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Değişiklik 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

GAZETESi 

iM illi Şef Ank~;;;;f;ı 

I• ngilizlerle yaptığımız siya- .... 
si ittifaktan sonra bu itti

fakı perçinliyecek iktısadi J ~ir 
anlaşmıya ihtiyaç vardı. iki 
devlet mümessilleri bu anlaşma 
şartlarını tesbit için müzakere- · 
ye de girişmişlerdi. Fakat harici 
ticaretimizde İngilterenin rolü 
yok gibiydi. 

POLONYAYA .NOTA ·vERILDI 
Danzig Nazi Liderleri 
Berlille ağırıldılar 

o 

ALMANLAR 
Smi9ly Rydz'in 
Nutkuna Ateş 

Püskürüyor Bütün muamelelerimiz totaliter 
devletlerle ve bilhassa Almanya ile 
oluyordu. Bunun sebepleri vardı. Bu 
sebepleri izale etmedikçe harici tica
retimizin istikametini değiştirmek 
mümkün olamazdı. Bizi Almanyaya 
bağlıyan bir çok amillerin başında 

kliring sistemi vardı. Almanların 
Türkiye mallarına karşı tatbik ettik. 
teri anormal ticaret sisteminin rolü 
vardı. Beş, altı senedenberi devam 
eden münasebetlerin tevlit ettiği te
amüller ve itiyatlar vardı. Bu amil
ler ve bu sebepler ortadan kalkma. 
dıkça, İngiltere ile olan ticari müna
sebetlerimizin inkişafına imkan yok. 
tu. Nitekim İngilterenin açtığı kre
diden istifade mümkün olmadı. İn
gilizlerin ve Türkiyenin bütün hüs. 
nü niyetine ve bütün arzularına rağ. 
men iki memleket arasıııdaki ticari 
münasebetlerin inkişafını temin 
mümkün olmuyordu. Bunun üzerine 
mesele daha etraflı bir şekilde tetkik 
edildi. Bir taraftan İngilizler, Türki-
vP ilP iktı.,adi ve ticari mUnasebetle
mıya, Türkiye ile iş yapan iliraca~ı 
ve ithalatçı müesseselere prim ver
miye, Türkiye mallarını alıp icap e. 
derse hariç piyasalara satmıya karar 
verdi. 

"""""' 1 ngilterenin bu gayretine mu
kabil biz de, memleketin ha

rıcı ticaretini bazı devletlerin inhi. 
sarı altına koyan engellerin izalesi 
çaresini araştırmıya mecbur olduk. 
Biliyorduk ki, dünya buhranından 
iktısadi münasebetler bakımından 

bir takım devletler serbest mübadele 
rejimini, bir kısım devletler de kli
ring sistemini kabul etmişlerdi. Bi
rincilerle iş yapabilmek için serbest 
dövize ihtiyaç vardı. Serbest döviz 
bulamıyan memleketler eşya müba
delesi sistemine sığınmıya mecbur 
olmuşlardı. İşte Almanya bu vazi. 
yetten istifade etti. O da serbest dö
viz bulamıyan devletlerdendi. Bizden 
alacağı zirai ve ham madderelere 
mukabil makine, silah, ve mamul 

(Sonu; Sa: 101 Sü: 1) 

............................ : 
NEVYORK 

Dünya Sergisini 
f Sevim Zekeriya Sertel 

f
i ile birlikte dolaşınız. Siz sergi

ye gidernedinizse, o sergiyi size 
getirecektir. Bir aydanberi 

: Nevyork Dlinya Sergisinde tet-

1

: kikat yapan Sabiha Zekl.!riya ve 

M. Zekeriya Sertel'in kız1 Se. 
vim Sertel size, serginin bütün 
inceliklerini, bütün güzellikleri

! ni ve bütiin teferrüatını anlata. 
i caktır. O sizi her gün biı.· pav· 

yona sokacak, seyircHerlc bir
likte sergiyi dolaştıracak ve si- : 
ze sergiyi görmek hususunda 
rehberlik edecektir. 

Bugün birinci yazısını 1 inci 
sayfada bulacaksınız. Bugünden 
itibaren her gün Sevim Zeke· 
riya Seı·tel'in sergiye ait bir ya. 
zısı çıkacaktır. Bu seriyi takip 
ediniz ve sergiyi Sc\•im Zekeri
ya Sertel'le beraber doJaşınız. 

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

' Şefin bundan önceki memleket seyahatlerine ait bir intıba 

• lnönü, Gerede Ve 
IKızılcahamamda 

· ·Halkı Dinledi 
1 

Londra, 7 (Hususi) - Dan
zigten verilen haberlere göre, 
Ayan Reisi Fürster ile Nazi li
derleri, Her Hitlerle istişareler
de bulunmak üzere bugün tay
yare ile Almanyaya gitmişler
dir. 

Resmen bildirildiğine göre Dan
zig hükumeti, Polonya gümrük mü. 
fettişlerinin faaliyeti hakkındaki 

Polonya notasına cevabını vermiş. 

tir. Cevabi nota tehditamiz bir lisan.. 
la yazılmış bulunmaktadır. 

