d k dun Fenerbahçe stadında devam e

dilmiştir. Yine .:ız bir seyirci kütlesi 
önünde yapılan müsabakalarda aşa
ğıdaki dereceler alındı. 

50 metre (biri~ci eri): Birinci Ga. 
latasaraydan Fikret 6.1, ikinci Ga
latasaaydan Haluk, üçüncü Galata. 
s;ıraydan Neriman. 

sıı metre ikinci seri: Birinci Fe
nerbahçcden Melih 6.1, ikinci Gala
tac;araydan Semih, üçüncü Galatasa. 
raydan Nazmi. 

Giille: Birinci Beşiktaştan Arad 
13.8'1, ikinci Fenerden Fi.ıruzan, ü
;üncü Galatasaraydan Suat. 

200 metre mania: Birinci Fener. 
:len Melih 27,2, ikinci Fenerden Ne-
riman. 

200 l'ıetre .. eçme (birinci seri): Bi
rinci Haydarpaşadan Muzaffer 24,-, 
llcinci Galatasaraydan Cemal. 

200 metre (ikinci seri): Birinci Ga
latasaraydan Fikret 24.6, ikinci İs· 
tan}. 'ti spordan Zarc, üçüncü Fener. 
den Melih. 

Üç ndım: Birinci Abdurrahman 
13.96 ikin •i Fenerden Üçtek, iıçün
di Ft'ı· :::den Melih. 

4X J ı O bayrak: Birinci Gala tasa
? ay td. .mı 46 saniye, ikinci Fener 
takımı. 

Umun· tasnifte gecen hafta otuz 
ımvanla başta olan Fenerbahçeliler. 
cünkü müsabakalarda da 52 puvan. 
la bir"nci vaziyeti muhafaza etmiş· 
1 rdir fkinci oları:ık .Galatasaraylılar 
33. Beşiktaşlılar da 15 puvan almış. 

lardır. 

nacaktır. • 1 yı ıgını ı ıa e en Don işotu görii. 
; O•man Mu"eyyet ' 

istişare Heyeti 
Toplantısını Bitirdi 

Ankara, 5 (A.A.) - Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğii Merkez Js. 
tisare heyeti, bugün öğleden evvel, 
Genel Dir:?ktör Tümgeneral Cemil 
Tanerin rPisliğinde son toplantısını 
yapmıştır. 

Bu toplantıda, teşkilat kanunu pro 

jesi ile 6 senelik umumi program, 

Cemiyetler kanununa müstakil iki 

tıkra eklenmesi hakkında kanun pro

jesi, bazı spor malzemesinin güm

rüksüz ola.Tak memlekete ithali hak-

kındaki kanun projesi ve milli olim

piyat komltesi nizamname projesi 

müzakere ve kabul edilmi~tir. 

-0---

Tebliğler: 

Eskrim Müsab"aliaları 
Beden Terbiyesi lıtınbul Bölgeıl Eı· 

krlm Ajanlığından: 

ı - Yakınd::ı yapılacak olnn bölge es
krim birincilikleri için §imdıden hazırlık
lara bıışlanııcaktır. 

2 - Egzersizlere eskiden olduğu gibi 
Beyoğlu Hnlkevi salonunda çarşamba ve 
cuma gılnleri akşamı sn:ıt 17 de devam 
olun::ıcaktır. 

3 - Eskrimle al!'ıkadar bütiln ldman
cılarm muayyen gun ve saatte Bcyo;::lu 
Hnlkcvi salonunda hazır bulunmaları lıi
ıumu ehemmiyetle rica olunur. 

yor musunuz? Şimdi de, tıpkı, bir 
L.'.. __ şenaat işledikten sonra, yakayı znp • --- -- --

Gayrifedere Klüpler 
Tescil Ediliyor 

Gayri federe klüplerin vaziyetle

rini evvelce yazmış ve bu klüplerin 

teşkilata tescil edileceklerini kav-

detmiştik. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü vilayetçe müsaadeli bütün spor 

teşekküllerinin teşkilata tescil ediL 

mesi için kararını vermiş ve bu ka-

rarı da Istanbul bölgesine tebliğ et-

miştir. 

Bu kararla artık gayri federe namı 

altında hiçbir teşekkül kalmamakta

dır. Bu klüpler formalitelerini ilc

mal ile bölgeye tescil olunacaklar ve 

bu sene de lig maçlarına iştirak ede

ceklerdir. 

Hakem Komitesi Başlianhğı 
Fethi Başaran İstanbul bölgesi di. 

rektörlüğüne tayin edildikten sonra 
işlerinin çokluğunu ileri sürerek ha
kem komitesi başkanlığından istila 
etmişti. Münhal bulunan komite baş
kanlığına Genel Direktörlük~e eski 
futbol ajanı Abdullah tayin edilmiş, 
ve lstanbul bölgesine tebliğ edilmiş. 
tir. 

tıye çavu~una kaptıran softa medre-
se çömezi gibi, millete, orduya Alla. 
ha sığınma kistiyor. 

Halbuki, süblimeyle (!) gusiil ab. 
desti aldığını yazdıktan sonra: 

"- Ben Allahcıyım?" diyen bu 
evhamlı delikanlıya takılabilecek liı
kap şudur: 

"- Allahlık!" 

Onun dünkü yazısını dolduran 
yakaları açılmamış küfürleri oku • 
muş olanlar varsa, muhakkak ki de. 
rin bir istikrahla tükürmiişlerdir. Bu 
itibarla kendisini ''Zemzem kuyusu" 
sanan hazrete verilebilecek isim de, 
şu olsa gerek: 

"- Tükiirük hokkası!'· 
Hem doğrusunu isterseniz, 

bu delikanlının: 
ben. 

"- Ben milliyetçi, 
ve Allahcıyım!" 

mefkureci, 

Demesine pek akıl erdir~medim. 
1\filliyetçiliğin, bu memlekette bir 

umde sayıldığını bilenlerdenim. Fa
kat meCkôrecilik, Allahcılık da ne 
demek? 

Hazret, oklann sayısını dokuza 
mı çıkarıyor, yoksa dörde mi indiri. 
yor? 

Eğer yazdığı gibi dörde indir -
mek gayretinde ise, bundan sonra 
kendisini şakacıktan bile mevzu e -
dinemem: 

Zira ben "altıdan" gidiyorum: 
"-Dörtlük" lerle işim yok! 
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l_.EKONOMi~I 
Nazilli Fabrikası Lüks 
Mensucat Çıkaracak 

Nazilli (TAN) - İlk açıldığı sene kırk bin, ikinci sene 2 
yüz bin, geçen sene de dört yüz bin top basma imal eden Na
zilli fabrikası, talep ve ihtiyaca cevap vı:rememektedir. 
Nazilli basmaları daha ziyade Ege 1 köylü kadınlarımızdır. Sehirliler ve 

rnıntakasile Konya, Seyhan ve Mar&ş bilhassa münevverler, maroken ve 
vilayetlerinde kullanılmaktadır. Do. krepon gibi lüks mensucata rağbet 

ğu ve şimali Anadolu pazarlarında i· etmektedirl.er. Bu sebeple Nazilli 
se ekseriyetle Rus basmaları istihlak 
edilmektedir. fabrikası, J akında bu cins ve kalite-

Nazilli basmaları karşısında, alaca 
VE· el tezgahları dokumaları kullanıl· 
ma yerlerini değiştirmiştir. Bunlar, 
Istanbul ve Izmir pazarlarından Iç 
Anadoluya sevkolunmaktadır. 

Nazilli basmalarının baş müşterisi, 

lorda istihsala+ 
inkişaf Ediyor 

de mensuc it ta imaline karar ver

miştir. 

Kışlık tele tarafı tüylü pazen istih
sal eden fabrika, bu ~nş, piyasaya 
lüks pazen çıkarmak kararını vermiş 
ve faaliyet~ başlamıştır. 

Koza istihsali 
Masr,2fı Azaltdacak 

Bor, (TAN) - Buraya tren yolu !pek sanayiinin inkişafı için alına-· 
yapıldıktan ve bilhassa buğday ofisi cak tedbirler arasında ham ipek ve 
teşkilatı kurul~uk~an sonra, Borda, ı kozanın ar ltırılması ve istihsal mas~ 
ticaret hayatı ınkışaf etmiştir. Bo- rafının a;.altıJması düşi.ıni.ılmüştür. 

run Salıpazarı oldukça meşhurdur, ! Koza rek0ltesinin arttırılması için 
civar vilayetler ve köyler halkı bu ipek böceği yetiştiren muhtelif mm. 
pazara iştirak etmektedir. Buğday takalarda müstahsillere kolaylıklar 
ofisinin 938 - 939 buğday mübayaası, gösterilmiştir. 

beş buçuk milyon kiloya varmıştır. Ihracat·ı tahsis edilen kuru koza. 
Borun varidat kaynaklarından biri ların da yerli sa~ayide kullanılması 

de halıcılıktır. Bor ve köyleri halkı- alakadarhra tavsiye edilmiştir. !pek 
nın yüzde kırkı halıcıhk!a uğraşınak- mensucat fabrikaları bu sene fazla 
tadır. Her pazar piyasaya hin ila beş koza işlemiye karar vermişlerdir. Ha 
bin liralık muhtelif halı ve kilim har. taydan bu sene 350 bin kilo koza a
man edilmektedir. hnmıştır. Bu kozalar dahi yerli ima.. 
Senevr beş milyon kiloya varan ü~ 

1
1atta kullanılacak ve i~ek l~umaşla

züm istihsalatı da Borun servetle- 1 rın daha ucuza ı:nal edılmesı~e çalı
rinden birini teşkil eyliyor. Dahili ~ar şılacaktıt'. Ipek fıyatlarının kılosu 12 

liradan 9,5 • 10,5 liraya kadar düş· 
!i~·attan ve şarap imalatında kullanı-

müştür. Kuru koza fiyatları da ki-
lanlardan maada, her yıl 200 bin ki- losu 2JO _ 240 kuruş arasındadır. Bu 

fiyatiarııı da ha bir miktar düşmesi 

de muhtemeldir. Koza mıntakn\arın. 

da, ihtiyaca kafi gcl:nediginden, Bor da kuru koza satışları bitmiş ~ibidir. 
üzümlerinin çoğu heder olmakt:ı.dır. Yalnız küçük partilerde mal kaJmış.. 

tır. 1 e mensucat .r,,ı. .. ;11alan mav-

lo kuru üzum ihraç olunınaktadı.r. 

Bir kaç şarap imalathanesi varsa 

Tahlil ncıticesindo, üzüınlerimiıııin. a ~ cut maJların yüzde altmış beşini sa-
litesi çok yüksek olduğu görülmüş, tın almıulardır . 
bu sene inhisarlar idaresi, yağmur. 

d&n ıslanmış olan kuru üzlimleri 

kilosu 12 kuruşlan almıştır. inhisar 

idaresinin burada bir şarap fabrika

sı açması için de belediye ve ticaret 

odası teşebbüsatta bulunmuştur. 

Şimdiki halde Borun senevi şarap 

istihsalatı 300 bin kiloya yaklaşmak
tadır. 

Borun diğer ihracatı bir senede 
vasati şekilde şöyledir:900 vagon çav 
dar, 650 vagon buğday, 50 vagon ar. 
pa, 50 ton yapağı, 30 ton tiftik, 30 
bin lira kıymetinde ve yapağıdan 

mamul keçe, 5 ton kitre, 5 ton acı Çe

kirdek. 
20 bin lira kıymetinde meşin Is

tanbul ve Adanaya, 10 bin lira kıy. 
metinde sahtiyan Adanaya, 50 bin 
lira kıymetinde vaketa muhtelif vi
layetlere gönderilir. Ayrıca 50 ton 
ham deri, 20 vagon karpuz, 20 va
gon kavun, 20 vagon lahana, 100 
vagon patates, 50 vagon hususi 
bi:- çeşit soğan da Borıin bir sene
lik ihracatı meyanındadır. 

İhtiyar 
Başı 5 incide) 

tanbula demirattı, İngiliz gemileri 
sizin şanlı bayrağınızı çekti. 

' 
Üçüncü Huri - İki devlet ri-

cali bir masa başında yiyip içiyor, 
bir salonda dansediyor, halk "hur
ra!". "Yaşat" diye bağırıyor. 

Üç ihtiyar - Şaşkın şaşkın bir. 
birlerine bakışırlar, sonra yaş göz.. 
!eriyle aşağıya göz atıp vaziyeti 
kavrayınca gülümsemeğe koyu -
lurlar). 

Üç Huri - Ha şöyle, ahrP.tte 
olsa da yine milletin şenliğine uyu
nuz; talili ve muvaffakıyet1i ha • 
leflerinizi takdir ediniz. 

Birinci ihtiyar - Benim eme • 
lim ve hülyam hakikat olmuş me. 

• ğer... Demin gördüğümüzü fena -
ya yormuşuz .. 

İkinci ve üçüncü ihtiyar - Bi
zim başaramadıklarımızı yeni ne. 
sil meğerse istediğimizden ala ya
pabilmiş. Ne saadet, ne muvaffa -
kıyet! Halbuki biz sanmıştık ki 
bir kara güne daha şahit oluyo • 
ruz. 

BORSA 
5 . 8 . 939 

ÇEKLER 

Londra S.93 
Nevyork 126.67S 
Parts 3.35S 
MilAno G.6125 
Cenevre 21l.fı925 

Amsterdam 67.4825 
Berlio 5ü.825 
Brüksel 21.5175 
Ati na 1.0825 
Sofys 1.56 

Prag 4.3375 
ı Madrld 14.035 

Varsova 23.84251 
Buda peşte 24.4525 

. 

Bükres 0.905 

Belgrad '.!.8925 
Yokohama 31.62 
Stokholm 30.555 

Moskova 23.90 

ESHAM VE TA BVİLAT 

1938 o;ı, 5 ikramiyeli 
Anadolu Mümessil peşin 

19.085 
35.10 

'-----------------'-' 

ile Uç Huri 
Birinci ihtiyar - Paşalar bu -

na, böyle kuru kuruya mı iştirak 
edeceğiz? 

İkinci ve üçüncü ihtiyar - Ne 
yapalım? 

Birinci ihtiyar - İhsan eder -
lerse Hurilerimizden birer hak aşı. 

kı busesi alalım; kendimde sevinç

ten, gençlik duyuyorum. 

İkinci ve üçüncü ihtiyar - Ha.y 

hay! Bize de bir dinçlik arız oldu. 

Üç Huri - CBin naz ve eda ile 

clmastraş kadehleri doldurup su -

narlar) evvela şerefe içiniz. Me • 

rak etmeyiniz, dokunmaz, Kevser 

şarabıdır! Size İstiklal marşını da 

öğretelim; yeni zaferler hazırlanı

yor, hep bir ağızdan söylersiniz. 

Üç ihtiyar - (Ayağa kalkarak 
kadehleri yuvarlarlar) Yaşa! Hur
ra!!! 

(Titrek dudaklar Hurilerin ~·a

naklarına yaklaşırken buluttan bir 
perde ağır ağır iner), 

SON 
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YENi RESİM MÜSABAKAMIZ 

' Ne Olmak istiyorum 
T AN, küçiik okuyt.H·ulan için bir resim miisabakası açtı. 

Bu yeni müsabakamız, pek çok okuyucumuzun hoşunu !!İtti. 
Daha şimdiden, bir !:Ok resimler aldık. 
Siz de, hu resim mi.i!ıahakanuza girmek istemez misiniz! 
Güzel bir h••di)'·e kazanacaksınız. Kendi elinizle yaptığınız resim: 

e-azetedc bas1Iacak. 

M i.lsabal<:an.ıı~a girmek hem çok eğlenceli, hem de çok kolaydır. 
Bunun ı!;ın, hemen şimdi masanızın başına geçiniz. 

BüyUyiince ne olmak istiyorsanız, onu anlatan bir resim yapınız. Bu 
resmi, sa;yfanm altındaki kuponla beraber bize gönderiniz. Gföıclcrece
ğiniz resmi, çini nıiirc•kkebi ile yaparsanız. daha iyi etmiş olımmııuz .. 

