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Pazartesi .. 

7 
AÖUSTOS 

1 9 3 9 GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Milli Şefimiz, Boluda 
Münıessillerini Kabul Etti, 
Dertlerini Ayrı Ayrı D nledi 
HARP -1Cümlıurreisimiz, Dün Mulıtelif 

1 D E A L 
Bu kitap laDrolarının it ı;ıkarma kudretini arttırmak llteyenter 
l9ln kıaa, fakat ameıt bir kitaptır. O elze az maeraflarla çok tı 
nuıl ı;ıkarılablleceOlnl ıa.terir. ,.ena ve yanlıı bDro uaullePI 
yQzUnden ıarl kalan, hatta zarar eden veya batan mu-eseler 
aayılmıyacak kadar ı;oktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 

yazılmıftır. Fiyatı 150 Kr. 

t 

-

Olacak mı? 
"Şunu kabule meclturuı 
ki, harp ıllahlarının blr
gok cephelerden bu kadar 
ıüratle blrlktlrlldlği bu· 
günkü vaziyetten endlıe· 
ye düımemek mümkün de
ğildir. Çünkü bu vaılye
tln harpten baıka naıll 
halleclllebileceğlnl tahmin 
etmek gügtiir ... 

Müesseseleri Gezdi ve Kereste 
F ahrikasında Tetkikler Yaptı 

Yaan: M. Zelıeriya SERTEL 

N ereye gidiyoruz? Harbe 
doğru mu, yoksa sulhe 

dÇ>ğru mu? 
İşte herkesin birbirine ve az 

çok dünya hadiselerini takip 
edenlere uğu aual, bulün. 
bud • 
aylarında 'if.tı.; ct~eYf,ÇY.Ç-= WA · 
de bCltoia dünya ~ '!}8~1~ 
ricall içinde en nikbin görünen In
giliz B~kili Chamberlai!l bile ö
nümüzdeki iki ay içinde mühim hA
diseler vukuu ihtimalinden bahset
miştir. 

31 temmuzda Avam Kamarasında 
dlnya vaziyeti hakkmda beyanatta 
bulunan Chamberlain, bugiinkü müt
hiş sllih yanşının ancak harple sonu 
alınabileceğini söylemlıtir. 

Filhakika harp hazırlığı son haddi. 
ne varmıı bulunuyor. 

Almanya bu ay içinde yapacağı 
manevralar için talim görmüı 2 mfl
yon asker toplamıştır. Bütün motö. 
r lze kuvvetler seferber halindedir. 
Elbe nehrinden Oder nehrine kadar 
Almanyanm prk kısmı manevralara 
nhne olacaktır. Bütün Alman şehir. 
terinde pmdi de harp manevralan 
yapılmakta, geceleri limbalar sön. 
dürülmekte ve münakalat durmak
tadır. 

Alman hudutlan üzerinde -ı,uıu
nan diğer memleketler, Polonya, Ro
manya, Yugoslavya, hatta lsviçre ya. 
nm seferber bir haldedirler. Her ta. 
rafta manevralar yapılıyor. Her ta
rafta sinirler gerilmiş bulunuyor. 

Bugünkü derin sükut, adeta bir fır. 
tınadan evvelki korkunç durgunluiu 
ve sessizliği andınyor. Ve onun için 
herkes soruyor: Bir harbe doğru mu 
gidiyoruz? .. 
B ugünkil vaziyet geçen sene 

eyluldeki vaziyete benziyor. 
Geçen sene de Alman orduları ma. 
nevra için böyle seferber hale kon. 
muı, ve Almanya Çekoslovakyayı 

işgale hazırlanmıştı. Yalnız o vakit 
Hitlerin hedefi mahdut ve muayyen
di. Şark hudutlarını serbest bırak
mak için Çekoslovakyayı ortadan J 
kaldırmak ihtiyacında idi. Münib 
konferansında bunu terııin edince 
maksat hasıl oldu. Fakat bu defa Al
manyanın maksadı daha geniş ve da
ha şümullü görünüyor. Danzig AL 
manyanın yegAne hedefi değildir, 

Hltler, bu defa maksadını açıkça söy· 
lememiştir. Polonyaya mı saldıra. 
hr? Yoksa efkarı Danzigle 
ederek Macaristan ~e · ~ 
ınanyaya mı aarkacakl\T?•H u 

Bolu, 6 (A. A.>- Dündenberi şehrimi
zin misafiri bulunmakta olan Cümhurreisi
nıiz İnönü bugün öğleden önce refakatinde 
vali Naci Kıcıman olduğu halde Belediye, 
Parti ve Halkevini ziyaret etmiş ve yeni ya
pılan Belediye otelini gezmiştir. 

Milll Şef öi leden sonra da Bolu kaphcaları
m l'Örmüt ve kereste fabrikalarını l'ezmiftir. 
Bu fabrikaları l'ezit leri esnumda Cümlıurrei
aimiz fabrikaların ihtiyaçları ve kereate imali b 
itleri üzerinde tetkikatta bulunmut , bu mese
lel• üaerinde alikadarlann mütalealarını ve 
dileklerini dinlemittir. Bunu takiben Milli Şef, 
Heben ormanlarını tetkik buyunDUfiar ve Bolu 
ortamektebini gezmitlerdir. 

Halkın Dlleklerlnl Dlnledller 
Şehir v.e e ........... •• psbatileriıMha ve tet • ............ ............ ........ ........ .... 

tına f9!rlf eden ismet liaöntl, Akçakoca, DUzt'e \•e 

6eu.dc .. k~r.;\ll\r1N'll8ıl'ılilın\~e ]!Uh\~iHlı~·~berAoYtt 
...... oın •• 

heyetler BU1~ letl•r'8e dllelderini açıkça ifade 
eylemislercfir. 

ReiaicUmhurumuzun btlyük bir alika ile dinledi
ii ve muhtelif mevzular tiu!'inde muhataplnnna 
ıııualler tevcih ettiii bu sörüşmeler aruınd11 dilek 
sahipleri, maden ve odun kömürü iıleri, Bolu ve 

civan yollan De Bola Ankaraya ve Adapazarına 
ha~Jı3 an ana 701lar, ... an aahalan nda del-·let or
man emallt.'ljman it leri e devlet ormancılığının bir 
an evvel faaliyete s~lmesl, t tlttln alım SHtmu ii-
7erinde durmutlardır. ine bu arada Gerede heye
ti, tiftik ve ormaa, iıılerl ile ktltük sanatlar ve yün 
iplii i meselelerine, Dtl9ee heyeti de ziraat mahsul. 
!erinin satııı, harman .. kinelerl ihtiyacı, ay çiçe
ji, pancar ekimi nıevadanna ve Akçakocalılar da 
fındık istihsalitve JhrllGll'b ile yol itlerine temas et· 
mişlerdir. 

MuhAllf T eme1111ller 
Akçakocalılar dllekl arannda adliye teşkilatı. 

na, Ziraat Bankasına bsalan içinde yepılacak 

reaml binalara Cümlauaıeisimisin yilkaek alika tan
m blllıuaa rica •tmlt~ 

MllU Şef ile aö~ .-.ı1ae nail olan ve vlli
yet rell)kezinln muhtelif nıflannı temsil edenler 
ise, hemen biltBn villyetln bqhca bir ~ahpna me\·. 
suu olan ormaa .... -.jman lfİ ile möhlecllik ve 
nıena11eat .......-ı .. 11ladeki •llelderlai bildirrli. 
ler ve Boluda b1r me•aeat faltrikuı kurubnnsı is
ti rh ırnnnda hu\unurkf!fJ.

1
.viljiyetin hasbca ihtiyada. 

'?ı arasmöa öu wıan ıp ık ıŞ!n• temas cdereK: iplik 
fa"'6allllmm4la .. 7, 1ve10 aamaraya kadar iplik 
çılcannalannı iıtedller. 

Cümharreisimis Bolu villyeti halkının bu dilek
lerini &et vakite kadar dinlemiıler ve hük'ftınet ko
naiından ayrılırk.. de Bolu'lla ve Bolu viliyetinin 
ınuhtelif yerlerinde yapalacak olan binalann maket. 
lerinl yakın bu alila ile tetkik buyarmu~lardır. 

Takas Muamelelerini 
TanzimEtmeklçin Yeni 

Bir Şirket Kuruldu 

Pendikte 
3Kişi 

Boğuldu 

3 Miln Banka Taraftnclan Tesis E•len Şirket, 

500 Bin Lira Sermaye ile FaaDyete Geftl 

Dün akf8lll saat 16,30 da Pendik 
açıklannda bir deniz kazası olmuş, 
3 ki§i botulmll§tur. Pendikte oturan 
Yanyalı Huanm sandalına ikisi ka. 
dm, ikisi erkek ve ikisi çocuk olmak 
üzere 6 kişilik bir ermeni ailesi bin. 

Ankara, 6 ( A. A.) - Memleketimizin gerek ticaret anlaş- mitler ve Pavll adasına kadar bir ge. 
malarile bag"lı bulundugu" menıleketl k ..:- 1 ... .._ .. 1 ... rla zinti yapmak için denize açılmışlar. 

er ve gere lllllap.ucuca dır. Fakat bir aralık kuvvetli bir rüz 
b~ğfı ~lmadığı . memleketlerle ticari mübadelelerinden mü- gir sandalı devirmiş ve hepsi denize 
hinı hır mevki tutan takas muamelelerinin ahenkli bir dökülmüılerdir. Etraftan yetişenler 
tarzda cereyanını temin maksadına matuf bir kararname bes üçünün cesedini çıkarmışlar, diğer 
ağustos tarihli Resmi gazetede intişar etmiştir. ~ üçünü de baygın bir halde kurtar • 

Muhtelif memleketlerle yanılan takas muameleleri- mıılardır. 
ne ait primleri ış' ve dış k · nktür · l . harek tle. Boğulanlar, Vahram, Zeroni ve 
. . onıo ıcap anna yanı e - Antranikttr. Kurtarılanlar Stella, A-

~e göre tantım etmek maksadile, bu kararnameye te~ii- gop ve Serkistir. Sandalcı Hasan da 
kan Ziraat bankuı, tı Bankan ve Fti kurtarıımlfbr . 
bankın iştirqiyle merk~ İstanbul. Hldiaeye Kartal jandarma k umandan 
da olmak üzere 500 bin lira ~rmaye lığı ve Uıküdar müddeiumumiliği 
ile bir . 'Takas Limltet ıirketi" ku • el koymuılardır. Fazla müşteri aldı. 
rulınuıtur. Şirket geçen cumartes iI için, bu kazada sandalcmm me _ 
den itib8'en İstanbulda Ziraat ban. suliyetl görülmektedir. 
kasında aynlan muvakkat dairede=========;::::::=== 
işe başlamıştır. Madrlffe 53 Kiti 

lurıuna Dlzll• 
Uç büyük milli banka tarafından 

teşkil edilen takas limited şirketi he. 
yeti umumiyesi Ankara Ziraat ban. 
kasında toplanarak tirket müdürlü. Madrit, 6 (A.A.) - M.adridin as
ğüne Maliye Vekileti İstanbul kam- kert polis kumandanı olup iki gün 
biyo müdürü Salih Banguoğlunu seç enel Talavera yolu üzerinde. öldürü-
miştir. Şirketi ·c1ar h t• d len binbap Gabaldonun katillerinin 

n ı e eye me e muhake l dün bit · b 
Türkiye cümb ri ti Zir t L. ..... L. mn gece m11 ve un. 

u ye aa IHUl6ası lardan 13 ü bu sabah saat 3 te kur. 
İstanbul tubesi müdür muavini Re • §Una dizilmlftir. Diler yedisi de kur. 
§8~ ~san, Etlbank İstanbul 111besf fıına dlnlmek üzere idiler. 

Filonun Amiral gemi.i Wor•pite, Yavuz zırlJım~ın önürulen 
geçerek limantlan 'ayrılıyor (Y azıaı dördüncü aayf amızda) 

PolonyaMareşali 
Çok Şiddetli Bir 
Nutuk Söyledi 

11 n~.,:r.i9 Polonyi!lla Kalacaktır. Zorbahğa Ka111 
Verilecek Tek C evap : Şiddet va Kuvvettir .. 

Eracovie, 6 ( A A.) - Mareşal Smigly Rydz, birinci Po
lonya lejyonunun Polonya istiklali icin Pilsudski'nin kuman
dası altında mücadeleye girişi yıldönümü münasebetiyle bir 
nutuk söylemiştir. Muazzam bir halk kitlesi. mareşalin sözle
rini "Danzig, Polonyalıdır, Polonyalı kalacaktır" nidalan 
ile alkışlamıştır. Mareşal Smigly, nutkunda şu üç esaslı fikri 
ortaya atmıştır. 
Şül,ete fi"tletle multabele 

"l - Şiddete ka!"§ı, şiddetle mu
kabele etmek, 

2 - Polonyanın katiyen tecavüzi 
niyeti yoktur, fakat kendisine karşı 
doğrudan doğruya veya dolayısile 
yapılacak her türlü taarruza muka. 
vemet edecektir. 

3 - Polonya iktısadiyatının akci
ğeri olan Danzig, Polonya için hayati_ 
bir zarurettir." 

Smigly, Polonyanm lstiklil dev. 
resinin mebdei olan 6 ağustos tari
hini tesit ile söze başlamış ve şöyle 
demiştir: 

"Bu devre ile bizim tarihimizde 
yeni bir fasıl açılmıftır, bu fasıl ol
masaydı zulmetler içinde kalacaktık. 
Bugün çok mühim neticeler vermiş
tir. 

(Scnau.: Sa.10,.ri. ZJ 

,-----------·---------
_,__ __ _. YENi TEFRIKAMIZ 1----

RE$1T P$.HIH 
HATIRA.LARI 

Rıallere cevap vermet#müaikin de.. 

( Scnaa; Sa:~O, $1Ja"' 

mud~r vekili Hikmet Rauf Sa~ Madrit matbuatı bu sabah neşret
v_~ Turk Tütün Limited şirketi mildü tiği bir tebllide adaletin y.erine ge
ru Sattttt Baştımar intihap olunmuş. titildilfnl ve mümasil hAdlselerin 
lardır. bllndan böyle ula tekerrür etmiye- j 

(Sonu; SA: 10. Sil; SJ eellni kaydeylemektedir. --------------- --------1 



PENCEREMDEN 

Eski ve Yeni 
Şakalar 

Yazan : M. Turhan TAN 

Yüksek memurlarımızdan biri 
bana !)Öyle bir vakıa anlattı: 

"Son değişiklikler sırasınrla be
nim mensup olduğum Vekalette de 
tebeddül oldu, Vekilimiz deği~ti. Be
nimle ancak ,·azife bakımından te. 
masta bulunan bir zat yeni Vekile 
gidiyor, usulü dairesinde tebrikleri
ni sunuyor ve nasılsa bir fırsat düşü
rüp benim aleyhimde de bir sürü laf 
söylüyor, isnatlar yapıyor, iftiralar 
sıralamıya yelteniyor. Fııkat de·dr, 
Abdülhamit devri değil. Sayın Ve. 
kil kısa bir ınüddet bu niiho:ı sözle. 
re tahammülden sonra şahsına \'C 

mevkiine yakışan şeyi yapıyor: 

GÜNÜN RESiMLERi: 

..... 

7. 8 - 939 

İngiliz Filosu Dün Gitti 

~ 

• . 
- Bay. diyor, bu sözler manasız

dır. Kötülemek istediğiniz zattan 
~ikayetiniz varsa resmen yazarsınız. 
Biz de kanuni muameleyi yaparız. 

Fakat böyle dedikodu dinliyeıncyiz. 

Mi•alir lngiliz liloıu dün limanımızdan ayrılırken. lfli•alir Amiral Sir A. B. Cunnigham Vali ile ve Donanma Amiral Şükrü Okanla vedalaşıyor. 

"Yerin kulağı var, derler. Bu ge
vezelik bir gün kulağıma aksetti. 
Hemen dedikoducu zatı çağardım, 

sordum: 

Mesleki Tedrisat fi<öv ö~retm~;Tı Izmirde 
Okulları 1 

Cinayet 
- Benim hakkımda bir takını şey. 

ler söylemişsiniz. Sebep? 

Gülerek şu cevabı verdi: 

- Canım, aldırma. Şaka yaptım. 
Bütiin ciddiyetJnıle anlatttm: 

- Siz baremin dokuzuncu dere-
cesindesinlz. Ben su deı-ecesinde~·im. 
İftiralarınız - şayet ve şayet • miies· 
sir olsa benim yerime gccmenize 
milyarda bir ihtimal dahi yok. O 
Jıalde bu gevezeliğin ne faydR:.ı var? 

Ayni cevabı tekrar etti: 

iş Adamı Yetiştirmek 
için Kurslar A.çılacak 
Mesleki tedrisat işlerine büyük c. 1 mal eden talebe, tahsil müddeti çok 

hemmiyet veren Maarif Vekaleti, uzun olduğu için, liselerin hiçbirine 
sanat okullarında yeniden ihdası ka- gidemiyor ve memuriyet aramıya 

r~rlaşan inşaat usta okuHle, akşam başlıyor ve ekseriya bulamıyor. N;. 
kız sanat mekteplerinin c:oğaltılıno- hayet bu yarım tahsille hiçbir şey 

sından başka ticaret için iş adamı ye. olamadan kalıyor. 
tiştirmek üzere tetkikat yaptırmak- Bu mühim davanın ikinci bir saf-
tadır. Alakadarların verdik!eri izaha- hası da. şudur: 

- Şaka, kardeşim, şaka! .. " ta göre, bu işin ehemmiyeti şuradan Son senelerde gençlik memuriyete 
Arkadaşım hikiıyesini bitirınce gelmektedir: , fazla kapılmıştır. Liseleri bitirenler, 

kendisine şu fıkrayı söyledim: Ilk mektebi ikmal ede~ çocuk, bil- memuriyet hayatına atılnuşlar, üni-

l 

--·O--

Maarif Vekili Bugün 

T rakyaya Gidiyor 
Üç gündenberi şehrimizde 

bulunan Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel, bugün Trakya scya
Jıatine çıkac~ktır. Trakyada Lü
leburgaz köy muallim mektebi 
üzerinde tetkiklerde buluna
caktır. Trakya, Eskişehir, Kas

tamonu ve İzmirde olmak iizere 1 I 
memlekette miktarı dördu geç
miyen köy muallim mekteple-

! rinin tevsii esas itibarile karar-

l 
laşhrılmıştır. 

Maarif Vclti1i Trakyadan 1 

iki Grup Arasındaki 
Kavga Olümle Bitti 

Izmir - Geceleyin, gümrük Zey-ı tahliye amelesinden Halidin başına, 
tinlik sokağında bir ciı:ayet işlcnil- vinç sabanı çarparak ağır surette ya
miştir: ralanmasım mucip olmuştur. Yaralı 

Omer oğlu Şerif,. Dörtler, Osman can kurtaranla Beyoğlu hastahanesi
oğlu Ahmet Kalender, Şemsettin oğ- ne kaldırılmıştır. 

lu Hilmi Kavas bir eve giderek Zeh
ra isimli kadını aramışlar, o evrleki 

- Vaktile Veki1ler Heyeti demek hassa erkek talebe, sanayi ınektepl~- versite tahsili görenler keza münhal. 
olan vezirlerin Topkapıdaki kubbe ri bertaraf edilirse. kar~•sındn o!'ta leri doldurmuş ve doldurmaktadır
altında toplandıklarını bilirsisiz. On- okuldan başka bir mektep bulamı- lar. Gençler, gördükleri tahsilin i
ların, yani vezirlerin evvelce ii.çe in- yor. Herhangi bir mesleğe süluk için cap ettirdiği vazüelere değil. rastge· 
hisar eden sayıları ya\'a~ ~·ava~ be. ilk mektep tahsilinin kafi gelmiye. le bir iş bulup çalışmıya koyulmuş
se. altıya ve yediye çıkmıştı. işte ceği ileri sürüM!.'tğti takdirde, orta lardır. Böylece memlekette mütehas
hövle kalaqalık o.lılııl~ları.-lux sır.ada \okulu bitiren talebenin vaziyeti da· sıs isci. sanatkar, tacir sınıfı '1talli. 

. 1 :~:::kt~:.:~şes:i~a~:tin~a:~~:~ 
nuya gidecek ve miHeakihen 

de İzmiri ziyaret edecektir. Ha
san AH Yücelin bu tetkik ı-cya
hati bir ay kadar si.irecektir. 

Ibrahim oğlu Mehmet Kızılta~, Ab
durrahman oğlu Orhan Rıza Kopa

ran, Mehmet oğlu Rahmi Gümüş ve 
Hasan oğlu Hasan Yayık ta dışarı çı. 

karak, Zehra isminde kimsenin evde 

8 Metreden Kuyuya Düıtü 
Bakırköyde Istanbul caddesinde bir 

evin kuyusunu tamir eden Emin ku. 

yuya inerken bağlı bulunduğu !pin 

kopması neticesinde 8 metreden asa
ğı düşerek başından ağır yaral~n-
nnştır. Yaralı Cerrahpaşa hastahane
sine kaldırılmıştır. 

1 olmadığını söylemişlerdir. Iki grup 
arasında kavga çıkmış, 35 yaşında 

Omer oğlu Şerif bıçakla ı muhtelif Yan91n BaşlangıC$1arı 
Yv~et:1fiW'2 rtrYh-truaıı.wba ... • -~öı~m.:.=ii=t,.,u=· r."'". ·~J ııfe aı t ·ı~ .iı umaraı ı" ev m · .r re1t1wrrtt.ı 

• . ·· i t f d J .• •• na fazla enemmıyet kcsbetmekteelır. yetı ~ŞKll etnuş, memur Slfi\11 P.f:!A 
dördiincii \" ezır. us ara ın a u u -. · Çünkü ilk mektebi bitirenler için sa- ç:oğalmıştır. HeJe ticarete heves eden 
çüncii. v~zi:ın a~~asından kolunu u- na t m ektepleri bulunmasrna mukabil ticaret hayatına atılan hiç yok dene· 
zatır. ıkıncı vezır~n kuyruk so.kumu- orta tahsillerini ikmal edenler lise. cek kadar azalmıştır. 
na dokunur. )fahıın ya, o devırlcrdt' lerden başka devam edecek bir o- Maarif Vekilliği. evvela kısmen de 
vezirin manası hin kilo ağırlığını bir kul bir meslek mektebi bulamamak- tecrübe mahiyetiıııde olmak üzere, or. 
bakışta his!"ettirmek demekti. Herif- tadırlar. ta tahsillerini ikmal edenler için mes 
ler kolay kolay tebessüm hile etmez- Tahsil yükseldikae çocuğun h er leki kurslar açacaktır. Mesela, bir 
)erdi. Onun için dördiincü veı.irin bakımdan masrafı da çoğı.ıldı (:ından bankacılık , küçük tacir, küçük esnaf, 
yaptığı şey. ,·ezir zihniyetine sığar memlekette bir çok aileler çocu!{la- kursları gibi. erken hayata atılmak 
bir i~ değildi. Nitekim ikinci vezir de rını fazla okutam1yorlar ve mumkün mecburiyetinde olanlara veya bıı 

cldug- u kadar kıi!a bir zamandı> ha- mesleklere heves eden~ere bir kolay. 
bu kiistahlığı hazmetmedi, kendisine "·ata atılmalarını arzu ediyorlar. Bu lık olmak üzere bir tedrisat sistemi 
üçiincü vezirin parmak değdir<li~ini J 

vaziyet karşısında orta tahsilini ik- ihdas edilecektir. 
zannederek müthiş bir hiddetle yit-
zünü ona çevirdi: 

şahsan Maarif Vekili kö;v 'mck. 
teplerine dolayısile köy. okulla-
rı öğretmenleri yetl~tirme i~i
ne büyük ehemmiyet vermekte. 
dir. 

Moskova • İstanbuJ 

Arasında Doijru 

Tren S2ferleri 
Beynelmilel şimendifor · nakliy~tı 

.kongresi önümüzdeki ayın 29 unda 

makları kesilmiştir. Alemdar caddesinde Saimin 5 numr.-
Katil henüz belli değildir . Ka\'-

gac1lar yakalanmıştır. 

Otobüs Altında Ölüm 
Izmir - Tireden gelen şoför Ha

sanın idaresindeki 14 n'.lmara:ı oto-

ralı şekerci dükkanında yangın ba~· 

!angıcı olmuştur. Her ikisi de ates 

büyümeden söndürülmüştür. 

iskeleden Düştü 
Sultanhamamında Orozdibnk ma• 

büs, Ali kızı 4 yaşında F·~thiycyi çi~- ğazasının tamiratını yapan Ali is. 

neyip öldürmüştür. nıinde bir adam iskeleden düşerek, 

Başına Vinç Düştü muhteliI yerlerinden ağır yaralan-

Limanda şamandırada bağlı .ıvıa- rnıştır . Yaralı Cerrahpa~a hastahane

kcdonya vapurunda çalışan tahmil sine kaldırılmıştır. 

- Nedir, dedi, yaptığınız? Yoksa 
cinnet mi getirdiniz? 

Üçüncü vezir, vakarını bozmadan 
hakikati söyledi: 

Halciskar Gazi 

Caddesi Refüiü 

llkmekteplerin şehrimizde toplanacaktır . Kongrede, 

1 
... k 

mühim meseleler görüşü!ccel;.tir. Du Posta Vapurları Orduda Hava Sogu 
Açıbş Tarihi meyanda Moskova. Varşova ·Bük- • y y ... 1 

Maarif Vekaleti, bu c;ene ilk ve or- ıeş ve Bulgaristan yoluyla doğrudan Teftişten Geçıyor e agmur u 
- Dördüncü vezir 

~aka eyledi! 

karıntln~ınıız Belediye, Pangaltıdan Şişli kara-
koluna kadar devam eden Halaskar-

ta okullarda geçen seneden blr haf- doğruya lstanbul arasında gidip ge. Deniz yolları işletmesi umum mü. I Ordu (TAN) - Mevsime nazaran 

ta evvel tedrisata başlanmasını ka- lecek bir ekspres tesis edilecektir. dürü gemilerde tetkikat yapmakta. havalar tabii git~emek~edir. ~atı 
Üçüncü vezir Gürcii idi, şakayı ~e

ka şeklinde telaffuz etmişti. İkinci 
vezir bu lehce garabetinden istifade 

gazi caddesinde refuj yapılmasından 

şimdilik sarfınazar etmiştir. Bunun 

sebebi bu refujlar dolayısile tramvay 

~ar al·t· ın .. a almış ve bu kararı n. la!rn .. - ı Moskova _ ı. s.tanbu"l ekspresinin. k d T ak Et .. k karayelden esen şıddcfü ve soguk . dır. Şimdiye a ar r , ' rus · ve · 
aar butun mekteplere ve mnaMf mu- Bulgar Rakovskı ıstasyonunda On- . rüzgarla karışık olarak sağanak ha-

. · · Ege gemilerini teftiş etmıştir. Umum 
dürlüklerine bildırmıştır. yant ekspresi ve yahut konvansiyo- linde devamlı yağmurlar yağmakta-
şehir 1

·çindeki ilk mt-kteplerde 18 müdür gemilerin temizliğinden mem d 
ederek bir cinas yaptı ve şu muka- şebekesinin yolun sağ VP sol tara

belede bulundu: fına nakledilm~si, ayni zamanda bu 

- ı1elle iltisakı olacaktır. Şimdiye ka- ır. 
eylul pazartesirı.den itibaren talebe dar orta Avrupa ve Moskovadan ha- nun olarak .çalıştıkları vap~rların te- Melet, Civil, Turna suları taşmı~-
kayıt ve kabulüne başlanacak, 25 ey. reket eden yolcular Viya.nadan geçmi I mizliğine dıkkat eden mul'ctteba.ta tır. Zarar yoktur. Yalnız havalar 
lulde de tedrisata başlanacaktır. b k 

1 1 
d y . k I muayven fasılalarla yapılacak tef tıs- böyle giderse, fındık harımın zama-

Bu sene bu mekteplerin birinci st- ye mec ur a. ıyor ar I. enı e s- · • ~ 
- Şeka (yani şekavet) dağ başın· 

da olur. Pek imreniyorsa dörduncü 

\•ezir dağa çıksın:·· 
Ve bu meşhur fıkraya şu sözleri 

yol istikameti üzerinde bulunan ev. 

lerin önündeki bahçe kısımlarının 

yola kalbedilmesi dolayısile geniş bir PI
·esle yol kısaltılmış V" deitiştirilmic: \ Ier sonunda ikramiye verilmesinin nr içinde bulunduğumuz~..--ın, !ındık-

nıflarına 1932 do'1umlular kabul ecli- " "' "1 Olacaktır. iyi olacağı fikrindedir. ların zarar görmesinden korkulm:ık. 
faaliyete lüzum hissedilmesindendir. leceklerdir. tadır. 

ilave ettim: 
- Sizin icin yapılan şakanın da 

hakikatte rul;i bir şekadan farkı yok. 