J\nkara, 7 (A.A.) _ Üç at 6,35 te Ankarava dön- Polonya komiserine bu sabah tevdi 
d olunan nota, Polonya tarafından pa-

Mareşal Smigly Rydz, bir merasimden çıkarken gündenberi Ankara kazala- müşler ir. zar günü verilen mektubun tahkike-

n ile Bolu vilayet merkez ve Milli Şef, Gerede ve Kı- dilmeksizin ileri sürülen esassız ma. -----·-------------~--------------
kazalarında bir tetkik gezisi zılcahamamda tevakkuf bu- lumata istinat dmesini protesto eyle_ 

h Ik ·· mektedir. 
yapmakta bulunan Reisi- yurmuşlar ve a mumes- Danzig ayanı mektubun alelacele 
cümhur İnönü, bu sabah sa- silleri ile temas ederek bun-

ve ültimatom mahiyetinde yazılmış 
at 10 da Boludan hareket ların muhtelif J~wvzular ü- olmasını da şiddetle protesto C;tmek-

buyurarak ve Gerede, Kı- zerindeki dileklerini dinle- te ve bunun diplomatik teamüle ay-.__ ___ _ 
--.,-·---.----w-~-:~ - -·----" __ _.. .. ---_.~7·...... Not~da7 ne ay~~ mecİisi~in ne de 

japonyada Ordu Şefleri 
Askeri Ittif ak için 

Kabineyi Tazyik Ediyor 
Harbiye Nazırı, Ordunun Noktai Nazarını 

Başvekile Bildirdi ve Tavsiyelerde Bulundu 

Şanghay, 7 (A.A.) - Tokyodan emin bir menbad~n alınan 
malfımata göre, "Genç Miralaylar" partisi, Hiranuma mutedil 
kabine::>inin tahdit şeraitine rağmen, Japon ordusunun Alman
ya - Hal ya - Japonya askeri paktını en geniş bir zihniyetin tat
bik edeceğine dair Berline şeref sözü vermeyi teklif etmiştir. 
İttifak tarafdarları, Tokyodaki mutedil unsurlarla İngiltere 

arasında mümkün bir uzlaşmanın 

önüne geçmek için, seri harekete 
başlamışlardır. 

Bunun üzerine, askeri şefler, 2 A
ğustos tarihinde toplanarak askeri 
ittifak projesinin derhal beş nazırlar 
konferarisına verilmesi için Başvekil 
Hiranuma nezdinde sıkı teşebbüste 
bulunmuşlardır. Bu esnada Japon. 

gümrük dairesinin Polonya müfettiş
lerini vazifelerini ifadan men için e
mir vermedikleri ve bunun asılsız şa
yialardan ibaret olduğu beyan edil. 
mektedir. 

Danzıgde dolaşan fayialar 
Havas ajansına göre, Gazeteler, 

Danzig gümrük memurlarının Po
lonyalı gümrük müfettişlerinirı emir 
lerine itaat etmiyeceklerini bildiri
yorlar. 
Diğer taraftan Alman halkı arasın 

da muhtelif bir çok rivayetler dolaş
maktadır. Alman rüesasının İngilte. 
reye ve Fransaya yeni garantiler ve
rerek onların Danzig meselesine ala
ka göstermemelerini temin edecek -
leri söyleniliyor. 

Diğer bir rivayete göre de Hitler 
bir Emirname neşrederek Danzigli
leri,'. bütün Almanları Alman tabiiye. 
tine kabul edecek veya Almanya il
hak işini daha müsait hır zamana bı
rakacaktir. 

Bu rivayetler efk:arı unıumiyenin 
müttehit olmadığını, çıkmaz bir yo
la girmiş bulunduğunu idrake başla. 
dığını ve her türlü mantık'i aykırı 
olarak ilahi bir sureti hal ümit etti
ğini gösterir. 

(Sonu; Sa: 10 Sü; 5) 

Takas .Limited Şirketi 
Spekülasyona Karşı 
Müccldeleye Girişiyoı 

ithalat Eşyalarında da Bir Miktar 
Ucuzlama Temin Edileceği Umuluyor 

Cumartesi günü faa liyefo geçen 
"Takas Limited şirketi,, nin idare 
m~clisi ilk toplantısını dün akşam 
Ziraat Bankasındaki muvakkat b:.iro. 
sunda şirket müdürü Salibin riya. 
setinde yapmış, toplantıda şirketin 

mesai programı üzerinde görüşülmüş 
tür. Takas muameleleri için şirkete 
müracaatlara dünden itibaren baş· 
lanmıştır. 

Şirketin yarım milyon lira tutan 
sermayesinin 240 bin lirasını ziraat 
bankası, 160 bin lirasını İş Bankası, 
100 bin lirasını da 'Etibank "temin et
miştir. Şirket, yakında muvakkat bü
rodan ayrılıp iş' hanında kiraladığı 

daireye yerleşecektir. 