Resminizin gazeteye hasıldığıni görür görmez, o haftanın kupoııiyle 
beraber gazcteınize ınüracaat ederek, hediyenizi derhal alahilirc;iniz. 
BU SAYll\lIZDA RESİMLERİNİ NEŞRE.TTİGİMİZ OKUYUCULA

RIMIZIN HEDİYELERİNİ ALDİRMALARİNİ RİCA EDERIZ 

NE DERSiNiZ? 

Polis Bilmecesi 
Bir suç işlenmişti. Polis müfet

tişi, bu suçu işlemesinden şüphe 

edilen on kişiyi sorguya çekmişti. 
Ayrı ayrı şu cevapları aldı: 

Ahmet - Suçu yapan Becrjdir-. 
Bedri - Hayır ben değilim. 
Cahit - suçu ben yaptım. 

Demir - Ekrem suçludıır. 

Ekrem - Evet, ben suçluyum. 
Fehmi - Ahmet masumdur. 
Gavsi - Ben değilim. 
Hamdi - Fehmi yaptı. 
İhsan - Cahit suçludur. 

Cemil - İhsan yalan söylüyor. 
Fakat, o da, Fehmi de, Hamdi da 
ben de masumuz. 

Müfettiş şüphe içinde kaldı. 

Ç in .ve Hindi~t:ı.ncln kuJlanıian bir çeşit yelkenli gemiler va;·dır. 
Bınlcrce Çınlı, hu yelkenlilerin bordasında doğar, yaşar ve ölür 

Çünkü ayrı ayrı iki adam suçu Ü

zerlerine alıyorlardı. Uzun uzun 

düşündükten sonra, on adamdan 

beşinin doğru söylediğini anladı 

ve suçluyu da buldu. Na.;ıl buldu 

dersiniz? Düşünün!. Ç i~.liler Iıe~:a <:ok i~·i ~~ipli, he~t çalı~kan, hem zekidirler. V::ıh5i 
ordcklerı uvlamalc ıçın, çok guzel hır şekil bulmu~Iardır. 

Resme dikk:ıt ederseniz, hunun nasıl olduğunu görürsüniiz. 

R esmini gördii~ii11fü. hayvan, ~ir Amerika karidcsidir. Bir çok hay
vanların ak~ıne ol&uk kandes, arka üstii yüzmeyi çok sevcı·. 

1 nsanlar, çok cskid<'n}!~ri suyu severler. Fakat hiç bir vakit, zanıa. 
nıınızdaki kadar ıılaJlara düşkün olmamışlardı. 

Yukarıda solda ~ördtiğünüz kadın, bir Borneolu. üsti.indeki kostüm 
de b:ınyo kostiımiidiir. Borneo, Al·ustralyadan sonra, dün;yanın ı'n bü. 
yük adasıdır. Üstiiııde iki milyona yakın insan yaşar. Asyadadır. 

K öpek balığ1, lrnlıkların en vahşi ve en büyiiklcrindendi'r. Sekiz 
metre uuığa lwdar sıçrar. Suda köpek bahğı ile karşılasun bir 

insanın ıu.u·çalanınuktan ı~urtulması, hemen hemen imkansız olıır. 

© 

~EV . APLI 
MESELE,L~R 

MESELE - Pazardan altı tavuk 
aldım. Hepsini birden tarttım. Ye
di buçuk kilo geldiler. 

Tavuklardan her biri, ötekınden 
yüz gram ağırdır. 

Her tavuğun ağırlığı ne kadar?. 

CEVAP - En küçük tavu 1< bir 
kilodur. 

® 

Zencinin 
HiKAYE 

1 htiyar Zenci Prim us. tepe. 
nin en yüksek yerindeki 

tek odalı evinde köpeğile beraber 
yaşıyordu. Sabahları erkenden kal. 
kar, önüne köpeğini katar, kasa
baya inerdi. 

Evlere uğrardı. Güzel ~eyler an
latırdı. Kendisine yiyecek toplar, 
yine evine dönerdi. 

o köpeği Rektörü canı gibi se-
verdi. Yazın otlar. kışın 

karlarla örtülen kulübesinin bir 
köşesinde o, öbür köşesinde Rek
tör yatardı. Arasıra, ay ışığında, 
karşılıklı oturur, yalnız kendile
rinin anladığı bir dille ~onuşur. 
lardı. 

O yıl kış çok büyük oldu. 
Primus kasabaya inemez 

hal~ geldi. 
Aklına bir şey gelmişti. Kırk 

yıllık damacananın sepetini çıkar
dı. Köpeğin boynuna bağladı. O-

nu kasabaya yolladı. Artık her 
gün ~ektör boynuna bağlı sepet
le kasabaya iniyor, boynundaki 

yiyeceklerle hiç yolunu ııaşırma

dan kulübelerine dönüyordu. Ka
sabada, sepeti kim boş görürse, i. 
çine bir şeyler atıyordu. Primus 
bu yiyecekleri ortaya dizerek Hek

törü yanı başına çağırır, onunla 
tatlı tatlı akşam yemeğini yerdi. 

Y ine bir gündü. Rektör boy 
nundaki sepeti doldurmak 

içm şehre inmişti. Issız sokakta 
tanımadığı bir vapur yolcusile 

kftrşılaştı. Adam onun cins bir kö
pe'k olduğunu anlamıştı. Kendisi
ne bir kaç şelfor attı. 

Rektör hemen şekerlerin arka
sından koşmıya başladı. 

Böylece, kalkmak üzere olan 
vapura kadar geldiler. Adanı. şe
keri ona vermek için uzattığı eli
le köpeği yakaladı. İçeri aldı. 

1 - Bu hayvanı seyreden av
cı ile kuş nerededir? 

2 - Size on iki tane kihrit' ve
riyorum. Bana bu on iki kibritle 
hem iki kare hem üç kare hem 
de dört kare yapabilir misiniz? 

3 - Ben beş harfliyim. Yüzde 
bulunurum. İki ile üçüncü ve dört 
ile beşinci harflerim birer renk
tir. Bir, iki. üç, dördüncü harfle
rim bir kuştur. Ben neyim'?. 

Bu bilmeceleri doğru halleden
lerden 25 ki~iye muhtelif hediye
ler verilecektir. 

* Bilmecemizde Kazananlar 
Yarınki Sayımızdadır. 

Köpeği 
Çeviren: İlhan TEK 

P rimus, o gece ağzına ne bir 
lokma ekmek, ne bir dam

la su koyabildi. 
Zavallının ne yakacak kömür:i. 

ne de yiyeceği kalmıştı. Kırj{ yıl- j 
!ık eski şiltesinde ağlıya ağlıya 

öksürürken, içli içli, çocukluk gün- 1 
!erinden aklında kalan zenci türkü
leri söylüyor, "kim bilir. zehirlen
di mi, boğuldu mu, parçalandı mı" 
riiye düşünüyordu. 

T a~am beş gün sonraydı. 
Akşama doğruydu. Zenci

nin kulübesi önünde ağlar gibi u
luyan bir köpek sesi duyuldu. 

Köpeğin boynunda, koparılıp 

atılmış olan eski tasmanın yerinde 
uzun bir kayış vardı. 

Zavallı köpek, Primusuna ka
vuşmak için nelere katlanmamış, 
gece gündüz durmadan, nasıl kar
lı dağlar, buzlu dereler a~mıştı. 

Kulübeden hala ses gelmedi
ğini görünce, büyük bir felaket 
sezer gibi olmuş, daha acı, daha 
korkunç ulumağa başlamı~h. 

Daracık pençereye tırmanıyor, 
içeri göz atıyor, ama karanlıkta 
ne bir gölge görebiliyor. ne de bir 
ses duyabiliyordu. Artık ne yapa
cağını şaşırmış. deli gibi olmuıjtu. 
Geri çekilerek bütün gücile kulü
benin eski kapısına öyle bir atılış 
atıldı ki. kap~ ardına kadar açıldı. 
Köpek. hemen, Primusun şiltesine 
koştu. Göğsüne atldı. 

K uyruğunu, pençesini göğ. 
sünde yüzünde gezdirdi. 

Amma ihtiyar zencinin ne buz gi. 
bi donuk elleri onu okşamak için 
uzanıyor, ne de bir söz söylemek 
için ağzı açılıyordu. 

K ç pazar sonra. karlar eridi-
diği zaman, Primusla Rek

törü merak eden çocuklar. kul'i
beyc giden yolda Rektörün katı
laşan ölüsünü buldular. 

o 
~HAYDI 
t~~) GLJLELtM 

Korkak Olmıyan At 
At pazarında, Atı satın alacak 

olan adam dedi ki: 
- Ben her şeyin cesurunu se. 

verim. Sakın bu bana satacağınız 
at korkak bir hayvan olmasın?. 

Atın sahibi cevap verdi: 
- Baksanıza şu ata! hic onda 

korkak göz var mı?. Geceleri a 
hırda tek başına, hem de karanlık. 
ta yatıyor. 

Burada Hırsız Var 
Usta, camları takmak icin çıra

ğile beraber çağırıldığı eve gel
mişti. 

Onlar içeri girer girmez. evin 
sahibi bayan hizmetçisine usulca
cık dedi ki: 

- Ayşe. masanın üstündeki mü
cevherleri dolaba koyup kilitle! 

Ama keskin kulaklı usta bu sö. 
zü duymuştu. 

Hemen cebinden saatini çıkardı. 
Çırağa verdi: 

- Çabuk kos! su saı:ıtimi dük· 
khna götür, burada galiba· hırsız 
var. Dedi. 

Fenahk 
- Anne bugün mektebe hiç git

mek istemiyorum. 
- Neden oğlum, bir hastalığın 

mı var? Kendini fena mı buluyor. 
sun? 

- Hayır! Mektebi fena buluyo. 
rum. 

TAN 'ın resim müsabakası kuponu. 
Alttaki satıra adresinizi yazın. 3 1 

1 
.... ·----... --·-···-·-·······-····-·····-····-·····--·-················ .. ·······-- No. 
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· BİR L Ei'Ş T fR I N . . 
'• 

Ş ekilde üçe kesilmiş bir hay
van resmi var, Bu iiç par

çayı birleştirerek bu hayvırnın ne 
olduğunu ve ne yaptıgını bulabi
lir misiniz?. 

" • t 
• " • ..;:_ ekilde 36 kareye bölünmüş bir 

t.y bahçe gö}"üyorsunuz. Bahçe
de altı ağaç vardır. Yukarıdan a
şağı veya soldan sağa hiç bir sı
rada birden fazla ağaç yok. 

Bu bahçeye altı ağaç daha di
keceğiz. İstiyoruz ki soldan sağa 
ve yukarıdan aşağı hiç bir sırada 
ikiden fazla ağaç bulunmasın!. 

Ağaçları hangi kutulara dike
lim'?. 

S ekilde bir şehrin hare~et istas_ 
yonu planını görüyorsunuz. 

Burada tamam yirmi tane> istas
yon var. Öyle gidiş hattı çizini7 k; 
bu yoldan gidilirse büt ıin istas. 
yonlara yalnız bir defa uğranabil 
sin. Istediğiniz istasyondan 
kalkabilirsiniz. Şu şaıtla ki, 
bütün istasyonlara birer defa 
uğradıktan sonra tekrM yine, 
kalktığınız istasyona gelmış ola
raksın ız. 

Şu sualleri okur okumaz, kısaca 
evet yahut hayır deyiniz: 

1 - Jzmire trenle vapurdan da-

ha çabuk mu gidilir? 
2 - Peloponez hnrpleri Atina

lılarla İranlılar arasında ım ol
muştur?. 

3 - Marmara denizinde köpek 
balığı bulunur mu?. 

4 - Yılın en uzun günü hazi
randa mıdır?. 

* Geçen sayımızdaki suallerin ce-
vapları işte şunlardır: 

1 - HA YIR. Harareti en çok 
olan hayvanlar. kuşlardır. · 

2 - EVET. Son yüz em S('nı> i . 
çinde Amerikada nüfus rlortten 
130 milyona çıkmıştır. 

TAN 'ın Bilmece 
Bulmaca Kuponu 
5 Aijustos 1939 
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Sadrazamla Mücadele 
Padişah, 

Hep 
Sadrazam Hakkında Yaptığı Ankette 
Şu Cevabı Almıştı: Katli Vaciptir, 

Safo, bir yandan kendisini 
himaye ve teşvik ediyor, bir yan
dan da kuvvetlendiriyordu. Seh
zade Mahmut faciasından Sadra
zamın mesul olduğunu yaymak su
retiyle heri! aleyhine geniş bir nef
ret dairesi hazırlıyan Safo, başta 
Şeyhülislam olmak üzere bütün 
devlet ricalini de onu devirmek yo-

lunda kullanmaktan geri kalmı
yordu. Bu eserde adı sık sık geç-

miş olan Raziye kalfanın oğlu Ve
zir Mustafa Paşa da Venedikli fit. 

nekarın bu işte kullandığı 3.letler. 
den bi~i olup her gün Padişaha 

Sadrazam hakkında bir jurnal su
nuyordu. 

Yemişçi vezir de haliyle. tav
riyle ve yaptığı işlerle Safonun 

planını kolaylaştırıyordu. Sipahi
lerin burnunu kırmak, Wıiseyin 

kalfa, Cezmi ve Poyraz gibi ana
ların kırk yılda bir doğuramıya. 

cakları şehbazlan ortadan kaldır
mak bu Arnavut devşirmesini ·gu-

rura düşürmüştü. Müverrih Nai

ma onun bu manasız azametini 
şövle tarif ediyor: 
"Yemişçi Hasan Paşa. zorbaları 

kırıp. fitne ehline bu merteb~ 

tefrika verip, bu makule hı:ıiiei g:ı
Heyi defettim deyu canibi hakanı 

jstender-asitane imtinane başlayıp 
ziyade mükarreb ve makbul oldu

ğuna tamam mağrur ve devleti 
bii'tibari penç-ruze ile kati mesrur 
olmuştu. Bu kenduye müyes;,cr u

lan fethi-aziz ve tasri mübinin her 
lahza şükrü vacip olup perhizli 
takvası mezit olmak münasip iken 

unfü ceberutu artırup nefsi eınma
resi dilediğin temşiyet idüp itidali 
haddinden ziyade şiddet ve sebeb. 
siz sefki dima ve siyasetler etmeğe 

başladı. Kemali gururundan bihu
zur olduğu kimesneleri ci.i.z'i be. 
hane ile izale eder oldu. Cümleden 
biri bir gece Yeniçeri Ağalığından 
çıkma Ali Ağayı - ki, Kauıağası 
damadıdır - biliı illetin boğrlurup 
herkes bu işe mütehayyir iken ol 
gecenin ertesi günü divana varup 
arzdan cµtarken Kubbe Vezirlerin-

den Tırnakçı Hasan Paşayı Babüs
saade sakfi altında çökerdiip boynu
nu urdurdu. Bunların cürmü ne 
iduki malum olmayup ol zaman 
Azmizade Efendi (1) bu kıt'ayı de
miştir: 

Acip olmaz bu ruzı matem için 
Kcrbeladan eğer denilse şedit 
Ne Ali kaldı, ne Hasan, ne Hüseyin 
Bir Yezit etti cümlesini şehit 

"Yine vezirler Hafız Pa~ayı Ye
dikulede hapsedüp necattan naümit 
eyledi. Odabaşılık ile Silahtarı Şeh
riyari olan Nak~ş Hasan Ağaya 
bir gün huzuru humayuada iken: 
"Taşra çık!" deyu işaret idüp te. 
reddüt etmekle gazebe gelmişti. 