Bereket versin ki bu devirde ne dağ. 
da, ne bağda şeka sökmüyor! ... 
&E 

iskenderun Lima;wı 

Teşkilatı 
Devlet liman işletmeleri uo1umi 

mudürü Raufi Manyas bu akşam An
karaya gidecektir. Umumi mudür, 

Münakalat Vekaletile liman işleri. ü
zı::rinde temaslar yapacak, izahat ve

recek ve direktif alarak şehrimize 
dönecektir. Iskenderun limanı teşki

latına ait kadro hazırlıkları ikmal e
dilmiş ve lskenderuna Istanbuldan 

gönderilecek memurlar seçilmi.şler. 
dir. Umumi müdürün Ankaradaki 
temasları sırasında Iskenderun li· 
manı kadrosuna da esas şeklı verile
cek. Iskenderundan tayin edilecek 
memur miktarı da t~sbit ~lunacaktır. I 
Raufİ Manyas ta bır muddet sonra 
lskcnderuna gidecektir. 

SUAL · 
S - Lise olgunluk imtihanını 

\'erdim. Ankara hukuk mektebine 
girmek arzusundayım. Şartları ne. 
dir, bir de emniyet umum müdür. 
liiğli hesabına mezkur mektepte 
tahsilimi ikmal ettikten sonra f'm. 
niyet sahasında çalı~mam kabil mi? 

C - Ankara hukuk mektebine 
girme şartlarını 26 temmuz tarih • 
li gazetemizde yazdık. Hukuk mek. 
tebini bitirdikten sonra emniyet 
umum mtidürlüğü hizmetinde çalış. 
manız mümkündür. E. Müdürlüğü 
hesabına tahsil, ancak emniyet 
müdürlüğü hizmetine girdikten 

sonra kabil olabilir. 

* s _ Bu sene Gaziantep ortao. 

kulunu bitirdim. Bursa askeri lise
si ile Adana ziraat mekteplerin -

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

den birine girmek arzusundayım . 

Kabul şartları ile senelik masrafı 
ne kadardır? 

C - Askeri liselere girmek i. 

çin 15 - 19 yaşında olmanız, vücut 
teşek.külatı düzgün, tam sıhha' li, 
kusursuz bir ahlak vf!': seciyeye sa
hip bulunmanız elzem olduğu gibi 
ailenizin fena bir şöhreti, lisanınız
da da emir ve kumandaya mani bir 
arıza bulunmaması lazımdır. As -
keri okullar yatılı olduğu cihetle 
bir masraf ihtiyar edecek de~ilsi. 
niz. Ziraat mekteplerine girme 
şartları arasında çütçi ve arazi sa
hibi çocuğu bulunmak gibi aynca 
"hir madde daha vardır. 

* S - İlkmektebi bitirdim. An .. 
kara usta mektehinc girmek isti • 

yorum. Nasıl ve nereye müracaat 

edeyim. 

C - Bu meKteoe paran ve pa
rasız. yatılı ve nehari olarak tale
be alınır. Bu ay içinde açılacak im
tihanda kazananlar parasız yatılı 
olarak kabul edilir. Tahsil müddeti 

dört senedir? 

* S - Ortaokul mezunuyum. De. 
niz ticaret mektebine gireceğim. 
İmtihan var mıdır, kayıt zamanı 

ile mektebin mevkiini bildirir mi

siniz? 

C - Mektep tseşııctaştadır. KB· 

yıt muamelesi ağustosun yirmi al. 
tısına kadar devam eder. Mektep 
müdürlüğüne vereceğiniz istidaya 
nüEus tezkeresi, aşı kağıdı, noter 
tarafından tasdik edilmiş bir teah-

c· evAP 
hütname, altı adet 6x9 ebadında. 
fotogra!ınızı leffedip pazartesi, çar 
şamba ve cuma günleri müracaat 

ediaiz. 

• S - İstanbul liselerinin isimle-
rini yazar mısınız? 

C - İstanbulda Galatasaray. 
İstanbul, Pertevniyal, Vefa, Kaba
taş, Haydarpaşa erkek liseleriyle, 
İstanbul, Cümhuriyet, Erenköy, 
Kandilli, Çamlıca kız liseleri var. 
dır. 

* S - Ortaokulun üçüncil sını • 
fında yalnız kimya dersinden ilt • 
male kaldım. Kuleli askeri lisesi
ne girebilir miyim? Diğer notlarım 

dolgundur.~ 

C - Askeri liselere girmek için 
orta okulu bitirmeniz icabeder. 

T A K V t M ve HAV A 

7 Ağustos 1939 
PAZARTES 

8 inci ay Gün: 31 Hızır: 94 
Arabi: 1358 Rumi: 135!\ 
Ccın. ahar: 21 Temmuz: 25 
Güneş: 5.01 - Öğle: 12.19 
İkindi: 16.14 - Akşam• 19.21 
Yatsı: 21.08 - İmsak: 2.02 

Hava Vaziyeti -
Yeflilkby meteoroloji istnı;yonundıın alı

non ınaluııı~ta göre yurtt:ı hava Karade
ni;ı kıyılarile Dogu Anadolunun ş mal kı
sımlıırında çok bulutlu ve ıııevz!l yağı ~lı , 
Trakyada bulutlu ve pek mev:r.ıl yağışlı, 

Egenin cenubu ile Akdeniz Joyılarıtıdn a· 
çık, diğer bölgelerde bulutlu geçmiş, rliz
garlar cenup doğusunda yer yer cenup ve 
§arktan, dl~er bölgelerde ekseriyetle ~ i 
malden ha.rıt olarak esmiştir. 

Dün İstanbuldn hava ıız hulutlıı geçmi!i, 
rüzgar şimali sark iden saniyede 2 - 4 
metre hızla csınişllr. Saat 14 de hava tnz
yikı 1012.6 milibar idi. Sühunet en yilk
sck 30.8 ve en dlişük 19.1 smııi~ı·at ola
rak kaydedilmiştir. 
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IBUGüNI 
Lehistanın 
Kararı 

Kati 

Yaz.an: Ômer Rıza DOCRU l 

L ehistan ordusu umumi müfet. 
tişi Mareşal Smigli - Rydz, 

dün söylediği bir nutukla, Lehista
nın her tecavüze mukavemet edece. 
ğini açıkça anlatarak Almanyanın 

Danzigi ilhaka teşebbüs ettiği ve J....c
histanın haklarını tanımamak istedi
ği takdirde Lehistanın mulrn.veme
tile karşılanacağını anlatmıştır. Bu 
söz Lehistanın en salahiyetli riicülii 
ve icabında bu sözü yerine getirecek 
şahsiyeti tarafından söylendiği için 
müstesna bir kıymı;-ti haizdir. l\1are. 
şal Smigli • Rydz, şüphe yok ki, bu· 
günkü Lehistanın en nüfuzlu şahsi. 
yetidir ve Lehistanın kurtarıcısı Ma
reşal Pylsudski'nin hayrülhaleficlir. 
Lehistan istiklalinin ve biitünliiğü

nün hamisi olan Leh müdafaa kuv· 
,·etlerini icabında en büyük vazifeyi 
ifaya sevkedecek olan Mareşalin, 

Lehistan hukukuna ve haysiyetine 
vuku bulacak her tecavüzü km1vet 
ve mukavemetle karşı1ıyacağını söy. 
lemesi, bu yüzden çok büyük kıyme
ti haizdir. Sulh Ye siikun içinde ya
şamak isteyen Lehistanı bu kararı 
vermeğe sevkeden amilse biiyük 
komşusu tarafından takip olunan tc. 
cavüz ve çevirme siyasetidir. Lehis
tanın tecavüze mukaYemetc karar 
vermesi, hayati bir zaruret icabıdır. 
Çünkü tecavüze boyun eğmek J,ehis
tan için boğularak ölmekten başka 
bir mana ifade etmez. Bir mi1letin 
ölümden korunmak için, müdafaa ve 
mukavemete teşebbüs etmesi kadar 
tabii ve haklı bir şe;y tasavvur oluna
maz. Lehistanın yaptığı da bundan 
ibarettir. Onun tecavüze karşı gel. 
mek isteyen devletlerle ittifak etme
si \'e karşılıklı yardım paktları yap
ması ise tecavüz aleyhtarlığmın ' 'e 
barış tarafdarlığının en tabii netice. 
sidir. Lehistan, her mesele ıizerinde 
anlaşmak fikrindedir. Fakat tehdit 
•.Ji.lP~ ..L>O:il. ,~;un ... hi" _ h.ıms . :ıihaj

JamlamaIC istiyor. Çiinkü ku\'v\'!t üs
tünlüğüne dayanan ve bu i.istiinli.ik 
dolayısile ~ikte edilen anlaşmalar, 
ancak yeni ihtilaflar, yeni gerginlik. 
Jer ve yeni tehJikeler hazırlamaktan 
başka bir şeye yaramaz. Nitekim 
Almanyanın Versay muahedesinin 
haksızlıklarile mücadele etmesi, bn
nua en kati şahididir. 

Kuvvet üstünlüğüne dayanarak 
anlaşmalar dikte etmenin hir hata 
olduğu ~ati bir hakikat te~kil etti
ğine göre barış zihniyeti ile hareket 
etmekten başka bir çare kalmı~·or. 
Fakat bugün, her ~e~·e rağmen AI. 
manyada hüküm süren zihni;vet harp 
zihniyeti ve tehdit zihniyetidir. Bu 
zihniyet bir an evvel bırakılmaz ve 
bu yüzden yeni bir tcca,•üz hareke
tine teşebbiis edilirse. Lehistan mu
knemete karar verdiği için hir harp 
çıkacak ve Lehistan bu harbi yalnız 
değil, fakat İngiltere ve Fransanın , 
Ve her halde Rusyanın iştirakile ya
pacak, totaliter dedetler haricin. 
deki bütün devletler, bu tecaviize 
karşı gelmek mecburiyetini hissede
~ekler, kısası, büyük bir harp kopa
caktır. 

Bir Danzig yüziinden bu kadar hü. 
yük bir badireyi göze almağa değer 

TAN 

lngiliz -Japon itilafı 
Tientsin Meselesi U zerinde iki 
Devlet Arasında Anlaşma Oldu 
Japonlar İki İngiliz Gemisi Batırdılar 
Londra, 6 (A.A.) - Tokyo'dan bildirildiğine gö

re, İngiltere ile Japonya arasında prensip itibariyle 
bir itilaf hasıl olmuştur. 

7 - Belediye Meclisine Japon aza kabul edile. 
cektir. 

Ticntsin meselesinde, aşağıdaki yedi nokta üze
rinde mutabık kalınmıştır: 

Japonlar iki I ngiliz vapurunu batırdılar 
Şanghay, 6 (A.A.) - Reuter: 

1 - Cheg Hsi Kang gümrüğü komiserinin ka. 
tilleri derhal Japon makamlarına teslim edilecektir. 

Japon bombardıman tayyareleri bugün iki defa 
lşang'ı bombardıman etmişlerdir. 

2 - Japon aleyhtarı komünist elemanlarla şure
ti um11miyede İngiliz imtiyaz mıntakasına iltica e. 
den mücrimlerin kontrol ve ne~aret altına alınması 
için a.Tpon makamlarile belediye meclisi te~riki me
sai edecektir. 

İkinci taarruz esnasında Ingiliz bandıralı ICinag· 
vo ve Şiavo vapurlanna hava torpilleri isabet et
miştir. Vapurlar ateş almış ve tamamiyle harap ol
muştur • 

İngilizlerden ölü yoksa da bir çok Çin].!nin ölmtiş 
olmasından korkuluyor. 

3 - itilafın tathiki için Japon ve Ingiliz makam
ları arasında bir irtibat organı faaliyette buluna
caktır. 

lngiliz mıntakasında erzak azalıyor 

4 - İmtiyaz mmtakalarında Japonlar aleyhinde 
yapılacak her türlü faaliyet sıkı bir kontrole tabi 
tutulacaktır. 

5 - Polis teşkilatındaki Japon aleyhtarı memur
ların yazifelerine nihayet verilecektir. 

Tientsin, 6 (A.A.) - lngiliz mıntakasının iaşesin. 
deki müşkülat gün geçtikçe artmaktadır. mr çok 
otel, lokanta ve mağaza yiyecek satamadıklarmdan 
veya yemek pişiremediklerinden dolayı kapatacak. 
larını ilan etmişlerdir. Bununla beraber, un ve pi
rinç stoku bir kaç ay daha kifayet edecek miktar· 
dadır. 

6 - Belediye Meclisinde Japon polis amirleri 
istihdam edilecektir. 

Fransız mıntakasında, mevaridat mütenevvi de
ğilse de vaziyet çok daha iyidir. Fiatlar fevkalade 
yüksektir. 

Amerika Parlamentosu Tatil Sovyet • Japon 
Hududundaki 
Çarpışmalar 

Son Celsede Bitaraflık 
/ 

Moskova, 6 (A. A.) - Tass ajansı 
tebliğ ediyor: 

işinde Gürültü Çıktı 
yel .. _ ~iôgol k:'.ıra'rgabındaıi 26 tem. 
muzdan 5 ağustosa kadar alnıan ha. 

l\ooseveıT ıstedıgı l\reaııerı Kongreden Aldı 
berlere göre bugünlerde bir çok ha. Vaşington, 6 (A. A.) - 76 ıncı 
va muharebeleri de olmuştur. 28 Amerika parlamentosu dün tatil et. 
temmuzda, Sovyet - Mogol tayya • miştir. 
releri bir hava hücumu esnasında hiç Bu içtima devresi, bilhassa son 
bir zayiata uğramaksızın beş Japon aylar zarfında, Reisicümhur Roose. 
tayyaresini tahrip etmiştir. veltin teşebbüslerine karşı şiddetli 

Japon hava kuvvetleri bilhassa bir mukavemetle tebarüz etmiştir. 
29 temmuzda büyük bir faaliyet ~ös Bununla beraber parlamento, Reisi. 
t., · t· M ı 0 cümhurun istedig~ i kredilerin ekserı· _ .. rmış ır. ogo toprakları üzerinde 
vukubulan bir çok müsademeler ne. sini kabul etmiştir. Bunlar arasında 
tkesinde Japonlar 29 temmuz günü bir milyar 734 milyon dolarlık milli 
32 tayyare kaybetmişlerdir. müdafaa tahsisatı ile bir milyar 756 

31 temmuzdaı müteaddit hava milyon dolarlık işsizlere yardım için 
h nafıa işleri kredisi vardır. 

mu arebeleri olmuş ve Sovyet - Mo. 
l Roosevelt, eski parlamento tara. go tayyareleri Japonların beş avcı 

fından kendisine verilen geniş para 
tayyaresini düŞürmüştür. Sovyet - ı~ 
Mogol tayyarelerinden biri üssüne sa ahiyetlerini de tecdit ettirmeğc 

muvaffak olmuş ve fakat bitaraflık 
dönmemiştir. 

kanununu tadil ettirememiştir. 
2 ağustosta sabah saat 8 de Sov- Bu tatil devresi hadisat, fevkala-

yet - Mogol tayyareleri dü.jman tay- de ictimaz icabettirmezse kanunusa. 
yare meydanını bombardıman ede. ni 1940 a kadar devam edecektir. 
rek sekiz tayyareyi tc::hrip eylemiş Şiddetli münaka•alar 
ve havalanan diğer üç tayyareyi de \ r 
düşürmüştür. Vaşington, 6 (A. A.) ..L Ayan mec 

., A lisinin tatilinden biraz evvel yeni 
·> ğustosta Japonların iki tayYa-

resi Mogol toprak! , . .. .. 1 .. bitaraflk kanununa şiddetle taraftar 
arına ouşuru muş. 1 d p 

tür. o an ayan an epper ile ayni kanu • 
~ na aleyhtar olan bir çok ayan arasın. 

4 Agustosta Japonlıtrın on tayya. da şiddetli bi ·· k lm t . 

"Bir iki söz söylemeden kongre. 
nin içinde ve dışında Amerika Reisi. 
cümhuru Roosevelte ve onun temsil 

ettiği şeye karşı hissetmekte olduk • 
ları nefret dolayısıyle yapan kimse
lerin menfur ittifaklarını muahaze 
etmeden evvel içtima devresinin ta. 
til edilmesine meydan vermek iste. 
mem." 

Zikri geçen kanunun aleyhtarları 
fevkalade galeyan hareketleri gös • 
termişler ve Pepper, kendilerini va. 
zifelerini hususi imtiyazlardan müs. 
fofit olan Amerikan ticaret odasının 
ve müstahsiller şirketinin emrine a. 
made kılmak suretile bu vazifeyi sui 
istimal etmiş olmakla itr. -ım ettiği 
zaman ayağa kalkmışlardır. 

Reis tarafından süktita davet i<_rin 
yapılan ihtarı müteakıp Pepper'in söz 
1erine devam etmesine müsaade e
dilmiştir. 

Mek.tup 

Taarruzu 

3 

Yazan: B. FELEK 

Ş üphe etmem ki; çoğunuz oku-
muş olmıyasınız: King Hall 

adında bir İngiliz Almanyada 50 bin 
kişiye üç defada birer mektuı> gön
dererek Almanyanın son iki sene 
zarfındaki mütecaviz hattı hareke
tinin doğurduğu tehlikeleri, Avus. 

turya ve Çekoslovakyayı işgal etm<!k 
suretile kendini içine attığı ~üçlük
leri izah etmiş ve bir harp zuhurun
da mesuliyetin Almanlara raci ola. 
cağını, sulh cephesinin de buna karşı 
hazırlanmış bulunduğunu anlatmış. 

İlk seferinde Almanyada htt işe 
pek ehemmiyet vermemişler. Lakin 
inatçı İngiliz işin peşini bırakmamış. 

ı( bir ikinci, bir üçüncü parti mektup 
daha gönderince Alman zabıtası te
laşlanmış. her tarafta bu '"gülünç 
kağıt parçaları,, nın toplatılmasını 

emretmiş. 

Orgeneral Huntzinger'in 
Londraya muvasalatı sırasında 

alınmış bir resmi 

G. Huntzinger 'in 
Londra Seyahati 

c;:: ,.,.., ~ .... .f!,. ı\ n t, .., ,.,,V!l Q'.elen Frı>.nC:1 7 

askeri heyeti reisi Orgeneral Hunt

zinger, Parise döndükten sonra 

Fransız Baışvekiline, seyahati hak

kında izahat vermiş ve oradan da 

Londraya geçmiştir. 

Orgeneral Huntzinger Türkiye ve 

Yakın Şark hakkındaki raporunu İn. 

giliz hükumetine de tevdi etmiştir. 
İngiliz hükumeti bu rapora bi.iyük e

hemmiyet vermektedir. İngi1tere i. 

le Fransanın Şarki Akdenizi düşma

na kapamak için yeni ve mühim ted

birler alacağı anlaşılmaktadır. 

Tekirdağında Bi~ 

Motosiklet Kazası 

Gelen haberlere bakılırsa, halk, 
hakikati anlatan bu mektupları bir
birine gizlice vererek okutuyormuş. 
İlk nazarda ehemmiyetsiz, belki de 
lüzumsuz ve tesirsiz telakki edileı 

bu mektup taarruzu Almanları hir\ 
hayli hiddetlendirmiş ve propagım
da teşkilatını hemen hemen aciz hı. 
rakmıştır .. Çünkü Almanlar radyo ' ' C 

gazete neşriyatı vasıtasile dünyada 
olan bitenleri halka kendi istedikle
ri zaviyeden göstermekte, ingilizce 
gazeteleri Almanyaya sokmamakta 
\'e ecnebi radyo neşriyatını da izaç 
etmektedir. Lakin bir zarf içinde 
şuna buna gelen mektupları kontrol 
etmek hatırlarına gelmemiştir. nu 
hadiseden sonra İngiltereden gelen 
mektupları sansör etmiye başladık
larını öğreniyoruz. Lakin ayni şekil
de bir mektup taarruzunun Dani
markadan, Polonyadan, hattô İtal
yadan gelmiyeceğini kim temin ede
bilir? 

- E, canını! Gelirse gelsin! Böyle 
k imin gönderdiği belli olrnıyan mek. 
tuptan ne çıkar? 

Sakın! Sevgili 
düşünme! Çünkü 
tin ta kendisidir. 

okuyucum, b5yle 
bu düşiince gafle-

Bugiin size, bana, şuna, buna; si· 
zin, benim, şunun, bunun aleyhinde 
gelen mektupların adedi, İn~iliz 

King Hall'ün mektuplarından az de
ğildir. Bu mektupların ne tesir yap
tıklarına gelince; gerçi bunu gözle 
görüp, el i]e tutamayız ama, mesela, 
sıhhatiniz tanı, neşeniz yerind!! ve iş
tihanız mükemmel iken farkında ol
madan maruz kaldığınız bir "hava 
cereyanı., ile nasıl kırgınlık hisseder, 
ateşlenir ve hastalanırsan11:, bunun 
gibi günün birinde iltifatile bekam 
olduğunuz bir 7.lıtın, veya dostluğun
dan emin olduğunuz bir aşinamzm 

tavrında bir değişiklik, halinde size 
Tekirdağ, 6 (A.A.) - Bu sabah karşı bir acaiplik sezdiğiniz zaman 

Tekirdağında feci bir kaza olmuş- şüphe ~tmeyin ki; ya •mzasız bir 
tur. Diş doktoru Nadir, sep~tli mo- mektup, veya senelerdenberi hala 

tosikletile ve yanında iki arkadaşı vefat . etmi!en ve hüviyetini tevazu 
~ sebebıle hır türlü ortaya atamıyan 

oldugu halde sahil istikametini taki. mah t " uhb' · d k. h k. k 
ı u rıı ırı sa ı ,. ın a ı-

ben ava giderken motosiklet yarlar- nızda gönderdiği bir mektup ale~·hi-
dan denize yuvarlanmıştır. Bu kaza nizde bir hava cerııyanı doğurmuş 
neticesinde futbol ajanı Kadir öl- ve sizi keyifsizlendirmiştir. 

mi? 

Elbet değmez. Değmediğine !{()re 
bu meseleyi harp zihniyetile değil, 
ııulh zihniyeti ile, menfaatleri telif 
zihniyetile halletmek gerekmez mi? 

resi düşürülmüştür. Bir Sovyet -ı Pepper b~ md unab. aşa o ~ uş kurl.k 
M ı , ır en ıre ayaga .:ı -_ 

ogo tayyaresi üssüne dönmemiştir. mzş ve şu beyanatta bulunmuştur: 

Pepper, sözlerini bitirince bir çok 
ayan azası, söz almışlardır. Buniar. 
dan Demokrat Daily "Şimali Kalifor
niya,, Pepper'in nutkunu "alcakça 
ve yalan, diye tavsif etmiştir. Bunun 
üzerine Pitman, bu sözlerin yerinde 
olmadığını söylemiştir. Oaily, "ye
rinde olsun olmasın, söylüyorum,, de
miş ve salonu terketmiştir. 

müş, yanındakilerden biri ağır su- Aziz ve saf okuyucularım! İnsan. 
rette yaralanmış, diğeri kurtulmuş- lar küçülmedikçe böyle şey :rnpmaz. 

t lar. Zaten !;frçülmeyen bir adam hli· 

Fakat buna cevap yermek karşı 
tarafa a~r. Çünkü sulh cephesi, an
laşmak aleyhinde değildir, ve yalnız 
tecavüz, tehdit ve tahakküm aley
hindedir ve tecavüze, tehdide ve ta
hakküme mukabeleye hazırdJr. 
Mareşal Smigli • Rvdz'in bevıına

tı ise bunun böyle olduğu üze~inde 
bir tek şüphe bırakmamıştır. 

Arnavutluk ordusunu ita/yan ordusile birleıtir
mek için alınan tecJ.birlere ilaveten, Arnavutluğa 
yeniden harp malzemesi ve asker sevkine ba,lan
mıştır. Temmuzun son iki haf tası içinde /tal ya, 
Arnavutluğa 11 bombardıman tayyare•i, 100 pi. 
lot, hava kuvvetlerine men•up 4,200 nefer, 84 za· 
bit göndermiştir. Draca, otokarlar, toplar, mü
himmat ve tüfek çıkarılmıştır. Arnavutlukta 20 

ispanyada Bir Alman hava üssü tesis edilmiştir. Son zamanlarda Trab-
Tayyares·ı Du"c.tu" l d k h" k :s usa a erza ve mü ıımmat •ev edilmiıtir. 

Barselona, 6 (A.A.) - Dün Hospi- * 

Berlin muntazam hava postasını ya- Tanenberg, yahut Nuremberg'de Alman metalibini or· 

• 

ur. 

Ankarayı ziyaret eden Fransız askeri heyeti reisi 
General Huntzinger Londraya giderek lngiliz 
hükumetine, T ürkiyeye ve Yakın Şarka ait rapo
runu vermiştir. Bu rapor lngilterenin Şarkta ta
kip etmesi la:z.ımgelen ticaret siyaseti hakkında 
mühim mütaleaları havidir. lngütere hükumeti 
bu rapora ço kehemmiyet vermiş, ve Türkiye ile 
aktedeceği iktısadi ve ticari anlaşmayı, bu rapor 

üzerine Fransız hükumeti ile istişare eclip bir ka
rara vanncaya kadar tehir etmiştir. Anlaşıldığına 
göre lngiltere ile Fransa Şarki Akdenizi düşma· 
na tamamen kapayacak mühim ve yeni tedbirler 
alacaklardır. 

viyetini saklamaz. 
Diyehi!irsiniz ki: 

- Küçülen mahhlktan korkulur 
mu? 

ı Aman gafil olmayın! İnsan küçil
lür, küçülür ve o kadar küçülür ki; 
mikrop haline gelir. 'Mikroplardan 
da ne gibi zararlar, hastalıklar. il. 
!etler geldiği ve insaniyetin bu 
gözle göriilmez mahhlklar Cinünde 
ne kadar büyük müdafaa b·dbirleri 
aldığı nıalô.n"ldur. 