Şirket Mücli!-~Üf1Ü!" aözleri 
Takas Limited şirketi Türkiye" ve 

hariç memleketlerde şubeler açacak. 
ihracat. ithalat işİerile meşgul ola
caktır. Şirket müdürü· Salih. dün, 
bir muharririmize şu izahatı ver. 
miştir: 

"Şirketin belli başJı iki imtiya· 
zı vardır. 1 - İhracattan evvel it. 
halat hakkı Takas limited şirke
tine verilmiştir. 2 - Sermayesin
de devletin doğrudan doğruya ve
ya dolayısile asgari yüzde elli nis
betinde iştiraki bulunan müesse
selerle ziraat satış kooperatifleri 
birlikleri. tüccar birlikleri. umumi 
ve mülhak hususi bütçeli idareler. 
le Beledi:reler, imtiyaz ve inhisar 
işleten şirket ve müesseseler ta
rafından takasla yapılacak itltn
lattan · mütevclJit ithal hakları 
prim mukabilinde bu şirkete dev· 
rolunacaktır. Bu · işlerin haricin
deki "alış; verişler. bilumum takas 
muameleleri eskisi gibi serbest
tir." 
Takas işlerinde ahenk tesisi mak

sadile kur:ulan şirketin mesaisinden 
faydalı neticeler alınacağı ümit edfü
yor. ·Şirket ithalat ''e H'mıcat işlerin.. 

(Sonu: Sa 10. sii. 1) 

------
yanın Roma ve Berlin Büyük Elçi. r··-™ -~~, 
leri de İtalyada toplanarak Avrupa 
aksüliımellerini görüşmüşlerdir. 

lngliiz Sefiri Cragie 

Şimdi mühim olan yegane mesele, 
Hiranuma'nın partiler üzerindeki 
mutedil hakem vazifesini idaniede 
devam edip edemiyeceğidir. · 

Son Japon teklifleri · Evvelki gece sabaha karşı Metris. 

-- , 

Mallım olduğu' üzere, Japonya ta- olınuştur. Öğrendiğimize göre, hadi.- · . A A 
rafından Haziran bidayetinde ileri teki Topçu Atış okulunda bir infila~ H T ı · R ~A L R 1 
sürülen ve Berlin ve Roma tarafin- se, imha edilmek üzere ayrılmış olan 
dan reddedilen son Japon teklifleri bir kısım mermilerin sıcaktan tahal- . 
şunlardı: lül t . . ... d k 1 . İ Atatürk, Erzurum ve Sı· arada büyük idare limirleri-

l - Japonya, Sovyetler Birliğine . e mesı yuzun en vu ua ge mış- vas Kongrelerinden önce A· ni nasıl tenvir etti? 
karşı otomatik surette harekete ge- tır. İstanbul itfaiyesi derhal vaka 1 1mdolud~ ne yaptı ilk hazır- Büiün bunları ve milli 

-ı ?e~ek kayıtsız 've şartsiz bir askeri mahalline yetişmiş ve ateş çok kısa 1 lıklarını nasıl 11Ü;üttü. ken- mü~adele tarihinin ilk sa-
sab.ıha Z. Sertel ıttıfak teklü etmiştir. bir · zaman içerisinde bastırı~tır. dine yar olacaklara istikba· t l 

İ ır arının nasıl yazıldığım 

1 

2 - Roma - Berlin -Tokyo mü- nsanca z~yiat yoktur. li ne suretle hissettirdi, o 
B • • S yf d ıı · ı J l h "k.r. Yeni telrikamrzda vesikala-eııncı a ~ a se esınin diğer düşmanlarına karşı, stanpul komutanı Korgeneral Ha- zamanki s!anbu u ume-

'Japonya, prensip itibariyle yardımı lis Bıyıktay, vil~yete bir tezkere tinin kendinden kuşkulan- r;le görerf'ksiniz, o nek mii- l 
Bir müddettenberi istirahat et- vadetmekle beraber, bu yardımın ne göndererel(, itfaiyecilerimizin vazi.:. masına karsı nasıl ilavrandı. him tarih üzerinde saflın l 

mekte. bulunan muharririmiz Sabiha suretle yapılacağını her vakada ayrı !elerini yapmak için hayatlarını "hi.:. ne gibi tedbirler aldı ve bu safim tenevvür edeceksirıiz. 
Zelrterıya Sertel bugünden itibaren olarak tesbit eylemeği istemektedir. çe sayarak gösterdikleri fedakarlıkl 10 Ag"" usio·sta B l 
beşinL"f sayfadaki sütununda tekrar 3 - J~ponya, Amerika ~e- İn~lte. l~rdan dolayı takdir ve "teşekkür!~ QŞ zyoruz 
ya~ılan~.öaşlıyacaktır. (Sonu Sa..• 10, Sü.: Z) - rini bildirmiştir. 
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PENCEREMDEN 