Birkaç gün sonra birtakım suçlar 

isnat ve arzeyleyüp ikindi vakti 
mezburu taşra çıkarttı. Kaptan Ci
galazadeyi de - sadrazamlığa liya
katinden korkarak • öldürmeğe ça. 

lıştı ise de padişahtan müsaane ala
madı ve bu muvaffakiyctslzliktcn 

gücenerek bir hafta Divana varma. 
dı! . .'~ 

..... 
Y emişçi veZir işte bu vaziyette 

bulunduğu için kündeden atıl
mas1 kolaylaşıyordu. Bununla be-

raber birkaç ay onu devirmek 
mümkün olmadı ve kendisi hiç yok

tan bir sebeple Yeniçeri Ağssının 
aleyhine kalkmayı tasarlayınca ış 

hızını aldı. Mağrur vezirin Kasım 
Ağayla resmi surette arasının açıl
ması bu şekilde olmuştu: Sadrazam, 
Yedikule zindanlarına attırdığı Ha. 
ftz Paşanın malını mülkünü de mu
sadereye karar vermişti. B·ı karar 

icabı olarak birçok şeylerin satıl. 
ması lazımgeldi ve Kasım Ağa -Sa-

fonun telkinile padişah tarafından 
o işe memur edildi. Sadrazam da, 
ayni işe Orta Defterdarı Altı Boğa. 

çacı oğlunu münasip görüp gönder. 
di. 

Şimdi bir işe iki ayrı el birden ka

rışmış oluyordu. Kasım Ağa bu va

ziyete ve hele bir kısım eşyayı be
nimsemesine defterdarın riza gös
termemesine tahammül edemedi; 

Artık, kalabalığa karışınca, eskisi gibi sıkılıp kı
zarmıyor, bilakis etrafındaki insanları, biiyük bir 
dikkat ve alakayla seyrediyordu: Zira o lnsnı\Iara 

karşı, artık eskisi gibi yabancı ve lakayıt değildi. 
Bilakis, her gördüğü insanda, bilhassa he.r gcirdü
g~ı kadında alakasını çeken bir taraf buluyordu: 
Onlarla, kendisini mukayese etmeğe de alışmıştı. 
Onların saçlarına, esvaplarına, papuçlarına, yüzle
.rınc ayrı ayn dikkat ediyordu. Gözleri, kadm kos-

. tümleri arasındaki farkları seçmeğe başlurnıştı. 

- Baka Defterdar, dedi, Padişr:ı.h 
bu hizmeti bana sipariş buyurmuş
ken sen bu maslahata neden karin 
oldun? 

Altı Boğaçacı oğlu şu cevabı ver. 
tli: 

- Kapıcılar Kahyalığından on se
kiz günde seni bu makama ulaştı-

ran devletlu vezir beni Je şu işe 

memur etti. Hususaki bu makule 
maslahatların defterdarlara mahsus 
idugi kanunnamelerde yazılıdır. A
ğaların musadere' ve mezat işlcrilı: 
alakası yoktur! 

K asım Ağa derece derece taham
mülünü kaybettiğinden ora

daki bütün kalabalığa işittirc işitti. 

re haykırdı: 
- İnşaallah yakında senin de, se

ni gönderenin de malını mülkünü 
böyle haraç mezat satmak bana na. 
sip olacaktır. 

Boğaçacı oğlu bu sözleri - bire on 
katarak - sadrazama söyledi. O da 

bir Divan günü Kasım Ağaya şöyle 
bir tehditte bulundu: 

- Kanatlanmışsın pis karınca. 

Lakin benim kartal olduğumu u

nutma. Seni bir dilim ekmeğe muh
taç ederim. 
Artık iki tarafın hamleleri sıklaş

tırması tabii ve zaruri idi. O se. 
beple Kasım Ağa, Safa ile göri.istü. 
Raziye Hatunun oğlile ve Şeyhülls

larn ile. de dil birliği yaptı ve J:?Rdi
şaha vezirin zulmünü, ırtikabını, 

idaredeki aczini, saltanat makamı
na sadakatsizliğini arzeyledi. Padi
şah bu uzun ve mühim jurnal tize. 
rine anasile müşavere etmek iste
yince Safo, Allahtan korkar bir 

mümin tavrı takındı: 

- Kimsenin, dedi, günahma gire
mem. Vezir için de iyidir, kötüdür 

diyemem. Sen müftüden, vezirler
den, hocalardan sor. Alacağın ce
vaplara göre bir karar ver arsla. 
nım! 

(Devamı Var) 

(1) Haleti Mustafa Efendidir ki Türk
çe en iyi rüboi söyliyen şairdir. 156!.I da 
doğdu, 1630 da öldU. 

-
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SOLDAN SAC: ,; 

1 - Ters okunursa, pokerde adı geçer • 
Yaralar. 

2 - Kabile. göçmen - Yoğurt, :su konur. 
3 - Soğuk - Ev. 
4 - Utanmak - Akıl - İlave. 
5 - Bir çalgı - Bir nota. 
6 - Eksiksiz - Uçucudur - Bir hcıı l. 
7 - Bir zamir - İplik - Bir renk. 
8 - Bir nota - Şahıs. 

9 - Bfiyilk - Hacim - Bir uzvumuz. 
10 - İçine çorba konur - Patlıcan kı-

zan•·, 
YUKARDAR AŞAÖI: 

1 - Bir sebze - Farzdır. 
2 - Göstermek - Göz için kullanılır. 
3 - İhtiyar - Renk - Su konup yuğu· 

rulur. 
4 - Etraflıca - Bir harf. 
5 - Pamuk değil, kenevir değil - Teh

likeye koymak. 
6 - Bir harf - Bir harf - SudR yüzer. 
7 - Bir harf - Ceriha - Sııtmaktan e

mir. 
8 - Ced - Patatesten olur - Bir sesli 

harf. 
9 - Bir çiçek - Bir zamir - l,Iane. 

10 - Asılmı:ı - Eı·kek - Bir nota. 
------o,----

Zongufdakta Dikiş Sergisi 
Zonguldak· (TAN) - Bayan Mü

rüvvetin idaresindeki Güven Dikiş 
Yurdu, Halkevinde on beş günlük 
bir .sergi açmıştır. Genç kızlarımızın 
sergide teşhir edilen dikiş ve nakış 
işleri takdir kazanmıştır. 

Dr. Zekai Muammer • 
TUNÇMAN 

BAKTERiYOLOJi 
Laboratuvarı 

Kan ve idrar ınurıycncsile gcbc
liğln erken teş:ıısı, Wııssermıın te
amülti, kan grupları, tifo, sıtma, 

balgam, idrar, kazurat muayene
ler!, kanda üre, şeker ve l'!Rır biyo
lojik tahliller yapılır. Çmbc ·!ita~ 
k;lrşısında Güzel Apartıman No. 4 

........... Tel: 22037 ____ ,,,, 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 

Bir Babanın lztırabı 
Fatihte Hırkaişerif ınahallesinde BaUal yUzden gerek kö.Ylüler \'C gerek kaımba 

Gıızi soknğında 118 nuıtınrelı e\'de otuı·an halkı sıkıntıya düşmektedir. Bu hale seri 
terlikçi Cemil, dün kucıığıııda bir çocui( ve makul bir çare bulmak lıizımdır • 
oldugu halde matbaamıza geldi: 

* - Bu benim kızımdır, dedi. Sekiz ya-
şındadır. Adı Kadriyedir. Dün ak~am bir- Kapoz plajı 
denbire hasttılandı. Şimdi 40 derece ha-
rareti vor. Hemen Edirnekapıdn bir dok- Zonguldakten y;ızılıyor: Nakil \•aqta
torn götürdük. Muayene etti. Tehlikeli 1 larile buradan on dakikada gidilen Ka
vaziyettedlr, hlc durmadnn Çocuk hnsta- POZ pHljı c:ok gUzcl bir yerdir. Bcledıye 
nesine ~ötürünüz, dedi. Bir taksiye atl<ı- hududu dışında bulunan plaj, hususi el
clık. ha!=itaneye koştuk. Orada bizi µek Jıi- ler marifetile idaı·e olunur. Hıılbuki bu
koyt l<aqıladılar. Çocuiu muayene etti- rası, hilkümet veya Belediyece imar e
ler: dilmeğe \'e asri bir plaj haline getiril-

- Bir şeyi yok, dediler, ilaç bile Hizım meğe layık bir \•aziyettedır. Alllkadarlann 
değil, maamafih bir reçete yazalım, c;ocu- himmetini rica ederim. 
ğun beline alelade bir pansıman yaporsı- * 
mz bir şey kalmaz. 

Ve bir reçete yazıp elimize ,·erdiler. Co- Cevaplarımız ' 
cuğum tehlike halindedir. Bu lakaydiyi 
nereye şikayet etmeliyim? 

Muztarip bir babanın bu feryadını din· 
lcdiğimiz gibi yazdık, kariimize de Sıhhat 
Müdilrlü~tine milracaat etmesi tavsiyesin
de bulunduk. Alfı.kadarların nazarı dikka
tini celbederiz. 

"" Biga kömürcülerinin dereli 

Konyada Cihanbeyli lnıuyu !!iiretrrıenl 

M uıtafa Öztöran: 
- Mektubunuz Maarlf Şılresı bit.tikten 

sonra elimize geçmiş, onun için dercedlle
memiştır. İleride münasip bir fırsatta nc-ş
redllmek üzere mektubunuzu sakladık. 

Neşre çalışacağız: 

Ekme.k iıçtlerl hakkında ve fırıncılar

dan nakdi ceza alınmamuı için mektup 
yazan Mehmet Cemil: 

- Mektubunuz kati saı·ohati ihtka et-
Burada şimdıye kndar kömilrcüliik ya

pan köyHllere, yakacakları kömürü,1 ken
tal miktarını g1isteren resmt blr \'eslka mediği için dercinde fayda görülmeml§-
verllli'-. köyHI kasabaya kömür getirip tir. 
~attıkça bu miktar orman memurltırı ta- DoGu vapuru hakkında mektup yazan 
rafından vesikasının arkasında açılan he- okuyuouya: 
saptan tenzil edilirken, bu usul tcrkedll· - Temaıı ettiğiniz mevzu enteresandır. 
ıniştir. Gazeteler ve gazetemiz de bu işten bah-

Köylü, yaktığı kömürü bir defada ka- setmiştir. Ancak bildiklerinizi söyler ve 
sabaya getirip satmağa mecbur tutulmak- ortaya yeni iddialar atarken hliviyethılzi 
ta, böyle yapmayıp yalnız bir, iki yUk ge- "l:e isminiz! ilzlememeniz lazımdır. Sarih 
tirdiği takdirde, vesikası elinden alınmak- adres ve imzayı ihtiva etmiyen bu kabil· 
tadır. Köylüler de, veslka elimizden alı- mektupların nazarı dikkate alınmıyacağı 
ııaeak korkusile kömür getirmemekte, bu 1 bedihidir. 

İzmir • İstanbul 
Hava Seferleri 

lzmir, 5 (Tan Muhabirinden) 
Izmir - Istanbul doğru hava seferleri 
pazartesi günü başlıyacak, Izmirden 
her gün bir Ankaraya, bir de fatan
bula olmak üııere iki tayyare hareket 
edecektir. 

ilk incır mahsulü 
Izmir, 5 (Ta M ab1t1nd n) 

Ilk incir mahsulü 17 ağustosta hu
susi bir marşandizle Izmlrı:? getirile. 
cek, piyasa 16 ağustosta açılacaktı!'. 

Uzüm piyasasının da ayni tarihte a
c;ılması muhtemeldir. 

Bir çocuk ceıedı 
lzmir, 5 (Tan Muhabirinden) -

Bu sabah Italyan konsolashanesi Ö· 

nünde denizden üç aylık bir çocuk 
cesedi çıkarılmıştır. Karnı deşilmiş, 

yüzü parçalanmış olan çocuğun ki
me ait olduğu tesbit cdilememistir. 

Limanlar Müdürü 

İzmire gidiyor 
Izmir, 5 (TAN) - Limanlar umu

mi müdürü Raufi pazartesi günü şeh 
rimize gelecek, burada bazı tetkik
lerde bulunacaktır . 

Kömür Havzasının 
Fotografı Ahnacak 
Zonguldak (TAN) - Kömür Hav. 

zasının jeoloj.ik haritasını yapmak Ü

zere maden tetkik ve arama enstitü
sü tarafından üç a.ydanberi vilaye
timizde yaptırılmakta olan tetkikat 
be~ ağustosta bitecektir. 

Ereğli. Bartın ve Zonguldak mer
kez hu utları arasındaki da~ve fo_ 
peler ile icap eden yerlere numara
lı kazıklar dikilmi§tir. 

6 Ağustosta buraya bir tayyare ge. 
lecek, bu numaralı kazıklarla isarc1. 
edilen sahanın bir hafta içinde fotog
rametrik resimlerini alacak, bövlec& 
kömür havzasının esaslı bir ha~itası 
yapılacaktır. 

Tayyarenin inip kalkacağı yerler 
tesbit edilmiştir. 

Kazıkların kakılması işinde, ba~
larında bir mühendis şef bulunan 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
talebesinden beşer kişilik üç kamp 
çalışmıştır. 

Senede birkaç defa Zonguldak 
afakından tayyare geçerse de böyle 
bir hafta mütemadiyen havalarımız
da tayyare şimdiye kadar görillmc. 
miştlr. Tayyarenin havadan fotog
raf alması iıi bu itibarla da halkı 

alakaclar edecektir. 

1>\lnu duymuştu. Halbuki, işte şimdi Melahat, omm 
ne zamandanberi tahayyül ettiği münasebeti eline, 
önüne, ayağına getirmiş oluyordu. 

Mürüvvet, hafifçe kızardı. Sevincini ve heyeca
nını gizlemeğe çalışarak: 

"- Sen blUrsin ... Dedi. Fakat nasıl yapacağız? 
Me!ahatin dudaklarında da, meramına kavuşma

ğa b&~lamış bir insanın memnun ve muıa'ifer tc • 
bessümü belirmişti. Mürüvvetin kulağına: 
"- Ondan kolay ne var? dedi.. Sen arı.ısını ba. 

na bırak! ... Kendi kıyafetiyle, onların kıyafetleri arasında, 
kendi ) üziyle, onların yüzleri arasında mukayese
ler yapıyor, ve kendisini üstün buldukça, acaiı.ı bir 
lez?.et duyuyordu. Melahatin de telkinleriyle, ken
disini, her gün biraz daha beğeniyordu. Sebepleri. 
ııi tahlil edemeden, etrafındakilerin de, kendisini 
lıegcnmelerini ıstiyordu. 

f EFRI KA No. 46 Bir müddet, bir şey konuşmadılar. Bu sırada, 
Münevverin kalbi şiddetle çarpıyordu: adeta, hır
sı:ı~lık edecekmiş gibi heyecan duyuyordu. 

Ve bu gizli arzu, onun küçük yüreğinde her gün 
biraz daha büyüyordu. Bilhassa erkeklerin, kcnd1-
sihe bakmaları zevkini okşuyordu. Hele bazılarının 
kendisine: 

"- Kuçük hanım... Diye hitap etmeleri, ve gü
zelliğine hayran kaldıklarını an latan sözler ~~>ylc

ıneleri, Miıruvvetin hoşuna gideR yenilikler arasın. 
daydı. 

O gün vapur hayli tenhaydı. Koca salondaki yol. 
cularm yekünu bir düzineyi bile bulmuyordu. I-'a

kat, buna rağmen, temiz ve şık giyinmiş iki yakı
şıklı ve genç erkek, oturmak için, Mürüvvetle Me
lahatin bulundukları yerin tam karşısındaki kana
peyi seçmişlerdi: Bu vaziyete bakanlar, onların bu 
kısa seyahati hep birlikte yaptıklarını sanabilirler
di. Delikanlıların, aralannda anlaşarak, gö7.lerine 
kestirdikleri kadınları paylaştıkları belli idi: 
Zira Murüvvetin karşısında oturan genç sade Mü
rüvvetle, Melahatin karşısında oturan genç te sade 
Mclahatle meşguldü. 

Mürüvvet, her başını kaldırdıkça, karşısınd:-ı otu. 
ran gcnis alınlı, dalgalı kumral sadı, ince yumu
sak ve glizel yüzlü gençle göz göze geliyordu. 