Aman gaflet etmeyin! İnsana bü
yükten zarar gelmez. 

Hiç deveden, filden, arslandan ,,e 
ayıdan zarar gördiinüz mü? Lakin 
mikropların kötüliiğiinden masun 
kalmış içimizde bir tek adam göste
rebilir misiniz? 

talet'de yere düşerek parçalanan üç O Ahnanyada bu ay içinde 2,000,000 askerin iştirakile 
tnotörJü Alman tayyaresi Madrit - ı Yapılacak büyük manevralardan sonra Bitlerin ya 

pan tayyaredir. taya atacağı tahmin edilmektedir. Almanyamn Şarkta 
Tayyare sis içinde yolunu ~aşır· ı serbestii hareketini muhafaza ettiğini söyliyecektir. * Otokar Kazası 

nıış ve bir yere çarparak sağkanat ~iman erkanıharbiyesi Garptaki Zigfrid hattının ge- • Almanya, Danzigin Almanyaya peşinen ilhakını tasdik Meksika, 6 (A.A.) _Tatillerini cre-
ve motôrü tayyareden ayrılmıştır. ç~lmez olduğuna kanaat getirmi~tir. Onun için Hitle. çirmekte olan 25 çocug· u nakled,,,en 
B ş k etmek şartiyle, beş devletten mürekkep bir koııfcrau. 

unun üzerine de tayyare alevler i- ı·ın ar ta taarruza geçmesi ihtimali kuvvetlidir. bir otokar bir kamyonla çarpışmış ,,e 
. -------------------------------------------------------------------------.... -...:sa~i!şt~i:ra:k:e~h~a:z~ır~b:u:l~u~n~d~u~ğ~u~n~u~i:h~sa~s~e~tm~i~şt~i~r·~---------1 -~nde yere düşmüştür. çocuklardan yedisi ölmüitüı·. Bir cok 

1 ta ağır yaralı vardır. • 
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Malaya da İzmirden Ayrlldı 
Beş gündenberi limammızda bulu- de iltihak edecek ve filo ile birlil~tc 
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rine mensup Worspite, dritnotu ile Hususi olarak duyduğum maliı • 
dört torpito muhribinden murekkep mata göre, Mısır kara ve hava ordu. 
filo, dün sabah limanımızdan ay::-ıl. sunun da iştirakiyle yapılacak olan 
mıs ve donanmamız tarafından u. büyük manevralarda İngiliz doncın
ğurlanmıştır. Gerek kıyınetli ml!ia- ması, Adaların u"s ittı'haz edı'lmc."'ı· f' · · 1 ·ı 12.30 Program. 12.35 Türk rnilzl!I _ 
ırımız ngı terenin Akdeı iz kuv- suretiyle vaki olacak bir taarruzu Pl. 13 Memleket saat aynrı, ajans ve m 

vet1eri Bafkumanılam Amiral Sir A. durdurmak planına göre manevra • teoroloJI haberleri. 13.15 _ 14 i\f{lzH 
B. Cunningham, gerek dlger Ingiliz larda buluna kt F'l 5 .. ~ı (Beethovenin Do Minör Piano konser· '- ·ı d d k .. , . ca ır. ı o uveyş, ı . ı. zaoı anı ve a e er en gordlitclerı sır ve F'l· t' . ..d f .ı· tosu op. 37 - Pl.) 

i f
. ı ıs ının mu a aası ve .ıuş • 19 p 19 05 MUzik 

m sa ırperverllkten dolayı teşekki.ır- man nakr .
1 

. . • rogrnm. · (Dans mfizl• 
le 

· · b.ld' i 
1 

d' ıye gemı erının ımhası va. ğl - Pl.) 19 30 Turk müziği (İnce • 
rını ı ırm ter ır. 1 'f . . 1 k • zı esını a aca tır faslı) 20.15 Konuşma (Mlııt muslk!lc e 
Doatumuz ve müttefikimiz Ingil. Ma 1 ·Akd . f' dair - İskandinav musikisi _ Halil Be 

terenin Akdeniz kuvv'-'tlcrı' B k nevra ara, enız ılosunun "" a~ u- tayyare g · · d k Ik k di Yönetken). 20.30 Memleket aat ay rı 
mandanl m ht i 

... . . A emısın en a aca tavva. . u erem m -'a1ırımız • 
1 

l M . • · aJans \ie meteoroloji haberleri. 20.50 Tür 

Ulu Orta Sövıiıe 
Derler? 

mira} Sir. A. B. CunnlnrrhRın'ı hamil re er. e, ı~ırdakı İngiliz tayyareleri mi.ıziğl <Saz eserleri ve şarkılar). ı - Nu 
, :.. de gırcccktır. m A~ ş k bulunan Worspıte dritnotu dün sa· an 6anın - ev cizn peşrevi. !? - Sal 

tah erkenden harekete hazır bir hal- * it Dede - Şevkefza saz semaisi. S - Kc-
Kumandan Tower, diin geceki su. mani Rıza - Tahir pusellk pe,re\-l, 4 _ 

de bulunuyordu. Dig·er rlört torılito d Sebuh H' kA ı varc esnasın a. Izmir ziyareti hak. un - ıcaz r s rtosu. 5 - Ari 
muhribi ile bizim harp gemilerimiz k d ki 'h · Beyin - Muhayyer şarkı H k ın a ı tısaslarını soran bir gaze- - uman yo . 
de hareket hazırlıklarını ikmal et- 6 - Arif Beyin - Muhayyer ııarkı - ıı-
mlslerdi. teciye şunları söylemiştir: tlmn etmeğc. 7 - Muhayyer Kürdi şar 

''lhtisasımı soruyorsunuz. Bunu kı - Efem şimdi eller sözune. a - Mu-
Saat tam 9.30 da dost memleket ı ifade edebi mek çok güç bir mesele- hayyer Kürdi şarkı - Evlerimin önQ han-

.Amiralinin gemisi Worspitt?, ağır e- dir. Karaya ilk ayak bastığımız gün dır. 9 - Halk hirküıu - Esmer bugu 
ğır manevra yaparak Sarayburnu ı's- ag"Iamı" ıo H lk t' kü il K i~ karşılaştığım manzara ve şiddetli al· .,. - a ur s - arnnC 

1 

tikametinde hareket etmiş ve onu eli- oylum oylum. 21.30 Konuşma (Doktorun 
ğer dört Ingiliz torpito muhrib! ile kışlar beni çok mütehey:ıiç etti. Bil- saati) 21.45 Neşeli plaklar - R. 21.50 Mü-

Neye 
K azaskerlerden biri, mesel&, 

mahbubperest Çivizade, 
harem dairesinin sokağa bakan o
<talanndan birinde kafes ardınR o
turmuştu, Oğlan kılığına soktugu 
genç halayıklara kendini yelpaze· 
leterek canına can katıyordu. E. 
fendi Hazretlerinin muhayyilesi, 
bu pek latif hava içinde .;eşit çe. 
şit :zevk planı çizerken goziı • ga
rip bir tesadüfle _ konağın karşı
sındaki boş arsaya kaydI _.. yiızü 
sapsarı kesildi: .... 

Genç bir yeniçeri neferi nrsada 
yarı soyunmuştu, hacetini defedi· 
yordu. ~ 111 

Kazasker efendi, sille!ense bu 
kadar gazaba gelmezdi, bu dere. 
ce celallenmezdi. Çünkü kendine. 
dört adet nikahlısına ve sayılan 
elliyi, altmışı aşan .körpe carlyele
rine karşı bir yeniçerinin böyle ya
n bedentn! tEŞlttt ecıııesnu, rnuıı. 
mesini ve ayni zamanda o ırsayı 
abdesthane haline koymasını, ko
yabilmesini havsalasına sığdıramı
yordu, bu hareketi kazaskerlik şe
refine indirilmiş bir tekme sayı. 

yordu. 

1 şte bu mülahaza ve bu kız. 
gınlık ile yanı başındaki 

kızları hemen opadan çıkardı, ken. 
disi de alı al, moru mor bir vazi
yette selamlığa koştu. Kahyayı ça. 
ğırdı: ı 

- Tez, dedi, karşıdaki ar~ya 
git, orada kamını boşaltan çapkı
na sor: Kazasker efendinin kona. 
ğı önünde bu haltı nice işler~ 
~ferin, el, etek öpüp af dileye

ceğini umuyordu. Penc"'reden de 
kahyanın hareketini gözlüyordu. 
Fakat iş, onun umduğu gibi olma
dı. işini hetıüz bitirip silMılığını 
kuşanmakta olan nefer, kahyanın 
sözlerini dinledikten sonr:ı şöyle 
bir dikildi, ahenkli bir sadıı ile ka
zaskerin, anaMna, avradmıı ve bü. 
tiın silsilesine mutavvel bir küfür 
bastı. Herif bu tantanalı küfüri.i 
yaparken bir elini de palasının 
kabzasına koyduğu için, zavallı 
kahya yutkunmaktan başka bir 
şey yapamadı, suklüm puklum ce
kildi, konaga girdi. 

Fakat kazasker efendi telişta i. 
dl. Onun bozuk duzen döndüğünü 
gorimce avaz avaz haykırdı. Ne
ferin ne cevap verdiğini ogrenmek 
istedi, Kahya da hakikati saklama. 
dı, duyduklarını söyledi. 

Efendi, artık gazabın son 
haddindeydi, küplere değil 

de, çanağa, çömleğe binmek iıze

reydi. Bµ hal içinde kahya) a şu 
emri verdi: 

-- Şimdi ağa kapısına gidecek
sin, yeniçeri agasına seliımımı soy· 
liyeceksin, bu nefeı:in hakkından 
gelinmesini istiyeceksin! 

Kahya bu emri de yerine getir. 
di, ocak başbuğunun huzuruna ı:ık
tı; kaziyyei anlattı ve efendisinin 
dileğini tebliğ etti. Ağa, bıyık al
tından güle güle sordu: es~ 

- Nefer nasıl küfre•ti? 
Ve kahya, mahut ki.ı!ürleri tt'k. 

rarlaymca ciddıleşti: 
- Küstah adam imiş. Hangi or

ta neferi oldu~un bilir misiz? 

YAZAN---- d d 
hassa valinin ziyaretinden çıkarak zik (Opera aryaları - Pi.) 22 Müzı'k (KO

onanmamız an Adatepe ve Koca· kumandana giderken selam vazüesi- çUk Orkestra - Şet: Neclp Aşkın) ı -

M. Turhan Tan 
tepe muhriplerimiz takibe başlamış. ni üa eden askerlerin karsmndaki Emlle Waldteu!el - iki kere iki (Valıı) 
~~~ 2 halkın candan sevgi, tezahürleri iti. - Franz. Lehar - Eve operetinden pot-

lngiliz filosu, Donanma Kuman. puri. 3 - Drlgo - Arlekenin milyonları 
danı Amiral Şükrü Okanın bulun. raf edeyim ki beni adım atmakta müş No. 4 - Hans Löhr - Memleketten 
d li y .. .. d kulata uğrattı. Müteakıp ziyaret ve memlekete muhtelif memleketlerin mt-

- Acemi ortalarından birinde 
yazılı olsa gerek! 

- Oyleyse o ortaların kışla za
bitine göndereyim sen i! 

B ir pusla yazdı, kahyaya ver
di. O da acemi oğlanlar kı~

lasına gitti, tezkereye muhatap o. 
lan zabiti buldu, keyfiyeti hıkaye 
etti. Fakat söğen neferi:ı hangi or
taya mensup olduğunu tayin ede
mediğinden iş sarpa sardı, bir çok 
zabitlerle görüşüldü ve hepsin~ ne. 
ferin savurduğu küfür • kelime ke
lime - anlatıldıktan sonra bütiin 
neferlerin ulu ora hali..rıda tD»ltul
masına ve -ıtlffiyanın suçiuyu ~anı-
yıp göstermesine karar verildi. 

Ulu orta, sekiz on ortanın • ya
ni bölüğün • bir yerde toplanmasi 
ve bir arada geçit resıni yapması 
elemektir. Acemi neferler işte böy
le bir geçide davet olunmuşlardı, 
Bölük bölük çorbacılarının, orta 
zabitlerinin önünden geçiyorlardı. 
Kahya da - zabitlerin yanında -
geçenleri gözden geçiriyordu. Ni
hayet suçlu nefer uzaktan göritn. 

dti. Lakin görünmeslle beraber 
kahyaya palasını gösterdiğinden 

zavallı adamcağız onu tanımak ce
saretini nefsinde bulamadı ve ulu 
orta müsbet bir netice vermemiş 

oldu. 

Zabitler, "başka neferimiz yok,. 
:ieyip işi kapatmak isterken bir 
çorbacı - sinsi sinsi gi.ılerek • kah. 

u&u avuzun onun en geçmiş, as- g'ezintilerimizde gördüğiimiız çnk dos lodllerl üzerine rapsodi. 5 - Mlchell - t
kerlerimiz tarafından sel~mlanmı~- tane ve candan hüsnü kabul bize kt:n· talya şarkllan - Potpuri. 23 Son ajan 
tır. Bu'\!snada gerek Worspite drıtno-- di evimizden farksız bir muhitte bu. haberleri, zlrnnt, esham, tahvil ıt, kambl-
tunda, gerek dlgy er Ingiliz torpito yo - nukut borsası (fı'ynt) 23 "O 11,•" ı lunduğumuz hissini verdi. Şurasını ·- ıuzı' 
muhriplerinin güvertesinde Ingiliz (Cıızband - Pi.) 2U5 - 24 Yannkl 

- Neferi yüzünden tanımadın, askerleri de selam vaziyetini alrniş da ilave edeyim ki, bu tezahürat y.ıl. program. 
sesinden de tanımA7. mN•r? bulunuyorlardı. Dost ve müttefik mz şahsırr.a mahsus kalmış değildir. 

7aya sordu: 

- Tanırım! memleket filosu, Yavuzun önünden Her akşam gemiye geldi~im zamon 
gezintilerinden avdet eden askerleri, ÖLÜM HABERLERi O haıd b"til f ı k ve donanmamızın arasuıdan aeçeı-. - e u n ne er er aza~- ~ erbaşları ve zabitleri isticvap ettim. 

ker efe:1d~nin, ana.:.1 r.4 , nvradınıı ~a. ken, askerlerimiz hep bir ağızdan ve H bir tek ses halinde: epsinin ayn ayn bana bildirdikle-
verek yanınuzdan geçsinler. ri benim gördüklerimden farksızdı 

- Sal ,Q)! ÖLÜM 

Ulu orta neferleri, bu serer, 
kendilerine öğretilen şek:I

de ka:Qlskere söverek zabitl~rinin 
önünden geçiyorlardı . Kahya, can 
-..va ... ...-... , __.'Y9_ •• ..,.. •• ...aaııu•n ~---

hi teşhis ve temyiz edemeyince 

kışla zabiti arkadaşlarına şu tek

Dernek suretile dost mem lcket a- Dost ve 11\isafirperver Türk mılleti 
· 

1
. · d 

1
• k b 

1 
bila istisna bütün lngiliz ctenizcile-

mıra ının ve a se amma mu a e c~le . . .. 
b l I d 

rıne sevgı tezahurleri göstermekte 
u unmuş ar ır. j b' 'b' 1 .1 ı ·11 fil H d kl ırı ır erı e yarışa çıkmışlardı. Size 
ngı z osu ay arpaşa acı arı- .. . . . 

li · şunu soylıyeyım kı, burada dort gün 

Getronagan lisesi Mütevelli 
ti reisliğinden: 

heye-

Gala~ Getronagan lisesi direkto
rü (Ohannes Mertmen) vefat etmiş. 
tir.. f'..l!DJl2Alllf '1 R - Q20 .n...... -' 
"sinden kaldırılacaktır. Kendisini sc. 

Rttımlpllffitn~Ml~i\ 'IfıufooS~ ıdık: bu sevgı b'aglarindan tırmrop 
rına almışlar ve top atarak şehre ve- gitmek bizim için hayli miışkül ala
da eden Worspite ile lngi!iz .muhrip. 1 caktı. Bugün spor sahasında lzmlr venlerin merasimde bulunması rics 
lertne refakat etmek sur~tıle teşyi 1 halkının centilmenliğine hayran ol- olunur. 

- Bir kere de siz kazuker .,.fen. merasimini ikmal etmişlerdir. Fi~o, 1 dum. Kendi sporcuları kadar bizim ---------- -----

dl .. .. .. B lk' k.h · i do~uca Maltaya avdet etmektedır. j Jıııı. L O ye sovunuz. e ı a. yanın ıç n. MI r· 
1 

T fi . ti oyuncularımızı da heyecanla teıci e. w M 

lifi yaptı. 

de bir şüphe vardır. .. sa ır . ngı. ız ı osunun zı~are ! diyorlardı. Bu. spor terbiyesinin cen- Sabık Fen Sanat Umum muduru 
Onların küfürleri de tamam ol. munasebetıle lımanı~ıza gelmı? ola~ I tilmenliğinin canlı ve güzel bir teza- Emekli Tümgeneral Kara Emin Ço

duktan sonra elini kahyanın omu- Y~vuz zırhlısı ile dıger. muhrıplerı- 1 hürüdür. Bu kıymetli ziyaretin unu. lakoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 7 a
zuna koydu: mız. dün saat 12 de lımanımızdan tulmaz hatıralannı kalblerimizde ğustos 939 pazartesi günü (bugun) sa. 

- Ulu ortada, dedi, sesini küfür 
halinde duymadığın biricik adam, 
ben kaldım. Şu küfürü bir de beh 
yapayım da iş tamam olsun! 

Ve acemi neferin mahut mufas· 
sal küfürünü aşk ile ş~vk ile tek
rarladı, kahyaya da kapıyı göste. 
rerek "uğurlar olsun,, dedi. 

ayrılmışlardır. • ı;aklıyacağız. llk fırsatta sizleri tek. at 11 de Şi§li Bomonti Bulgar çar~ı-
Malaya lzmırclen ayrılclı 1 rar görmek, ziyaret etmek bizim i- sı lzzetpaşa sokağı 32 No. lu evinden 
lzmir, 6 - Tan Muh~biriııden)- çin bahtiyarlık olacaktır. lzmir ma· kaldırılarak Teşvikiye camiinde na

Malaya harp gemisi bu sabah s:ınt ı kama tına ve centilmen Izmir halkı- mazı kılındıktan sonra, Edirnekapı
onda limanımızdan ayrılmıştır. Ge- nn teşekkürlerimizi ifade için keli- daki aile makberesine de!11Jedilecek
mi körfezde ağır yolla se~d~rck me bulamıyorum dersem buna ina.. tir. Cenazesine çelenk getirilmemesi 
Kaleyi selamlamış ve Adalardenlzi- nınız., merhumun vasiyetlerindendir. 
ne açılmıştır. Rıhtımı dolduran Lin-
lerce halk güvertede yer alan dost 1 Ö U 

1 Sivas Cer AtelyeSi 
inşaatı Tamamlandı 

denizcileri mendiller sallayarak u _ Çatalağzı stasyonunda L M -
ğurlamıştır. Gemi kumandanr albay Bir Kaza Oldu Divanı Muhasebat azalanndaıı 
Towerin mihmandarı Çeşmeye !<:ı - Zonguldak (TAN) - Çatalağzı is- merhum İbrahim Besim ile Abdulfı-
dar kumandana refakat etmiş ve bir t.ısyonunda manevra yapmakta olan zizin başkatibi merhum Atıfın damn
motörle karaya çıkarılmıştır. Bir makinist Talatın idaresindeki tren, dı ve Beşiktaş başhekimi Fuat Besi. 
mayin gemimiz de Malayayı Kösten 1 gardöfren Ahmede çarpmıştır. B:ı. min eniştesi ve emekli fabl'ika ve 
adası açıklarına kadar teşyi etmiştir. ş.ndan ve ayaklarından yaralanan havuzlar müdürü Cemil Arıksanın 

l 
. - ---· 

.. 
Malaya, bugün tstanbuldan hn -1 Ahmet Zonguldak hastanesındc öl- babası mülga Harbiye nezareti leva-

reket eden İngiliz filosuna Akdeniz. müştür. zım birinci şube müdı.ir mu3"im Os. 

Cizrede Halkı Sevindiren Bir HCidise 

men Arıksan vefat etmiştir. Cenaze-
si bugun Goztepede Ömer paşa geçi
dindeki koşlerlnden kaldırılarak 
ikindi namazı eda edildikten sonra, 

Cizre - Eğer Dicle suyunun kar- başına iki kuruş ücret almaktadır. Sahrayı Cedit mezarlığında medfenl 
şı sahilindeki Işkeftan b:ıhçeleri ol- 45 kuruşla iki kuruş arasında?ü nis- 1 mahsusasına defnedilecektir. 
mua bu llCak yaz ,w.Jerinde ce- j bet.siz fark gözönüne getirilirse hal-ı ================ 
hennemin dtinya yüzünde kü ük bir kın bu neticeden ne kadar memnun Urfcda Belediye 

.. t: olduğu ve memnun kaidığı izah 
numunesi sayılır. O kadar sıcnk, o tan vareste _kalır. 1 tlhab t litf 
kadar bogucu bir hava içindedir. Halk Vah Omer Cevatla Belediye n G 1 1 

Cizrede bu bah~elere gitmek iı;in reisi ve kaymakam Baki Başarana Urfa (TAN) - lki aydan beri de-
bir sahilden obür sahile bir tek ka- karşı büyiık bir minnetle mütehassis vam eden Belediye intihabatı bit-

• yıkla geçilir. Bu kayık yalnız bnh- bulunmaktadır. Yıllardanberi bir sa- miştil'. 
çelere hava alnuya gidenleri değlJ, hile geçememek azabından bu iki za- . . . . . 

~ıucuta cer atölyai 

Sivas (TAN) - Devlet Demlryol-, tesisatı ihtiva etmektedir. Burada 
ları Jdaresi tarafından iatasiyon ri· yılda iki bin lokomotif, vagon ve fur· 
varında yaptınlma.kt~ olan mua7.- gon tamir edilebilecek, 700 - 800 va· 
zam cer atelyelerinın ınpatı bitmiş- . . 

M k
. ı · 1 ı· .

1 
. gon da ımal olunabilecektır. 

tir. a ıne erın yer eş ın mesıne ve 
havagazi tesisatına başlanılmıştır. Atelyelerde iki bin işçi çalı,acak-

1 1 
· · k"şat res 1 .. .. tır. Bunlar için, duşları, yemekha. 

Cer ate ye erının u m onU- 1 . k l . . ht . "'20 ne erı, o uma yer ermı mu evı -s 

muzdeki Ct.imhriyet bayramınd:ı ya. mesken ve bir hastane yaptırılacak.. 
pılacak ve haber alındığına göreme. tır. 

rasimde Başvekil, Miınakalat ve Na- Memur evlerile amele apartmanla-

fia vekilleri de bulunacaktır. 

70 bin metre murabbaı kadıır bir 
sahayı işgal eden cer atelyeler: vasi 

rının ve vesaiti müteharrike maJa
zalarının inşası hararetle devam et· 

mektedir. 

tarlasında çalıtrnıya giden ahaliyi, tın himmet ve kararlle kurtulmuş 1 Yenı Beledıye Meclısı, Belcdıyc 
karşı sahilden Cizreye mal getiren bulunmaktadır. Reis Vekili Mektupçu Şeref Ay Yıl
köylüleri de taşır, fakat pek kısa o· Cizreye elektrik ve su getirilir, . dızın riyaseti altında fevkalade bir 
lan iki sahil arasında gidip gelmek bir iki ufak bataklık ta kurutulursa, içtima akdetmiştir. Yapılan intihap 
ıçin her defasında 40 • 45 kuruş i.ic- nehre de bir rıhtım yapılırsa. bugü- sonunda, 933 tenberi Belediye Reısi 
ret ödemek lAzımdır. Bu para bil- ne kadar cehenemden numune sayı. olan Ömer Alay, ittifakla yine Be. 
hassa köylü için o kadar yüksek bir lan Cizre muhakkak ki, cennete do
ücrettir ki, köylünün bur ·· ,:yebil- necektir. Hele tarihi ve mimari kıy
mesi imkanı yoktur. Bıı i .. · ısızlık- meti pek büyük olan Büyi.lk cami 
la da köylü Cizreye ne mal getirir, de küçük bir himmetle tamir olunsa 
ne de mal satar. Bu durum bittabi ild hudut arasındaki bu kasaba o ci-
Cizre iktısadiyatı üzerinde fena bir 
tesir yapardı. 

Vali Omer Cevatla, Belediye Reisi 
Baki Başaranın himmeti ile bu ka
vık şimdi belediyeye mat edilmiş bu
lunmaktadır. Belediye şimdi adam 

varın turistik bakımdan değerli bir 
kasabası haline gelecektir. Her şeyi 
vaktinde gören ve her ihtiyaca ce
vap vermiye uğrapn valimizle kay
makamımızın hlmmetile bu işlerin 
bnsarılacağına da şüphe yoktur. 

lediye Reisı seçilmiştir. 

Ömer Alay, bir nutuk irat ederek, 
Partiye, Valiye ve mesai arkadaşla. 
rına teşekkür etmif, Belediyenin son 
7 - 8 sene içinde mezbaha, et hali, 
sinema, gazino, asfalt yol, park, bit
mek üzere olan su tesisatı gibi mti
him ihtiyaçları karşıladığını, bondan 
sonra da şehrin imar ve ihtıyı~larına 
vakfı mesai edeceAinl söylemiştir 
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TAN 
ABON& 81DILI 

TGrklye 

1400 Kr, 
7IO • 
400 • 

1IO • 

t tona 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

EoMlıl 

2800 Kr. 
1800 • 

IOO • 
100 • 

lıl1lletlenrm posta tttlbadına düll 
olmJ7U ~ lcin abone 
bedeli mOddet arub'le ıo, 11, t. 
U UndJr. Abone bedeli ı>etlndır. 
Mrta Mllltlnnelr n kuruftur. 
Cev8P lcla mektuplara 10 kurul1ım 
pul UlV911 llzımdlr. 

GUNUN MESELELERi 

Böyle Sergiye 
Ne Lüzum Var 7 

l ltnltal .. Jaer •ne aplan Yer. 
il Mallar 8epia1 ~ lhdM 

eclilmlttlf h teql1i kurmaktan 
mabat • itli'! Basfla IUlli it• IDÜ· 
Adı temlM lüsmet MITOI' ••f 

Galatmn7dald Yerli Jlalln in· 
Pilli ,_-bn, her .... ._...._ 
dim910N .. w1t•ıaalelta ..... 
'bir cev•Jt uadun ve -•' d. lan 
................. u ........ ,... 
aubt1ma lliradım. 

TAN 
• 

vaziyethi son derece tehlikeli olduAunu söyliyerek tatilin çok kısa ol
. •-'·' ... nlir. Karikatür, hükUnıetin :nilbl süktineti nasıl anla-

Yetil Mallar Sergiainin hedefi şu "AVBUPA'DA S'VKCNE'l' VAR,, İngiltere hüktlmetl, Mecl~ ~az 1 
olmak lhundır; Ttlrki)'e aanayileş- tatili yapmasını teklif ederk• Avrupada nlsbeten süktinetin hükum 
mele 'bqlallllftır. Evvelce haTlçten sürdüğünü ileri sürmüş, bana mukabil muhalif partiler beynelmilel 
ptircliii mallann çotuau dahilde ~===-=~.:__.:.:_ ___________ .:._ __ '"'"'."'" ________ =--~----~:---~-
yapmaktadır. yerli •nayi tünden 
dM laldpf etmüte ve Anupa ma. 
ima olan lhtiyaeums azalmaktadır. 
Seql, 1tbılıın 1na uhMekl tenlddmizi 
• ~ ..... 1erli mallan ta. 
nıtmala, ve Anupa mahna gösteri· 

masını ıs-u~ .. t kted" 
dJiım ve Avrupa kı:ummm patlamak üzere olduğunu gos erme )r. 