Nuhun Gemisi 
Yazan : M. Tur han TAN 

N uhun gemisini eski ına!'lal ki
taplarında ııörmiyenler,. mu. 

hakkak ki, beyaz perdede seyretmiş
lerdir. Tevratın kuruluşundan yiizü. 
şüne, korkunç bir tufan ile "Galiha
ne,, mücadeleden sonra karaya otu
ruşuna kadar her safhasını - hiç 
bir ilmi '·esikaya lüzum görmeksi. 
zin - tatlı tatlı anlattığı bu ilk "Ge
mi,, nin çeşit çeşit hususiyetlerinden t 
biri de - mallım olduğu üzere - • 
;yeryüzünde mevcut hay\'anların hep. 
sinden birer ~ifte ambarlarında yer 
\•ermiş olmasıdır. 

İnsanlardan topu topu dört çift ka
darını irine alan bu meshur aemi ı 
karıncadan file ve sinekte~ akhaba~ 
ya kadar sürünen, yiirüyeu, uçan j 
her hayvan cinsinden bir çifti de
rambar eyledikten onra, dalgalar a. 
rasında harekete geçmişti. 

Bentlere Giderek 

J etkikler Yapacak 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Vekili Faik Öztrak, dün vilaye
te giderek İstanbulun pa.;;if ko. 
runma faaliyeti etrafında.şehri

mizde bulunmakta olan Vekalet 
sefe.rherlik müdürü ve vilayet 
seferberlik şubesi müdiirü Nail 
ile gi>rüşmii~, şimdiye kaflar hu 
mevzu etrafında ittihaz edilen 

Sdtie işi 
Tahkikatı 

Burada mukadder bir suale Yer 
\'ardır: Tufan, Tannya isyan eden 
Adem oğullarını cezalandı.rmak için 
vücude gelen bir iletti. Yalnız Nuh 
ile üç oğlu ve eşleri bu ceuıdan is. 
tisna edilmişlerdi. Meleklerin tarifi
le yapılan gemiye binip, dalgalara 
kapılmaktan kurtulmak müjdesini 
almışlardı. Peki amma, birer çiftin. 
den başkası suda boğulan hayvanla
nn suçu neydi •• 

Nuhun gemisini hikaye edon ki. 
Tamamlandı 

taplarda bu mukadder sualin cenıbı -o--
yoktur. Ayni zamanda binle.rce çeı;it Su9fular, ltirazlarmı 
Jıayvanın gemi ambarlarına nasıl 

sığdığı da izah edilmemişti.r. Bugün Bildirdiler, Kararname 
bilinen şey, Nuhun - hemen he- • 

Hazırlanıyor men - tek başına tezgaha koyduğu 
ve tezgahtan indirdiği gemide adı 
bilinen ve bilinmiyen he.r hayvan Satie binasının satışından doğdu. 
nevinden bir çiftin bulunduğu ye ğu iddia edilen yolsuzluk tahkikatı 
şimdiki haynnla.r aleminin o çift. bugün son safhaya intikal edecektir. 
Ierden ürediğidir. :i'.föddeiumumiliğin iddianamesinde 

Fakat zaman rok ince1mis ve vesi- muhakemelerinin icrasına lüzum 
kaya istinat et;-iyen riva,:ctJere j. gösterilen on iki suçlunun hepsi de 
nanmak giiçleşmiştir. nu sebeple dün sorgu hakimliğine bizzat ve a. 
Nuhun gemisine ma'!al diy\!nler, gün vukatıarr vasıtasiyle müracaat ede. 
başına çoğalma.ktadır!INlf~T<iıu 0 g<ı.J rek i~dian~me bakkın~.aki itirazla. 
miyi beyaz perdede gösteren artist- nnı soylerrtışler ve men ı muhakeme 
ler de vikı~·a mizahhi zavived.... kararı verilmesinı iste.'IPiaJ.erdir,_.,.Mev 
b krrd ı d .ımr suçlulardan eski uenızbanJ\ mu. 

a ş ar ır. dürü Yusuf Ziya Öniş, ınuavini Ta. 
Bu mesele üzerinde tereddiit gc!;İ-

hir Kevkep, inşaat şefi Neşet Kasım renlerin, hatta biraz dalıa ileri gidc-
da itirazlarını göndermişler ve men'i rck, asırların eskitemedi!i hikaye;-i 

masal say~nların belli ba~lı iliştik. 
leri nokta, yeryüzündeki hayva111ar
dan nümunelik birer çütin gemiye 
sığmasıdır. Bunu akla, tabiate, ra. 
kama, mantıfa uyduramıyo.rlar. 

Ben de için için ve düae kadar on. 
fara hak veriyordum. Çiinkii binler
ce hayvanın Nuh tarafından yapılan 
ma\·na hacmindeki iptidai gemiye 
değil, Kraliçe Mari ''e Normnndiya 
gibi transatlantiklere bile sığ:muya
caiını biliyordum. Lakin dündenhe· ., 
ri bu kanaatim değişti. Ve Nuhun 
gemisine o hayvanların :;ığdmlmış 
olduğuna iman eyledim. Çünkü pa. 
zar ı:ünleri Yalovadan dönen vapur. 
ların birinci, ikinci sınıf o;alonların. 
da kamaraların altına binlerce ta .. 
\•uk, ördek, kaz ve hindi yerle~tiril
diğini gördüm. 