Goz göze geldikleri zaman, bir şey söylemeğ'-:!, 
bir ŞE:y istemeğe niyetli gibi görünen kumral gen. 
cin gülümsiyen bakışları Mürüvvete tuhaf geliyor
du. Doğrusu, bu derece göz hapsi altında tutulmak, 
hoşuna gitmemişti. Zira, nedense mütemadiyen, öl
çülü hareketler yapmak, ölçülü sözler s'iriemek 
lüzumunu duyuyordu. 

Bu yüzden, Mürüvvet sahneye çıkmış acemi bir 
sanatkar gibi terliyor, rahatsız oluyordu. Bir ara
lık, Melahatin kulağına: 
"- Abla, dedi, sen, bu karşımtzda oturanları 

tanıyor musun? 
"-Hayır ... 
,, __ Bizi bir ahbı:ıplarına benzettiler galil>a? 

Melahat te, yavaş sesle sordu· 

"- Nereden anladın? 
"- Bakıp bakıp gülümsüyorlar da! I 
Benli Melahat te gülümsedi, ve yine hafif sesle: 
"- Tanımıyorlar ama, tanışmak istiyorlar!,. De. 

di, ve il~ve etti: 

"- Hele bir tanesi, sana iyice vurulmuş göri.i-
nüycr! 

Mürüvvet. masum bir hayretle sordu: 
"- Ben ona bir ŞC;y yapmadım ki? 
Meliıhat, kendisini tutamadı, bir kahknha savur

du. Sonra yine :Mürüvvetin kulağına eğilcH: 

"-· Daha ne yapacaksız kız? Sürmüş, sürüştür
müş, takmış, takıştırmış, bir içim su kesılip çıkmış
sın meydana. Herif abayı yakmasın da ne yapsın? 

Bu sozler, Mürüvvetin o saf gururunu yine ok
§amı~tı. Melahat, Mürüvvetin cevap vermcsıni bek
leme<.lerı sordu: 

"- Ne dersin? Konuşalım mı şunlarla? Baksa~ 
na, biçareler, can atıp duruyorlar. lyi vakit geçır
miş oluruz! 

~\folahatin bu teklifi, Mürüvvete, nedense cazip 
gorüıımüştü. O ana kadar, hiçbir erkekle yakın
dan tanışmamış, bu şekilde bir münasebette bulun
mamıştı. Sinemalarda seyrettiği bir çok sahneler, 
onun içinde derin bir taklit hevesi uyandırmıştı. 

Filmlerde gördüğü o uzun, o derin gönül kavga. 
larında, iki taraf ne duyuyordu? Kadını erkeğe, 

erkeği kadına o derece bağlıyan gizli kuvvet ney
di? Bir erkek, peşinde koştuğu, ve konuştuğu kadı
na neler söyler. neler yapardı? 

Huliısa, Mürüvvetin küçilk kafası, bilhassa sine. 
malara dadandığı günlerdenberi, bu çeşit suallerle 
doluydu. Erkeğe karşı içinde, masum ve acaip bir 
tecessüs vardı: Ve erkeğe sokulamadıkça, t:pkı, me
raklı bir bilmeceyi halledememiş bir çocuk gibi 
kıvranıyor, üzuliiyordu. Hatta zaman zaman, i\ıieliı

hate sezdirmeden, peşine takılan erkeklerden biri
siyle konuşmak, ve bu tecessüsünü giderme!<: arzu. 

Hele Melahat, karşısında oturan erkeğe hitaben: 
"- Affedersiniz, saatiniz var nu ?" diye sorunca, 

Müri.ıvvctin yüreği az kalsın ağzına geliyordu. 

Bu suale muhatap olan erkek, aşikar bir sevinçle 
yerinden doğruldu. Meiahate saati soyledi. 

Melahat, bir sual daha sordu: 

"- Acaba, Adaya kaçta varacağız? 

"-Hangisine efendım? 

•·- Heybeliye! .. 

Gen(' adam, cebinden çıkardığı tarUeyc baktık
tan sonra, MclAhatln su sualine de cevap vc.:rdi. 
Melahat bir sual daha yetiştirdi: 

"- Size zahmet oluyor amma, hazır tarii.'cyi çı

karmı~ken dönüş için son vapurun kaçta olduğuna 
da bakar mısınız? 

Genç adam, cevap verdikçe. Melahat münasip bir 
sual c:i.aha bulduğu için, başlamış olan kamışına 
uzayıp gidiyordu. Zaten, gençler de, kadın1arın 
meramlarını anlamışlardı. 

Bu itibarla pek az zaman içinde, zoraki sualler 
ve cevaplarla başlıyan bu konuşmoı, gıttık~c Si.tınİ
ınileştm bir sohbet halini alıvcrmişü. 

Melahat, MürUvvcti onlara; 
CDcvanu vnn 
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Damat Ferit Istanbula Dönmüştü 
Karısının Huzurda Bulunduğu Sırada Vahdettinin 
Yanına Girmiş ve Muvaffakıyets izliğini Anlatmıştı 

Eteklemek üzere sinsi bir tavır ve 
tez adımlarla ilerlerken, heyecan
dan titriyen elile koyun. cebinden 
çıkardığı bir mektup zariını uzat
tı ve: 

- Müjde, efendi hazretleri, de
di. Şevketmeap efendimizi ve zatı 
alinizi memnun edecek bir muvaf. 
fakıyet temin ettik. Mustafa Kemal 
Paşanın bir mektubunu ele geçir
dik efendim. 

Zeynelabidin Hocanın solgun ve 
somurtkan yüzü o anda ürperdi, 
gözleri nemlendi ve ferlendi. He
men şenleniverdi. Sevinçle yerin
den fırlarken: 

- Deme Allahınr sever isen Ha-
cı ... 

Diye haykırdı. Zarfı Haı:ı. Ke
malin 'elinden kapar gibi aldı ve a. 
yakta tetkike daldı . Zarfın üzerin
de, hakikaten, Makbule Hanımın 

adresi ve Sıvas postahanesiniıı dam 
gası bulunuyordu. Se;.·inç kıvılcım
ları saçan gözlerini muhatabının 

üzerinde gezdirdi ve: 
- Sıvas postahanesinin damga

sına bakılırsa, dedi. Her halde oh. 
dan. Aferin sana. Nasıl ele geçir. 
din bunu, postahaneden mi aldıp? 
Hacı Kemal, muvaffakıyetinin 

muhatabında uyandırdığı sürur ve 
r.eşeden şımardı ve biraz da gu
rurlandı. Şeytani bir tebessümle: 

- Hayır, efendi hazretleri pos. 
tahancden değil, dedi. Posta mü· 
vezziinin elinden aldım. 

- Nasıl? 

-Bir isim müşabehetinden isti-
fade ederek ve bir kaç kuruş ta 
bahşiş vererek miıvezzii :ıldattım. 

Z eynelabidin Hoca, bu söz. 
den bir şey anlıyamadı, bi

raz duraksar gibi oldu. Yerine o
tururken de merakla sordu: 

- Canım otur şöyle de, şunu i

zah et bakayım. Kimin isminden 

istifade ettin? 

- Kerimeniz hanım etenaının .. 

Onun da ismi Makbule değil mi 

ya efendim? 

Fırkac1 Hoca, bu nanye Hacının 

bu buluşu karşısında cidden şaşır. 

mış ve zekasını takdirle karşıla

mıştı. Hacı Kemal, hakikaten ver

diği bir kaç kuruş bahıiş!e o gün, 

posta mü vezziinin gözünü bağla

mıştı. Mustafa Kemal Paşanın 

hemsiresi Makbule Hanıma ait .o-. ' 
lan bu mektubu, Zeynelabidin Ho-

canın kızı Makbule Hanımın oJdu.. 

ğunu söyliyerek aldattığı ıııiıvez

ziin elinden almıştı. 

Tesadüfün bu cidden garıp cil

vesi, kara yüz ve yüreklilerin işL 

ne yaradı. Hafiye teşkilatını bir 

müddet daha dağılmaktan kurtar

dı ve hatta yeniden canlandırdı. 

Çünkü, Zeynelabidin Hoca, hemen 

o gün akşam üzeri Yıldıza koşmuş, 

mektubu hünkara sunmuştu. Hiç 

şüphe yok ki, mektubun nasıl ele 

geçirilmiş olduğundan Vahdettine, 

bahis bile etmemiş, bunu, bizli teş

kilatın fevkalade sayılacak bir mu. 

vaffakıyeti gibi göstermi~ti. (1) 

1 335 yılı temmuzunun on ?~
şinci salı günü akşamı ıdi. 

Damat Ferit Paşa, bir Fransız tor
pitosile Istanbula geldi ve doğr1:1-
ca Yıldız sarayına gitti. Karısı Me
diha Sultan, hünkarla beraber bu
lunduğu bir sırada da huzura gir. 
di. 

Damat Paşa, Vahdettine parlak 

vaatlerde bulunarak, büyük ümit

lere kapılarak gittiği Paris sulh 

konferasından, hiç bir şey yapa

madan dönmüştü. Hayır, dönmiiş 
değil de Fransa Başvekili Mösyö 
Klemansonun arzusu ve ali meclL 
sin karar ve emri ile nrkada~l:ırr i
le beraber lstanbula dôndüri.ilmüş
tü. 

O gece, huzurda bulunduğu sı. 
rada, günün bu iki yüzlü entrika
cılarının neler görüştükleri hak
kında, yazık ki, elde es;ıslı dökü. 
manlara istinat eden malumat yok
tur. O zaman, bu mükaleme hak
kında muhtelli ve biribirini bozan 
bir takım rivayetler devera11 et.. 
miştir. 

Membaı Hüriyet ve Itilaf Fır
kası Umumi Merkezi olan bir ri
vayete göre, o gece hünkar, Damat 
Paşayı çok büyük bir hata işlemek. 
le ve bilhassa ehliyet ve kifayet
sizlikle itham ve pek ağır bir su
rette tekdir eylemiş ve sadraza -
mın tebdili kararını vermiş.. Da

mat Paşa mensuplarının söyledik

lerine göre de, Vahdettin, bu mu

vaffakıyetsizliği tevlit eden ve şim

dilik zikrinden ictinap edilen ba

zı hakiki sebepler karşısında rniş. 

tesini özürlü görmüş. Sadrazamm 

değil, fakat kabinenin tebdili mu

karrer imiş. lstanbul halkı, o gün 

için fırkacıların naklettiği rivaye

ti daha ziyade ihtimalli ve hakika. 

te yakın görmüş ve biraz teselli 

bulmuştu. Fakat, iki gün soru·a 

Damat Paşa taraftarlarının riva

yeti tahakkuk edince, son derecede 

müteessir ve nevmit olmuştu. 

Ç ünkü, yapılan bir çok ten
kit ve hücumlarla mevkii 

sarsildığı ve bu sebeple istifa mec
buriyetinde kaldığı söylenilen De.
mat Ferit Paşa, yine yeni kabineyi 
teşkile men:'ıur edilmişti. Şu ka
dar ki, evvelce söylediğimiz gibi 
Vahdettin, Mustafa Sabri Efendi-

nin ve bilahare de Hoca Zeynela
bidinin tavsiye ve tesirleri ile, ka
bineyi teşkil hususunda eniştesini 
serbest bırakmış değildi. Kabine. 
de bulunmasını arzu ettiği ve hatta 
evvelce muvafakatlerini bile aldı
ğı zatları birer birer tayin i!e ka
binenin bunlarla teşkilini tavsiye 

etmişti. Damat Ferit, hiç umma. 

dığı bu müdahale karşısında ken~ 

dini biraz naza çekmiş, vel~ nimet 

efendisine karşı biraz dikbaslılık 

göstermek istemişti. 

Fakat, kurnaz Vahdettin de bu 

defa biraz sertçe hareket etmiş, 

kendini beğenmiş eni~tesine had

dini bildirmişti. Temmuzun on se. 

kizinci günü, cuma selamlığından 

sonra, eniştesi ile Tevfik Paşayı 

huzurunda birleştirmiş ve yüzleş
tirmişti. 

Entrikacı Vahdettin, bu hareke
ti ile hem eniştesinin fazlaca şah. 
lanmıya başlıyan gurur ve azame
tini kırmış, hem de Ferit ile Tev
fik Paşa arasındaki gerginliği kaL 
dırmıştı. Tevfik Paşa, huzurda 
Damat Feridin Faris konferansın
daki teşebbüs ve hareketlerini mü
nasip bir lisanla tekrarlamaktan, 
ve bu suretle Damat Feridi Padi. 
şah huzurunda da hırpalamakta!'! 
hiç te çekinmemişti. Entrikacı Fe
rit, Tevfik Paşaya mukabele cü
retinde bulunamamış ve fakat. kon. 
feranstaki muvaffakıyetsizliğine de 
Ittihatçılar tarafından bazı Fran
sız ricali nezdinde yapılan propa
gandaları sebep göstermekten u. 
tanmamıştı. 

(Devamı varı 

SES FAR Ki 
Kadın sesi • en çok defa - ince 

olur, erkek sesi de kalın ... Neden? 
Tabii:, boğazın içerisindeki - han
çere dediğimiz • nefes ve ses bo
rusunclaki kalınlık farkından. Bu 
nefes borusunun yukarıdaki ağzı 
çocuklarda, mesela, beş santimet
re ise, çocuk kızsa ancak yedi san
timetreye kadar genişler, erkekse 
on santimetreye kadar. Ses telle. 
ri de borunun genişliğine göredir, 
kadınlarda daha kısa olduğu için 
ses çıkarken daha çok titrer, ses 
ince olur. Erkeklerde aksine ... Ka
dın sesi telleri daha ziyade tifret. 
tlği için daha iyi i~itilir, bundan 
dolayı telefonda daha kolay anla
şılır ... Demek ki kadın sesi, nefes 
borusunun erkekteki kadar geniş 
olmamasından dolayı çocuk sesine 
daha yakındır. 

Fakat bu nefes borusu neden 
dolayı erkeklerde genişliyor da, 
kadınlarda daha du, çocukluğa 
daha yakın bir halde kalıyor? 

Bu da kadınlık ve erkeklik hor
monlarının tesirinden. Hormonlar 
bahsinde yazdığım şeylerden ha. 
tınnızda kalmış olsa gerektir, vü
cudümüzün sadece işlemesi değil, 
teşekkiili.i de hormonlara bağlıdır. 
Boyumuzun uzun veya kısa olma. 
sı, kaşların gür veya seyrek olma
sı, burunun sekli bile hormonla
rın tesiri altı~dadır. Onun gibi, 
nefes borusunu az veya çok ge. 
nhıleten, bundan dolayı sef)n ince 
veya kalınlığına sebep olan da ge
ne hormonlardır. 

Bunun birinci dcUli harem a. 
ğalarının seslerinin ince olmasıdır. 
Vakıa bu ince ses kadın sesi de de
ğildir. Yalnız o hale mahsus, fakat 
sesle hormonlar arasındaki ınihrn
sebeti göstermeğe kafi. Zaten 
gençlikte harem ağası olma:np ta 
sonradan bir hastalık sebeblle er. 
kekliği kaybedenlerin sesi de has· 
tahktan sonra değişir, kalın ses in. 
celeşir. 

Erkek çocuk biil\ığ yaşına gel
diği vakit sesi çatallaşır, biraz ho
roz sesine benzer. Bayanlar son. 
bahar mevsimine erişince sesi, ön· 

ceden ince iken, değişir. Kimisin
de adeta erkek sesi gibi olur, fa
kat çoğunda çatal çatal çıkar. 
Kadın sesinin kalın, davudi, er

kek sesinin de ince olması insan. 
da hormonların karışık olduğuna 
bir delil sayıhr. Bununla beraber 
- rivayete göre - kadınlara en zi
yade tesir eden ince tenor erkek 
sesi, erkeklere de en ziyade tesir 
eden kalın davudi kadın sesidir. 
Yalnız - gene rivayete göre • me
deniyet ilerledikçe erkeklerde te. 
nor ses, kadınlarda da davudi ses 
azalmaktadır. Avrupadaki opera· 
lar şimdi böyle sesli artistleı· bul
makta güçlük cekerlermiş, bulu. 
nanlar da med.;niyetten biraz u
zakça olan insanlar arasından 
olurmus ... Demek ki medenivetin 
bir faydası da insanlarda ho~ınon 
karışıklığını azaltmaktır ... 