~~~ Alınan Intıbalar mekten çok mpktpr. 8ir Mfa lllıtok 

yerli ....,U Mql)'9 lftlrak etu. tındaki elbise, bacajuıclald potur 
meldedlr. Seqlde teşhir edilen mal- Mütevazı bütçeli, eksikle- "azan keneli mutevua teqAbında yapıl. 
lanmu:, dahilde yapılan eşyanın on. ri bol bir memleketin ı ~ DWIUftlr. Heı.t makine lfldlr. 
da biri bile delildir. Yerli Mallar 

1 
Şu halde köylü fabrikaya milf.. 

Seqlalni dolqarak dalılll aanayiin mebusu mUnfıehiı;leri ,.ut • o R R T .. ~ teri olmaktadır. Utü kaaa!wın • 
lnklpfl ve 7UB mam61lt hakkaHla da: W)'lll' Mr Dilan ...;ıf • IVI da harptell csn~e kbylüye. ımmtf• • 
ltlr tiklr edinmek 1ptlmldln delildir. maz. Çünkü her meseleyi tın·A c;ııt.An maeA1.a mıktarı bir dü. 

... ,gır .... --uwı_.--ı... •vpialiği· bü~' tİülddesinden geçirmek, ıpklan altında bir taze kudret bah. kon~, harpten evvelki zama. zineyi bulamazken buıfuı bunun mızın bir meperi telftkl edilebllir. şediyor. na nazaran lld aç mtal1 fazla top. saJlll üç düzineyi pçmiftir. Bu Ne ı-.VJ'oalar ı•no,•m, ne eşya bir teklif yaoabilmek iÇin iş- rak ekmektedir. buft bir mUaldir. 

selim bir sevide tunif ve t.nzlm e· leri. ehemmiyetlerine göre, d D _ + ....... L .... .._ ,. •• ~~ artmıı III - Köylünün havat zevki K a,ıo veqlalnln aıhiJn an uuıuu; a""""'w ., clilmittlr, ne mhallir ar_!lnllmpl;• estetdik tasnife sokmak mecburiye - memnun. tır. artmıştır. 
bir tanda t8f cu ., .. r, ne e tindedir. Halbuki bütce im .. Hayattan memnunluju anla. Mi dnlrlere nazaran yqay~ Elbilesiım itina ettiii libl, ka. 
bina ba qe mllsalttir. Buran haza tL kAnları bol olah memleket - tan dtkbte 1'1ık buı hAcllleler fU'tlen daha düqünctilr. duılar kumaf]ann desenleri ve 
caret~elerin •tq )'aptıklant I!~- ]erde vaziyet yalnız akhseli - iuanın ıöaünden kaçmıyor: Elbiseleri temizdir. Yamalar renkleri &zerinde ısrarla durmak. 
dai bu paaa)'ır naa•uruı ane maa· 1 - Köylünün iltlhlal kabW • azdır. Fabrika mamulAtı lstlhlü tadır. Kumaflar arumda tuvalet 
tedir. min.siyasi idrakin hudutlan i- yeti al'tmlftır. Bir çok köylülerle etmektedir. Ay~dakl torap, m. farklanndan huıl olan neticeler 

Pula olank 1ersl, Be:roilwıun ta çinde m.ütalea edilir. hakkında dükklrıcılar çok dikkate 
cöbeiJade ve yabaacılann kolaybk- İntihap daireme böyle bir u. layık malumat vermektedirler. Bi. 
la uinJıp H)'ftdebilecelderi bir züntil ile gittim. Onların talepleri- ziın milli fabrikalar kınnw ve 
yenle olduiu için aleyhimize bir pro- ni karşılayamamak korkusu, beni mavi renklere biraz daha itina et. 
pqaadaya da vesile olmaktadır. Ge- epey rahatsız etti. Fakat bunu a. seler satl§lannı cı.ha çok uttıra • 
çea da terii1i ıaerkea orada gör· çtkça itiraf edeyim ki; bu korku_ bileceklerdir. 
dQim ecneltllerbı lntıbalarını dii. yu biraz da ben kendim icat. et • 
,Oadlm ve ldldthn. Bu panayırı miıim, bu, halkı tanımamq olma. 
PRll 1tlr eeaelünba 'l'ilrldye hakkın- mm bir vehminden bafka ldr feY 
da iyl Wr aot vermesine lmkia J'M· defilmiı! Geniı halk tabakuı ile 

SERBEST SÜTUN 
Köy Mektebi ve 
Köy Muallimi 
Meselesi 

Ya1111: Ofr. H. Saai 
Paracılıoflu 

M aaıif Ştlruı toplantılarında 
ll)'lenen )'erinde aöalerl, atı. 

la ileri adımlan ıönül hoılaiu De 
•ınWlk Baıb• kadar vuilemid 
kl1llatla ... ır topralmdaa slkeltU. 
.ııı, ıkJ'..ıan.vıe 71kayarak elimi • 
• veNlll, _. l(ire pek çok, ltlse ıö. 
re ,.. u plen .,parayla yaptık. .BJ. 
sim itin lldncl bu••akta kalan ba 
menfaate allamak aJdımıu Wle ıel
memifti, mane.,. aeılanama ....ıı el 
konmUUll lstl7anhlk. 

Ofreıın• '"-- : 
Ttll'kiyeala • modern liretme. 

okaladaa ld ,.ı lnee iyi derecqle 
maun .Wa Ba motlern tedris • • 
ındlelÜll ...... ,... ~.tat. 
Wbtlanm p .... Mealella ilk etlll-
M ......... ), do .... tarih, etleW • 
ya.t, n,utye billileriyle yüldtı. ve 
ftivdçle butık, fakat ıhlerimid 
renk halkalarirle otuttaran perde 
ler katkmea •ayal lnldaanna aira • 
dık. Öfi'endllimb motlem pedapjl 
ve edükuiyonu, tedria uaaltia.fl t.t. 
bik 1fia mtahlt anmk, bal...,.M. 
Mektep yeni yapıhmftı, noı.:...ı.. 
pek çoktu, tek bir den vasıtan bula. 
mıyor ... ._t llamla7abm de • 
elik, biJılmb Ufl plmedl . 

O u-.n ~tık yetiftillmld, 
pratik .....,...,._ ••M•k. 

Ölretmen okulluuun vnl7etl 
baıb de deiilmit 4eiildir, çıka: 
arbdaflar da •isim pbi Çlkl19r. 

,,,.,,, . .,. ~ ......... : 
---------------......-~ Yap kalln•muı emellerbnbla 
bapıadl köylerlmlsi mektep binala 
rlyle •temek vardır. Bu p,-enla 
tahakkuku için aralarında birer .. 
• ........ :.Ut-....... -..ktep iatemek 
hakin verildi. Öyle mmta•altt 
ki, üç liınıflı bu köy mektebine 
vq' altı kly lth1lea ~ •Mle:rlıfi• 
yor. Ba meldepleıta Wr Nil • tek; 
muJUmHdlr, ~ lllUf ip. k......_ 
hamt altmq talebe kaydetmek 
Waiyetl verilmiıtir, fakat •• kiJ' 
lenle okmna çalında en u Od 
çocuk vardır. ötretmea viedaıaea e.. 
dliyor, fedaklrlık yapıyor, 
seksen talebe ka1dedi1or ve m 
bJn adı 4ola§llD bir maldtte ylde 
yaVJ1Ulun eahll kalmuma ek J11 
ma)'Or. 

M.auff ŞGnnaın son toplut .... 
da verilen kuara sıre köy me 
lerinia Ht mufa pkanlmuı, mek 
tep kapm önünda ailatu yavnla 
na çoialmU111a Hbep olacaktır. 

Eli,,,..,.: 
tUf. temu, onlarla ıiyut haklan etra.. 

Onu için Ml'sl biDau yapılma. f ında konupa benim görüı hatR. 
dıkça bu seql•en vaqeçellna. Bina lanmı tashih ettlll gibi to1yal 
yapwbldu aonn ••· bu Hrgiyl, problemlerimizin naaıl satlam btr 
müsadıaa hizmet edecek ıuntte temele dayanctıtını ıötteren kes -
taulm içln lhun ıelen her ttırUl kin, kudretli misaller de tefkil et.o 

... 

K admlann iş kıyafetleri ya • 
malı olmaktan uzaktır. 

Erkek çocuklann elkiden baj • 
lannda babalarından kalına kenar Gödmüdla i•lnde aplaıa paif 
ları yajlı birer fes ıorünürdü. Y •i· boşlafu kapatmak pyeaiyle ._ ~ 
1ı fesin murdarhj;qıa benzer bir larda ele aJm.p ejitmea yeıu·~ ...... 
ba§ka serpuJ8 bu çocuklann ba • itl lthle tbait vermifti. 

tedbirlere hqvmalım. Devlet aaııa. mektedir. 
yll de Uhll oldaiu halde bütün yer. 
1i sana)'lln 1tura4a yer almasını t .. 
mhı edelim. Tefhir tanına itina ede. 
lim ve bu metlaerl, siyaret edenler 
üzerinde 171--batlha bırakacak bir ha-
le Nal•m f 

* l'lr•••••İI• Al••• ,.,.,., .. , ... 
Birkaç lfladtlı- iatanbul piyasaa111. 

da Almu propapaduı faaliyet ha.. 
lindecliıı. 11 aimtoatan itiltaren Al
ltlUJQa mal H•Wilmb'eeeii İflla 
edilmekte ve bu ıuetle Almuyaya 
AtılJDak"'t eJu 8f711DU1 fiatJan Üze. 

rinde tesir yap....p çalqıbnak"m. 
llaldbtte ae Almanya plyuantadb 
naal almaktan Yupfmİftlr, ne de 15 
aimto.tan IODl'a mal almaktan inı
tiaa edecektir, mabat sadece boru. 
da ....... tnUt ederek fiatlan kır
mak, ve IOllra aema mal almaktır. 

'1'tiecuunuaa ba kabil Jtropapn• 
Qlan bpllmamalannı ve ellerinde. 
kl mallan rok &ata aatmap çahf
auma•anm ı.nı,e ederb. 

Sinir harlthule kl•daiumasu 11· 

n11tmqalam, • linirlerimhd yor· 
mek içla )'a,.ıacak te"ltbüalere 
...... ebmnlua. 

E iki lite bakayası kasabalar. 
yeni endüatrl hamlesiyl• 

doğmakta olan tehirler, pazar • 
yerleri olan nahiyeler, ziraat fab. 
rikalan olan köyler karpmda 1r6b 
kayİ)olan bir pitorelk hüznü ile 
Yandı. 

Kih )'9lll hlr hayatın ufkuna a. 
dun atan yeni bir enerji meıtbaı 
gibi kendinl hillettirdf. KAb bir 
ı>azarm it istikbaline matrur mal
rur bakıpm le)'l'ettbn, klh lfraat 
fabrikası olan tarlada flirle zah • 
metin izdivacını, kah realist bir 
goriışlin hayatı aımaıkı kavrayııı. 
nı seyrettim. 

Hayatını heybe ve kağnı sJs. 
tenune bajlamlf kendflerinf hım 
duvarlan, nalbant ve arpacı dük. 
kanlan, araba tamirhaneleri ve 
kuçiik kervansarayların mQfterlle • l 
ri ile beslemete çalqan kasabala!' 
biten hayatlarına mukabil yeni 
bafla1u bir dünyayı aramaktadır
lar. 

Bunlann Jilllerbule biten, ni. 
hayet bulanın hüznü hiHolmunu • 
yor delil Fakat dolan yeni haya. 
tın, elektrik, buhar ve raydan p. 
len kudreti, nefeli, ümidi, gençli. 
ği, bizim elki kuabalara elektrik 

·-

-

tında tesadüf olunmamaktadır. Eiitmealeri yetiftirdik fakat -. 
Eskiden koy çoculdannın baş • lan yurdu feytdl topraklaruaa bi 

larını anaları makularla merdi • rer ealu tohmn piti saçtık. 
ven merdiven kırkarlardı. Butun ruamn, terbiye itini, bUttln 
seyahat muddetimce böyle bir man. lelderden fazla ihtisaa işi olarak 
zaraya rutıelmedim, buna mu • bul •ttiii bir .. viıtle;rb. Bafka ...
kabil çocukların bqları berber Jetlerin mtlreltbilaıtal 11a11l eme1ıJ 
dütkinlaljpia muntazam surette ihtimana, ve eJae•aaiyetle 7eu0 11U'GU 

traı edilmifti. lini oku or, itftlyer ve siriiJU.. 
Bu uyctıpn misaller ~t ba. Her '91 imkb ve muhit ister diy 

sit §eylerdir. Fakat bir ha7atın se. ler olaeak, fakat, lmklnı da maa 
viyesi hakkuıd& fikir vermete de kahlna varmaktan lels detills. JIG.! 
milaait ipret Doktalarıdır. itin ....... etlmllde en iyi ellt11ıet1 

Bu f8J't)arı daha iyi anlatabil • altı a;r ........ stajından sonn kl)"e: 
mek için size "Karahalb" denilen IÖIMlerilallt lalr lllmaektep •--• 
bir nahiyede halkın iki yüz bin Ji. dur, ltlr ceta ise hic tahail ve terw.; 
ra sarfederek modem su tesisat. ye ıörmemiı bir köy çoeulutlur. • 
vücude ıetirdiklerini soylemem kumayı merde bellemiftir, lnanl 
kifl gelir sanıyorum. ıitmif, altı y soma eiitmea olllUlf 

8 u ekonomik çerçeve içinde 
geçen hayatın politika ıu. 

una çok kuvvetlidir. KöylenlCJ 
muhtar intihabı gerçekten bir ıl • 
yul mücadele mevzuu olmUftar. 
Bir köyde muhtar intibahı 1flsOn. 
den bnaı ayn, kocua bqb tard
lara rey verenler mncuttur. 

Köylerden kuvvet alan bu de. 
mokrut havuı nahiyeleri ve ka • 
za1an •rmaldadır. 

Büny•i e1Uen demokratik o. 
lan Türlı: milleti bütün bu feyiıle. 
ri cümhuri)'etln eeeri olarak ta • 
ıumakta ve onu vakarla. olıun 

tar. Girfla8 hemen hiç )'oktur 
lnınt. keadlafne sa.terilen ferbl)'t 

(Devamı 10 uncuda) 

milletler gibi kullanmaktadır. 
oı,un, ıiyut terbiye almıt mil. 

1.t1ere hu bir tenit IOJ'ÜfÜ ile Ö>"• 
le bir konUŞUfU. öyle derdini an • 
latı§I var ki, her cümlesinde ath. 
selimin, realite içinde yoprul .. 
mu, olmanın izleri fıf)rırmattad~ 
Bu reel hı.inin çok canlı olufll • 
dur ki halk lçln, demiryolu, ıqa • 
kine, mektep ve bunların ta 
manuı olan İn6n0 •istemi hir 
halini almıstır. 
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Ücsüncü Hafta 
--o-

At Yarışları 
Bu Hafta~ 

Güzel Oldu 
A t yarışlarının üçüncii haftası 

mühim bir kalabalık küfü~· 
si önünde dün Veliefendi çayırın. 

da yapılmıştır. Yarışlar geçen har

talara nazaran daha büyük bir ala

ka ile takip edilmiş, bahsi müşte
rek gişelerinin önü dolmuştur. O 
kadar ki, bu izdiham son haddine 

\'armış, bir çok kimseler bilet ala
mamışlardır. 

Tertip heyetinin bunun önüne 

geçecek tedbir alması lazımdır. Bu 

noktaya nazarı dikkati celbederiz. 

Satış ko~usu: Günün ilk yanşı 
satış koşusu idi. Uç )'a;?ında halis 
kan Arap, erkek ve dişi taylara 
mahsustu, lkramiye 190 lira, me

safe 1400 tü. Yarışa yalnız Dilir 

ismindeki at girerek yarışın ikra
miyesini aldı. 

Centilmen gişesi: Üç ve daha yu
karı yaşta, kazançları yekünu bu 

sene 1500 lirayı doldurmıyan halis 

kan lngiliz at ve kısraklara mah.. 

sustu. Ikramiye 210, mesafe 2000 
metre idi. Dört hayvan glrdi. Ka

ya birinci, Paristo ikinci, Şipko ü. 
çüncü oldu. 

Ganyan 135, plaseler 100, 150 
kuruş verdi. 

Conkbayuı yarışı: Bu sene zar
fında kazançları yekunu 3000 lira. 

yı bulmıyan üç ve daha yukarı yaŞ

ta yerli yarım kan İngiliz at ve 

kısraklara mahsustu. Mesafe 1600 

metre idi. 

Beş hayvan girdi. Poyraz birinci, 

Mavzika ikinci oldular. 
Ganyan 110 plaseler 140. 275 

verdi. 
İkinci yarıştaki bahsımüşterek 

175 kuruş verdi. 
Hindikap koşusu: Dört ve da -

ha yukarı yaşta halis kan Arap at 

ve kısraklarına mahsus bu yarışa 

dört hayvan girdi. Mesafe 2200 
metreydi. 

Favori Aldervişti, ümitler hi 

lafına olarak Karakuş birinci gel. 

di. Bahtiyar ikinci oldu. 

Ganyan 980, plaseler 290, 120 

kuruş verdi. 
!kili bahiste de 10.80 vertldi. 

Beşinci yarış: Dört ve daha yu
karı yaştaki halis kan Arap at ve 

kısraklara mahsus bu yarış me· 

safesi 1800 metre idi. Dört hayvan 

girdi. İnci birinci, Ünlü ikinci oldu. 

Ganyan 135, plaseler 100, 105 

verdi. Dördüncü ve beşinci koşu • 
lar arasında çifte bahs olduğun • 
dan Karakuş, inci çiftini alanlar 

onar lira kazandılar. 

TAN 

Veliefendide dün yapılan üçüncü halta at yarışlarından bir görünüş ve &eyirciler, yarışı heyecanla ta:ı:p ederlerken 

Begkozlular Birinci Oldular 

Kürek Teşvik Yarışlarına 
Yedi Klüp iştirak Etti 

J stanbul su sporları ajanlığı kik müsabakasına yine yedi klüp 
girdi. Beykoz, Galatasaray, Gü
neş, Altınordu, Beylerbeyi, Fe
nerbahçe, İzmit iştirak ettiler. Mü. 
sabaka çok çetin oldu ve şu dere
celer alındı: 
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Atletizm 
=:--0-

Müsabakada 
Bir ihtilaf 
Başgösterdi 

Bu hafta başlayan İstanbul at
letizm birinciliklerine dün 

Fenerbahçe stadında devam edil • 
di. Müsabakalar az bir seyirci kit
lesi önünde yapıldı. 

Atletizmi teşvik gayesiyle mü
sabakaları her sporcuya açık ola • 
rak yapan, lisanssız, hatta mektep. 
li sporcuları bile yarışa iştirak et. 

tarafından tertip edilen kü
rek teşvik müsabakalarının ikin
cisi dün Yenikapı sahillerinde 
2000 metrelik sahil üzerinde ya. 
pılmıştır. Bu müsabakalar büyük 
bir alaka uyandırmış, sahili dol-
....1 'l-1•- 'L.t-1--\..-1..t.-- '-'"- 'I.. '- .,. ___ .. 

1 - Beykoz 10.22, 

rici), 
""""',.._,..._ . ..._ __ tir~ .aianltk ,.vArı..Jo,.ın ..,....,,. .. A.o 

tarafından heyecanla takip edil
miştir. Bilhassa yedi klübün işti

rak etmesi yarışların alakasını bir 
kat daha arttırmıştır. 

Müsabakalara, Galatasaray, Fc
nerbahçe, Beykoz, Güneş, Beyler
beyi klüplerile İzmitliler_ girmiş

lerdir. 
Onda başlıyan müsabakalar bü

yük bir intizam içinde cereyan et
miş ve saat 17 de nihayet bulmuş. 
tur. 

İlk defa kürek yarışlarına işti
rak eden İzmitliler muvaffakiyet 
~östermişler ve haklı olarak tak
dir edilmişlerdir. 

Müsabakalarda ;u neticeler alın
mıştır: 

Müptediler: Günün ilk müsaba-
, kası müptedi tek çifte kikler ara. 
sında oldu. Bu müsabakaya Ga
latasaray, Güneş, Beykoz, Fener. 
bahçe, Altınordu, Beylerbeyi, İz
mit olmak üzere yedi kik iştirak 

etti. Büyük bir heyecan uyandıran 
bu yarışta Beykoz - Galatasaray 
çok çekiştiler ve Galatasaray raki
bini geçerek birinci oldu. Alınan 
dereceler şu oldu: 

1 - Galatasaray 10,47, 
2 - Beykoz 10,54, 
3 - İzmit (müsabaka harici)ı 
3 - Beylerbeyi. 
İki çifte kik: Bu müsabai>'lya 

İzmit, Gtineş, Galatasaray, Bey
koz, Altınordu girdi. Beykoz • Gü
neş çok çekiştiler. Ve Güneş bü. 
yük bir farkla birinci geldi. 

Derece şöyle oldu: 

1 - Güneş 10.20, 
2 - Beykoz 10.26, 
3 - İzmit (müsabaka harlci) 
3 - Galatasaray. 

Tek çifte Bayanlar: Galatasaray, 
İzmit, Güneş iştirak etti. Galata
saray - Güneş çekişmesi alaka ile 
takip edildi. Galatasaray tekne-

;indeki Bayan müsabakayı bitire
miyerek bayıldı ve tabii müsaba
kadan hariç kaldı. Güneş birinci, 

İzmit ikinci oldu. 

1 - Güneş 7.11, 
2 - İzmit (müsabaka harici). 

Dört t~ kik: Bu yarışa Galata-
saray, Güneş, Beykoz, Altınordu 
tekneleri girdi. yarış başlar başla. 
maz önü alan Beykozlular yarışın 
nihayetine kadar bunu muhafaza 

,:~ .. 
/ 

/ • : .. 

Dünkü at yarışlarında seyirciler 

,.<"" 
~' 

At yarışlarından diğer bir görünüş 

ederek birinci oldular, fakat li
sanssiz bir kürekçinin yarışa so
kulınası diskalifiye edilmelerine 
sebep oldu ve Güneş birinci İzmit 
ikinci oldu. 

1 - Güneş 9.44, . 
2 - İzmit (müsabaka harici), 
2 - Galatasaray. 
İki çifte Bayanlar: Bu yanşa 

yalnız Güneş - Galatasaray Ba. 
yanları girdiler. İyi bir yarış ya. 
pan Güneşli Bayanlar, rakipleri
ni geride bırakarak birinci oldu-

lar. 
1 - Güneş 5.15, 
2 - Galatasaray 6.07. 

Ktd emsiz yarışları 
Kıdemsiz kürekçiler tek çüte 

2 - Fenerbahçe. 
Dört tek kik: Bu yarışa Gala

tasaray, Beykoz, İzmit tekneleri 
girdiler. Beykoz, İzmit sonuna ka
dar çekiştiler ve Beykoz ancak 
bir fıta boyu farkla birinci oldu. 
Izmit de ikinciliği aldı. 

1 - Beykoz 9.26, 
2 - İzmit (müsabaka harici). 
Galatasaraylılar nizamsız bir 

kürekçi iştirak ettirdiklerinden 
diskalifiye edildiler. 

Dört tek Bayanlar: Galatasaray. 
lılar rakipsiz olarak birinci oldu
lar ve bu mesafeyi 4.44 katet
tiler. 

Klclıemliler arasında 
Kıdemli yarışları günün en he

yecanlı müsabakaları oldu. Bun
lar da tek çifte kikle başladı. 

Tek çiEte kik: Müsabakaya Bey
koz, Galatasaray, Fenerbahçe, Gü. 
neş, Beylerbeyi tekneleri girdi. 
Çok zevkli ve heyecanlı olan bu 
müsabakada büyük bir farkla Gü
neş birinci, Galatasaray ikinci ol
du. Fakat Galatasaraylılar "lizam
sız kürekçi soktuklarından diska
lifiye edildiler. 

1 - Güneş 10.31, 
2 - Beykoz 10.14, 
3 - Altınordu. 

İki çifte kik: Bu yanşa Beykoz, 
Galatasaray, Güneş, İzmit, Beyler
beyi iştirak etti. Çok çetin bir 
mücadeleden sonra Galatasaray 
rakiplerini geride bırakarak birin. 
ci oldu. Güneş kürekçisi bir gün
de üç yarışa girdiği için diskalifi
ye edildi. 

1 - Galatasaray 9.40, 
2 - Beylerbeyi, 
3 - Beykoz. 
Dört tek kik: Günün son yarışı 

bu oldu. Bu yarışa İzmit, Beykoz, 
Güneş girdiler. Güneşliler rakip
lerini geride bırakarak birinciliği 
aldı. 

1 - Güneş 8.48, 
2 - İzmit (müsabaka harici), 
2 - Beykoz. 

Umumi tasnii 
Yapılan umumi tasnifte Beykoz

lular 26 puvanla bugünün birin· 
ciliğini kazandılar ve ajanlığın 

kupasını aldılar. 24 puvanla Güneş 
ikinci, 19 puvanla Galatasaray ü. 

ler tarafından itiraza yol açan bu 
vaziyet umumi tasnifte puvanla • 
rın hesaplanmasına imkan bırak • 
mamıştır. Bu suretle İstanbul at.. 
letizm şampiyonunun tayini sa • 
hadan masa başına intikal etmiş • 
tir. Ve iş teknik heyete havale e • 
dilmiştir. 

Maamafih, iştirak eden müsa • 
bıklar ve lisans vaziyetleri düşü
nülerek Fcnerbahçelilerin İstan • 
bul atletizm birinciliği bir emriva. 
kidir. Dün yapılan yarışlarda da 
aşağıdaki teknik dereceler alındı: 

50 Metre: Birinci Galatasaray. 
dan Fikret 6, ikinci Fenerden Me. 
lih. 

200 metre: Birinci G. saraydan 
Fikret 22,9, 2 nci Fenerden Melih. 

400 metre: Birinci Fenerbah • 
çeden Melih 52.6, ikinci Galata • 
saraydan Zare. 

110 manialı: Birinci Galat!ı • 
saraydan Yavru 17, ikinci Kurtu. 
luştan Hrisakopulos. 

Uzun atlama: Birinci Fenerden 
Melih 6.32, ikinci Galatasaraydan 
Yavru. 

Yüksek atlama: Birinci Gala
tasaraydan Pulat 8~, ikinci Boğa. 
ziçinden Süreyya. 

Disk: Birinci Beşiktaştan Arat 
39.77, ikinci G. saraydan Yavru. 

Yunan diski: Birinci Beşiktaş • 
tan Arat 35.22, ikinci Galatasaray. 
dan Yavru. 

5000 metre: Birinci Fenerbah
çeden Rıza maksut 16.10.4, ikinci 
Demirspordan Hüseyin. 

4"400 Bayrak: Birinci Galat:ı.. 
saray takımı 3.33.2, ikinci Fener • 
bahçe. 