Yalovaya gezmek için giden İs

tanbullular, dönüşte bu marifeti gös· 
terirken, Nuh alcyhisselam nedeu. o 
ilahi kuvvetiyle kendi gemisine her 
hayvan çe~idinden bi.r çift sağdıra. 
masın. 

muhakemelerini istemişlerdir. Bun. 
lar men'i muhakemelerine karar ve
rilmediği takdirde kefaletle tahliye. 
lerini tekrarlamışlardır. Dördüncü 
sorgu hakimi Sami dün geç vakte ka 
dar kararnamesini hazırlamakla roeş 
gul olmuştur. Bugün kararnamenin 
mahkemeye verilmesi ve suçlulara 
tebliğ edilmesi muhtemeldir.• Müd
deiumumilik eski reassürans direktö 
rü hakkında men'i muhakeme tale. 
binde bulunduğu için kendisine iddi 
aname tebliğ edilmemişti. Tabiatiyle 
itirazı da olmamıştır. 

Dava, nisbet edilen cürümlerin 

vas!ına göre Agırceza 

intikal edecektir. 

• 
Mahkemesine 

Denizbank kara işçileri tarafından 

grup amiri Sait ve muavini Bilal 'a

leyhine' yapılan 37 bin liralık ihbar 

hadisesinin tahkiki de şon safhaya 

gelmiştir. Bir kaç güne kadar müd. 

deiumumilik mütalaasını bildirecek. 
tir. 

TAN 

Belediye Paristen Yeni 
Bir· Mimar« Çağırdı 

Bu Mimara Taksimde 
Şehir Tigatrosunun 

Mimar Valter tarafından hazırlanan. 1000 yatak. 
1ı Şişli hastanesinin avan planı Belediye Imar Mü
dürlüğünce de tetkik edilerek dün Vali ve Belediye 
reisi LuUi Kırdara verilmiştir. Belediye reisi plan 
üzerindeki tetkiklerini bitirdikten sonra, tefarrüat 
planının hazırlanmasını Valter'e yazacaktır. 

Hazırlanan avan planına göre, hastane bir hol ü
zerinde, ayrı ayrı istikametlere ttzanmak üzere dört 
kısım binayı ihtiva edecektir. Her kısım bir emraz 
şubesine mahsus olacaktır. Şimdilik hastanenin yal
nız 6CO yataklık kısmı inşa edileceğinden, mimar 
planda bu kısımlardan üçünün teferrüatmı göster. 
diği halde, dördüncü kısmın yalıuz umumi hatları
nı kaydetmekle iktifa etmiştir. 

Mimar Valter Taksimde, Beyoğlu Halkevi için 
yapılacak bina planiyle bu cadde üzerinde yapıla. 
cak olan 0şaatın stilini tesbit edenek, Belediyeye 
göndermiştir. Mimarın bu stil haritasına göre Cüm
huriyet abidesinden şimdiki Beyoğlu jandarma ku
mandanlığının bulunduğu binaya kadar devam e
decek olan 85 metre uzunluğundaki caddenin Tak. 
sim kışlası cephesinde matbuat salonu, ticaret klü
bö, şehir gazinosu gibi müesseseler kurulacaktır. 
Caddenin ortasında, baştan başa devam etmek üze
re, birbirine muvazi iki röfüj bulunacaktır. Bu rö. 
füjler, üç noktada, fıskıyeli havuzlar tarafından ka
tedilmiş bulunacaktır. Caddenin cephesindeki bina-

inşa Edilecek Büyük 
Planı Yapltrılacak 
lar da tamamiyle istimlak edilerek yıktırılacaktır. 
Bunların yerinde, irtüaı esas caddeyi fazla tecavüz 
etmemek şartiyle' baştan başa, yine orta kısmında 
fıskıyeli bir havuz bulunan bir taras süslenıiş ola. 
caktır. Beyoğlu Halkevi binası, bu taraslı yolun nL 
hayet ucunda, yolun Ayaspaşaya kıvrıldığı köşe
de yapılacaktır. Beyoğlu Halkevi binasının köşesin
de, yani şimdiki jandarma karakolunun yerinde de 
büyük Şehir tiyatrosu binası inşa edilecektir. 

Şehir mütehassısı Prost, Şehir tiyatrosunun pla. 
nı ıçın, Pariste Şanzelizeyi yapan mimar Ogüst 
Perret'yi tavsiye etmiştir~ Belediye de bu tavsiye 
üzerine dün, bu mimara bir mektup yazarak Ist2I1-
bula davet etmi5tir, 

* 
Inşaatı devam etmekte olan 'l'aksim bahçesindeki 

gazinoya konulacak möblenin planı hazırlanarak 
şartname ile beraber Vali ve Belediye reisine veril
miştir. Lutfi Kırdar, möbleye ait planları tetkik et.. 
tikten ve verilen izahatı dinledikten sonra, encü. 
mene havale etmiştir. Yeni gazino p:ıöblelerinin in
şası icin 32.280 lira tahmin edilmektedir. 