Sesin hormonlarla sıkı mi.iuase. 
beti bulunduğuna kuvvetli bir de
lil de Bayanların bildiğiniz o bel
li günlerinde seslerinin az çok de. 
ğişmesidir. O günlerde kimisinin 
ses tellerinde - kan hücumundan 
dolayı • biraz kalınlık olur. Bun
dan ses titrer ve çok defa kısılır. 
Arada sırada boğaza gıcık gelir ... 
Kimisinde de fazla dem kaybet· 
mekten dolayı bütün vücutla bir. 
likte ses te dermansız kalır. 

Erkeklerde de, yeni güvey olan
ların sesleri değiştiğine daima dik
kat edilmiştir. Sesi çatalla~ır ve 
erkeğe de sık sık gıcık gelir. Bu. 
nu vaktile nezleye, nezleyi de sık 
yıkanıp vücudü üşütmeğe hamle
derlerdi. Nezle, vakıa, vardır. Fa. 
kat o da üşütmekten değil, hor
monların tesirinden. 

Bu münasebetten çıkarılacak 
netice: Bayanların o günlerde gii· 
zel seslerinde bir bozukluk hisse. 
derlerse bunu tabii bularak kusu
ra bakmamaları, erkek artistlerin 
de hormonların emrine fazla itaat 
etmemeleri ... Güzel ses dinlevende 
aşk duygusunu arttırır, fakat o 
duygunun fazlası güzel sese gıcık 
'\'C:ri:r. 

Yeni Nesle Eski Hikayeler: 

Zemıempınari Davası 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

B ahçelinin Yumuşak ne Bay. 
dı ne Ağa. Alnının teri, bı

leğinin gücü ile elde ettiği beş on 
dönüm tarlası ile, dedesinden kal
ma üç gözlü bir damı, bir de (Zem. 
zempınarı) denilen yemiş bahçesi 
vardı. Bütün hayatı, altı yedi ki
şilik çoluk çocuğu yalnız bu Zem
zempınarına bağlıydı. Çünkü. on. 
ca kişi evde ancak barınırlar, tar
lalardan hayır görmezler, ~adc 

Zemzempınarı y1lda - kendi tabi
rince • (epeyce bir geliratı geti. 
rirdi. 

Fakat dokuz yıldanberi o bahçe
yi elinden kaptırdı. 

Hacı Faki sülalesinden Hafız 

Efendi Ağa, Zemzempınarına çok. 
tan gözünü dikmişti. Dokuz yıl ön
ce bir gün geldi, bahçeyi babasın
dan kalma tapıh malmışcasın:ı iş. 
gal etti. Kanunda (fuzuli işgalıin, 
bir yere haksız olarak çullanmak 
olduğunu arzuhalciden öğrenen 

Bahçelinin Yumşak, hakkını ara
mak, biraz da ileri geri söylenmek 
istedi. Fakioğlu Hafız Efendi Ağa 
hem kendi çıkıştı, hem azılı adam
ları ile gözdağı verdirdi. 

Bahçelinin Yumşak, adı üstün
de yumuşak, kendi halinde biri 
olmasına inat hakkından vazgeç. 
medi. 

B ir sabah işine gitmek içia 
damının kapısından çıkınca 

gördü ki, kapının halkasma koca. 
man bir martin tüfeğinin patlama
mış kurşununu asmışlar: Bu, "se
ni böyle bir kurşunla oldüruveri
riz,, demekti. Yumşak aldırmadı. 

Düşündü ki, bu kurşun yalnız be
nı öldürür ama bahçe büsbütün el. 
den giderse bütün çoluk çocuğu aç 
kalıp sürüne sürüne ölür. Bir baş
ka sefer karanlıkta tarladan gelir
ken, arkasından iki tabanca patlat
tılar. Hakkından yine dönmedi. Bir 
defasında da zaptiye çavuşunuP 

göz yummasına dayanarak karısını 
dağa kaldırmıya yeltendiler. 

Ne yaptılarsa, ne ettilerse nafile. 
Bahçelinin Yumşak, kaya kesilmiş, 
tek geçim ye"ri olan bahçesinden bir 
türlü vazgeçmiyor da vazgeçmi
yor! 

Vazgeçmedi de ne oldu? Hiç! 
Davalı oluşunun üçüncü yılı borç 
içinde kaldı. Tarlalarını ödenmez 
faizlerle tefecilere kaptırdı. Uç göz. 
lü damını da Müderrisin güveyisi
ne ipotek etti. 

Dünkü Bahçelinin Yunı~ak, bu. 
gün ne tarla, ne ev, ne de Zemzem
pınarı sahibi değildi. Yokı.ul bir 
ırgattı. Şu efendinin, bu ağanın 

yanında kazmacılık eder, şunun bu
nun tarlas1m sürer, ötekinin beri. 
kinin bağını budar ve kış geldi mi 
kasabaya varıp küfecilik ederdi. 

Kaç kaymakama başvurduysa 

Hacı Faki sülalesinden Hafız E
fendi para yedirdi. Kaç mahkt-me
ye gittiyse Fakioğlu doyurdu. Bah
çesini bir türlü alamadı. Alamadı. 
ğı şöyle dursun, Hacı Fakinin Ha
fız, yalnız bir yıl içinde Yumşak'ı 
d0rt kere, sebepsiz, zaptiyelere 
dövdürdü. Kaza idare meclisinden 
Yumşak aleyhine (müdahaleden 
men) kararı aldı. 

lkide bir, ve az miktarda para 
yemiyen bir kaymakam geldi. Yum
şak'ın ltağıtlarını her nasılsa mu
tasarrıfa gönderdi. Mutasarrıf, ev
rakın sahibi belki iltimaslı biridir 
diye valiye yolladı. Vali Dahiliye 
Nazırına takdim etti. Dahiliye Na
zırı Maliye Nazırına ciro. Maliye 
(Arazi kanunnamei hümaynmı ı nun 
ahkamı muci!ünce bir defa da dev. 
let şurasına havale. Şura ~dari bir 
karar verip, gelen kanallarla geri 
gönderdi. Fakat bu uzun kararın 
bazı yerleri anlaşılamadığı için tef
sire muhtaç görüldü. Haydi geri
sin geriye. Bir yıl, dokuz buçuk ay, 
on gün sonra tefsir cevabı geldi. 
Geliş ama ne geliş! Bu tefsir cüm
lelerinin arasında da bir çok tef. 
siri lazım noktalar bulundu, yal
lah geriye! Şura bıktığından mı, 

kızdığından mı, her nedense ilk 
gün diyeceğini şimdi dedi: Kanun-

namei Hümayunun maddei mah
susası mucibince ait olduğu hukuk 
mahkemesine gitsin! 

Z emzempınarı davası on se
kizinci defa mahkemelik 

oldu. Bahçesizin Yum5ak ( artık 

kendine böyle soyadı almıştı ) bu 
sefer çok korktu. Çünkü Hacı Fa
kioğlu bu gez müddemmuıni ve
kili olan yerli aza kanalı ile bele
diye doktoru Salamon Efendiden 
pullu, başı damgalı rapor almıştı. 
Bu rapora göre Bahçelinin Yum
şak, Manyak denilen bir çeşit de
liliğe tutulmuş, ötekinin berikinin 
mallarını kendisinin sanıp duru. 
yormuş, vesaire!! Hele bu yıl malı. 
sul pek bereketliydi, üçte birini 
Kadıya verse ... 

Çok şükür iş öyle olmadı. Eli 
bayraklı hırsızlardan oları Kadı, 

saray imamının bacanağı imiş, sür
re alayına mutemetbaşı olup def
lendi. Demek ki, Yumşak'ın do
kuz, on yıllık çilesi bitmek üzere
dir. Çünkü gidenin yedne yedi vi. 
layette iyi ün almış bir kadı geldi. 
Yedi vilayet halkı onun adına Ka
raduman diyordu. Doğruluktan. a
daletten ayrılmadığı için bir yer
de tutmamışlar, habire dola~tırrp 

durmuşlar. 

Karadum an pek h iddeili, şiddet

li bir kadıydı. Dünyada, kanundan 

çok, vicdandan çok, Allahtan çok 

rüşvetten korkardı. Dehşetli sinir. 
lenirdi. Bilirdi ki, koca Osmanlı 

imparatorluğunda kanunu batıran, 
vicdanları altüst eden, Tanrıyı u
nutturan ve mülkü milleti perişan 
eden rüşvettir. Bilirdi ki, rüşvet 
almak hastalığı Osmanlı padişahla_ 
rına bile işlemiştir. H;ıtta bilmez 
nerenin valisinin kırk bin Ingiliz 
altınına sadrazam olduğunu bile i
şitmişti. Kadıyı çıldırtmak için rüş
vet kelimesinin yalnız (rüş hecesi. 
ni söylemek yeterdi 

Işte böyle Incirli caminin mina
releri gibi dosdoğru lıir Kadı e
fendinin gelişine bütün memleket. 
li, köylü sevindi. Beylerle a~alar 
ise, eller şakaklarda, somurta kal
dılar. 

Bahçelinin Yumşak derlendi. top 
landı, elindeki vesikaları yeni baş. 
tan tomar etti, yepyeni bir de di
lekçe yazdırdı. Vardı kadı hazre:
lerinin karşısında elpençe divan 
durdu. Karaduman gözlüklerini 
taktı, Yumşakı üç dört saat bıkma
dan dinledi. Bütün tomarı okudu, 
sonunda: 

- Hiç merak etme ev!at, derli, 
hak neyse ona hükmederim. Sen 
keyfine bak, hakkına kılucu toz 
kondurmam! 
Yumşak, sevinçle çıkıp gitti. Sah

neyi gören mahkeme katibi hemen 
seğirtti. Olanı biteni gizlice Hacı 
Fakigile haber verdi. Hafız Efen. 
di Ağanın benzi uçuverdi. Akıl ho
cası eski Müftü ve müderris Lb
dülcebbar hocaya danıştı. Fetvaha.. 
nenin küçük odasında bir iki saat 
haşhaşa fiskos ettiler. Müftüyü ça
ğırdılar, o da fikrini gizlice beyan 
etti. Fakioğlu çıktığı zaman yüzü 
gülüyordu. Pekçe keyifliydi 

Ertesi günün sabahı. Hacı 

Fakioğlunun sapa bir köy. 
de oturan adamlarından biri ka· 
dının evine gelip kapıyı vurdu. Kim 
olduğunu sordular, şu cevabı ver. 
di: 

- Ben Bahçelinin Yumşak tara
fından geliyorum. Kadı efendmin 
ettiği vaade çok dualar ediyor. Ka
dı efendimizin çocuklarına bal, 
kaymak gönderdi. Boşaltın da kap. 
ları geri verin. 

Merdiven başındaki kadı, bunla
rı işitir işitmez aşağıya indi. Lata
sının eteğini belinin üstünde top
ladı, gecelik takkesi başından uça
cak bir şekil aldı, kalın dudakla. 
rından tükürük püsküre püskiire 
haykırdı: 

- Git, Bahçelinin denilen o ha
neharaba söyle, onu berbat ederim! 
Ona vaadettiysem hakkım vaadet
tim. Evrakını tetkik edince anla
dım ki, haklıdır. Btt balı, kayma
ğı geri götür, onu bu seferli~ on 
yıldanberi çektiklerine bağışladım. 
Hadi çek arabanı ! !ki gün sonra 
mahkemeye gelsin, görsün ki, hak, 
balsız da kaymaksız da verilir. 

Iki gün sonra Fakioğlu bu ha
beri alınca pek sevindi. Mırıldandı: 

- Ulen Kadı! Halep ordaysa ar. 
şın hurda. Sen bu lafı daha bilmi
yon. (Eşraf aklı, şeytanda saklı.) 

Yumşakla seni, ikinizi birden bir 
sabana koşayım, Zemzempınarını 

bir baştan öte başa nadaz ettireyim 
de gör! 

Iki gün sonra... Erken, kadının 
sokak kapısı vuruldu, başı çifte ya~· 
maklı ahçı kadın kapıyı açmadan 
sordu: 

- Kim o? Sen kimsin? 
- Idare Mencilisi azasından, kn. 

za eşrafından Hacı Fakioği'.J Ha
fız Efendi geldi, deyin'lz, Efendi 
Hazretlerine maruzatlığnn var. 

lhtiyar ahçı kadın memleketinin 
eşrafını tanıdı, kendisine bir hiz
mette bulunmak fırsatını ele ge : 
çirdiğine sevinerek seslendi: 

- A!. Zatin misin Hafız Efendi 
Ağam? Hele biyol zahmet edip 
bekle, efenC.iye haber verem. 

Seğirterek kadıya haber ver
di ve Hafızı ballandırmayı 

unutmadı. Kadı Fakioğlunu kabul 
etti. Hafız Efendi dilinin dôndüğii 
kadar verdiği rahatsızlıga özlirler 
diledi ve Zemzempınarı davasına 
geçti: 

- Efendim, sultanım. zatinizin 

adaletliğinize güvt-nerek geldim. 

Bu bahçe dainize aba anceddin 

berveçhi miras menkulaitır. Dokuz 
on yıldan çok önce bunu birkaç yıl. 
lığına Bahçelinin Yumşağa kirala
mıştık. Eşraflık himmeti, mehre. 
met saikası ile kirasını bile almaz
dık. Tek çoluğu çocukları geçin
sinler diyerekten. Sırf bu insaniyet 
liliğimiz yüzünden mahkemeleri? di 
şeceğimizi ne bilelim? Efendime 
söyleyim, üstelik bahçeyi harap 
etmiye de başladı, şol sebepten e. 
!inden aldık. Mezbur bahcenin bi
zim olduğuna dair şurası da en bü
yük delilidir: bize Hacı Fakioğul
ları derler. Dedelerimizin hepsi de 
en az üçer kere Mekkei şerifoylc 

Medinei seniyyeye varıp hareme
yinlik hacısı olmuşlardır. Atalar!
mızın en büyüğü yedinci defa Hi
cazdan gelirken yedi kile ağırlığın
da Zemzemi mübareke ~etirmi~. 

bahçemizdeki bostan kuyusuna dök 
müş, kenarında dize gcıip yedi ha
tim indirmiş, o gündenberi bahçe
nin adı Zemzempınarı olmuş. Bu 
apaçık hakikatlere, delillere karşı 
davadan davaya sürüklc'nip gidiyo. 
ruz Tanrı Tealaya bin şükür ki, 
zatiniz teşrif ettiniz. 

- Başka bir dililiniz va::: ımı? 
- Var efendim söyleyim. 
- Mesela? 
- Zatinizin doğruluğu, vicdanı, 

şöhretliliği. 

- Pekala: Tasalanma, hak ney
se o olur. 

- Dainiz de bunu rica ediyorum 
Eğer ben haksız isem boyıı um kı
lıçtan geçsin de helalimin hoş ol

(Devamı 10 u~uda) 
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HİKAYEDEN MABAAT 

Zemzempınarı 
Davası 

(Başı 9 uncuda) 
mn. tsız neıaı süt emmişlerdeniz; 
hile, fesat bilmeyiz. 

Hafızdan sonra kadı efendi işine 
gitmiyc hazırlandı. Bugiin ilk isi 
Zemzempınarı davasıdıı-. Tam c1-
kacağı anda sokak kapısı vuruldu. 
Bu sefer de yine Hacı Fakioğlu

r.un bir başka adamı, elinde iki se
petle karşısına dikildi. 

- Ne istiyorsun day•? 
- Efendim, Bahçelinin Yumşak 

bendeniz geçende ya~, bal gon -
dermiş. Geri çevirmişsin. Çok ha
yıflandı. Ellerinden öpEi. Kadr bel
.ki azımsamıştır, dedi, bu sefer ba
bahindi, tereyağı, bir top ~alvarlık 
cuha, bir de beşi birlik altın gön
derdi. Çok yalvardı, mutlakı ka
bul etsin, ilerde yine gönderirim, 
dedi. 
Kadı Karaduman ifritin ifriti ke

silmişti. Kavuğu tepesinden fırla
dı, lapçinlerini daradar ayaklan. 
na geçirebildi. Şemsiyesioi sallıya 
savura sokağa fırladı. 