Müsabakadan sonra derece a • 
!anların madalyaları verildi. Dör. 

düncü kategori birincisi Haydar. 
paşa ile üçüncü kategori hirincisı 

Kuleli birer kupa aldılar. 

çüncü, 4 puvanla Beylerbeyi d ör
düncü oldular. 

İzmitliler müsabaka ha~ici ol
makla beraber aldıkları puvan on 
dokuzdu. Bayanlarda da 10 pu
vanla Güneş birinci, 8 puvanla 
Galatasaray ikinci oldu. 

İkinci teşvik müsabakasını da 
birincide olduğu gibi birincilikle 
bitiren Beykozluları tebrik ederiz. 

• 
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KADIN.MODA 
Sucakta 

Bebeklerin 
Sıhhati ok 
itina ister 

Çocuğu Hafif Giydirmek, Güneş 
Çarpmasından Korumak Esastır 

Umumi tedbir olarak küçük çocukların sıhhatine ait dik
kat edilecek esaslar şunlardır: Çok hafif giydirmek, gü-

neş çarpmasına meydan vermemek için güneşte kaldığı kısa 
müddet zarfında başına şapka giydirmek, ve diğer zamanlar 
gölgede muhafaza etmek, yemek fasılaları esnasında birer 
kahve kaşığı olmak üzere kaynatılmış su veya maden suyu 

No : 1 

ıvermek. 
1 Çocuklarua yazın goruıen. en 

umumi hastalık mide ve barsak 
bozukluğudur. Alameti: Gasyan, 
diyare, fazla hararet, vücudün ba
zı yerlerinde ufacık fiskelerdir; ço
cuk ta mütemadiyen ağlar. 

Alınacak tedbirler : 

Çocukta yukarıda bahsedilen 
araz görüldüğü zaman hemen per
hize başlatmalıdır. Bu yeni rejim 
şöyle olacaktır: 

Verilecek gıda: Çocuğa kayna
tılmış su verilir. İçmediği takdirde 
gayet hafif ıhlamur verilir. Çocu. 
ğun midesi her aldığını iade etti. 
&• """""'" uc h.ciU ve .l\ct~ıg1 ııt:: "-c i'~ 

ı·····a;\~:t:.~·ic;i~·····ı 
i •••••••••••••••••••••••••• i 

y ukarıda görülen kıyafet, sonba

harlık sokak kıyafetidir. Etek 

açık gri bol plise olup üzerindeki laci

vert yünlü caket dar belli ve altı düğ

melidir. İçindeki beyaz blüzun yakasile 

beyaz düğmeler pek Ahenktar gözükü

yorlar. Bu kıyafette heyeti umumiyesi

le bir çeviklik tesiri vardır. 

rModa Haberleri __ 

1 S onbahar yaklaşıyor. Burada 

sonbahar modasına ait haber-

leri veriyoruz: ı 

1 - Siya h v e b eyaz renk terki p· 
fer i: Siyah ayakkabı, elbise ve siyah 
şapka ile elbisenin ve şapkanın üze
rinde beyaz renkli tezyinat. 

2 - Beyaz elbise, siyah şapka, si
yah ayakkabı ve siyah çanta ile el
bisenin üzerinde siyah tezyinat. 

az mıktarda soğuk, sulu gıda ve. 
rilir. Bu vaziyette çocuğa verile -
cek meşrubatın mıktarı itiyat ha- l 
dört saatten fazla sürmemelidir. 
~~v~e o;:r~;~~rs~:ü:u ~:~:ın;i:~- 1 

3 - Geçe elbıselerınin eteklerın
de kalçayı geniş gösteren on ııekizin
ci asır 'kabarık etek şekilleri. 

4 -
1 
İpek ve yünlüden yapılmış 

türbanlar. 
5 - Düz renk bir eteklik üzerine 

muhtelif renk ve biçimde blüzlar gi
yerek değişik kıyafetlerle gezme. 

No : 2 

Ucuz ve 
Şık Bir Divan 

Yastığı 
-o-

Renklerin iyi 

imtizaç Etmiş 

Olması Şarttır 

Y ukarıda görülen yastıktaki 
resim "Holandalı sevgililer" 

adını taşımaktadır. Düz renkli 
muhtelli renkte parçaların goru ~ 
len şekilde dikilmek suretiyle mey. 
dana gelmiştir: 

L avaj: Barsakların lavaj yapıl. 
ması, hem biriken toksinlerin çık
masına hizmet eder, hem de ha • 
rareti düşürür. Bunun için bir şı
rınga veya puvar vasıtasıyle ve 

çocuğun barsaklarım tahriş etme
meğe dikkat ederek yarım litre 
kaynamış hatmi çiçeği suyu ile ıa_ 
vaj yapmalıdır. 

Sıcak kompres: Karnın üzerine 

sıcak su kompresi yapıldığı tak • 

dirde de çocuğu barsaklarına sü. 

kunet gelir ve ağlaması durur . 

Çocuk, sütü hazmetmezse: 

Barsak hastalığı geçtikten son. 

ra, çocuk sütü hazmetmediği tak -

dirde (a) sebze suyu verilir ve şu 
suretle hazırlanır: 

1 litre suya: 65 gram havuç, 

65 gram patates, 25 gram şalgam, 

25 gram kuru bezelye veya kuru 
fasulye, 

6 - Uzun kollu ipekli akşam el
biseleri. 

7 - Geniş baı:enli çok uzun etek
likler üzerine uzun veya kısa kollu 
başka renk caketlerle meydana gel
miş akşam kıyafetleri. 

En yakın bir zamanın modası ola
caklardır. 

................................ 

Ne Pişirsem 7 

Güzelli9i 
Bozan Küçük 
Arızalara 

Karşı Tedbir 
-0--

Yüzdeki Benekler Nasıl 

İzale Edilebilir 1 
1. Arkadaki !riviJceler: 
Bir çok kimselerin vücut • 

larında, bilhassa arkalarında sivil
celer hasıl olur. Bunlar ise arkası 
açık gece tuvaletlerinin veya ma
yoların giyen kimseye yakışma. 

masına sebep olur. ·Bunun için in. 
ce bir arka kaşıma fırçası alıp ar. 
kayı hergün onunla fırçalamah. 
Bu hareket ciltteki kanın devera • 
nına hizmet eder. Ayni zamanda da 
yüze sürülen yumuşak kremler
den sürerek masaj yapmalı. 

2. Siyah ve beyaz benekler: 
Ekseriyetle hazımsızlıktan ve 

ciltte fazla asit olmasından hasıl 
olurlar. Bunun için yapılacak iş: 

Bir eczahaneden asit zıddı krem a
larak sabah akşam yüze sürmeli, 
sonra da yüzü kireçsiz cild sabu • 
nu ile ,;e ılık su ile yıkamalı ve 
parmak uçları ile yüzün bilhassa 
benekli yerlerine masaj yapmalı 
Cilt hastalıklarında esas hazımsız. 
hk ve gıda olduğu için bu vaziyet. 
lerde gıdaya da hafif şeyler yemek 
suretiyle ehemmiyet vermeli ve 
her akşam yatarken bir kahve ka. 
şığr magnezyum içmeli. Haftada 
bir defa da bu mıktarı bir çorba 
kaşığına çıkarmalı. 

Şık Bayanlara 
Tavsiyemiz 

Modayı takibe çok meraklı Ow 

lan şık bayanlara başılca üç 
tavsiyemiz vardır: 

1 - Ağustos ayına girdikten 
çnnro. 'bu yıl yo..zhk ynpmın:un İ.3Taf 

olduğunu hatırlayınız. 

2 - Bu ayın başında sonbahar 
modaları hakkında fikir edinmek 

için gazete, mecmua ve dükkanları 

gözden geçiriniz. 

3 - Ayni zamanda kumaş renk. 

!erini, makyaj şeklini , saç tuvale

tini dahi iyice tetkik ettikten son. 

ra ağustos ayının sonuna sonba

harlık ihtiyaçlarınızı kati olarak 
tesbit edini:r. ve hazırlığa başlayı. 

nız. 

1 numaralı resim bitmiş şekli.. 
dir. (2) numaralısı parçaların yan. 

yana gelerek nasıl işleneceğini 

g5steriyor. Yastığın renkleri şu • 
dur: 

Kız: Mavi eteklik, başak ren. 

gi bluz, beyaz önlük ve beyaz baş 

lık, turuncu pabuç. ten rengi çeh. 
re, koyu mavi gözler, kahve rengi 

kaş ve kirpikler. 

Yukarıdaki sebzeleri 1 litre rn
yun içinde dört saat kaynatmalı 

bundan sonra da 5 gram tuz ilave 
etmeli. Bu suretle hazırlanan seb
ze suyu bir günlüktür. Ertesi gli • 
nü ayni mıktarda yine tazesini ha
zırlamalı. 

Zeytin Yağlı 
Patlıcan · Dolması 

Erkek: Kahverengi pantalon, 
turuncu caket, mavi başlık, bej a
yakkabı, kestane rengi saç, ten 
rengi çehre ve kollar, açık mavi 
gözler, kahverengi kaş ve kirpik
ler. 

Zemin ve ağaçlar: Zemin açık, 

ağaçlar koyu yeşil. 

Yeldcğirmcni: Kahverengi de
ğirmen, bej rengi fırıldak, kapı ve 
pencere .. 

Yastığa en çok güzellik veren, 
renklerin iyi imtizaç etmiş olma
sıdır. Buna bilhassa dikkat etme. 
lidir. 

b. Hububat suyu: 3 litre suya 
1 çarba kaşığı buğday, bir çorba 
kaşığı nemse arpası yarması, bır 
çorba kaşığı fasulye, bir çorba ka
şığı bezelye 

Hububat suyunu hazırlamak i
çin de üç litre suya yukarıda yazı
lı hububatı ilave ederek üç saat 
kaynatmalı ve sonra da beş gram 
tuz ilave etmeli. 

C. Et suyu: Sebze ve hububat 
suyu rejiminden sonra et suyu re. 
jimine başlamalı. 

Bunun için: Bir çay fincanı et 
suyuna bir kahve kaşığı pirinç u. 
nu koyarak kaynatmalı. Çocuk sü
tü hazmetmeğe başlayıncaya ka • 
dar yukarıdaki rejime devam edL 
lecektir. 

Malzeme: 10 patlıcan, düzgün 

ve orta boyda, 750 gram pirinç 

(kırıklı), kafi mıktarda zeytinyağı, 

bir kaç soğan, bahar, biber, 25 

gram kıı<; ii7iimii ?.!'l ı:ı'rı:ım nfak fıs. 

tık, 

Usulü: Pirinç• güzel ıslanır ve 

ayıklanır. Diğer taraftan kuş üzü. 

mü, fıstık ve soğan zeytinyağı ile 

kavrulur. Fıstıklar ve soğan altu. 

ni bir renk aldığı sırada içerisine 

domates ilave edilir. Bununla da 

biraz karıştırıldıktan sonra su ve 
pirinç ilave edilir. Pirinç ile bera. 

her karıştırılan iç, pirinçlerin di • 

rice kalması sartiyle bir oilav ha. 

line getirilir. Öyle ki adeta hepsi 

rengini değiştirmiş bir vaziyet a • 

lır. Buna az mıktarda patlıcanla • 

rın içerisinden çıkan icler in de i. 

lavesi daha iyi olur. 

Patlıcanların içerisi başların -

dan az kesilmek suretiyle ·ovalana 

ovalana çıkarılır. Adeta bir sigara 

kaJJ;ıdı gibi patlıcanların yalnız ka

buklarını bırakmak şayanı tercill

tir. Ondan sonra patlıcanlar dol • 

durulur ve bir tencere içerisinde 

pişirdikten sonra tabaklara konur. 

Pirinç ve patlıcanların mıktarı ar. 

zu edildiği kadar azaltılır ve ço -
ğaltılır. 

1 
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G" oriılcn kıyafet ince yünlü veya ipekliden yapılabilir. F.Uıise ve bolerodan iba

ret olmak üzere iki parçadır. Elbise kolsuzdur ve yakası işlemelidir. Uzun 
kollu olan boleronun da her iki önli ve kollarının omuza yakın kısımları işlemelidir 
İş ağır olmakla berabr heyeti umuıniyesin de sadelik ve zarafet vardır. 

Sayfiyede 
Makyai ve Tuvalet 
Nasll Olmahdır? 

M akyy~~·.. .. ~ d ı d 
uzunuzu pu ra ama an 

evvel, cildinize hafif pembe renk 
boya sürünüz. Gözlerinizin alt ve 
üst kapaklariyle dudaklarınıza 

yağlı krem sürüp parlak gösteri -
niz. Dudaklarınızı açık al renkle 
boyayınız ve neşeli görünmek için 
de hafif mavi göz boyası kullanı • 
nız. Bilhassa güneş gözlüğü kul • 
landığınız takdirde göz kapakları. 

nızın camları altından çok parlak 
görünmeleri için yağlı kremle parw 
la tınız. 

Gıd a: 

Barsakların muntazam çalışma. 
sı ve binnetice ciltte indifaat ol • 
maması için hergün su. çiy mey -
ve ve çiy sebze yemeği ihmal et • 
meyiniz. 

Tuvalet: 
Başınıza şapka giymeden ve. 

ya cildi muhafaza edici yağlı bir 
krem sürmeden uzun müddet gü
neşte kalmayınız. Zira güneşin 
fazla harareti saç höcrelerinin fa_ 
aliyetini bozar. Ayni zamanda sa
çı fazla ve bol sabunla yıkamayı -
nız. Sık sık güneşte fırçalayımz 

ve harici kiri temizleyiniz. Saç tu. 
valeti icin masa kullanmıvarak sac. 

larınızın tellerini diklendiriniz. 

Ayaklar: 

Bulunduğunuz yerın topragı 

düzse, fırsat buldukça çıplak a. 
yakla gezerek ayakkabı içinde fa_ 
aliyetten mahrum bazı uzuvları -
nızı işletiniz. Arasıra da ayakları
nızı yağlı kremle masaj yaparak 
üzerine kısa çorap giyip muhafaza 
ediniz. Çıplak ayakla veya çık a. 
yakkabı ile gezdiğiniz zaman aya. 
ğınızın cildi yumuşak ve cazip gö. 
zükür. 

Bir Okuyucuya Cevap 
Bir okuyucumuz soruyor: "Yi.iz

deki delikler neden hasıl olur, ça
resi nedir'!., cevabını veraliru: 

Ekseriyetle fazla makyaj yapa
rak yüzü temizlememekten ve me

sameleri dolu tutarak genişleme • 
sine sebep olmaktan ileri gelir. Bu. 
nun için yüzü daima ve bilhassa 
geceleri yatarken temizleyici krem 
veya sütle temizlemeli; ve gıda -
ya da ehemmiyet vererek patates 
ve köklü sebzeler yememeli; i:;ki 

içmemeli: her yemekten sonra i!d 
çiy domates yemeli ve yemek ara. 
lannda bol su içmeli. 
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Yeniçeriler Ayaklanıyor 
Yemişçi ~ezir, Azlini Bildiren Fermanı Alınca 
Bütün Ocak~ıya Haber Uçurup Harekete Getirmişti 

S ultan Mehmet, bohça bohça 
tezkere dağıtarak sadrazamın 

ahlakı ve işleri hakkında - zamane 
tabirini kullanalım • anket yaptı 
ve onun·katli çoktan vacip olmuş 
olduğuna dair cevaplar aldı. Ken
dilerine tezkere yollananlardan bir 
kısmı vezirin "Valide Sultan Aliy
yetüşşan Hazretlerini sar~ydan çı. 
karmak" tasavvurunda bulunduğu
nu yazmışlar bir kısmı da: "Vezir, 
Yeniçeri Ocağına güvenerek istik
lal iddiasındadır. Mührü Şerifi is
teseniz vermez." şeklinde mülaha
zalar sunmuşlardı. 
Hünkar, bu cevaplar üzerine Ye

mişçiden tamamile soğurken saray 
erkanı - Safonun emrile - gafil ve
zırı hiddetlendirmeğe ve suçlu 
mevkiine düşürmeğe çalışıyorlardı. 
Mesela, bir gün Padişah,~Davutpa. 
şa sarayında iken sadrazam ora
Y~ geldi, "mühim işler var. Hün
kar ile görüşmek gerektir" deyip 
huzura çıkmak istedi. Kızlarağası 
Abdürrazzak, padişaha arzetmeden 
şu cevabı verdi: 
- Divan günü arzedersin. Şimdi 

Şevltetlıi Efendimizi rahatsız et
mekte ne mana var! 

Bu cevap ona hem ağır, hem 
1nanalı göründü. Hele bir cumar
tesi divanı sırasında yeniçeri a
ğası Kasımın - kendine görün -
rneden ve haber vermeden - hu. 
zurz. çıkmasından son derece hu:--·
landı, kapıcılar kahyasına - kız-
gın kızgın - sordu: e 

- Sebt (cumartesi) günü ağa 
arza girmek neden oldu~ 

B u suale omuz silkmekle ce. ~ 
vap verildi. Çünkü bütün 

saraylılar ve sarayla ilgili inemur
lar onun başına bir çorap örül -
rnek üzere bulunduğunu apaçık 

görüyorlardı. Kasım ağa da o gün 
son hamleyi yapmak üzere buzu. 
ra çıkmış. Yemişçi aleyhine uzun 
bir jurnal okuduktan sonra, şu _, 
sözlerle padişahı çileden çıkarmış
tı: 

- Eğer ta'cil üzere tedariki gö
rülmezse, bir fesat zuhura gelme
si mukarrerdir. Siz, isterseniz, im
tihan için bir kere mühürü talep 
edin. Bütün yeniçerileri ayağa 

kaldırmazsa, beni cezalandırın! .. 
Işte bu telkin üzerine, Sultan 

Mehmet yüzünü ekşitti, divan so
nunda huzuruna çıkan sadrazamt.!• 
la konuşmadı ve herif, kırılmış gu
rurunun ve şahlanmış hınçlannın 
ruhuna sıraladığı buhranlar için
d~. evine dönünc.e, ~apıcılardae 
Turk Ahmet geldı, elıne bir hattı 
şerif sundu. Bu, ikbal günlerinin 
bittiğini haber veren resmi tebliğ 
idi. 

Yemişçi, baş diişmanıymış gib 
davranan yeniçeri ağasının padi
şaha söylediği veçhile "azil., ka
bul eden adamlardan değildi. o_ 
nun için hattı alır almaz, zıvana. 
dan çıktı, hemen konağını bırakıp, 
eşi olan Ayşe sultanın Sütlücede
ki yalısına gitti ve yola çıkmadan 
önce de, ocak ağalarına, orta çor. 
bacılarına adamlar yollıyarak: 

"Yoldaşlık hakkının gözetilmesi ~ 
ni,, istemekten geri kalmadı. ı 

Her ağaya, her çorbacıya bir çı
kın da' altın yolladığı için, bekle
diği hareket umduğundan daha 
çabuk vukua geldi ve butün ocak 
halkı: "Yemişçiyi isteriz. Başka 

vezir bize gerekmez,, narasiyle a. 
yaklandı. Zabitlerle neferler, bu 
dilek üzerinde birleşmiş ve o nara 
her ağızda yerleşmiş bulunuyor. 
du. Yaılnız Kasım ağa vezirin a. 
leyhindeydi, konağına kapanarak, 
ocaklıyı teskin çareleri arıyordu. 

Fakat yeniçeriler onun bir şey. 
ıer yapmasına, yapabılmesıne a-
man ve zaman vermediler. Ağaka· 
pısını basıp, kendisin! yakaladılar, 
küçük bir eve götürüp hapsettiler, 
sonra şeyhülislamla kazaskcrlerin 
evlerine bölükler yolladılar, "Miih
rü hümayunun yine Yemi.şçi ve
zire verdirilmesini,, istediler. On
la.r, dileklerini ifade ederken şöy
le bir ağız kullanıyorlardı: 

- Bu işe bais olan ağamız Ka. 
sımdır. Onu şimdilik deliğe tıka
dık. Fakat siz, bizim dileğimizi pa
dişaha kabul ettirmezseniz başka 
türlü muamele görürsünüz. Çün
kü evleriniz yakılacak, nice kim
selerin kanı heder olacaktır! 

Hocalara yürek pekliği temin 
etmek üzere sözlerini kağıda da 
geçirmekten çekinmedikle!'i için, 

"- Hemşirem!" diye takdim etmişti. Mclahatin 
sözlerine inanan gençler, konuştukları kadını, ve 
genç kızı, eski nazırlardan Ali Pertev Paşanın to. 
runları sanıyorlardı. 

Melahatin hissesine düşen adam, otuz iki, otuz üç 
ya~larında görünen, hafif kır saçlı, esmer, orta boy
lu, tıknaz, ve sevimli bir gençti. Cümlelerinden ço~ 
gunu: 
"- Hamfendi:" kelimesile bitiriyordu. 

vaziyetin padişaha bildirilmesi za. 
rurileşmi~ti. Fakat Safo, telaşa 

düşen oğlunun iradesini yine elihe 
aldı: 

- Ok, dedi, yaydan çıktı. Ar· 
t1k geri dönmez. Ocaklının patır. 

dısından da bir şey çıkma;t. Sen 
üzülme, dairene çekil, zevkine 
bak. Bu gürültüyü ben bastırı
rım. 

O caklınıp hapsettiği Kasım a
ğa da mahpesinin bir yanı

nı delip kaçmış, saraya can atmış · 
Ye Sofaya yol göstermeğe gırış

mişti. Onlar, bütün bir geeeyi a
yakta geçirdiler,~ ocak ağala:ının 
en ileri gelenlerine - valide sul
tan ve padişah namına - kese ke. 
se akçe yolladılar, neferler ara -
sında paralı propaganda yapmak 

yolunu buldular, ağalığa - mü. 
hürü sadrazamdan alan - TÜrk 
Ahmedi getirmek ~uretile de tel
kinlerini genişlettiler. Hocalar, 
şeyhler ise ellerindeydi ve bunla
rın ağziyle taraf taraf vezir aley. 
hine dedikodu yaptırılıyordu. 

Bununla beraber, ocaklının sa
raya hücum etmesine set çekile • 
medi ve "Yemişçi veziri isteriz,, 

naraları o isyan gecesinin saba
hında bizzat parlişahın kulağında 

çınladı. Binlerce yeniçeri, palala
rını sallıyarak saray avlusunda bu 
narayı uluorta savuruyordu. 

Işte bu vaziyette Safo, hocalar
la şeyhleıj ileri sürdü. Bir yandan 
da adamlarını, koyunlarında k ese 
kese altın olduğu h alde, yeniçerL 

lerin aralarına soktu, gece elde e
dilemiyen neferleri d e baştan çı
kardı ve bir ilti saat içinde, o na. 

raların önünü aldı. Şimdi nefer
ler, birbirlerine ellerindeki altın
ları göstererek, şu ağzı kullanıyor 
lard1 : 

- Bizim vekalette, vezarette 
ne alakamız var. Padişah kimi di
lerse, onu kullansın. 

Zabitlerden bir kısmı - yiğitli. 

ğe kir bulaştırmamak için - di~ 

lek lerinde ısrar göstermek istiyor. 
lardı. 

(Devamı Var) 
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SOLDAN SAGA Ve 
YUKARDAN AŞAG I : 
1 - Bir istasyon - Bir hayvan. 
2 - Kadın papas - Bir erkek ismi. 
3 - Havale etmek - Gelirat. 
4 - Ağ - Ters okunursa bir nota o

İur - Bir rabıt edatı. 

Katıksız, halis. 
8 - Sanat - Dizi. 
9 - Entere - Mütehnrri. 

10 - Asabi, ine~ eler sık 
hayvan. 

dokur - Bir 

Zonguldakta 

Maarif Tayinleri 
Zongµldak , (TAN) - Vilayetimiz

den Ankara Gazi Pedagoji enstitüsü
ne gönderilmiş olan iki ilk tedrisat 
müfettişile üç muallim, devam ettik· .. ' 
!eri ihtısas şubelerini bitirerek me-
.,., ,~ -ı- ... -;:,1--..J·-- :o .... -1 .... -...l .... __ ;;.C----4-..L! 

Celal Antakyaya., müfettiş İbrahim, 
yir~e Zonguldağa tayin edilmiştir. 

M uallimlerden Sıtkı, Kars lisesine; 
Hskkı, Al'Jlasyaya; Mustafa da lstan
bula tayin olunmuştur. 

Vilayetimiz ilk tedrisat müf eitiş1e. 
rinden Nevzat, Giresunda açılan e· 
ğitmen kursu şefliğine, Hikmet Boz. 
k urt ta·Erzurum vilayeti ilk tedrisat 
müfettişliğine tayin edilmiştir. 

Maarü Müdürü Şevki Erenson, iki 
ay izin aldığından kendisine lise mü. 
dürü Hasan vekalet etmektedir. 

Edirnenin-ı;;;;=- Planı 
Edirne, 6 (A.A.) - Edirne şehri

nin imar planı üzerinde tetkikatta bu 
l :.mmak üzere buraya gönderilmiş o
lan mütehassıslar ile profesör Egli, 
çalışmalarını bitirmişlerdir. 

' . . ~ ... 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
. . 

Tarsuslunun Ricası 
MalCırn olduğu üzere güzel Tarsusta bü- İngilizce IUgat isliyorlnr. Çok n::ızik ol<ın 

yük bir şelfıle "e §chrin içerisinde miıte- menıurlıır bu hılcbi cidden .t<ıkdire layık 
addit ırmaklar olduğu halde halk su sı- bir surette karşılıyorlar. J\fektepliler ki
kıntısı çekiyor. Sokaklaı·da bir iki taue- tabı seve seve" elinde c;m·iriyor ve nilıa
den başka <;eşme nnmile bir şey vo~c. Ev- yet kıymetini sormasile bırakması bir o
lerc borularla getirilmiş olan ırmalc suyu luyor. Çiinkiı kitap için istenllen kıymet, 
sabahları bir iki saat, ak§am üstleri bir mekteplinin cebine bir ayda bile girmesi
saat kadar akar. kabı, kacağı ol:ınlar bl- ne imkan olınıyac;ak kadar yüksek. Bir 
riklirir, evinin ihtiyacını onunla temin e- milletin temeli maarif olduğuna göre 
der. Vasi kabı olınıyanlar geceleri susuz 

1 
memleketle en U"UZ verilmesi ,.e alınına

kalır, ahalinin hali, vakti olanlar fahi~ sı lazım olan da ilmi eserler olmalı. Du işi 
fiatla aldıldarı memba suyunu içerler. Va- yapmak ta hiç külfeti mucip değil. Sergi 
kitleri olınıyanlar iı;e çamurlu ırma:t ve bu sene, duhuliye namı altında girenler-
acı kuyu suyu ile hararetlerini söndür- den be§ kuruş alıyor. Bu paranın nısfını 
meğe çalışırlar. kitap sııtııı bedellerine karşılık gösterse 

Sokııklnrın birçok yerleri eski kııldı- iki liralık kitabın elli kuru;:a alınmasını 
nınlı veyahut kııldınmşız olduğu için da- mümkün kılnr ve bu suretlrıı memleket ir
ima tozludur. Giinde bir kere olsun sokak- faıııııa en büyük hizmeti yapnr. 
hır sulanınnz. Ba1.nn büyük caddeler su- Kitap meşherine uzaktan bile bakmı
lanır. Bunun için rüzgarların kuvvetlice yan halkı çeknwli ve okuımı zevkini tat
estiği şu sıcal< günlerde tozdan sokağa ç1- tımuılıdır. Yoksn rııflnrda durıın eserler. 
kılmaz. Bilmecburiye çıkılacak olursa üst, sararmıy<ı Ye lozlanmıya mnhkiımdur. 

baş toza bulanır. Şiddetli sıcaklardan do
layı ekseriya açık bulundurulan pence
relerdfn içeriye toz dolar. Ev eşyası toza 

Muallim: Cevclet 

bulanır. Bunlardan başka Belediyenin Cevaplarımız : 
tanzifat işleri de yolunda değildir. Eski-
den İstanbulda olduğu gibi süprüntüler 

1 
üzerleri açık köhne arabalarla nakledile-

1 
rek etrafa mikrop dağılıyor. Bu sebeple 
ahali hastalıktan kurtulamıyor. Ahalinin 

1 sıhhati namına bunlara acil ve müessir 
bir çare bulunmasını rica ederim. 

k 
Kitaplar ucuzlamala 

Dün Galatasnrııyd« ki Yerli Mallar Ser
gisini gezdim. Gördüklerim ihtisasım ha
ricinde olduğuııdnıı bır şey diyeıniyece

ğim. Yalnız bir nokta, va kendimce <;ok 
ınühlm gördUğüm bu ciheti yazmayı f:;ıy
dalı buldum. 