* Büyük Adada yapılmakta olan su şebekesi bit-
mek üzeredir. Ayın 25 ne kadar bütün noksanlar 
ikmal edilerek su tevziatına başlanacaktır. 

Muallim Mekteplerine ı·ı;1Gm Ansiklopedisi ı ! 
Kayıt ve Kabul Şartları · 

Sosyoloii Kongresine 
Gidecek Murahhaslar 

w • • Türkç~e Çevrilivor 1 

Her sene oldugu gıl!ıı bu sene de - ' ' 1 

muallim mekteplerine leyli meccani ı Maarif Vekaleti, beynelmilel 
talebe alınacaktır. Maarü Vekalet~ 1 bir ilmi heyet tarafından al. 1 1 

nin bu husustaki tamimine göre bi. 
1i manca, f.ran\ızca ve ingiliı:ce ol- ı 11 

rinci sınıfa girecek talebe 15 - 19. ; mak üzere, hazırlanmıs bulu-
' ~ 1 ~~inci s!.nıf!y-~6- - 20, üçüncü sınıfa ,,: nan_, <}!!lam A'!_siklo~ediJU _ __ni ı Edebivat F~ült~si ordjnsırvüs nrofı:> 

talığa müptela bulunnııyacak, gel. 
1 ~. 1 

:rar vermiş, bu h~sus lıakk~~da ' Hilmi Ziya Ülken _t~msil edecekler. 

Bu seneki beynelmilel sosyoloji 
kongresi 27 Ağustosta Bükreşte top. 
lanacaktır. Kongrede hükumetimizi 
Üniversite İktısat Fak~ltesi. profe. 
sörlerinden doktor Fındıkoğlu i e 

diği mektepten sınıfını pek iyi veya faaliyete geçilmesini dün Üni. ~ir- Kong~e 3 Eylule kadar. olm~~ 
iyi derecede geçtiğini vesika ile is. l versite edebiyat fakiiltesinc bil- uzer~ 6 ~u~ devam edece~~ır'. Mu-

t ed kl d - Lı' ·elerin ikinci ve- : dirınioıtir. Vekaletin bu kararı messillerımız kongreye: Turkıyede 
pa ece er ır. s ~ ı . . . . • kk-·1-· T--
ya uçuncü sınıflarından muallim üzerine fakülte profesör ve do- şehırlerın ıçtın:~ı teşe u u ve ur. 
mekteplerinin muadil sınıflarrna geç çentleriyle hariçten dawt erli- ı kiyede sosyolo~ı~ çalışmalar mevzu. 
mek istiyenler meslek derslerinden len bir çok otoriter şalısiy~th~· ları etrafında ıkı rapor verecekler. 
imtihana tabi tutulacaklardır. Mü.- rin iştirakiyle dekan Hamit On- 1 dir. 

--.-~ racaatlar isteklilerin mezun olduk. gunsonun riyasetinde hir toı>- o 
ları veya kayıtlı bulundukları .mek- Jantı yapalmışhr. Ak:,am saat Film Depoları 
teplere yapılacaktır. İkmalli talebe. 17 ye kad~~ de~~~ e~lc~ .bu · / Şimdiye kadar filmlerini belediye. 
nin müracaati kabul edilmiyecektir. toplantıda dort buyuk cıldı ıh. 1 nin Fatihteki film deposunda muha-

tiva eden me\'zuu bahis Ansik. faza ettiren bazı sinemacılar şehrin 
Muallimler meclisi 1 Eylulde top. ı 1 muhtelit yerlerinde hususi depolar a 

!anarak müracaat eden talebenin va. , lopedinin muhtelif bahisleri tef· 1 

k 'k d'l · b h b;slere ait ı çarak filmlerini orada muhafazaya ziyetini tetkik edecekler ve namzet.. i ı ı ı e 1 maş ve u a 
olmak üzere bir liste hazırlan. 11 başlamışlardır. Halbuki bu depoların 

Ieri seçip neticeyi vekalete bildirecek fenni evsafa uygun hazırlanmadıkla. 
]erdir. Namzetlerin evrakı noksansız mıştır. ı 

1 · n görülmüştür. Belediye, bu depo a. 1 k 5 E l · 1 S lı ·· .. k d Perşembe günü ya11ılacak 1 
o ara y u a gunune a ar 1 rın fenni vasıfları tamamlanmadık. 
postaya vermiş olmaları lazımdır. 1 son içtimada bu bahMcriıı ter- ça buralarda film muhafaza edilme. 