- Sery.i mendebur seni! Seni ah
laksız herif seni! Ben sana baba
hindiyi, çuha kumaşı ~imdi göste
ririm! 

Çarşıdan geçerh."en kadıyı delir. 
miş sandılar. Ya.lnız l<'etvehan~ pen 
ceresinin aı·kasından gizlice bakan 
üç baş, kıskıs gülüyordu. 

K adı mahkemeyi açtı. Taraf
ları karşısına dikti. Yum

~kın hiçbir şeyden haberi, işkili 
yok; hakkının artık veriieC'eğinden 
emin, dimdik duruyor ve arada bir 
Fakioğluna kurumlana, kurumlana 
yan bakıyor. Fakioğlu ise boynu 
bükük, masum ve mazlüm vaziyet
te. 

Bir kaç sorgu cevap. Bir kaç 
kar~ kitap karıştırma ve bu sırada 
kadıda Yumşaka karşı dik bakış
lar, hiddetli solumalar. NihA.yet 
hükmünü iki tarafa bildirdi: 

- Hak, Hacı Fakioğul!arından 

f aziletlu Hafız Efendidedir! Zeın

zempınarı adındaki sırf mulk bah
çe Fakioğullarının meşru mallan· 
dırt Bahçelinin Yuro§a.l\$\ gelince, 
hem haksızdır, hem miizevver da
VA çmıştır! ah}<e;ne :masrafları, 
bahçenin geçmiş aylıkları faizleri
lc davacıya aittir! Hadi! Çıkın dı-
~arı! 

Katibi ~ağırtıp emretti: 
- Hemen ilamını yaz. Bugün 

mühürliyeceğim. 

Kadı efendi namusu ile davayı 
bitirdikten sonra da kızgınlığını ye
nememi~ti. Bütün doğruluğu, ~rn

musu, iffeti şira fıçısı gibi köpü
rüp duruyordu: 

- Rüşvet ha! Seni Bahçellnin 
Yumşak gibi hınzır senı! Seni Ra
şii müzevvir seni! Rüşvet ha! Ben, 
Kadı Karaduman, rüşvet alacağım 
da haksızlık edeceğim ha! 

lşin trajediye benziyen komik 
tarafı şurası: 

Ertesi gün Bahçelinin Yum~a~nn 
ölüsü Zemzempınarı bahçesinin 
derin bostan kuyusunda bulunup 
cıkarıldı. Eski Müftü şu hükmünü 
kasabalıya propaganda ettirdi: 

- Bahçeliningil hak•m; yere da
va açtığı için erenler çarptı. Bu 
yüzden kendisini bostan kuyusuna 
atıp açtığı haksız dav.ı yerinde ce. 
zasını buldu. 
Hacı Fakioğlu Hafız Efendiye ge

lince hemen yeni müftüye danıştı, 
şu fetvayı satın aldı: 

- Bostan kuyusu pis ve mek -
nıh oldu. Buna sebep Bahcelinin 
Yumşaktır. Merkumun mezkur ku
yuda boğularak ölmesi dolayısilc 
kuyuyu şeriat mucibince şartlatıp 
temizletmek masrafı gcrıdc kalan 
mirasçılarına düşer. 

Şcırki Er dünün Yeni 

Esas Teşkilatı 
Amman, 5 (A. A.) - Teşrii mec

ıis. Londrada İn~iliz hükümeti ile 
~arki Erdün hı.ikümeti arasında vu. 
kua gelen anlaşma çerçevesi dahi • 
linde. kanunuesaside yapılan tadfüt
tı, müzakeresi:l ittifakla tasvip eyle. 

miştir. 

Emir Abdullah, hem devlet reis: 
hem de ordunun başkumandanı ol -
maktadır. Hükumdar, kanunları ya
par ve bunların tatbikına nezaret ey. 
Ier. Nazırları nasb ve azleder, vari{e. 
leri hususi bir nizamname ile te:.hit 
edilecek olan hiikümet, yalnız hü -
kiimdara karsı mesuldür. 

TAN 

Maarif Vekilinin Beyanatı 
(Ba~ı 1 incide, 

rifimizin. bütün şubelerini temsil e. 
den zatlardan terekk.j.ip etmiştir. Ma
arif meselelerinin bütünluğünji his
settirecek şekilde azadan her biri 
hem kendi işi. hem de bu bütünün 
diğer parc:;alan olan işleri alaka ile 
takip etmiş, serbestçe düşüncelerini 
söylemiş ve böylece kararlar alın
mıştır. Maarif Şurası, mesleki şuu
run güzel bir tezahiır vesile:;i oldu. 

6 • ~ - 939 

lngiliz Filosu Bugün 
Oğleyin Gidiyor 

(Başı 1 incide) manları ziyaret ettiklerini, Türkiye· 
ğurlanacaktır. Ingiliz iilosu top a- de gördükleri hüsnü kabul ve misa
tarak şehre veda edecek. Selimiye i- firperverliği hicbir yer<le görcme
le harp gemilerimizden alılan toplar. I diklerini, Izmirden unutulmaz hatı
la mukabele edilecektir. . raJarla a::rılacaklarını, bu samimi an

Malaya:da Bir 

Suvare Verildi 
lzmir, 5 ı Tan Muhabirinden) -

Malaya harp gemisi zabıtan ve mü

rettebatı, bugi.tn de karıtya çıkarak 
şehri gezmişler, InciraH:ına kadat· gi-

laşma ve kaynaşmanın, Türk - lng:
liz dostluğunun kuvvetine bir delil 
sayılabile~eğini söylemektedirler. 

lzınirde diinkü maç 
Kendi duvarları içerisine kapanını~ 
ve kendinden önceki veya sonraki 
ogretim miıesseselerile alakasız kal
mış bütün maarif kademeleri onları 
temsil eden insanlarla temas imka
nını buldular, konuştular ve anlaştı
lar. Üniversitemiz mensuplarından 
kıymetli bir zat bana rok güzı>l ko. 
nuşan ve çok canlı fikirler ileri sü
ren bir ilk okul öğretmeni ark;ıdaşı. 
mızı misal göstererek bu tiirlü ye
tişmiş meslekdaşların aramızda bu
lunduğunu tahmin etmediğini si.)yle. 
di. Bu küc;ük misal de gösteriyor ki, 
azası birbirini nadir vesilelerle tanı
yan msleğimiz, Maarif Şurasile bu 
noksanını da izale etmiş oldu. 

• derek banyo almışlardır. Cemi ku
mandanı da saat 15 te sivil olarak 

Gemi takımı da bug:.in .:>ğleden son 
ra saat 17 de Izmir muhtditi ile İ
kinci maçını yapmış ve yine 5 - O 
yenilmiştiı. Stadyom şimdiye kadar 
görülmemi? derecede kalabalıktı. 

Mevkii müstahkem kumandanı, In
giliz konsolosu, gemi zabıtan ve mü
rettebatı seyirciler arasında idi. 

Maarif Vekili dün Yerli Mallar sergisindeki tetkikleri sırasında 

şekilde dersleri tahdit etmek, bunu ilim adamları toplanarak yapacak. 
mukabil sene içindeki ders günlerini !~rdır. Prensip şudur: Istıl:.ıhların 

arttırmak. türkre mukabillerini bulmak, bulu. 

Varılan neticeler 

Böyle<:e bir senede bir buçuk ay- j namad1ğı takdirde dıliınize geçmiş 

dan fazla bir zaman kazanmış nluyo. yabancı, fakat munis kelimeleri al
ruz ki, bu kazanç orta tahsilin altı mak, buna da girmeyenleri milletler 

Maarif Sorası sırf nazari bir ilim senesinde hemen bir ders yılına te. arası istimal vasfını kazanm!Ş olan-
kongresi manzarası göstermedi. Çün. kabül etmektedir. !ardan sıeçmek. 
kü gaye, Maarif meselelerimizi sis- Yabancı dil meıelesi Bu sene bütün muallimlerimizden 
temli ve insicamli bir hal yoluna Yabancı dil meselesine gelince: terimler hakkında yapılan ankete 
sokmak olduğu için fikir kadar i~ Yabancı dilden gaye yüksek tah~ilde cevaplar aldık. Onları Üniv<'rsite 
çalışmalara hakim oldu ve bu ~uretlc kendi kendine yabancı dilden kitap mensuplarından da azası bulunan 
hayalden ziyade hakikatin gözönün- takip edecek surette liselerimizden heyetlerde tetkik ettirdik. Türk dili 
de tutulma!'llİ.le fiili neticelere varıl. mezun vermektir. Bir ihtisas mevzuu tetkik cemiyeti bu tetkiklerin neti
dı. olmak dışında, Üniversitede ecnebi cesini gözden geçirdi. Neticeler tes. 

Bunlardan biri üc sınıflı köy mek- dili tedrisatı zaittir. Orta okul ve H- bit olundu. Hemen yüzde 40 nisbe. 
teplcrimizin yine tek muallimlP. beş selerde ecnebi dili tedrisatını güç leş- tinde bir değişme yapıldı ve. bunlar 
sınıfa çıkarılmasıdır. İlk görünüşilc tiren en büyük sebep muhtelif ki- kitap yazanlara verildi. Bu sene ba
güç olacağı hissini veren bu is bizde lapların ve metodların bulunması i- sılacak kitaplar bu terimlere göre 
ve bizden başka memleketlerde na. di. Bu sene fransızca ve almanca ki. yazılmaktadır." 
sıl yapılıyor? Bunu yakından tetkik taplarını bu dilde mütehassıs Türk 
ettik. Bugün - eskiyi bırakın - fii. ve ecnebilere hazırlattık. Bu suretle Londradaki lnfi16kta 
len Frannia 30.000 mektep var ki, İngilizce gibi bu iki dil de tedrisat ve 
ayni suretle tedrisat yapıyor. Sınıf- metod bakımından tevhit edilmiş o
larında vas;ıti olarak 50 çocuk bu. lacaktır. İlerisi için benim düşüncem 
!unsa, hemen bir buçuk milyon çocuk yabancı dil tedrisatını bilhas5ı:ı lise
bu usul ile okutuluyor. Almanyada lerde teksif etmektir. Bu tedbirleri 
da ilkmektep çocuklarının yüzde 37 alıp yüzde yüz tatbik edincey~ kadar 
si bu tarzda okuyorlar. Bunun diğer\ $uranın da verdiği karar mucibince 
memleketlerde de misalleri var. Köy Üniversitedeki ecnebi dil te~irisatı 
lerimizdeki 370.000 r,:ocuğu üç sene 1 devam edecektir. Fakat yeni tedbir
mektebe alıp sonra bırakara1ı: o ço. lerle dünkünden daha verimli bir ha. 
cukların yaşadığı köy1.'!rde okur, ya- le gelmesi icin Üniversite tetkikler. 
zar adedini arttırmıyacak bir netice de bulunmaktadır. 
veren bu faaliyeti elbette tamamlı- Devlet imtihanı uıulü 
yacaktık. Paralar ve emekleri boşu
na sarfedemezdik. Şuranın verdiği 

bu kararla yukarıda adedini söyle. 
diğim köylü çocuklarımız şehirdeki 
kardeşleri gibi beş yıl okuyacaklar 
ve ayni kıymette bir şahadetnameyi 
ellerine alacaklardır. 

İlkmektep üstündeki üç sınıflı or
talar tabii olarak liseye talebe yetiş. 

' tirdiği kadar havata da çalısıcı un-
sur vermektedir. Fakat lisenin \'azi. 
fesi sadece Üniversiteye ve yüksek 
mekteplere talebe yeJistirınektir. 

Binaenaleyh yiıksek tahsile girebile. 

150 y arah v·ar 
Londra, 5 (A. A.) - Londranın 

merkez mahallesinde dün vukulııı • 
lnn infilakta yaralanan1arrn adedi 
150 dir. Bunların birçoğu ağır ise de 
ölenler yoktur. 

İtfaiye ve polis kıtaatı yolları te
mizlemeğe gece geç vakte kadar fa
aliyetle devam etmislcrdir. Maama -
fih infilfık yerine mücavir sokaklnr
dan geçmek henüz mümkün değil -
dir. 200 den fazla ev ciddi hasara uğ 
ramıştır. Sant - Paul kilisesi evvelce 
zannedildi~·.i gibi mühim hasara uğ
ramamıştır. Yalnız tarihi camla ... ın
dan bir kaçı parçalanmıştır. 

Postaların kontrolü 
Londra, 5 (A. A.) - Polis me -

Bu rakama ilave olarak geçen se. 
ne ve bu senenin üç sınıflı okul me
zunları olan 160 bin çocuktan hiç ol
mazsa yüz elli bini mekte.Plere gire
cektir. Öğretmenlerimize beş sınıfı 
birden nasıl okutacakları hakkında 

cek gençleri iyi bir seçmeye tabı tut- murları, bombaları muhtevi paket -
mak zarureti karşısındayız. Ortamek !erin veya zarfların gönderildiği dört 
tepleri ve liseleri arzu ettiğimiz şe- vilayet merkezinden gelen postay1 
kilde tensik ettikten sonra liselere dün birer birer tetkik etmişlerdir. 
müsabaka ile talebe almak da ayrı- Bu suretle tetkike tabi tutulan mek. 
ca bir zaruret olacaktır. Bu seç·meyi tuplarm sayısı altmıs bin ve paket. 

talimatlar ve izahnameler hazırlattt. k · · b 1 t ·ı · 
rıyorum. Onları bu işte tam muvaf. ~~;ma ı..-:ın aş ıca vası a ımtı ıan- !erin sayısı da sekiz binden fazla icli. 

f k 0---a kılabilmek için maarif memur- Cümhuriyet maarifinin eiit züm-
ları mıntakasına hepsini grup grup reyi yetiştirmekte çok ciddi ve adil 1 
toplayıp yapacakları iş kendılerine olması pek tabiidir. Bu bakımdan .,..,... 
öğr@tilecektir. Memleketin muhtelif Maarif Şürası imtihan meselesini 
yerlerinden aldığımız mektuplar ve dikkatle inceledi. Umumi heyette bu 
telgraflar bize bu işin ne kadar fe- mesele etrafında pek ehemmiyetli 
yizli neticeler vereceğini şimdiden müzakereler cereyan etti. İmtihan 

tebşir ediyor. Bilhassa köydeki öğ- prensipleri; basit olmak, her yerde 
retmenleriinizin sevinçleri bizi can. ayni cins ve her mekteote ayni ha
dan sevindirmektdeir. remle talebeyi ölcmek. Üniversite ve 

Ders saatlerinde deği,iklik yüksek mektepleri imtihanlara geni~ 
Şüranın verdiği kararlardan bir ölçüde intibak ettirmek ve bütun tah 

mühimmi de orta okul ve liselerde sil kademelerinde devlet imtihanı 
der:; saatlerinin öğleden evvele alın- şeklini kabul etmek zaruretinde ida
ması ve öğleden sonra talebenin mu- re edilebilir, bu suretle hususi mek
allimler nezaretinde derslerini mek- teplerde ve hususi fab.sil görmüş olan 
tepte hazırlamaları işidir. Benim de talebe de ayni şekilde bu devlet im

Bir Mısır Heyeti 
lrana Gidiyor 

Kahire, 5 (A. A.) - Başmabeyin

ci Haseneyn paşa ile Mısırın sabık 

Tahran elçisi Talat beyden ve hari
ciye vezirinin hususi kalem direktö
ründen mürekkep bir heyet. bu sa. 
bah Tahrana hareket etmiştir. 

Söylendiğine göre heyet, Mısır i
le Iran arasındaki münasebetlerin 
takviyesi hakkında kral Farukun 
Şehinşaha bir mektubunu hamil bu
lunmaktadır. 