Sergide bir neşriyat kitabevi var. Ben
ce sergide çok muvaffak olunan bil- eser. 
Buray<ı geldiğim vakit birkaç mektepli 

' 

Kadıköyünde M11ırlıoğlunda Hayri e· 
fendi sokağından Rüştü imusile mektup 

gönderen okuyucumuza: 

- Donanma piyangosu biletleri ~ünden 
itibaren 1940 yılı mayısının son günu ak
şamına kadar İş Bankası ve şubeleri tara-:, 
fından satın alınacaktır. 

Gümü9suyunda M. Yıldırı ma: 

- Ayni sual etrafında her kıırie ayrı 
ayrı cevap vermek imkansızlığını siz de 
takdir edersiniz. Maamafih, bu bahi.:; etra
fında kari sütununda ve sual cevap kı~
mında birkaç defa izahat verilmiştir. Si
zin sualinize de, sual ve cevap sütunwı
da sırasile ce\•ap verilecektir. Maamauh, 
bu bahis etrafındaki kanun projesinin, 
Meclisin önümüzdeki içtima devresinde 
konuşulacağını söyliyebiliıiz. 

Aksarayda Y apllacak Barai 
-, 

Aksaraydan bir manzara 

Konya Aksarayı (TAN) - Geçen
lerde şehrimize gelen Sı.ılar Umum 
Müdürü ile arkadaşlarının, Uluır

makta yapılacak olan barajın yerini 
tayin ettikleri haber alınmı~tır. Ba
raj, Mama Sun köyü ile Kız1lkaya 
köyü arasında yapılacaktır. 

Baraj sayesinde bataklıklar orta. 
dan kalkacağı için sıtmadan eser kal
mıyacağı gibi Ulu;ı:ağın zaman za
man taşması ve et fa buz kütleleri 
getirmesi felaketi i de tarihe karışa-

cak, yol ve fenni sulama sayesİndQ 
mahsul bir kat daha çoğalacaktır. 

Bunun için barajın bir an evvel ya
pılması temenni edi1mektedir. 

Belediye, şehrin imar planını ye
ni baştan hazırlatmıştır. Bu planda, 

tarihi eserlerin korunmasına ehem
miyet verilmiştir. Konya ovasının 
kurak sinesinde yemyeşil bir vaha 
halinde bulunan Aksarayın, bu plan 
sayesinde büsbütün güzelleşeceği u
mulmaktadır. 

landıreak kadar zengin bır sofranın kurulması çok 
uzun sürmedi. 

Melahat, hazırlanan sofrayı gözden geçirdikten 
sonra: 

"- Eyvah ... Dedi, bira almayı unutmuşuz .. Mü.. 
rüvvet ne içecek? . 

Mürüvvet, bu eksiğe ehemmiyet vermedi: 

"- Zarar yok canım.. Benim de içmem şart de
ğil ye.? 

Kadınların neşeli erkeklerden hoşlandıklarını duy
duğu için, yahut ta, h_er sözünde bir ince ni.ıkte bu
lunduğuna inandığı için, cümlelerinden çoğunn, bir 
kahkaha atarak bitiriyordu. Zaten soyadı da, Kema· 
!ettin "Şen" di. Karaköydeki dükkanı~ın ufaklığını 
itiraf etmekle beraber, işlerini tıkırına koymuş bir 
terzi olduğunu söylüyordu. 

TEFRiKA No. 49 

Muzaffer, Melahatin endişesine iştirak etti. Etra. 
fına bakınıp, çıkarmış bulunduğu caketini arıya
rak: 

Mürüvvetin hisesine düşen genç te, 27 -28 ya°şların. 
da ya var, ya yoktu. O, güzelliğine çok magrur gı;. 
runüyordu. O da galiba bakışlarile: ve yakışıklı yü· 
zile her işi halledebileceğinden emin olduğu için, 
fazla söz söylemeğe liızum görmüyordu. 

Yalnız, dişlerinin de güzel olduğunu anlatmak 
için, vara yoğa, sık sık sırıtıyordu. 

KEmalettin Şen, adının Muzaffer Şahin olduğunu 
söyleyen arkadaşından bahsederken, Melıihatc hfüı· 
ben: 

"-- Onun işi gücü yoktur Hamfendi.. dedi. 
Ve: 
"- Babası, Istanbulun en ,,engin yağ tüccarıaır ... 

Yani sizin anhyacağınız, miras yedidir o Haınfen· 
di!'' cümlelerini de ilave ederek, uzun bir kahkaha 
savurdu. 

l\Iuzaffer Şahinin en bariz n.ıarifeti, durup durup, 
aklına geldikçe, veya estikçe damdan düşer gibi 
Nasrettin Hoca hikfıyelerine be-nziyen tuhaf tuhaf 
fıkralar anlatmaktı. 

Fakrıt, belki, bu gencin yakışıklı yüzlinü beğendiği 
için, 1'.Hırüvvet, bu tuhaf fıkralardan hayli hoşlanı
~ordu. 

Vapur Adaya yanaştığı zaman, gezintiyi hep bir .. 

likte y.apmağa karar vermiş bulunuyorlat'dı. Ke
malettin Şen, yine Melahate hitaben: 
"- Burada, dedi, benim bir arkadaşımın köşkü 

var Hamfendi.. Vakıa, işleri olduğu için , o arkadaş 
şimdi Bursada bulunuyor. Fakat Bursay a giderken, 
köşkün anahtarını bana bırakmı§tı. Köşkün yeri d e, 
kendisi de güzeldir Hamfendi... Hem içinde de h iç 
kimse yok, biz bize, istediğimiz gibi oturur, konuşur, 
serbest serbes.t güler, eğleniriz Hamfendi... !ster se
niz ötemizi berimizi alıp, doğru oraya gidelim Ham-

fep~i!.. l 
Bu: "Ham9'ıdi" kelimesinin bu derece tekerrürü, 

1elahatin sinirine dokanmıştı: 
•·- Gidelım ... dedi, fakat bir şartla: 
"- Emredin Hamfendi! 
"- Bana bir daha Hamfendi demiyeceksiniz! 

Kemalettin Şen: 
"-Ya ne diyeyim Hamfendi? diyerek bir kahka-

ha savurdu. 
Bu soğuk ve yavan resmiyetin bir an evvel orta

dan kalkmasını istiyen Melahatin dudaklarında, çap
kın bir gülüş belirdi: 
"- Sadece Melahat deyin kafi!" dedi 
Kemalettin Şen: 
"- Başüstüne Hamfendi! cevabını vererek. bir 

.ı<:ahkaha daha savurdu. 
Meliıhat, sürülen şartı kabul etmesine rağmen. 

memnu kelimeyi tekrarlamıık dalgınlığını, bir 1'Üktc 
yapmış olmak için kasten gösteren genç adama, tat_ 
lı bir sitemle baktı. 
Çarşıya uğrayıp ta, köşke vardıkları ~aman, ke

y i!leri biraz daha arttı: zira, köşk, hakikaten, Kc
malettinin söylediği kadar güzeldi. 

Bir gün evvel yağmış olan sonbahar yağmurunu 
henüz tamamen içmemiş bulunan nemli çamlar daha 
yeşil, daha parlak görünüyorlardı. Sıcak bir güne
şin kurutmağa başladığı topııaktan, insanı tabiate 
ısındıran lezzetli bir rayiha sızıyo~du. Sık çamlar 
arasından görünen masmavi ve sakin Marmara, 
yeşil dantelden bir tuvalet altındaki mavi ip~k kom· 
binezon gibi göz gıdıklıyordu. 
Çamların arasından süzülen tertemiz, ılık, \'e 

kuş tüyü kadar yumuşak rüzgar, ciğerlerini iyi üf
lenmiş birer körük gibi şişiriyordu: Hepsi de, gayri
ihtiyari, derin derin nefes alıyorlardı 

Melahat : 
"- Oh ... dünya varmış!" diyerek., diğerlerinin 

duygularını da ifade etmiş oldu . Sonra, Kemalet. 
tine: 
"- Bence, dedi, sofrayı şuracığa, şu çamların al

tına kuralım! 

lçerdeki büyük masayı. Melahatin gösterdiği yere 
hep birlikte taşıdılar: hepsi de ayrı birer hizmet 
eördükleri için, zaten uyanmış l;ıulunan iştahları ş:.ıl~ 

"- Olmaz .... Dedi, böyle yerde de içmiycceksi
niz de. nerede içeceksiniz: Ben ;;;imdi, hemen gider, 
alıp geJirim~ 

Mür üvvet, onun kendisi ic:in zahmete girmesine 
mani olmak isteğiyle itiraz etti: 

"- Hayır.. Hayır.... Olmaz.. Gitmeyin.. Eğer 

mutlaka benim de içmem lazımsa, sizinle beraber 
ben de rakı içerin: · 

Mürüvvet, bu sözü söylerken, hatır için fedakar-
lık yapmayı göze almış bir insan edası takınmıstı. • 
Fakat hakikatte, biranın unutulmuş olınas;na 
memnundu: Çünkü içinde, müptelaları tarafından 
ekmeğe, yemeğe, havaya, suya bile tercih olunan 
bu içkiye karşı da bir tecessüs vardı. 

O, bu tecessüsü, daha bodrumda yaşadığı sıralar. 
da duymuştu. Babasının rakıya olan sonsu~ iptüa
sına baktıkça kendi kendine 

"-· Muhakkak, bu rakıda bir keramet var!,, Der. 
di. 

"Safa,, meyhanesinde çalıştığı sıralarda, bu te
cessüsü daha fazla duymu~tu. Bu acaip suyun, in
sanları nasıl değiştirdiğini anlamak, ögrenmek is
tiyordu. Fakat kaç defa, gizlice içivermek niyetile 
ka~ehi eline aldıysa, bu tecrübeyi yapmak ccsare. 
tini bulamamıştı. 

(Oc\•amı nw: 
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Yeni Kabine Teşekkül Etti 
Gün Vahdettin Kendisini Do'~~i Ferit, İstifa Ettiği 

Kabirteyi Tekrar Teşkile Memur Etmişti 

U mumi vaziyetin ıslahı için 
her kim olursa olsun sadraza

mın fevkalade iktidar ve salahiye
te sahip bulunması lüzum ve vü. 
cubundan bahisle Ittihatçılar a an
cak bu suretle galebe çai.ınab;ıece
ğini ve hatta şerefli bir sulh C) ak
tedilebileceğini beyan ve müdafaa 
etmiştir. ( 1) 

Sonunda da, mesai ve hizmetle
rinin takdir edilmemesinden mü
teessir olduğunu söylemek ve ısti. 
fasının kabulünü rica etmek gibi 
bir garabet te göstermişti. Tevfik 
Paşa da, o gün huzurdan güler bir 
yüzle ve bu vaziyet karşısında sa
daret makamının yine ya kendisi
ne ya da Müşir Ahmet Izzet Paşa
ya teveccüh ettiği zan ve ümidile 
çıkmıştı 

Fakat... Yirmi dört saat için
de, saraydaki zihni.yet yi

ne değişmişti. Temmuzun yirmin
ci günü gazeteler, Damnt Feridin 
hem istifasını, hem de yeni kabi. 
nenin teşkiline memur edildiğini 

bildirmişler ve ertesi günU de ye
ni kabineyi sütunlarına ~öylece ge
çirmişlerdi: 

Sadrazam ve Hariciye Nazın: 
Ferit Paşa, 

Şeyhülislam ve Şurayı Devlet 
Reis Vekili: Mustafa Sabri Efendi, 

Dahiliye Nazırı: Adil Bey, 
Harbiye Nazırı: Vekiıleten A!i 

Rıza Paşa, 

Bahriye Nazırı: Salih Paşa. 
Nafıa Nazırı: Ahmet Abuk Paşa, 

Adliye Nazırı: ŞU.rayı Devlet a. 
zasından Mustafa Bev, 

ıvJ.üU.) t:: .. , ct.Glrl • .i CVIlK .öey, iO.ı.i'.a• 

en, 

Evkaf Nazırı: Hamdi Efendi, Ib
kaen, 

Ticaret ve Nafıa Nazırı: Veka
Jeten Ahmet Abuk Paşa, 

Maarif Nazırı: Sait Bey, 
Tevfik. Ahmet İzzet, Ali Rıza 

Paşalar vükela meclisine memur. 

Hünkarın yeni kabineyi yine Da
mat Feride teşkil ettirmesi ve bil-

hassa kabinenin şekli Hürriyet ve 
Hilaf Fırkası erkanını fena halde 

sinirlendirmişti. Umumi efkar, 
Tevfik ve Ahmet lzzet Paşaların 

Damat Feridin bu kabinesinde de 
meclisi vükela memuriyetini ka-

bul etmelerini taaccüp ve tered
dütle karşı!amıştı. Fakat, bu de. 
faki kabinenin Mustafa Kemal Pa. 

şa ile tevhidi fikir ve teşriki mc:
sai edeceği hakkında uçurulan rL 

vayetler, fikirlerde hasıl olan taac
cüp ve tereddüdü biraz izale eder 

gibi olmuştu. Halkın bir kısmı. p:ı-, 
şaların bu memuriyeti kabullerini 

millet ve memleketin selameti na
mına muvafık görüyor ve bu me. 

muriyete paşaların tayinini de, sa
rayın iyi niyetine kuvvetli bir de. 

lil olarak kabul ve telakki etmek 
istiyordu. 

Fakat, fırkacıların telakkileri 
hiç te böyle değildi. Onlar 

köpürmüş ve taşmışlardı. Hürri-

yet ve itilaf fırkasının umumi mer
kezinde yaptıkları bir toplantıda 

verdikleri bir kararla millete şöy
lece hitap etmişlerdi. 

"Dahili ve harici efal ve icraatı 
mesbukası ile itimddı mill~ti kay-

betmiş ·olan Damat Ferit Paşanın 
üçüncü defa olarak kabine teşkil 

etmesini menafii {ıliyei vataniye 
namına fevkalade hatarnak, teh

likeli gören cemiy111tı siyasiye mu
rahhas1an "Hürriy~t ve ltilaf,, ın 
merkezi umumisinde biliçtima ber

veçhiati hususatı m.ııkamı saltanata 
ve enzarı umumiyei millete arz ve 
vaz'a karar verdi: 

Evvela - Teşekk 'il eden üçün
cü Ferit Paşa kabinı.!Sİ g.ıyri me:;· 
ruti bir kabinedir. 

Saniyen - Mezkur kabine dev
letin siyaseti hariciye ve umuru 

1 

dahiliyesini tedvir itibarile ehli
yetsiz ve küayetsizdir. 

SaHsen - Damat Ferit ?aşa, 
şimdiye kadar hukuku ınukaddesd 
milliyenin muhafaza ve müdafaası 
hususunda gösterdiği acız ve tak-: 
sirden dolayı katiyen itimada la. 
yık değildir. Binaenaleyh böyle bir 
kabinenin teşkili vücubunda umum 
fırkalar müttehit ve müttefiktir
ler.,, 

Bu tezahür ve istiskallerP., iıatta 
sarayda koparılan yaygara1ara, 
Vahdettin cevap vermek tenc~zü. 

lünde bile bulunmuyorcb. Işin 
doğrusu o da bu kabineden mem-

nun değildi ve olamazdı da, hiç 
bir iş göremiyeceğini de pek illa 

biliyordu. Fakat, az bir zaman için 

zevahiri kurtarmak ve vaziyeti ko
rumak istiyordu. Açıkçası, entri

kacı hünkar Ali Galibin yapacağı 
Sıvas baskınının neticesini sabırsız-

lıkla bekliyor, yapılan taşkınlıkla
ra, gösterilen şımarıklıklara sabret. 
mek mecburiyetinde bulunuyordu. 

ll-

M ustafa Kemal Paşa, kabine-
nin bu suretle tebeddülün. 

den evvel, hünkar namına mabe)n 
başkatibi vasıtasile yapllan ve bi
lahara da Harbiye Nazırı Ferit pa

şa tarafından tekrarlanan Jstanbu
la avdet veya arzu ve ihtiyar bu-

yuracakları herhangi bir şehir ve. 
ya kasabada ikamet ve istirahat 
tekliflerini de kati bir snre~ı e red

dettikten sonra Erzuruma hareket 
etmişti. Paşa, saray ve Babıali. 

artık taciz şeklini alan b•.ı ac! ve 

tatlı işarlarından tamamile bık· 

mış ve usanmıştı. Erzuruma var. 
dığı sırada, üçüncü kabinesini teş
kil ile yeniden işe başlıyan Damat 

Feridin yeni bir müracaatı ile kar
şılaşmıştı. Entrikacı Ferit, makine 
başında, Paşanın o havaliyi te!'ke
derek derhal Istanbula gelmesini 

ısrarla istiyordu. Bu müracaat ve 
lüzumsuz muhaberelerini tekrarlı. 
yarak paşayı meşgul ediyor, hatta 

müsbet veya menfi bir cevap is
temek küstahlığında bulunuyord~. 

Mustafa Kemal Paşa, bu müra. 
caatı layık olduğu şekilde karşr

ladı. Makine başında soyunup üni
formasını çıkardı attı. Son cevabı

nı bu hainin suratına fırlattı. Paşa 
kati bir lisan ile, hiçbir sıfatı res
miyeyi haiz olmadığını, bir fert 

gibi millet safları arasına, sonuna 
kadar halas ve istiklal mücahedesi 
için karıştığı.nı bildirmişt; 

JI.. 

B ergamalı Hamit Çavuşla. ha-
in arkadaşlarının kılavuz. 

Juğile Bergamayı işgale ;nuvaffak 

olan kuvvet, batarya ve ağır ma
kinelilerle bir miktar piıadesini 
Kale ve Redif bayırlarında bırak

mış ve Somadan vukuunu muhte
mel gördüğü herhangi bir taarrU

za karşı emniyetini temin için de, 
Kınık istikametine bir müfreze 
sürmüştü. 

(Devamı Var) 

(1) Bu müvacehe hakkında, Lütfi 
Simavi Beyin "Sultan Mehmet Reşat 
Han'ın ve halefinin sarayında gördük
ıenm aaıı eserınae ıarsuauı maıo.ınat 

vardır. 

Sekiz, On Saat Ayakta ... 
Sadece Salih diye imza eden bir 

sayın okuyucumuzun, kendisini 
gi.inde 8 - 10 saat ayakta çalıştıran 
bir mesleği varmış. Epeyce za
mandanberi varikosel hastalığm
dan rahatsız olduğu için: 

- Bu ha~talık ayakta çalı~mak 
neticesi mi me~·dana gelir, yoksa 
onun da uzun uzun bahsettiğiniz 
guddelerle mi alakası vardır? 

Diye soruyor. Okuyucumuzu, 
dikkatinden dolayı samimi olarak 
tebrik ederim. Kızlarda varislerin 
lıormonlarla alakası meydana çık
tıktan sonra delikanlılarda - zaten 
o da bir varis, yani kara kan da
marlarından bazılarının genişle
mesi demek olan - varikosel has
talığının da hormonlarla miinase. 
beti olacağı hatıra gelmesi pek ta
biidir. Ancak tabii şeyleri de - en 
çok defa • dikkatli. adamlar düşü
niirler. 

Kızlardaki varisler gibi, variko
sel hastalığının da meydana çık· 
ınasında günde sekiz, on saat a. 
yakta durmanın tesiri olduğu şüp· 
hesizdir. Fakat çok ayakta duran 
kızların, mesela mağazalardaki sa
tıcı Bayanların, hepsi bacakların· 
dan varislere tutulmadıkları gibi 
ayakta duran, hatta günde sekiz, 
on saat yol yürüyerek pek çok yo. 
rulan delikanlıların hepsi variko
sel hastalığına tutulmazlar. Hatta 
varikosel çok oturmayı sevenler
de ~aha çok göriilür, diye iddia e. 
dilebilir. 

Gençlerde ''arikoselin çok ayak
ta durmak neticesi olarak meyda
na çıkması asıl sebep değil, bir ve
siledir. Asıl sebep viicuttaki isti
dattır. Nitekim bu istidat rok a
~akta durmıyanlarda da başka bir 
vesile ile meydana çıkar. 

Bu hastalığın en ziyade, yüzde 
92, sol tarafta olmasından dolayı 
o istidadı meydana ·;ıkaran vesile
nin, sol tarafta hazan S seklindeki 
barsağın peklilden dol~yı ~erile
rek kara kan damarları iizerine 
tazyik etmesi olduğu zannedilirdi. 
Peklikten dolayı hu barsağın ge
rilmesi doğru olsa bile peklik çe
ken her delikanlı varikosele tutul
maz. Buna karşılık hiç peklik çek. 

miyen gençler arasında da variko· 
seli bulunanlar çoktur. 

Onun için bazıları varikoselin 
peklikle alakasını kabul etmezler 
de, bunu damarlarda doğuştan bir 
gevşekliğe atfederler, fakat vari
koselin tam da on beş yaşla yirmi 
beş yaş arasında meydana çıkması 
zihinleri karıştırır. Damarlarda 
doğuştan gevşeklik varsa, çocuk 
C.aha kiiçük yaştayken daha çok 
koşup yorulduğu halde o gevşeklik 
neticesi niçin daha önce meydana 
çıkmasın? 

Erkek çocukta on beş ya~ında 
başlıyarak~ yirmi beş yaşına kadar 
meydana çıkan bir hastalığın bU
lUğ yaşile münasebeti bulunduğu
nu kabul etmek zaruridir. Bu isin 
yirmi beş yaşına kadar mühleti ol
duğuna şaşmamalısınız, çünkü er· 
kekte hormon hayatı ancak otu. 
zunda, otuz beşinde kemaline va-
rır. Kadın yirmi iki yaşında kema
le erdiği halde erkek otuzunda, 
otuz beşinde. Demek ki o yasa ka. 
dar erkekte hormonlar henüz te
kemmül ediyor dernektir. 

Gençlerdeki varikosel de - bir 
tarafta bulunan urun tazyikinden 
ileri gelmiş değilse - hormonların 
henüz kemale ermerncleri netice. 
sidir. Hormonlardan hangisinin 
ek!'ik olduğunu da en iyi, variko
scli bulunan gençlerden bir ço~u
nun ayni zamanda halsizlikten şi. 
kayet etmeleri anlatır. Varikosel 
halsizlik verir, derler. Değil ... Va
rikoseli yapan, halsizliği veren de 
o hormonun eksikliği ... 

Gençlikte başlıyan varikosel, 
hormonlar tamamlanınca kendi 
kendine kaybolur. İnsan gençliğ'İn· 
de zihnini Ô kadar meşgul eden 
varikoseli, sonra arar, arar bula-
maz... Otuzundan, otuz beşinden 
sonra varikoseli kalırsa, hormon. 
Iar tamamlanmamış diye diişün
mek Iazımdır. 

O zaman ,,arikosel pek çok olup 
ta, zi~·ade rahatsızlık verir, dama
rın açılması tı:hlikcsi de olursa, 
operatör ameliyata lürum göster. 
diği halde onun sözünü yerliıe ge
tirmelidir. 
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DERSi ğ 

Çeviren: Cevat Şakir ~ 
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S u kapıcılığını ettiğim apart· 
manın kiracılarını ben se

çeydim, ilk peşin apartmanı mu
harrirlere yasak ederdim. Amma 
da mızmız, titiz şeyler! Hep gelir, 
gelir, gürültü edildiğinden, şamata 
edildiğinden şikayet ederler. Bı.ı. 

rada Mis Primroz, diye bir kızca
ğız vardı. Şeftali gibi pembe ve 
tatlı bir kızdı. Hem de utangaç mı 
utangaç! 

Bu Mis Primroz şarkı dersi ve
rirdi. Bilirsin ya, ben musikiden 
pek çakmam. Çakanlar sesi fena 
değil, derlerdi. Ilk önce bir çok ta
lebesi vardı. 

Do, Re, Mi, Fa, Sol'ler sabah ba~· 
lar, akşam bitrnezdi. Kı~ın geçimi 
de tıkırındaydı. Ne var ki, birden
bire zavallıcığın talebesi azalmıya 
başladı. Sebebi de Hitlerdi. Harbe. 
deceğim, darbedeceğim, diye dün
yayı telaşa verdikçe herkes türkü 
dersi alıp durmaz a .. Kızcağız ders 
ücretlerini tenzil etti. Gazeteler~ 

de ilan verdi. Fakat bunlar da pa. 
ra etmedi. Yeni talebe geleceğine 
eskilerin hepsi gitti. Bir gün kız 

gelip beni gördü. Bana: 
- Mister Watkin, acaba apart· 

manda şarkı dersi almak istiyer> 
var mı? Diye sordu. 

Başımı kaşıdım. Sanki kendisine 
yardım etmek istiyormuşum da o. 
nun için düşünüyormuşıım gibi kaş· 
larımı çattım. Gözlerimi yere dik
tim. Zamanın böylesinde hiç şar
kı dersi almak istiyen olur mu? 

O na "Vallahi şimdilik,, diye 
kekeliyerek: 

- Ders almak istiyPnin biri pek 
aklıma gelmemekte. Eğer bir isti. 
yen çıkarsa, onu hemen size geti. 
Tll l1U1 U~d1m. 

Kız, bütün tebessüm kesildi, kı. 
zardı: ' 

- Size çok çok teşekkürler, de
di, her halde siz bir çok insanlarla 
temastasınız. Ders almak istiyen 
olursa, yeni talebelere pek düşkün 
ücretle ders vereceğimi bildirmeni
zi rica ederim, diye ilave etti. 

Ne inkar edeyim. Kapı kapı gez
di~. Herkese şarkı derslerini tav
siye ede ede hal oldum. Para et
medi. 

Artık şarkı dersleri alanların 
sesi duyulmuyordu. Yalmz ~arkı 
söylemesini unutmam'lk için Mis 
Primoz ötüp duruyordu. Zavallı 
kızcağızın işi fenadan betere gidi. 
yordu. Rengi sararıp soluyordu. Ar
tık zayıflaya zayıflaya bir deri bir 
kemik kalmıştı. Bazı ~ün kese kel. 
ğıdı içinde bir tanecik galeta ta
şıyarak sokaktan gelir, apartma. 
nına girerdi. Galiba sab>.htan akşa
ma kadar yediği ancak o biricik 
galetaydı. 