----o cümesi otoriter şahsiyetlere ha- ! ' sine müsaade etmiyecektir. 

il vale edilecektir. • 
1

1 il 5 " 
Yerli Mallar Sergisi ~ Bahkesirde Alay aneagına 

Perıembeye Kapanıyor · lstiklôl Madalyası Verildi 
On Birinci Yerli Mallar Sergisini 

dün de bir çok kimseler ziyaret et. 
miştir. Sergi önümüzdeki Perşembe 
günü gece yarısı kapanacaktır. Yer. 
li Mallar Sergisine iştirak eden bir 
çok firmalar İzmir Fuarına iştirak 
için hazırlık yapmaktadırlar. 

Bir Motöır •attı Balıkesir - Buradaki askeri kıta-
Şirketi Hayriyeye ait Erol vapuru 

Nezihi kaptanın idaresinde dün sa. 
bah Halice girerken Ayancık lima
nına bağlı, kum yüklü ve Şabanın 
idaresinde bir motöre çarparak batır 
mış. tayfalar kurtarılmıştır. 

rn.ızın sancağına Orgeneral Nuret. 
tin tarafından İstiklal madalyası ta· 
kılmıştır. 

General ve kıta kumandanı birer 
nut'llk irad etmişler, bundaJtl sonra 
kıtamız bir resmi geçit yapmıştır. 

---

......................................... .......,. 
lstunbulda Yeni J 

Bir Ağırceza ı 

Mahkemesi AÇdacak 
• Dört, beş gündenberi İstan-

f
t~ bul adliyc•sinde tetkikler yapan 

.ı 
Adliye Miistcşarı Selim Nafiz 
An karaya dönmüştür, Yakında t 
İstanbul nıalıkemelerinin yeni . J 

I 
bir teşkilat. ve kadroyla çalışa
cağı anlaşıJınaktadır, Anka.ra
dan gelen haberle.re göre, ilk 
tedbir olmak üzere, İstanbuldn 
ikinci bir l'lğırceza mahkemesi 
daha teşkil edilecek ve .asliye 
c~za mahkemelerinde de hakjmi 
münferitlik 111sulü tatbik oluna. 
caktır. Vekaletin bu husustaki 
kararı haftaya kadar İo;ta!llıul 
müadeiumumiliğinc bilairnece. 
ği tahmin edHmektedi~. 
---··~ ......................... . 
Almanyada 
Vapurların 

:Tesellüm İşi 
-o--

ihtiyacımız Arthğmdan 
Gemilerin Süratfe 

T esellümüne Çafışılıyor 
Bilhassa Karadeniz hattı için va. 

pura şiddetle ihtiyacımız olduğun.. 

dan Almanyada inşaatı ikmal edilen 
vapurlarımızın süratle tesellümü mu 
vafık görülmüştür. Bu cümleden 
olarak ufak tef ek noksanlarının ik. 
mali, tesellümünü teahhüre uğrat~ 
mış olan "Doğu,, vapuru ile diğer iki 
eşi mümkün olduğu kadar kısa za. 
manda tesellüm edilecektir. "Doğu,, 
An~ ---- r!=-- - · ı..: --'- • 

tezgahlarının V(lpurlarımızı zıı.manın 
da teslim edeceği ümit olunuyor. 
Diğer taraftan yine Alman tez. 

gahlarına ısmarlanan vapurlardan 
Etrüsk ve Tırhan 'ın eşi "Kadeş,, va. 
puru da 15 güne kadar limanımıza 

gelecektir. Vapurun "Rostok,, tan 
limanımıza müteveccihen yola çık. 
tığı haber verilmektedir. Akdeniz ti
pi vapurlarımızdan "Kadeş,, in eşi 
"Şalom,, iki aya kadar tesellüm edi
lecektir. Bu suretle Etrüsk benzeri 
vapurlarımızın dördü de limanım17.a 
gelmiş bulunacaktır. 

lngiltereye •ipariş edilecek 
vapurlarımız 

Yalnız anlamadığım nokta, Deniz 
Yollan İda.resinin, Yalovaya gidip 
gelen gemilere Nuh gemisi kokusu 
bulaşmasına ne sebeple göz vumdu. 
ğudu.r. Bunu da o idare tavzih eder. 
ııe, bu mevzu her bakımdan aydın
lanmış olur. 

İngiliz vapur inşaat firmalarından 
birine 11 vapur siparişi için Anka
rada toplanan komisyon mesaisini 
bitirmiştir. Münakasa İngiliz firma. 
ları arasında açılacak ve gemiler en 
müsait teklifi yapan firmaya sipari~ 
olunacaktır. On bir vapuTun yedisi 
1,800, dördü de 4,800 tonluk olacak. 
tır. Bu gemiler hem yolcu ve hem 
de yük taşıyacak şekilde inşa edile. 
cektir. İngiliz firmaları 10 Birinci. 
teşrine kadar mufassal planlan ve 
fenni şartnameleri 'Devlet Deniz. 
yollan İşletme Umum Müdürlüğüne 

-------------:------::-:-:-:-:-:-:-:-:::::::::::::::::::..:===---...;.-----·----...;.--::;::;;;::;;;;;;;;;;;;;;;:::;:;;;:;-ı .. vereceklerdir. 