--o--

Mısır • Filistin 
Askeri Yolu 

sahsan duyduğum şikayet mevzula- tihanına tabi olacaklardır. 
d b Devlet imtihan sekli kabul edildi. K.ıhire, 5 (A. A. - Büyük hir 

rın an iri olan derslerin çokluğu ve kalk ·~cak sevkülceyş ehemmiyeti olduğu soy • 
talebenin müzakere edilmemesi, ta. ğine göre çift imtihanlar 0 lenen Mısır ile Filistin arasındaki as-

karaya çıkmış, şehirde bi!' otomobil 
gezintisi yapmıştır. Oğleden sonra, 
Malaya harp gemisi önünde yelken 
ve kürek müsabakaları yapılmış ve 
müsabakalar çok zevkli geçmiştir. 

Gece saat 21 de gemi kumandanı 
Albay Tower tarafından Malayada 
bir suvare verilmiştir. Suvare<le va· 
li Ethem Aykut, mevkii müstahkem 
komutam General Rasim, belediye 
reisi, lngiliz konsolosu, şehrimizdeki 
mebsular.ı resmi devair ve teşekkül
ler müdürleri, banka direktörleri, 
r~fikalarile bulunmuşlardır. Suva. 
reye Ingiliz kolonisi de davet edil
miştir. Gemi elektriklerle donanmış, 
davetlileri, Malayanın motörleri ta~ı
m1şt1r. Suvare geç vakte kad&r çok 
neşeli devam etmiştir. Malay~ gemi
si yarın !im.anımızdan ayrılacaktır. 

Ingiliz denizcileri, ziyaretlerinden 
son derece memnundurlar. Malaya 
kumandanı: 

"- Izmirde halkın bizi içten ge. 
len sevgi tezahürlerile karşıladıkl:ı

rını gördük. Bu samimi alakayı asla 
unutmıyacağım,, demiştir. 

Zabitan, şimdiye kadar bir çokli-

, 
·Gemi bandosunun çaldığı Türk ve 

Ingiliz milli marşlarından sonra o
yuna başla 'ldı. Hakem Skoçyaya 
karşı Ingiltere milli takımında oyna
mış bir Ingil'iz teğmeni idi. Ingiliz 
tc:.kımını bu defa geminin güverte 
mürettebatı 1.eşkil ediyordu. Oyun 
müsait cerey:; n etti. Her iki taraf ta, 
tehlikeli hücumlar yaptılar. F'akat 
Ingilizlerin şansları yoktu. Bir kaç 
fırsat kaçırdılı~r. Birinci devrede va
ziyet 1 • O idi. 

ikinci devre,Ye Izmir takımı esaslı 
değişiklikle ve taze bir kuvvetle gir
di. Dört gol daha atarak meçı 5 • O 
lehine bitirdi. Jngiliz bandosu heL 
taym arasında güzel parçalar çaldı. 
Dakikalarca alkışlandı. Maçın hita
mmr müteakıp ııahada ayrılış mera
simi yapıldı. Takımlar karşılıklı yer 
aldılar. Ipgiliz bgndosu evvela Türk. 
sonra da Ingiliz milli ma.r~larını çal
dı. 

Ingiliz oyuncularr devamlı alkışlar 
arasında sahadan ayrıldılar. 

lnönü'nün Türk Tarih 
Kurumuna Iltif at 
Ve irekıifler· 

(Başı l incide) kü, Türk milleti, kendisini, yeniden 
di medeniyet kuvvetlerine inanma- bulduğu hayatın başlangıcı saydığı 
dan konuşurlardı. Türklerin milli kadar onun yüreı~indeki milli emel
hayatını hararetten mahrum etmek leri varlığının gayesi bilmekte:lir. A
istiyen bir yabancı edebiyatın ze- tatürkün hayalinde, bütün medeni 
hirli telkini, en dikkatli olduğunu milletlere üstün bir Türk camiası 

zanneden ilim muhitlerimizde bile vardı. Atatürkün vicdanında bütün 
yerleşmişti. Türk Tarih Kurumu, A- hayatı boyunca yaşamış olan bu e
tatürkün hususi alakası ve tesiri sa- J mel, yarınlar için gönül vereceğimiz 
yesinde, tetkiklerinde başlı başına bir idealdir. 
düşünür ve hüküm verir bir ınüsta. Onun, butün hüviyeti ve hakikatile 
kil zihniyetle temayüz etmiştir. Bu, aramak, anlamak ve anlatmak Tiirk 
milli kültür için büyük kazanç ve münevverinin baş vazifesidir.,, 
çok sağlam bir esastır. Kurumun. 
kırk yıllık hurafeler ve sabit fikirler Babasının Parasını Çalmış 
karşısında tereddüt etmeksizin, ha- Karamürsel fabrikasında işçilik 
kikatleri bulmak ve söylemek cesare. yapan 20 yaşlarında Bilal övey baba
t!ni muhafaza etmeslni isteriz. Tiil'k sı Bekirle beraber bil; evde oturuyor
Tarih Kurumu, Türk milletinin me- muş. Bilal, evvelki gün babasının 
cleni kabiliyet ve. hizmetlerini, insan- 200 lirasını çalmış ve kaçmıştır. Be
lık alemind~ t~şrıh e~erken, yeni ne~ kir polise müracaat etmiş ve üvey 
sillerin temız ı~eallerı~~ de taze can oğlunu yakalatmıştır. Meşhut suçla. 
kattığından emın olabılır. 1 ra bakan Sultanahmet sulh birinci 

Sevgili Ebedi Atatürk! ceza mahkemesi dün duruşmasınt 
Tarih Kurumundan beklediğin yaptı. Bilal kendisini mi.idafaa eder

rr.aksatları, biz ve bizden sonra gele- ken: 
cekler, aşk ile takip edeceğiL .. , _ Uvey babamla bir evde oturu-

Hasan Ali Yücelin yazııı yoruz. Ben bu paraları mutfakta du-
Belletende, Maarif Vekili Hasan varın bir kovuğunda dağınık bir baL 

Alı Yücelin de "Ebedi Şef.. başlığı de buldum. Aldım. Arkadaşım Sa
altında bir yazısı intişar etm\~tir. Bu liıhattine götürdüm. Saklattrm. Beş 
yazı da şudur: parasını bile harcamadım. Polise ha-

"Atatürk, Türk milletinin en aydın ı ber verdim. Polis gitti, Salahattinden 
bir şuuru oldu. Denilebllir ki, 'l i.irk, paraları aldı, diyordu. 
varlığmın her zerresini onun ışığile Hakim kendis ni tevkif etti ve dos 
aydınlatarak görebildi. Bu t;örü~ü yasını müddeiunıumiliğe gönderdi. 
yaratabilmek, bir millete edilec~k -o--
hizmetlerin başında gelir. Atatürk, 
milli idrakin mihrakıdır . Millet var 
oldukça o da yaşıyacaıdır. Onun i~in 
ebedidir. 

Gölpazarında Bir Ev 
ve Samanhk Yandı 

lebeye vazife verip tRsh.ıh edı·ımcmek demektir. Bir, lise mezuniyet imti- • b·t kerı yolun pek yakında inşaatı ı c. 
gibi onları küme kiıme ralı~maya hanı, bir de olgunluk diye iki türlü ceği haber verilmektedir. Atatürk, Türk iradesinin kutsal bir 
scvkedecek hususların ihmali ou ka. yoklama olmıyacaktır. Kuvvetle Ü- --o-- 1 timsalidir. Türk milleti esir cdill'!liŞ 

Gölpazarından bildiriliyor: 
İsmet paşa mahallesinde cıkan 

bir yangın, bir evle bir samanlığın 
yann asile neticelenmiş. içind~ barın
makta olan eskici Rüstem ve Hay
rettin aç1kta kalmıştır. Jandarma ve 

rarırı btt ders yılından itibaren tııtbi- mit ediyorum; önümüzdeki ders se- Edirne • Kırklareli Maçı bir halde iken onu hürriyete lrnvu~
kile asgari hadde indirilecektir ka- nesi Şüranın kararını tatbik edebi. Kırklareli (TAN) - Edirneli tale- turmak için bütün kuvvetleri ~ahsın-
naatindeyim. Derslerin eskisine nis- leceğiz. be ve sporculardan mürekkep bir ka. da toplıyabildi. Milli iradenin özü ol. 
betle biraz erken başlaması Mcukla. Öğretilecek ·ııtrlahlar file buraya gelmis, gezilecek yerleri du. Istiklalimiz, onun var1ığınd;:ı ha-

~ b bütün halk yangını söndürmeğe Ç:l· 
rımıza, hatta velilere erken kalkma Maarif Şurasının aldığı esaslı ka. 1 görmü~tür. Bunlarla beraber gelmiş yat uldu. O, bunun için milli kahra. . 
ve gı.inlük hayata erken başlama iti. rarlardan biri de Cümhuriyet Halk 1 olan Eclirne muhtelit futbol takımı, mandır. lı~mış, fakat, su, tulumba, kanca gı-
yadını da verecektir. Başka memle- Partlsi kurultayında kabul edilmiş Kırklareli Halkspor takımile bir . ~tatürk, bizi?'1. içil'l ~em mazi.' ~e~ il bı şeylı r olmadığı .için hem~n b~st~r
ketlerde üniversiteler sabahın saat olan esasa göre ilk, orta ve füelerde maç yapmıştır. ıstikbal sayılabılır. Turk Tarıhmın , ":ak muvaffakiyeti elde edılem1:mış
yedisinde tedrisata başlarken bizim kullanılan terimlerin aynile Üniver- Maçı Halksporlular üçe karşı altı kaynaklarına kadar ~iderek milli tır. 
dokuzda orta tahsil mfü•sseselerindc site ve bütün yüksek mekteplerde bu sayı ile kazanmışlardır. benliğirni:tl bütün yaratıcı kudretle- Belediye, on senedenberi bir su de
işe başlatmamtz doğru olamazdı. Bu seneden itibaren kullanılması keyfi- Ed' d B k O .. · rile tanıyan ve tanıtmıya çalışan o posu yaphrtmağ1 düşünüyorsa da bu 

1 'd' .,.,. . ırne takımın a oncu me~ın, ld B bak d t .h. . . k• i b' t" ı· kk k d i . cihet de bu vesile ile tashih cdi miş yetı ır. unıversite ve yüksek tahsil- . . o u. u ım an arı ımızın ·aş - ır ur ti taha u e emem ştır. 
t · 1 Halksporda da Tahsinin, yirmi ıkı fı' ve bı'zzat kendı'si bu tarı·hı'n yep- Yangın ı·htimaıı·ne karsı hem bu dc-olacakhr: Dava sudur: 24 saatin icin- de gecen erım er ondan evvelki 

de talebeyi yo;mıyacak ve kendi 1 tahsi1lerde geçenlere nisbetle büyük 
kendine çalışmaya imkan bırakncak bir yekün tutar. Bunları salahiyetli 

oyuncu arasında en güzel oynadık- yeni bir harikasıdır. poyu yapmak, hem de itfa vesaiti le
min eylemek lazımdır. !arı görülmüştur. Atati.irk, istikbaldir, dedıın; çün-
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. ~ev azım·· Ami~li~i · . Satı~al~·a · Ko~isyonundan: . 

. ' . ; . _: -

On bin çift Tire çorap alınacaktır. Açık eksiltmesi 18 - 8 - 939 cuma 
günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradır. Şartname ve nü
munesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko.na gelmeleri. (106) (2806) 

* * Adet 

226 Şeker ve erzak çuvalı 
46 Sabun çuvalı 

1623 Muhtelif boş teneke 
235 Benzin tenekesi. 

l\Ialtcpe askeri lisesi ile, süvari binicilik, prevatoryom, ve asker ko
nağında mevcut ve yukarda miktarı yazılı çuval ve tenekeler 9-8-939 
Çarşamba günü. saat 14 de Tophanede Amirlik satın alma Ko.da s&tıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 92 lira. kati teminatı 13 lira 80 kuruş
tur. Çuvallar Maltepe askeri lisesinde görülebilir. İsteklilerin belli sa-
atte Ko.na gelmeleri. "110,, "5872., 

!·' ,·. . ,,, 

İstanbul . Lev.azım Ami.rliğin·d~~'..' Verilen : · 

Hari~i A~kert .. K.ıtaatı fı~·~ları ... · . , ~ 
. . ,· . . - . ' . 

Siirtte,1<i birliklerin ihtiyacı için 95,000 kilo sığır etinin veya keçi eti 
veya koyun eti komutanlıkça pahalı görüldüğünden 23 • 8 _ 939 pazar
tesi günu saat 11 de pazarlıkla münakasası yapılacaktır. Alınacak sığır 
eti veya koyun eti veya keçi etlerin in hangisine teklif edilen fiat en a
şağı olursa ihale kanununa göre ona göre yapılac~ktır. Sığıretinin muham
men bedeli 20,900 lira, keçi etinin 22,800 lira, koyun etinin 28,500 li
radır. İlk teminatları sığır etinin 15 67 lira 50 kuruş, keçi etinin 1710 
lira, koyun :tinin 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki belgelerle birlikte saat 10 a kadar teklif mektuplarım Siirt. 
t.A 'T'iim <>:Atın AlmA knmiıwonuna vermeleri. "5802 .. 

* * İzmir müstahkem mevki birlikleri için 1350 kn buğday öğütmesi kapalı 
:zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18 - 8 - 939 cuma günü 
saat 16 da kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 27,000 lira ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. İstekliler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika göste.rmek mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve tekli! mektuplarını ihale 
saatinden en ı:ı:z bir saat evval komisyona vermiş bulunacaklardır. 

~'5803,. 

* JI.. 
36,000 kilo sade yağına talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 

usulile alınacaktır. İhalesi 17-8-9:J9 perşembe günü saat 16,30 dadır. 
İlk pey parası 2565 liradır. Evsaf ve ~artnamesin l görmek isteyenler 
her gün Çorluda Kor. satınalma komisyonuna müracaatla görebilirler. 
İsteklller kanunun 2. 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermiş bulun. 
malan. "209 .. "5804,, 

* * 
Mugla ve Marmaris, lVnrns, Küllük, Bodrum garnizonları ihtiyacı o. 

lan 350,000 kilo arpa ile 350.000 kilo yulafa talip çıkmadığından pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 21 - Ağustos • 939 pazartesi günü 
başlıyacaktır. Arpanın tutarı 19250 lira. kati teminatı 2888 lira, yula
fın tutarı 20125 lira, ve kati teminatı 3018 liradır. Şartnameler Ko.da. 
dır. Kanuni vesaiki olan istekliler M uğlada komutanlık satınalma Ko.na 
müracaatları. "230,, "507 t,, 

* ,. 
ıimir mustahkem mevkli komutanlığınca gösterilecek yerde 11S554 

lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon ve bir mutfak bir ahır inşası 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. İh.alesi, 21 - Ağustos • 939 
pazartesi günü saat 16 da İzmir levazım amirliği satınalma Ko. da ya. 
pılacaktır. İlk teminatı 7177 lira 74 kuruştur. Şartname, keşifname ve 
projesi her gün müstahkem mevki inşaat Ko. da ve Ankarada M. M. V. 
emakin inşaat şubesinde görebilirler. İstekliler Ticaret Odalarında ka
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden en az bir 
hafta evvel İzmir Nafia fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu. 
np.n 2, 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah. 
kem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yap
tırılmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale san• 
tinden en az bir saat evvel Ko. na vermiş bulunacaklardır. 

"22!L "5972 .. 

* * 422,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. nialesi 22-D-9::!9 
Salı günü saat 16 da Niğdede tüm satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 53,805 lira, ilk teminatı 4035 liradır. İsteklilerin bel
li ,.gün ve saatten bir saat evvelim~ kadar ilk teminat ve teklif mektup-
larını Niğdede Komisyona vermeleri. "5970., 

eskişehir Valiliğinden: 
24 • 7 - 939 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksilt. 

meye çıkarılmış olan Eskişehir .. Sivrihisar yolunun 13+000-3+080 nci 
kilometreleri arasındaki (22262.75) lira keşif bedelli şose esaslı tami
ratı talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 31 • 7 - 939 tarihinden 14. 8 • 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar temdit edilmiştir. 