S anki kızın başına gelen fe
laket yetişmiyormuş gibi, 

kızın apartmanının üsttindeki mu
harrir mırıldanmıya başlı:ıclı. O he. 
rifin işine hiç aklım e1·mezdi. Pa
rası gırla olduğu halde yazar duru.:-. 
du. Insanın parası olunca neye o
turup ta yazacağım, diye kafa pat_ 
latmalı? Bir gün öfkeli olarak ö
nüme dikildi: 

- Watkin? Dedi. 
- Evet efendim, dedim. 
- Beni tımarhaneye mi sokmak 

istiyorsun? 

- Haşa! Hayır. Nedir? Aklınız 
başınızda olarak burada kalmanızı 
isterim. 

- Benim altımda oturan, o ka
rın ağr1sı kadının sesini kestir. De
li olacağım yahu. Sabahtan akşa. 
ma kadar çekilir mi? Defedin o
nu! 

- Onu çıkartamayız. Kendi~ilt: 
üç senelik kontratımız var. Siz bu. 
raya geleli az oldu. Şimdiye kadr,r 
kızdan bir şikayet eden olmadı. 

- Canım öteki kiracılar şikayet 
etmiş, ya etmemiş bana ne. Ona 
söyle de gürültüsünü kes'3in, yoksa 
vallahi çıldıracağım. 

- Kendiniz gidip söylesenize. 

- Evet giderim. Deymce mer-
divenleri dörder beş~r hoplıyarak 

I .. 
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çıktı. Yarım saat kadar kızın ya
nında kaldı. Sonra boynu bükük o
larak yanıma döndü. 
~ Mis Primroz benimle çok man

tıki görüştü, beni rahatsız etl'I!ek
tense musikiyi bırakıp, unutmayı 
tercih ettiğini söyledi 

- Iyi demiş. 
- Ne güzel, ne hoş kız! 
- Ben can ve yürekten onunla 

hemfikir oldum. Ve "size gizli o
larak söyliyeyim, o kız için üzülüp 
duruyorum. Hiçbir talebesi yok ... 
Her halde açlıktan ölmek yolunu 
tuttu, dedim. 

- Açlıktan ölmek mi? Dedi. 
Gözlerini açtı. Nasıl olur? Amma 
feci şey yahu! Bu kadar uysal, bu 
kadar güzel bir insan. On:ı. yardım 
etmeliyim W atkin. 

- Mağrurdur ha! Kimseden yar
dım istemedi ve istemez de! Fakat 
onun imdadına yetişmenin bir yo. 
lu ~ardır. Siz şarkı dersi almak 
istiyenleri tanır mısınız? 

Başını salladı: 

- Bir Ç'Jk insanları tanırım 'am
ma şarkı söylemezler. Acaba ona 
başka türlü bir yardım çaresi bu. 
lamaz mıyız? 

· - O insan · iş mukabilinde para 
alır. Onun için ona iş bulmalı, de
dim. Sanki aklıma bir fikir gelmiş 
gibi gözlerimi gözlerine diktim ve 
başparmağım.la alnıma tak, tak, 
vurarak: 

- Buldum! Buldum. Siz kendi
niz şarkı dersi alsanıza! 

- Hoppala! Bir de bu eksikti. 
diye bir kahkaha salıverdi. Nasıl 
olur? Bu çatlak zurna gibi sesimle. 

- Daha iyi ya, ders alarak sesi
nizi düzeltirsiniz. He mele sesiniz 
ne kadar bozuk olursa onu düze!t. 
mek için daha fazla zahmet lazım. 
Zahmete göre de ücret verirsiniz. 

- Aferin sana Watkin, bu çok 
münasip bir fikir. Turnayı gözün. 
den vurdun! Yahu ne duruyorsun, 
sen de muharrir olsana! 

Bu söze tepem attı, başımı sal. 
lıyarak: 

- Asla ve kella! Dedim. Ben 
Dosdoğru ve namuslu iş göri.ırüm. 

N eyse sözü uzatmıya 1nn. Şar
kı dersi almıya başladı. A

partmanın içi bir aralık çiftlik ve 
mandraya benzedi. Eşek anırtıları 
mı, inek böğürtüleri ıni, at kişne
yişi mi istersin hepsi tamamdı. He
rü yazarken neler yumurtladığını 
bilmem ama, sesini duydukça diş-
1.m kamaşıyor, gidip herifin gırt. 
lağım ısırasınv geliyordu. 

Günün birinde herüin sesi dıı. 

yulınaz oldu. Acaba sesi kısılsın, 

diye güvercin pisliği mi yedirını';'
lerdi. Apartmanda çıt yoktu. Hayli 
merak ettim. Aradan çok geçmedi, 
o şeftali yanaklı, bülbül dilli Mis, 
Primroz serçe gibi seke seke önü
me çıkageldi: 

- Ah, Mister Watkin. dedi, ne 
olurdu. Bir yolunu bulsanız da, şu 
benim apartmana bir kiracı bulsa
nız, dedi. 

Ben içimden, bu sefer eti budu 

•><><><><><><><>< <<• 

yerinde, ama hiç belli mi olur? 
Yine işleri sarpa sararak kokozlu
ğa çatmışsa, dedim. 

- Hele bir uğraşalım. Belki bu
luruz, dedim. 

- Ah çok memnun olurdum. 
- Apartmanınızı kiralayıp yu-

karı katlarda daha küçüğüne mi 
geçeceksiniz? Diye sordum. 

- Geçmesine geçeceğim amma 
daha küçüğüne değil 

- ...... Ha? 
- Sizden bir şey gizlemedim. 

Muharrirler evleniyorum. 
- Aman demeyin! Vallahi mem. 

nun oldum. Inşallah mesut olursu
nuz. 

- Evet muhakkak mesut olaca. 
ğız. O kadar iyi bir adam ki, bu 
saadetimi size medyunum. Çünkü 
bana söyledi. Size şarkı dersi al
mak istediğini söylemiş, siz de be
ni tavsiye etmişsiniz. 
Doğrusu afallamasına afalladım. 

Ne diy,eceğimi bilmedim. Yutkunuı 
sırıttım. A kardeşim piliç gibi kı
zı, muharrir de olsa yine yakışıklı 
olan bir gençle başbaşa bırakırsa
nız, bittabi eninde, sonunda hakim 
gelecek tabiatin sesidir. 

Ç OC UK 
Bilmecemizde 

Kazananlar 
22 temmuz 939 tarihli Çocuk say!a-

1 mızdaki "Bilmece - Bulmaca" yı doğru 

1 

halledcnlerden hediye kazananlar: 
DOLMA KURŞUN KALEM 1 

KAZANANLAR 

Pangaltı Eşref efendi sokak 103 No. da 
Müne\'ver Taşkıner, İstanbul Ycnlkapı Al 
boyacılar sokak 34 No. da Doğan Akba~, 
Şişli Bomonti Zokaloglu sokak 5 No. da 
Asuman Esmer. 
MÜREKKEPLİ KALEM KAZANANLAR: 

İstanbul birinci ilkmcktep Şekip Giray, 
İstanbul Posta kutusu 684 Orhan İlbeyli, 
Eyüp Rami Cuma mahallesi Edebiye cadde 
si 45 No. da Sacide Amarkut. 

ALBÜM KAZANANLA~ 
Ta\•şancıl Vehap Coşkun, Ankara Ha

mamönü Gediz sokak 45 No. da Giindoğdu 
Özker, Giılpazarında İbrahim İşlere}. 

RESiM MODELİ KAZANANLAR 

Amasya Selağzmda ddva vekili Halis Sa
racoğlu oğlu Zeki, Akhisar Tayyare sine
ması direktörilnıin kızı NililCcr Kılıçoğlu, 

Beyoğlu Kabristan sokak 136 No. da İb
rahim. 

SULU BOYA KAZANANLAR 

Balıkesir askerlik şubesi başkam oğlu 

Turhan Gucr, Elazığ Sarayatik mahalle
si 1 No. lu evde Cebrail kızı Hatice Yüce, 
Adapazarı Uzunçarşı tuhafiyeci Fehmi. 

KALEM BOYASI KAZANANLAR 

Babaeski avukat Bahaetlln oğlu Besan 
Demirel, Ceyhan avukat Tekerek yanında 
Cevdet Caııtaymaz, Tekirdağ Yunus Bey 
caddesi Orta cami mahallesi 47 Ko. da 
Necdet Coşkun. 

PERGEL KAZANANLAR 
Beyoğlu ortamektep 1 No.lu Yaşar Ulı

leryüz, Heybeliada Cebe sokak 11 No. da 
Vedat Tüten, Pangaltı Türk yeni sokağı 
75 No. da Faruk Şahinbaş. 

KART KAZANANLAR 
İpsala Mrkez midebi 28 Göniil Sa~·ın, 

Bursa 128 P. A. 2 nci tabur 6 ncı bölük 
Osman oğlu Muammer, Bozöyük Kazım 
Batumoğlu Kemal Batum, Danca gazete
ler bayii Ari! Süncar kardeşi Hesall Stin
car 
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HARP 
Olacak mı? 

(Bap 1 incide) 
ğildir. Fakat görünüşe nazaran su!h 
cephesi onu önliyecek kadar kuv
vetlenmezse Hitler yürüyec·ekti•. 
Yalnız Hitler, harekete geçmeden 

evvel, demokrasilerin mukavemet 
kararlannda ne dereceye kadar ı;a
mimi olduğunu, harbe hazır olup ol
madıklarını anlamak ihtiyacındadır. 
Almanya Danzigi alırsa demokrasi
ler hakikaten harekete geçecekler 
midir? Bir harbe girmeği göze ala
caklar mıdır? Kendilerini Almanya· 
yı onliyecek kadar kuvvetli görüyor. 
lar mı? Hitler, harekete geçmeden 
evvel bu suallerin cevaplanm bul. 
mıya mecburdur; bunun için de Dan
zig meselesini bir tecrube tahtuı 
yapmıştır. 

F akat zaman zaman Danzigi il
hak için yapılan teşebbiısle

rin demokrasilerde vıicude getirdiji 
akisler, Polonya ve Ingilterenin der
hal şiddetle mukabelesi, Ingtllz Baş
vekil ve Hariciye Nazırlannm kuv
vete kuvvetle m11kabele edecekleri 
hakkındaki mütemadi temina.tı, Ber· 
linin maneviyatını hayli sarstnış, ve 
Bitlere harpsiz dava halletmenin 
artık mümkün olamıyacağmı ıöster. 
miştir. 

Buna rağmen Hitler, Chamberla
in'in harp yapmıyacağına, Sovyet 
Rusya ile anlaşmıyacağına, Alm3n
yanın Balkanlara inmesine muhale
fet etmiyeceğine inanmıştır. Onun 
için demokrasilerin hazırlığını, de
mokrat devlet ricalinin kati beyana
tını mukabil bir blof telakki etmek
tedir. 

Onu bu kanaate sevkeden en bü
yük amil de, lngiliz • Sovyet müza
kerelerinin bir türlü müsbet bir ne. 
tıceye varmamış olması, ve ll)giliz 
ricalinin mütemadiyen sulh müzake
releri için Alrnany7a açık kapı bı
rakmalandır. 

B9gün için en büyük tehlike bu
radadır. Hitler, demokrasilerin ciddi 
bir harbi göze almıy&eUianna kani 
.b1ı1 
Jakete surükliyebilir. Demokrasileri 
yeni emri vakiler karşısında bulun
durmak için ani emri vakilere teşeb
büs edebilir. Ve bu su~tle cihan bir 

• gün ani bir surette ker ı ·sini muaz-

TAN :-======================= 7 - 8 - 939 

Polonya Mareşali Çok 
Şiddetli Nutuk Söyledi 

(Bqı 1 incide) 
l - Polonyanın istiklaline müte· 

allik olan miısbet neticeler, 1 Förster ı ı 

Suat 
Dav az 
Geldi 

2 - Polonya millet ve devletinin li ''Y k s· H T 
esas haklarının vücude getirilmesi.·· D·ıyor k·ı •• 1, a '" ır arp ehıikesi 

Hatip, şöyle devam etmiştir: 1

' l ~ ut 0 • "ld" o· 
"S'dd t ._ t .. Mevc egı ır11 ıyor 

ı e e Aarsı, mu aarrıza me-
deniyetimiz sayesinde kazanmış ol. :: ::- 1 Tahran Büyük elçiliğine tayin edi
duğumuz bir takım meziyetlerimiz . !~ "Harp Çdcarsa Birkaç 1 l~~ eski Pa~ia sefirimiz Suat Dav3z, 
vardır" demekle veyahut diger mil- ' dun sabahkı ekspresle Fransadan 
lefük·e müracaat etmekle miidafaa Haftada Polonyayı §ehrimize gelmiştir. Ye::ıi Tahran se. 
edilmez. , f iri, hükumetle temas jçln bu akŞ\111 

Şiddete verilecek bir cevap vardır: , Ele Geçirirjz.. ı Ankaraya gidecek ve k"1Sa bir müd-
Kuvvet ve şiddet. Bu ku,·vet ise ı det sonra yeni vazüesine başlamak 
askerdir. Bunun için vatan uğrun- Londra, 6 (A. A.J - "Daily üzere Irana hareket edecektir. 
da dövüşmesini ve clmesini bilen Express" in Danaiıe ıönderdiii Suat Davaz, dün kendisile ~örü-
askere malik olmak lizımdır." : hususi muhabiri Delmor Dan - şen gazetecilere şunları söylemiştir: 
Maresal, Polonyanın sulh vP. mu- zig Naai reisi Förstrle bir mü • " -Hatay meselesinin hallinden 

kavemetten ibaret olan muzaat arzu lakat yapmıştır· sonra, Fransa ile ötedenbed devam 
ve iradesine işaret etmiş ve şöyle Muhabirin, Danslg ile Al • ı etmekte olan dostluk ınWıuebetleri-
demiştir: ' manya arasında bir gümrük bir : miz bir kat daha kuvvetlenmış ve 

"Dijer milletler gibi biz de sulbü ' liği tesisi takdirinde Polonya • 1 son derece samimiyet kesbetmiştir. 
takdir ediyor~. fakat hakkın bazı- nın Danzige asker göndereceği. ·' Fransadan ayrılırken şahsımda mem 
lan için almak ve bazılan için ver. nl, Polonya makamatının ken • leketime ve cümhurlyet hükümeti-
mek manasına gelmekte olduğuna disine temin etmiş olduklannı ne karşı büyük bir sevgi eseri gös-
bizi ikna edecek hiçbir kuvvet mev- söylemesi üzerine Fönter ,ute. tercliler. Bundan fevkalade mütehas-
cut değildir." rek ıunlan söylemiştir: sis oldum. 

Mareşal, Polonyanın ittifaklarını "Burada, Danzigte bulunan Türk • Fransız dostluğu, sulhi\n 
hatırlatmış ve demiştir ki: kıtaatı gördünüz. Adet~e o kn. temini için büyük bir garanti teşkil 

"Derin bir memnuniyet hissi ile dar çok değildir. Fakat bu ne • ediyor. Sulh cephesine iltihak et 
beyan ederim ki dostlarımıE bizi an. viden herhangi bir hareketi miz Fransada ve sulhcü diğer bütun 
lamışlar ve bize karşı harekeµerini durdunnağa kAfidir. Bundan memleketlerde fevkalade memnuni. 
açıkça tesbit etmişlerdir." başka Bitler Danıige karşı ya. yetle karşılanmıştır. Bu iltihakla sulh 

Halk yemin etti pdacak bir taarruzu doj'rudan 

Danzige telmihte bulunan hatip, 
1 

yumruklanm masaya vurarak şöyle 
demiştir: 

doj'ruya Almanyaya kartı yıı • 
pılmış bir taanuz addedeceğini 
de kati olarak beyan etmiştir. 

Eğer Polonyalılar bize Po • 
"Asırlann Polonyaya bağlamış ol- lonya topraklannda piyasa but. 

duğu Danzig, bizim iktısadi bünye- mak hususunda muahedelerin 
mizin akciğeridir." verdiii hakkı tanımazlarsa ve 

Danzig, asırların bağlarUe Polon
iktısadl mevcudiyetimiz tehli • 

yaya bağlı bulunuyor. Danzig Polon
keye dtiterse, bizim için Alman. 

yanın iktısadi cijeridir. Polonya nok-
ya ile birleşmekten başka ~are 

tai nazarını hiçbir şüpheye mahal b1- · kalmaz. 
rakmıyacak surette apaçık tasrih ey. 
!emiştir. Enternasyonal taahhütleri. Herhalde, Polonyalılann k~ 
mizden kaçınacak biz değtliz ve Dan- rldorclaki askeri vaziyetlari bir 
zige karp bütün hareketlerimiz kar harp takdirinde ümitsizdir. Bir 

cephesi kuvvetlenmiştir. 

Sovyet Rusyamn da bu bJ.pk:ı gi-

1• receğine şüphe etmiyorum. Ben Pa
risten hareket edinciye kadar bu hu
sustaki anlaşmanın parafe edildiğine 
dair malümat gelmemişti. 

Avrupa vaziyetinde sükünct görü
lüyor. Harp olup olmıyacaw hakkın
da kati bir şey söylenemez. Şimdilik 
bir harp çıkacağını zannetmiyorum. 
Afustos veya ey hllde bir harp ~ıka
ca~ iddlalannı da doğru bulmuyo
rum ve ortada böyle yakın bir teh. 
like olduğuna dair alamet görmedim. 
Her tarafta yapılmakta olan askeri tarafın '"hareketlerine bir cevapta!ı i kaç pndenberi fazla m\lkave • 

t ... met edemez)•• ve ı.a. ı.- aa.Jt. ~- _. ___. .. ----"-L-,, .... --a.__ ·-

şkım b. "'-ledi~· h ki 1 i: içinde de bütüıı Polonyayı ele • sene bu mevsimde manevra yapılır. a ızm ıze yun. 6ı a arın ve li . 
veci~lerin başkalannın vatan aşk- l ı : geçıririz." Danzig meselesinin de bir harbe 

!arının onlara yüklediği hak ve veci. sebep olacatma ihtimal vemıiyo. 
belerden daha az olduğunu zanne- nü kutladığı bu anda kalbim, dün rum.,, 

Takas Muamelelerini 
TanzimEtmeklçin Yeni 
Bir Şirket Kuruldu 

(Başı', lfncide) 

Kararnamenin bdflıN 
hükümleri 

Milli bankalar tarafından bir ta
kas limited şirketi teşkiline ve diğer 
hususata dair resmi gazetede intişar 
eden kararnamenin başlıca hüküm • 
leri şunlardır: 

1 - Meri 2-8099 sayılı kararna. 
meye müstenit talimatname hüküm. 
lerine tevfikan yapılan takas mua -
melelerinde ihracattan evvel !thal 
salahiyeti 2-11541 sayılı bu karar • 
namenin neşrinden itibaren münha. 
sıran takas limited şirketine aittir. 

2 - Sermayelerinde devletin doğ 
rudan doğruya veya dolayısıyle as • 
gari yüzde elli nisbetinde iştiraki bu
lunan müesseselerle yanm satış ko. 
operatit'leri birlikleri tarafından ta. 
kasla yapılacak ihracattan mütevel. 
lit ithal hakla!'l primi olarak bu kll
rarnamenin neşri tarahinden itiba • 
ren takas limited §irketine devrolu. 
nacaktır. 

Kezalik 3018 sayılı kanunun ye • 
dinci maddesi mucibince müteşekkil 
"Tüccar birlikleri" tarafından takas. 
la yapılacak ihracattan mütevellit 
ithal hakları bu kararnamenin neşri 
tarihinden itibaren takas limited şir. 
ketine devredilecektir. 

3 - Takas limited şirketine u _ 
mumi konjonktüre göre icabeden u. 
mumi dJl;t!ktifleri vermek üzere Ti
caret V .!Tlleti dış ticaret dairesi re. 
isinin tahtı riyasetinde Ticaret Ve • 
~Aletinde bir heyet teşkil olunmuş. 
tur. 

4 - Umumi, mülhak hususi büt. 
çell idarelerle Belediyeler, imtiyaz 
veya inh~ işleten veya sermayesi. 
nin yüzde 50 den çoju devlete ait o. 
lan müesseseler ve şirketlerin ya • 

çin yabancı memleketlere tediyeyi 
mutazammın mukavelelere ait tedi. 
ye şart ve hükümleri kezalik üçuncü 
fıkrada adı geçen heyetle bilisti~arc 
tesbit olunacaktır. 

5 - Yukarda zikri geçen işbu 
2.11541 sayılı kararnamenin meriyet 
mevkii.De giıdiği tarihten evvel bas. 
lamış olan ulkas muameleleri eski 
hükümler dahilinde intac ve tasfıye 
edilecektir. 

------o-

Bir Köy Muallimine 

Tecavüz Edildi 
Seyitgazi (TAN) - Yapıldak kô. 

yü muallimi, Ayaşköyündeki bir dü. 
ğüne davet edilmiş ve orada misafir 
bulunduğu evde tecavüze uğramış 

ve başı yarılmıştır. 

Hadiseyi, Ayaşköyünde oturan 
birisinin tahrik ettiği anlaşılmakta • 
dır. Zabıta, tahkikatla meşguldür. 

Eskişehir vilayet makamının emri ü. 
zerine, ilk tedrisat müfettişi Muhit
tin de hadise yerine giderek bazı köy 
lülerin üadelerini almıştır. 

Trakya Ancllar 

Kongresi Afılıyor 
Edirne, 6 (A.A.) - Yarın burada 

Edime halkevinde Trakya arıcılııar 

kongresi toplanacaktır. Bu kongeyi 
bir ancılık kUPSU takip edecektir. 

Ziraat Vekilleti, ptra yardımında 
bulunmuştur. iki senedenberi kurak 
gören arıcılık bu yıl heman her yer. 
de bol ye bereketli bir mevsim idrü: 
etmiştir. 

Geçen sene Macaristanda kurs gö
ren on muallim dahi bu kongre için 
gelmişlerdir. 

hancı memleketlerden yaptıkları ve Kadıköyde Katranlı Şose 
yapacaktan mübayaalar için mukacl. Kadıköy llazasmda yapılmakta o
dema aktedilmi& QlllP Yfbtncı uıem.. lan katranlı IOSe in~aatından Ziver· 
ıexetıerle teaiye -hükmiınu mUhtevi oey yo.ıruşu ne ~gütıuçeşme yoıu, 

bulunan ıpukavelenaınelerin buna dün bit~ş. her iki yol da _yolculara 
dair olan maddeleri bu kararname • açılmıştır. Bugün de Papasın bahçe
nin neşri tarihinden itibaren yirmi siJe stadyom yolunun katranlı §OSe 
gün zarfında Ticaret V eklletlnde olarak inpsına başlanacaktır. 
müteşekkil ve üçüncü maddede adı KütahYoda Balo 

zam bir ateş içinde bulabilir. 
den bir kimse bulunuyorsa, onu böy- Pilaudaki'nin askerleri olan sizlerle Tahran sefirimiz, yeni vazif est, 
le bir hataya düşmekten tAhzir ede- beraberdir. Ve sizin o parlak icraa- hakkında da tunları söylemiştir: 
· tınız istlkl&lini sizlere borçlu oldıı""'-

ıeçen heyete bildirilecektir. Kütahya, t TAN) - Halkevi -par- · 
rım.,, e;w 

Smigly Rydz'in nutkundan sonra 
halk ellerini kaldırarak şu suretle 
yemin etmiştir: 

nu müdrik bulunan Polonya milleti-
ne bugün örnek olmalıdır . ., 

Bütün Polonyatla bayram 
Bütün Polonya bugünkii istiklili

nin ilk fatihlerini ve bunların müs

İşbu kararnamenin neşri tarlhin.
1 
kmda, ilk defa olarak, Çocuk Esirge

den sonra yukarda zikri aeçen te • 
1 
me Kurumu menfaatine bir balo ve

tüküller tarafından yabancı mem - l rilmi!Jtir. Balo sabaha kadar nezih bir 
leketlerden yapılacak mübayaalar i. şekilde devam etmlftir. 

Harbi önliyecek biricik yol, de. 
mokrasilerin yeni bir Münibe artık 
müsaade etmiyeceklerinın mutlak 
surette anlaşılması ve Mitlerin buna 
kanaat getirmesidir. Yoksa lngiliz • 
Sovyet müzakerelerinin uzamasın

dan mütevellit kararsızlık, İngiliz 
devlet ricalinin ifadelerindeki tered
düt demokrasilerin vaziyetledndeki 
fiıphe devam ederse, Bitler yürüye· 
cektir ve harp muhakkaktır. 

Harpte katiyen zaaf ve fütura ka
pılmakswn çarpışacağımıza, sulhte 

de bütün vatandaşların mesaisini 
müsbet iş ve herkesin teşriki mesaj
si sahasında birleştireceğimize ale. 

11
- Dost ve kardet Iranın büyük 

hükümdan Şehinph Hazretleri nez.. 
dinde CUmhurrelslmlz, Mfilt Şefimı
zi temsil etmek ıeteft benim için pek 
büyüktür. Yeni vazifeme bir an ev· 
vel başlamak için mümkü:ı olduğu 
kadar süratle Tahrana hareket ede-

tevliye karşı harbetmek üzere ilk ha
reketlerinin 25 inci yıldönümünü 

kutlamaktadır. Eski gönüilüler, yan- cejim.,, 
T. C. ZIRAA T BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve ajana adedi: 262 
nen yemin ederiz. ' 

lannda aileleri ve dosttan olduğu -----o----
halde, 150 bin kifiUk bir kütlı! ha.. 

"Eler mnıret laa.l olar•,, linde Polonyanm her tarafından ge-
Pilsudskinin fikirlerini ktbul et- lerek tarihi Krakovi ,ehrlni doldur. 