İsteklilerin evvelki şeraite tevfikan müracaatları. (5646) 

Siirt Vilayeti Daimi Encümeninden: 
l - Bir aydanberi açık eksiltmede bulunan Siirt merkezinde Yeni~ehirde 
hususi idarece yapılacak birbirine m ü18sık ikişer evden ibaret iki bina 
inşaatına tallp çıkmadığından ayni şeraitle bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Her binanın muhammen bedeli 4800 lira olup muvakkat temi. 
natı 360 liradır. 

3 - İhale 17.8-939 perşembe günü saat 10 da Vilayet Daimi Encü
meninde icra edilecektir. 

4 - Taliplerin bu iş için Vilayetten verilmiş ehliyet vesikası ibraz et. 
meleri mecburidir. 

5 - Keşif, proje, şartnameler hergiin n1csal saatlerinde VilAyet Na· 
fia dairesinde 1'edclsiz olarak görtilebilir. 

6 - Taliplerin Vilayet Daimi Enclimcnine müracaatları ilan olu. 
nur. "5583-

TAN 11 

Al[aA 
Kadıkoy Vakıflar Direk.törlüğü llônları ·· ANI< ARADA 

~Iuhanunen Muvakkat 
bedel teminat Senıtl 

L. K. L. K. 

2838 42 212 89 Kadıköy 
3914 70 293 60 " . 

l 

650 00 48 75 Üsküdar 

Mahallesi Sokağı 

--
Zi.ihtü paşa Tahtaköprü 
İbrahim ağa Ali baba 

Selman ağa Bostan 

No. 

12-16 
1·3-5 

2-2/ 1,2/ 2 

Cinsi 

(arsaların tamamı. 

(iki ev, arazi, ahır ve 
(samanlık. 

(iki bölüklü bahçeli evin 
(tamamı. 

KiTABEVi ' 
t<.lOıtcıfık ~• herdılda kııap, mecmua, gazete 

aıparı,rerı kabul eder lstanbuf gazete ve 
mecmuaları A,nkera umumi bayııdır. 

Kayıp Aranıyor 

Yukarıda cinsi ve mevkileri gösterilen gayri menkullerin mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarıl
mıştır. İhaleleri 19 - 8 - 939 Çarşamba günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gel-

Gaziantep vilayetinin Cingirı:: nu

hiyeslnin Süpürgüç köyü ahalisiııclen 
Halil oğlu Ahmet Satıcı da dokuz ay. 
danberi haber alınamamıştır. Kendi
sini tanıyanların veya nered•J oldu
ğunu bilenlerin Süpürgiiç köyü muh
tahlığına bildirmeleri rica olunur. meleri. "5807., 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kurulu, Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,0001000 TürlC LiraSI 
Şube ve ajans adedi: 262 

Ziraı ve ticari her nevi banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar1nda en 
au 50 lirası bulunanlara senede 4 d efa çekilecek kur'a ilo ıilşağ1dalu 

pJana eöre ikramiye daj'ıtılacaktıl'. 

' 40 
100 
120 
166 

Adc& 

.. .. 
" .. 
" 

ı.oou Liralık ,,ooo 
500 " 2,000 
250 
100 

40 
2U 

" 
o ,, 
" .. 

1,000 
4,000 
s.ooo 
4,800 
3,200 

Lira 

111 .. .. 
,, 
.. .. 

OIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağ1 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 (azlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. l EyliH. l Birincikanun, l .Mart ve 1 Hazaran 
tarihlcl'inde çekilecek tir . 

~~~=~~:;,_. 
TIJ ~K ANONi M ŞiRKETi 1Je 

TESiS TARiHI 1863 

Stı1tıill'ri ııe Türkive Ciiınhuriveti ile münakit mukaııeıenamesi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli k.mun/a tasdik edilmiştir 

ı 24/6/ 1933 f;mh/i 2435 Numaralı Resmi Oaute) 

Sermayesi : 

ı htlyat akçesi : 

10.000.000 lnırlllz Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 

Tür kiyenin başlı ca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NİS'dc 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, IRAN, IRAK, FiLİSTiN 
~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

\'UGOSLAVVA. KUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 

fi lva ll eri ve b utun O ü nya a a Mcenıaı ve munaıHrıera 

Her nevi Danl<a Mua1tıe leleti yapar 

li e~abı cari ve mevcluat hesapları kUsadı. 
Tıcari krcdilc>r vr vesaıkli krediler k üşadı. 
Tur kiye ve Ecnebi memleketler üzerıne kcoıde 6etıedaı iskontosu 
Bor:-.a cınirlcr"i. 
[shanı Vl' tahvılat, altın ve cmtaa üzer ınc avans 
ScnC'dJt tah:>ilaıı ve saire. 

En yük5ek emniyet $artlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. ' 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı ve ya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 

Sahibi ve N<'sriyat Miidürü Halil LOtfU DÖRDÜNCO. Gazetecilik ve 
Neeriyıt T. L. Ş, BuddJiı YH TAN Matbaaaı 

• 

Sd~hat ve İçtimai Muavenet VekCileli 
Yalova Kapl ı ca lar ı işl etme Müdürlüğü nden: 
!şletme ve inkişafı işleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat vo İçtimai 

Muavenet Veklletine devredilen Yalova Kaplıcalarının 29/7/1939 tari. 
hinden itibaren tatbik edilecek olan tenzilaUı tarifeler. 

OTEL TERMAL 
--------' 

Bir kişilik odalar 27e kım.ı~tan 385 kuru~a kadar. 
tki ,, ,, 340 ,, 495 ,, •• 
Bir ki§illk hususi daireler 4251 475 kuruştur. 
İki ., ,, ,, 600, 770, ve 950 kuruştur. 

BÜYÜK OTEL 
----~--~""-

Bir kişilik odalar 165 kuru~tan 27~ kuruşa kadar. 

lki " " 250 " 330 " " \ 
lki kişilik hususi odalar 495, 550 ve 660 kuruştur. 
Banyolarla Küçük otel ve Çınar otelinde bir kişi için M kuruştan 220 

kuruşa kadar. 
İki kişi için 90 kuruştan 330 kuruşa kadar odalar vardır. * 
1 - Bu. fiatlar oda fiatı olup Otel Termal ile Büyük Otelde pansiyon 

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

kuruş. 
Büyiik Otelde: Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir kişi için 200 

kuruş. 

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

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

4 - 15 Günlük kilr için kalacaklara otel, banyo ve alelflmum tedavi 
ücretlerinden ayrıca % 25, 15 günden !azla kalacaklara 15 günlük ıçin 
% 25, 15 günden fazlası için % 30 tenzilat yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler müstesna olmak üzere otel, banyo ve 
yemek ve tedavi ücretleri için ayrıca % 10 alınınaz. (5703) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - İdaremizin Cibali tütiln ve kutu fabrikasında 30 - VI • 939 tari
hinden 30 - VI - 940 tarihine kadar bir sene zarfında birikeceği tah
ınin olunan 350 ton kaat ve karton kırpıntıları kapalı zarf usulile sa. 
tılacaktır. 

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

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

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

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

~ Deylet· Demiryolları ve limanları işletme U~ idaresi ilanları 
Muharnmen bedeli 1352 lira olan ıı8 adet muhtelif kudrette daimi 

cereyan için sarfiyat saati (kontör) 25 - 8 - 1939 Cuma gtinU saat (10.30) 
on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindı>Jd komisyon tarafından 
açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 101 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ltıadar 
komisyona müracaatları la21mdır. 

Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (5 769) 

İstanbul Komutanbğından : 
4 - Piyade alayından zayi olan cilt 1 varak 6 "6172,, numaralı vete-

riner ayniyat makbuzunun hükümsüz olduğu ilan olunur. "5782,, 

l~tanJ:»,uı - -Belediyesi ilanları.· 
. . 

Sirkeci - Rami otobüs hattına üç otobüs ilavesine lüzum görülmüş
tür. Belediye otobüs imtiyazını istimal edinceye kadar devam etmek 
ve belediye tebligat yaptığı andan it ibaren otobüsleri servisten çekmek 
kayıt ve şartile mezkur hatta otobüs işletmeğe talip olanların nihayet 
10 - 8 - 039 tarihine mi\ııadit perşembe gilnii akııamınn kadar tasarruf 
ve!'llkalarile birlikte bcle6Jiye riyasetine müracaat etmeleri vo bu şekil
de müracaat edenlerin otobüslerini muayene ettirmek üzere her türlü 
konförÜ haiz ve noksansız bir ~ekilde 14 - 8 - 939 tarihine milsadif 
pazarteri gilnü saat onda Sultanahmet meydanında hazır bulundurma. 
ları ve günUnde istida ile müracaat etmiyenlerle vakti muayyendc 
muayeneye getirilmeyen otohi.isün s11hfplerlnln talep ve iddialarının na-
zarı itibara ahnmıyacağı ilıln olunur. "~98~. 

* ,. 
Hastahaneler ve ctıger sıhh:i müesseselerin 939 mali yılı ihtiyacı için 

alınacak 894 ton Kok kömürü nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 14-8-939 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacak
tır. Muhammen bedel 1054 lira 92 kuruş ve ilk teminatı 79 lira 12 ku. 
rustur. Şartname Zabıt ve Muamelat MüdürHiğl'ı kaleminde görülebilir. 
Taliplerin 939 yılına alt Ticaret Odası vcsika~ı ve ilk teminat makbuz 

, veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu-
1··--·1~... (5673) 
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Nasıl da muvaffak olmuş 

O.g._U!:la 8 poz güzel, net ·ve detayll 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

re KOD AK VERİ KROM il Filmi 
\ ..... ..... 
Kaliteşi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopya,arınız için~ 

~ Daim-a güzel, canlı, - detaylı resim veren ve 

zam~a s~r~rmayan VE LOK S kağıdına . 
ısrar ediniz 

BütQn K O O AK satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz:. 

KODAK_ Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

8 poz da-gazel ! 

Demir Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Balıkesir YWıyetinde Balıkesir • Kepsut yolundaki "Simav,, ve 

':Kille,, köprülerinin Demir ve Betonarme olarak yeniden inşaatı 
"92.500,, lira keşif bedeli uzerinden kapalı zarf usulile ek:;iltmeye çı-

karılmıştır. 1 
2 - Eksiltmt! 5/9/939 tarihine müsadü Salı günü saat "16,. da Na

fıa Vekaletinde Şose ve Köpru1er Reisliği odasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnames: ve buna müteferri diğer evrak "4-63,, ku

ruş mukabilinde ndı geçen Heislikten alınabilir. 
4 - İsteklilerin ekı:ıilime tarıhinden en az sek.iz gün evvel bir isti

da ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecekkrin dördüncü maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait Ticaret odı:.sı vesikasını ve "5875,, liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarüatı dairesinde 
hazırlıyacakları kapalr zar.flanm ikinci maddede yazılı vakitten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reislil!ine makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. (3124) (:5293) 

Maden Mühendisi Alınacaktır. 

İktısat Vekaletinden : 
Taşra ve Merkez Teşkilatımız için 250 - 400 lira ücretli maden mu. 

.aendisleri alınacaktır. 
Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlü· 

ğünc müracaatları. "3537,, "5885,, 

.................................... , ....... 
ROMATiZMA • LUMBAGO • SiYATiK 

ARKA • BEL • DiZ • KALCA AGRILARI 

TAN 6 • 8 • 939 

#fj ........................................................... ~, ... 

1 Kulağınıza küpe olsun 
Daima RADYOLIN; çuaku: 

..., ..,. I S M I Amerikan Kız Koleji 1( 1 Al ft : AmıvutUy, Tel. 36.160 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs mu
allimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. 

Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü te· 

min eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI : Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir 

KAY 1 T GÜNLERİ: Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 
9,00 dan 12,00 ye kadar. 7 Eylu1den sonra her giin 

Fazla malumat i~in mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

~------------------·----·---------------------' 
TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

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

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, lenni ve hususi şartnameler 

D - Keşü cetveli 

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

iHTiRA tLANI 
''Demirden gayri madenler 

ve bilhassa bakır, nikel ve ko
balt çıkarmağa mahsus usul,, 
hakkında alınmış olan 7.10.1935 
günlü ve 2023 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devrüfcrağ 

veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, İktısat ha
nında, Robert Fcrri'ye müra· 
caatları ilan olunur. 

KAYIP - Eytam Ban~asından al
dığım 1594 sayılı tasarruf cüzdanımı 
kaybettim. Yeni alacağımdan hükmü 
olmadığım beyan ederim. - 1\1. Ozü-

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parkt. 
maltla kalmıyarak onları mikroplar
dan, muzır salyalardan ve hamızlar
dan temizleyip çelik gibi snğlamlık 

veren yegane iksirdir. 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

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

3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstan. 
bul Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti) nezdinde 
müteşekkil ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır 

1 nal Diş macunile muntazaman 
fırçalayınız. • . 

1 

· Nereye Gideyim Diye 
.. ., ' . 'r• • . . ' - . ~ .. 

1 .,r. SUPHi SENSES 4 =- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yap1lacaktır. 

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

A - En az bir parçada 100.000 liralık bina insaatını iyi ve ta
mam bitirmiş olduğuna ve bu ise girebileceklerinP dai.r 
Vilayet ehliyet komisvonlarınrlan alınmıs fenni ehliyet 
vesikası, 

B =- Bu seneye aid Ticaret odası vesıkası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazrlı saatten bir 
saat evvel.ine kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay Depo
su Müdüriyetinde mütesekkil ihale komisyonuna getirilecek, 
eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verile. 
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mfı
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

' ı ~-........................................ .. 
~ ..................................... .. 

Ekzemanın ilacıdır. 
Yara ve 91banlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuru,tur. 

İillllll ...................................... ~ 

TÜR~! İYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye kol'\ulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem 
Pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır; 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni v~ hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 adet 1/200 vazıyet: pıanı, cepne ve maktalar dahil, 
24 parça 1/ 50 tatbikat planı. 

İsteyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankaracla 
Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay Satış Deposu Müdü. 

Düşünme, Moda Deniz Banyo. 
suna Koş. Hem ucuz, nem ya.. 

kın, Hem Güzel 

Duhuliye 10 Kurnııtur, 

A s E 

1 fdrar yollan hastalıkları mütehassısı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek-
lı>r ııoartıman. Fak lrlPrP nıır:ı<:ı7. 

' reı: 4392 I 

p T A 
TABLETi 

YemeK saıomarına. yatak ve ban. 
yo odalarına, mutfaklara, aptesa. 
nelere, kahvelere, gazinolara, lo. 
kantalara, eşya depolarına asmakla 

Sinek, Sivrisinek, Güveler ve diğer ha,aratı 
uzaklaştırmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERİN st)R.. 
FELERİ, KARINCALARI ve HAMAM BÖCEKLERİNİN İM
HASI İÇİN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolap cek-

KUTU 
melerine ve sandıklara: 

içerisinde 
satılan KRiST ALiZE ASEPTA YI 

kullanmalı. 

~ .... -----. .......... 1 _________ ..... , 

,--------------------, , Taksimde yegane kalan fehre en yakın güzel manzaralı 
1 
1 

PANOR A 
riyetinden alabilirler. ı 

3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 tarihli perşembe günü saat 15 de İstan-1 
bul Kızılay Hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde 
müteşekkil ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bahçe&inde : Her aktam, Ses Kraliçesi 

4 .:...._ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş mu. 
vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup eksiltme Komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 
marn bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Vilayet ehliyet komisyonlarındıı.n ııltnmış fenni ehliyet 
vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticı:ıret odası vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar İstanbulda Kızılay Hanında Kızılay De
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olmas1 ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

l 

HAMİYET YUCESES 
Bestekar Tanburi SALAHADDiN PINAR 

Kemani NOBAR TEKYA Y ve Arkadaşları 
Bayan Hamiyet fevkalade müsamerelere bahçemizde 
bermutad seanslarını geçirdikten sonra i•tirak eder. 

~ ............................... , ...... , 
LEYLİ ve NEHARİ 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca Kurları Vardır. 

1 ' 
Olgunluk lmtihanlar1na Hazırlar. 

ı Kayıt muamelesi Pazar gününden maada hergün saat 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. • 

\ııı Okul 18 Eyltil Pazartesi günü açılacaktır. , 