Köy Mektebi ve miyen mmı ve radikal mim parti ga. muşlardır. Şehir baştan bap dona. 
zeteleri müstesna olmak üzere bil- tılmıı bulunuyor ve Pilsudskinin Ylrt-

Ko•• y Muall•ımı• tiın Polonya bUlnı, 6 'ğultos 1914 te t1jı bu yerde umumi bir sevinç ve 
Krakovi civarında kain Alexan. heyecan vardır. 
drow kampından Pllsudaki'nin ku- Merasim dün akpm ıı de Polon

MeseleSİ mandası altında Polonyanın ıstiklil yanın bütün noktalanndan meşaleci· 
Başı s incide) mücadelesine atılmak üzere hareket lerin gelmesıle başlamıştır. Gdynia-

ve tedris usulii denJerinin )'almz ad. etmiş olan yüz, yüz elli gönüllüye ait dan gelenler en ziyade alkıslananlar 
1anm bellemiştir. Terbiye tellkkisi hatıralara ve vesikalara sütunlar do. t>lmUflur. 
ubumdan ıördUiü kurunuvuatai lusu yazıları tahsis eylemektedir. ,, -----o--.-
lbtemdir. Eğitmene venliiimb para Başmakalelerde, Polonyanuı şim- Avrupaya Karpuz 
a delildir pek çok fedaürbldara diki Roma büyükelçiai vB Pilsudski. 
da katlanı;orm. Bu para ve feda • nin eski yaveri AlugOIZOOski'nin bir Sevkecllroruz 
UrWda daha iyi, daha ldllttlrlil, da. kaç cumlesi tebarüz ettirilmektedir: 
ha söqtilU ve kavrayqb elemanlar "Eminim ki, ejer yeniden :r.aruret 
yetiftirmek imkfn dıpntla delildir. huıl oluna biz, gönüllü kıtalarmın 
Kö lerde IJkmeıltebl Mtinnlt nya eski askerleri ayni iman ve ayni i-

Edirne, 6 (A.A.) - Uzunköprü ve 
Bigadaki kavun, karpuz satııı koope
ratifleri mesaisi bu sene daha fazla 

Y deal il -'-:-· ·b· harbe 'd kl genişlemiştir. Uzunköprünün en az orta tahsili yanda bırakmq köy ço. e -• 11 ı gı ece"'.z. 
akları vardır. Bu sdır numara köy Aradaki fark yüz elli kişi delil bir 1500 vagon sevketrnest ve 300 vagon 

c ka il ı j·-·-..ı G"'zl · · da Avrupaya göndermesi bekleniyor. entellektüelleri virmi lira ile eiit • ç ~ yon o aca uuu.u. ır. • o erımız 
" büyük -#i-'- 1-•· ld h ı Uzunköprü satış kooperatifine do-menlerin işini severek kabul eder.• . ,_ •&UMI' ç~~ ~ uıu. a 

1 
Duala t lamıa daha UZ1ID bır de butun millet azimle diyor kı: E- mates ve Biga satış kooperatifine de 

;:dştinne r de~nden sonra hiç ol. mirlerini bekliyoruz. bakla mahsulleri ihracına salihiyet 
musa ortamektep muadili bir fikir Milletin Polonya ukerlerinin Uk verilmiıtir. 
zenıinlitiyle iıbqına seçirilsia, za • çarpışmalanmn 25 inci yıldonümil- Bu sene Trakyanın pancar maho;u-

ıu de görülmemiş derecededir. Bu 
vallı köy yavrulanm terbiye hasrc • ::. ========ı=:=======-== 
tinden ııisbeten kurtarmıt olalım. karşılayacak açık itil- talimat yok • sene 180 bin ton işlenebilecektir. Ge. 

Memleketimizde zekisına, kabi. tur. çen sene pancar mahsulü 45 bin to-
liyetine ,Uvenen her köy çocutunun Çocuklara bllsl iiretmekten zi • na kadar inmişti. Pancar bir ku!'UJ
'bir şehir çocuğu ıibl tahsilini takip yade öjrenmeyl 8lntme tlyaeıa. tan ahndıiına göre bu sene çiftc;iye 
etmek, yübek sandalyelerde otur - dayız. Tatilini ıeçlnnek ip. latanbv. iki milyon liraya yakın para verilmtı 
mak haldudır. Ejitmen, mektebin - la plen bir Bulgu ......_..mla olacaktır. 
de çocutu birinci sene abyor, Uç ~- tamttım. Bana memlebt:bMle tecrL 
ne okutuyor, ve Uçtlncil tene sonun- be edilen VINNETKA alateml Wrl. 
aa, sınıf ıeçmek veya döamek me~- satın ,Uzel randımanıaı 1"418, ~·"' 
aubaha delil eline, okuda diye bir çekti. Tedrisatın im.kin nlabetinde 
utıt veriyor ve bırakıyor. Bu ço • ferdiJettirilmesini istiyoruz, çocuk • 
euk, tahsiline devam etmek istene 1arımm bayata huırlayabilmek. on. 
herhanıi bir ilkokulun kaçıncı 11nı. lara okuma zevkini aşılamak için bu. 
.. a girecek? Elimizde hu i.münı na ilıtiyacınm var. 

o 

Alma11yada llr Kazada 
Ölenler 

Berlin, 6 (A.A.) - Dün Pot!damda 
demiryolu geçidinde vuku bulan ka
zada ölenlerin adedi 11 e cıkmıştır. 
Hastanede yatanlardan daha uçü dün 
l'ece ölmüştÜ!'. 

lnglltereclen 57 

lrlanclah Çıkanrdı 
Londra, 6 (A.A.) - Dahiliye :Se- 1 

zareti "Ira,, ismindeki Irlanda teşek
külü mensuplarından dört kişiyi da
ha memleket haricine çıkarmıştır. 

Şimdiye kadar tardedilen1erln mik. 
tarı 57 kifiyi bulmUJtur. 1 

Şimali Irlanda Bapeklll Lord 
Craigavonu ölddrmek üzere faaliyet. 
te bulunan bir komplonun meydana 
çıkanldıjına dair dolafaıı haberJer 
Scotland Y ard tarafından nep-edilen 
bir teblil ile tekzip edilmektedir. 

iki f talyaa Harlclyeclıl I 
Fra11ıacla Tevkif ldlldl ı 
Paris, 6 ( A.A.) - P~tft Pari.cıien 

gazetesinin Nlce'den istibbanna göre 
Italyan konsolosluk memurlarından 
Crispuoti ve Celidoni biaıkletle gi
derken Saint • Louis hudut köprü
sünde kendilerine durmalan için ve
rilen işaretlere itaat etmediklel'in
den ve durdurmak üzere yanlarına 
gelen polislere tekme ve yumrukla 
llJukavcmet ettiklerinden dolayı tev. 
kü edilmişler ve Nice hapishanes!ne 
sevkolunmuf)ardır. 

ltalyan başkomololluğu keyfiyet. 
ten haberdar edllmlştir. 

Macar • Slovak Huclud• 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Oğrenildi-

lfne göre, evvelce basıl olan bir iti- ı 
lif mucibince Macar ve Slovak ko-

1 

misyonları iki memleltet ara11ındaki 1 
hududu tesbit etmek üzere bir ağus
tostan Uibaren çalı,mıya başlamıslar· 
dır • 

Ziraf Ye ticari her neYi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraaf P.Jl"kasında kumbaralı ve lhbanıs tasarruf hetap1a"nda en 
az $0 lirua buJunanlara' senede C defa çekilecek kur'a De .... dakı 

pJiaa cöre iJuaaW• daiJtılacaktır. 
4 Adet ı .eoo Uraldl t.ooe Ura 
c • soo • z.ıoo .. 
4 • Z50 • 1,HO • 

.. • 109 • 4.00I • 
ıoo .. .., • ı.ooe • 
120 • 41 • C,8H • 
118 • ze • 3.209 " 

DiKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıJrbğJ takdirde % 20 fazlasiyle verilecekth 
Kanlar 1enede 4 defa, 1 By161, 1 Birincikbaa. 1 Mart ve ı Ba1ran 
tarihlerinde (ekRecek$. 

• 



• 

7 - 8 - 939 

Levaznri Amirliği · Sat1nalma Komisyonundan: 
• - T - ' • 

Adet 

800 0,05 X O, 026 X 2,5 kereste 
1000 0.02 x o. 20 x 4 ,, 

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

Sıhhiye transn deposu için yukarda yazılı kereste ve halkımın pa. 
zarlıkla cksiltmr si 10 8 939 perşembe günü saat 14 de Tophanede A
mirlik satın alına Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bc<lcli 1099 
kat'i teminatı 104 lira 85 kuruştur. İsteklilerin. kanuni vesikalnril~ be-
raber belli saatte Ko .na gelmeleri. U 11 l (5917) 

11-- 11--
Harp akademfsi içın 9000 kilo patates alınacaktır. Açık eksiltmesi 

22 8/ 939 salı günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satın :ılma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 540 lira ilk teminatı 40 lira 50 kuruş. 
tur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera-
ber belli saatte Ko. na ızelmelerL (112) (5974J 

* * 
171 ton patates nlınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22 8/939 salı 

günü saat l 5 de Tophanede Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli l 0260 liradır. Anadolu cihetinin ilk teminatı 
292 buçuk lira Rumeli cihetinin ilk teminatı 477 liradır. ŞaPtnamcsi 
Ko. da görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale sa. 
atinden bir saat ·evvel Ko. na vermeleri. (113) (5973\ 

İstanbul Levazım Amirliğinden. Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı · ilanları 

Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 100,000 kilo keçi eti veya sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulrnuşt ur. Şnrtnamesini Konyada, İstanbul 
ve Ankara Levazım amirlikleri Satı nalma komisyonlarında okuyabilir. 
ler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. Sart
namesindeki % 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20.000 lira, ilk teminatı 
1875 liradır. Eksiltme 17 - 8 - 93fJ Perşembe günii saat 15 de Konya 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler 17 - 8 
- 939 saat 14 teklif mektuplannı Konya levazım amirliği satınalma 
komisyonuna vereceklerdir. "205 .. "5800 .• 

... * 
Karamandnkı kıtaatın Ihtlyacı olan 100.000 kilo keçi veya sığıreti ka-

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini Konya, İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satınalrna komisyonlarında istekliler okuya
bilirler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. 
Şnrtnamesindeki 7o 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk temina
tı 2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20,000 lira ilk te
minatı 1875 liradır. Eksiltme 16 - 8 - 939 Çarşambn günü saat 15 de 
Konyada levazım nmirliği satınnlma komisyonunda yapılacnktır. İ:stekli. 
!er 16 - 8 - 939 günü saat 14 de teklif mektuplarını Konyada Levazım 

iımirli.i!i satınalma komisyonuna vereceklerdir. "206 .. "5801.. 
~ ...... 

!zmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 47,246 
lira 24 kuruş bedel keşifli bir adet pavyon inşaatı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 18 - 8 • 939 cuma günü saat 16 da İzmir leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Temiqatı muvakka. 
te akçası 3543 lira 47 kuruştur. Şartname, keşifname ve projesi her gün 
İzmir müstahkem mevki inşaat komisyonunda Ankarada M. M. Ve
kiileti emakim inşaat şubesinde görülebilir. İstekliler, Ticaret Odasında 
kayıtlı oldukların-. dair ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden bir 
hafta evvel İzmir Nafia fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek 
mecburiyetindedırler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 <'Ü m:ıddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah
kem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yap. 
tınlmış te7.kiye vesikalarile teminat ve tcklü mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(203) (5798) 

... * 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı ıçın 140,000 kilo keci eti veya sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Konya, İstanbul ve 
Ankara Levazım amirlikleri satınal ma komisyonlarındadır. İstekliler 
okuyabilirler. İşbu 140,000 kilo keçi etinin tahmin tutarı 34,000 lira şart
namesindeki "'o 25 fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 3255 lira 
25 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 
liradır. Eksiltme 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat 11 de Konyada leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler 21-8-939 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Konyada Lv. amirliği satınalma 
komisyonuna vereceklerdir. r "204,, "5799,, 

Erzincan Müstakil Vakıflar Memurluğundan: 
.... 

So. 
• 

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

...., 
Bedeli 1\1, 

Lira K . 

• 
5500 00 

Vakfı Cinsi Mevkii H ududu teminat 
Lira J{. 

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

Abdullah ve han, ğütlü tılan vakıf 
otel kahve dükkanlar. Solu yi. 

karşısın- ne muhtelif eşhasa 
da satılan İzzet (paşaı 

vakıf dükkanları 

arkası Hışır Nuri 
amban ve saire 
dükkanları cephesi 
meydan. 

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

Üniversite Rektörlüğünden : 
Üniversitenin bütün fakiiltelerile onlara bağlı mekteplerde kayıt ve 

kabul muaınrlesine 15 eylülde ikmal ve mazeret imtihanlarına da ey. 
lul sonunda ba§lanacaktır. Taliplerin fakülteler dekanlıklarına müra-
caatları. (5914) 

TAN 

lstanbul Defterdarlığından: 

Müsabaka İle Memur Ahnacaktır • 
Münhal memuriyetlere miisabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 

14 8/ 939 t.ilrihinde saat 14 de yapılacaktır. aKzananlar aldıkları dere- 1 
ce sırasile lise mezunu olanlar: 20 liraya kadar maaşlı ve ?O liraya ka. 
dar ücretli memuriyetlere: Ortamektep mezunu olanlar: Tahakkuk ve 
tahsil tebliğ memurluklarına tayin edileceklerdir. 

İsteklilerin aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
ı - Askerliğini ikmal etmi~ veya tamamile alakası kesilmiş bulun. 

mak. 
2 - Halen hiçbir mektebe miidav im ve mukayyet olmamak. ı 
3 - Hükumet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde 783 sa

yılı memurin kanununun dordüncii maddesinin (V) fıkrası mucibince ı 
hizmete elverişli oldukları anlaşılmak. 1 

Yukarda yazılı gün ve saatte Daktiloluk için de imtihan yapılacak· 
tır. Daktiloluk imtihanına iştirak edeceklerin memurin kanununun be-
şinci maddesinde yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. . 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı mektep şahadetnamesi, askerlik ı 
vesikası, hüsniihal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5X9 ebadında dört kıta 
fotoğraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 12 - 8 - 939 tarihine kadar def. : 
terdarlığa müracaatları. "5892,, 

Kocaeli Vilayetinden: 
1 

Vilayet Hususi muhasebe ve Maarif dairelerile hastane için yaptırıla- j 
cak cernan 68 kalem matbu evrak ağustosun on dördüncü pazartesi gü-

1 
nü saat on birde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

Mecmuunun muhammen bedeli (2002) liradır. İsteklilerin o gün zik

redilen saate kadar 150 lira on beş kuruşluk muvakkat teminatla vila

yet makamına şartname ve nümunelerini görmek isteyenlerin de villi-

yet encümen bürosuna müracaatl~rı. (5748) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
lst anbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli (1415,62) bin dört yüz on beş lira altmış iki ı 

kuruş tutan el makkabı, mengene, çekiç, mala vesair gibi 68 kalem 
muhtelif alat acık eksiltmeye konmuştur. 

2 - :;.\fovakkat teminat (106.17) yüz altı lira on yedi kuruştur. 
3 - J<~ksiltme 19/ 8/ 939 cumartesi gü~ saat 10 d~ Metro h~n bina· 

sının beşinci katında toplanacak olan Arttırma, eksıltme komısyonun
ds yapılaC'aktır. 

4 - Bu işe ait sartnameler idarenin Levazım müdürlüğünden para
sız tedarik edilebilir . 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlan ile ilan 
edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (5827) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
~stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel tıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - l\Iuhammt'n bedeli (2438.85) lira tutan Amyant ipi, amyant lev. 

ha zımpara bezi ve kağıdı gibi 31 kalem muhtelü malzeme a~ık eksilt. 
meye konmuştur. 

?. -- Mnv.::ı kll'. ..ıt fı>min:ıt ( lR2,9?J l!rJ:adır. 

3 - Eksiltme 21 / 8/ 939 pazartesi günü saat 15 de Metro han binası. 
nın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonun. 
da yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız 
tedarik cdilebılir. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan 
edilen gun ve snatte Komisyonda hazır bulunmaları. (5913) 

Bu·GôN 
KUM6AllASINA 
PA.Q4ATAN 
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Devlet Denizyolları İşletme 
Umum Müdürlüğü İlanları 

Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
7 Ağustostan 14 Ağustosa kadar muhtelif hatlara 

kalkan 'Vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhhmlar. 

K::ır:ıdc
0

niı: hnttana _ Salı 12 de (Cumhuriyet l. Per~cmbc 12 de 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

~lndanya hattına 

(Aksu), Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtımın. 

dan. 
_ Salı l8 de (Bursa) , Cumartesi 18 de (An. 

talya). Sirkeci rıhtımından. 
- Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur) 

Tophane rıhtımınd an. 

·- Pazartesi 13 de ve ıiiğer günler 8.45 de (Ma
t>akaz} sistemi vapurlardan biri. Cumartesi 

.yrıca 13.30 da ve Pazar 20 de (Trnk). Çar. 
şamba postası Tophane rıhtımından ye di
ğer postalar Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşarrba ve Cuma 8.15 de 

Karahiga hattma 

lmroz hattına 
Ay\'alık hattına 

(Trak ). Ayrıca Çaı'Şamba 20 de (Antalya), 
Cumartesi 20 de {BJrsa). (Trak) Galata rıh. 
tımından , diğerleri Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophnnc rıh-
tıınından. ' 

- Pazar 9 da (Tayyaı·). Tophane rıhtımından. 
- Carsamba 15 cie (K<ımal), Cumartesi 15 de 

(Saa-det). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir Siir'at hattınn - Pazar 11 de <Ege) Galata nhtımınrfon. 
l\lersin hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Anafarta). 

Sirkeci rıhtımından. (5963) 
NOT: 

Vapur .seferleri hakkıııda her türlü mallıınat aşağıda telefon nu
maraları vazıh acentelerden öğrenilir. 
Gnlata Acenteliği - Galata rıhhmı. Limanlar 

Galata Acenteliği 

Sirkeci Accnfeliği 

Umum .l\lildürlüğü binası 

altında 

- Galata, istuılıul l\fıntaka 
Liman reis Jiği binusı nl
tındn 

Sirkeci Y<ılcu salonu 

423G2 

40133 
22740 

~-------·! ....................... _. .... . 
Çorluda Kor Kom.~tcınl~ğ~.n~an. : 

1 - 3. Kor inşaat şubesinde çalışmak uzere 250 lira ucretı şehrıyell 
yüksek diplomalı bir mimar veya mühendis alınacaktır. Taliplerin 
21 • Ağustos - 939 gününe kadar Çorluda Kolordu İnşaat Şubesine is
tida ile müracaatları. 

2 - İsteklilerin diploma, hüsniihal kağıdı, tercümei hal ve Askerlik 
vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikalarını istidalarına raptet. 
melcri. "210,, "5805" , 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lst anbul 
Levazım Amirli9i Satınalma Komisyonundan : 

ı - Sntın alınacak 700 :.de::t battaniyenin 9,18/939 çarşamba günü 
snat 15 rle kapalı zarfla cksiltnıesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli (5600) lira ve ilk teminatı 420 liradır. 
3 - Evsaf ve şartııames :ıc numunesi komisyondadır. Gôriifobilir. 
4 - 1steklilcrin o giın eksııtrne saatinden bir saat evvel\ne kadar 

24DO sayıh kanunun tarifi vc~hile hazırlıyacaklan teklif mektuplarım 
Galata rıhtım caddesi \ 'eli Alemdar hanı ikinci kattaki komisyona ver. 
meleri. (5513) 
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Dr. ŞÖKRO MEHMET SEKBAN 

Gureb• hHt•neel cilt ve zUhrevt 

haat•lıkları Hbık hekimi 

Cağnloğlu, Kapnlıfınn karşısında, 
No. 30 Her gOn 4 ten 7 ye kndar 

\ıı Tel: 21614 ,, 

~11111 TAN Gazetesi Rll~ -KOCOK EL 
YADJN 

CEK DEFTERfNE 
iMZA L\TAH 

BOY6K El 
OLACAKTID 
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- yazısile 2 satırdır. : 
: 2 - İlanlann fiyatı gazetenin S 
~ tek sütunu üzerine hesap- ~ 
: lanmıştır. : 

ı - :: E 3 - Kalın :vazılar da gazetede : 
5 kapJadıliJ yere göre santim· : = iP ölcfıJıir = 
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Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

işleri yapılır. 

l ı TAN Matbaası - fstanbul 

' " Telefon: 24310 J 
r 

t 

n 
'le 



TAN 

ile SABAH · ö G l E • AKSAM HER YEM EKTEN SON R A günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 

müferrih ve midevtdir. MI· 
DEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin lôtif bir 
yardımcısıdır. MiDE ve 

BARSAKLARI alrıtırmaz ve yormaz. INKIBAZ. haıımsııhk, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda , barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve · 
yanmalarında emniyetle kullanllabilir • 

Hafiflik - Rahathk 
J. R o u • ı e 1 İ<orulerlnd• 

k ı(Oıln•). ılzl lneltebll•c•k H 

; ~ bolln• nı de t.IQblr tnylk JOk· 

?; tur. Bu lıoruıer. •Ocudunuz11 
\"T 11kmalı11zın "lanuDbQ"OzO in· 
\1 celllr •• gGif.O~OıO hv...r1endlrlr, 

Fiyatı: 215 !iradın ltlbuu 1r • Satıt yeri yalnız ı 

• .. ... M ı o E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI ve EKŞ1L1KLERIN1 ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 
Hulasa : hissedilen çöküntü ve AC.IRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en müessir musahhihi olan MAZON Meyvatuzu alınız. 'lsTAllBUL. ••roğhP ... 

MAZON ismine ve HOROS Markasına Dikkat Edini% 

PALMOllVE MONHASJRAN HURMA VE 
ZEYTiN yajtlann gizli ihtilatmdan yapılm1~tır .•• 
tabıatm yaratmı:ı; olduğu en mükemmel gür.ellik 
''ağlan. Bu güzellik yağlarindan yapılmı't bir sa
bunun köpügü elbette Banba,•ka Husu.si_yet/eri 
,·ardır. PalmolİYİn köpi'ı~ü öyle yumuşak, öy~e 
tatlıdirki naLİkca H' fakat temamen en ufak kır 
,.e düzgün e~erlerini ~ile kaldınr. CildiI?izİ ~ath 
yumusak ye ta7.e brakl\or ... adeta ca!llı ~ır gu!-cl· 
lik. Niçin bugünden itibaren Palmolne ı tecrube 
etmeısınu! 

B.a,..n, Patmollve in lu.1t6n fayde.le• 
rin1 1tilmivof'"1uni.ı. müsade ıtdi.ai:ı 
hö"9eta..lnU.tl~ ai,.. bir alı111u-nft9t-. 
el CoJıdnt"tilft. S•drc~ iabn .,. •dr.,. 
aiaıai S lı:ll..utfalc bir ..,.,...t pal• 
ile a .. fıda~i&i'J.ATuf6"d•riıiliı ı 
Ralli lha N• 14 <;j,1ı.«;, IST&allll 

~ 

I 
• 

BU GENÇLi GIME GORE hiç bir zemnn 
kösele gibi bir ci ldim olmao;ının tehlikesine 
kan,•İlaşmak İstemem. Böyle kuru \·e cansiz 
bir cild genç kızm manzarasını harab eder. 
Bir güzellik mütehassisinın çok yerinde 

Yt'rmiş oldu#'U ta\•siyelerini takib ediyorum ... 
er PaJmoli\'e i L:ııllanınız" demi'i'ti • cıldiniz
hiç bir 7.aman kuru ,.e kösele gibi cansı:ı: 

olacağindan ürkme,;ni7.. Çünki Palmoli"e 
hurma ve zeytin yağlan gibi kıymetli 'e 
hankülade tabiatın en iyi gi'ı7.ellik madde
lerinden tmal t>dilmiştir. Onun için Palm
oli,·e tene bl!lwsi~ yardimlarda buluna
rak.u cildi tatlı yumuşak ,.e genç bulun 
duriyor. • Tavsıyesini takıb ettim, cildim 
şimdi nefic; gü1el bir jtÜI tazeliğini aldığını 

görerek mukafatlandıi!ımı aııliyorum. 

Dr. A. K UTİ EL 
Galata, Topçular Cad. No. 43 

, ' 
1 

Nadide Zümrüd 
17 krat 20 santim sıkletınde 

koyu renkli tek taş bir zümrüt 

Sandal Bedesteninde teşhir edil-
mektedir. 10 ağustos 939 per_• 

şembe günü saat 14 te müzayede 

ile satılacaktır. Bedestence t3k

dir olunan kıymet 6000 linıdır 

• y • •• - ..... , .... . , . .......... _,_ ......... . . - ..... ~....-~ · ....... J ....... •'- ...... ,.~·--• .. 

ZEYTiN VE HURMA YAGLARILE YAPILMIŞ' CILD~ GENÇ VE CAZiBELi MUHAFAZA EDEN SABUN 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil ı.utfi 

DÖRRDÜNCÜ. Gazetecilik ve Neşriyat 
T. L. Ş. Basıldığı yer TAN EVi -- .. 

~-----~-----·------,1,•-SAÇLARIMA AK DÜŞTÜ - SARSAM SENi 

SAÇ EKSiRi 

Şarkılarının bütün inceliklerini pla. 

ğa almak suretile yeni bir muvaffa

kıyet gösteren dünyanın en büyük 

plak fabrikası 

OL IA KEn 
Çok sanatkar ve hassas bir sese ma

lik olan yeni okuyucusu 

T011e I meydan• 12 No. hı. , 
Mehzamızı zly•••I ediniz ••v• 
ıa No.lu tarifemizi lıteylnlz. ' 
Flyatlı•ımızdı bOyOk tenzili~ 

Fabrika ve Deposu : 
İstanbul Beyoğlu, Pangaltı Bay 

Sungur sokak 91 No.lu ADAPAZAR 

1 
imalathanesi. Tel. 40322 

Oynaması pek kolay şık ve Eğleıı-.~ .. '::ır oyun olduğundan sayın müşterllerl-
ııuLııı LcU\.Ull Yt: ı.agUC\ılllC .ua~ ..... --,----· __ _., .,.._.. ......... ·- --- , 

\, lerine tavsiye, nazarı dik!catlerini cel bederiz. •••• • 

t~tanbul. Belediyesi · · ııanları. 
Yalova kaymakamlık konağında yapılması lazım gelen tamirat açık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 14/8/ 939 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimi encümende yapılacaktır. Keşif bedeli 583 lira 42 ~uruş ve ilk te. 
minatı 43 lira 76 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muarr: elat Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. Taliplerin buna benzer en az 5fı0 liralık iş yap. 
tıklarına dair Nafıa müdürlüğünden alacakları vesika ve ilk teminat 
makbuz ~eya mektupları ile ihale günü muayyen S.iatte daimi encü-
mende bulunmaları. (5701) 

Bursa Belediyesinden: 
Bursa b~lediyesinin 55 lira maaşı aslili veyahut 165 lira ücreti şehri. 

yeli ve en ziy:de gıdai tahlilat ile meşgul olacak bir mütehassıs kimya
gerliği münhaldir. 

Gıda\ tahlilôtta mütPhassıs kimyager vesikasını ve sair evsafı kanuni. 
yeyi haiz olup ta bu kimyagerliğe talip olanların tanlim edecekleri ter. 
cümeihal varakaı;ile evrakı müsbitelerinin tasdikli bL:er suretini bir isti. 
daya bağlıyaraK dört kıt'a 4,5 - 6 eb'adında fotoğraflarile birlikte 15-
8-939 tarihine kadar Belediye Riva~etine müracatıt ctmele,ri ilan olu. 
nur. "531)2,, 

MENŞORE TUNAY 'ın 17585 No. Plağını 
~------ Muhterem müşterilerine takdim eder •••••••'" 

KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuv. ' 
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

tNGiLIZ K~NZUK 
ECZANESi 

Üniversite Rektörlüğünden : ,. 

Maden Mühendisi Ahnacaktır. 

iktısat Vekaletinden : 
Taşra ve Merkez Teşkilatımız için 250 • 400 lira ücretli maden mü .. 

hendisleri alınacaktır. 
Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlü-

ğüne müracaatları. "3537,, "5885,. 
1 

KUŞTU Y O_..., 
Yastıl<, yatal< ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak kuştüyü 

yastık ile rahatını temin eder. 

Kuştiiyü yorgan, şiHe ve yash k fiatlarında mi.ihim tenzilat yapıldı. 
(1) liraya alacağınız bir kuştüyii yastık bu ucuzluğu ispata kafidir. 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuştüyü fab-Türk Inkılabı tarihinin ikmal imtihanları 8/VIII/ 939 Salı günü saat 

9 da Edebiyat Fakültesinde vapılacaktır. Alakadar talebeye ilan olu
n ur. 15794) 

rikası. SATIŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank Yerli . 
\. Mallar Pazarlarında satılır. , 

HER YERDE SATILIR 
DEPOSU:GALATA , GÜMRÜK 

SOKAK N2 .36 