Bir- Köylü Çocuk Ezildi 
Konya (TAN) - Azari köyünde 

Mustafanın evi önünde bıraktğı a
rabanın beygirl~ri birdenbire ürk
müş ve arabayı köyün içinde kor
kunç bir süratle siirüklemiştir. Hü
seyin oğlu iki yaşında Talat, araba
nın altında kalmış ve hemen ölmüş-
tür. ~ .... 

Arabacı Mustafa, ihmal yüzünden 
ölüme sebep olmak suçundan tutul-
muştur. ~ -

• Nevşehir (TAN) - Eski Belediye 
binası yıktırılmış, yerine asri bir belediye 
binası yaptırılmağa başlanılmıştır. 1n~aat, 

bu yaz bitirilecektir. 

e Zonguldak (TAN) -:- H~lkevi. :neisi 
Akın Knraoğuz C. H. Partısl \·ıliiyet ıdare 

heyeti reisliğine, köycülük kolu reisi Ah
met Gilrel de Halkevi reisli~ine seçibniı
ferdlr. 

S U A ı:L . 
S - Leyli, meccani imtihanını 

kazanını~ fakat o sene hastalık gi. 
bi cebri sebep dolayısiyle mekte. 
be gidememiş olan bir talebenin 
hakkı zıyaa uğrar mı? 

C - Yatılı mekteplere alına. 
cak talebe miktarı mahdut oldu
ğu için" o hakkınız zayi olmuştur. 
Tekrar imihana girip kazanmanız 
lazım gelir. 

S - Lise son sınıfına geçmiş o. 
]an kimse bir veya bir kaç sene 
tahsile devam edemmiş ise lise 
mezunivet imtihanına 2'irebilir 
nıi? 

c - Her sene Nisan ve Tem. 
muz ayları içinde açılan liseyi bi. 
tirme imtihanına girer, bunun 
için Maarif Vekaletine bir istida 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

yazıp hangi sebeplerden tahsile 
devam etmediğinizi ve bu m.üddıyt 
zarfında nerelerde ve hangi işler .. 
de bulunduğunu gösterir bir vesi. 
ka ile, nüfus tezkeresi suretini ve 
yeni çıkarılmış 4 fotoğrafınızla be
raber gönderirsiniz. Yalnız bir 
müddet liseye devam etmiş olan
lar, sınıf arkadaşları liseden me. 
zun olduktan ancak bir yıl sonra 
'.iseyi bitirme lmtihanına kabul e .. 
dilirler. 

* S - Lise mezunlan ilkmektcp 
muallimi olabilirler mi? 

C - Olurlar. Bunun için maarif 
müdürlüğüne müracaat etmek ll
zımdır. w 

* S - Beş !ilene bir Fransız mek. 

tebinde okuduktan sonra İsmet İn
önü nıekebinin üçüncü sın1fından 

çıktım. Tahsilime Ankara Dil Fa. 
kültesinde devam etmek istiyorum, 
kabil midir? 

C - Ankara Dil Fakültesine 
gir.mek için, lise olgunluk imtih"1. 
nını vermiş veyahut diğer bir fa. 
külteden veya yüksek mektepten 
diploma alarak çıkmış olmak şart •. 
tır. 

* S - Ortaokulun birinci sınıfm-
dan ikinci sınıfına iyi derece ile 
geçr.niş bir talebe yaz tatilinde 
çalışsa mektepler açıldığı zaman 
imtihan verip üçüncü sınıfa geçe
mez mi? 

C -Geçemez. 

• S - HastabaklCI hemşire mt>k-

.C EY AP 
tebine girme şartlarını öi:renmek 
istiyorum. 

C - Hastabakıcı mektebi Kızıl. 

af Cemiyeti tarafından açılmıştır. 

Tahsil müddeti dört senedir. Bu 

mektebe orta tahsilini ikmal et. 

miş veya bu derecede tahsil gör. 

düğünü vesaikle ispat eden, Türki.. 

ye Cümhuriyeti tebasından olan, 

hiç bir hastalığı bulunmıyan, yaşı 

18 den aşağı 25 ten yukarı olmı

yan, iffet ehli ve iyi ahlak sahibi 

ve evli olmıyanlar girebilirler. 
Mektebi veya mesleği terki ve her 
hangi bir sebepten mektepten ih. 
racı halinde tahsil masrafını ödiye. 
ceğine dair noter tarafından tas. 
dik edilmiş bir taahhütname ver. 
mek te icap eder. 

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

=============r=========== 
TA K V 1 M ve HAVA 

8 Ağustos 1939 
SAL 1 

8 inci ay 
Arabi: 1358 
Cem. ahıu: ~2 

Gün: 31 

Güneş: 5.02 - Öğle: 
İkindi: 16.13 - Akşam: 
Yatsı: 21.06 - İmstık: 

Hızır: 95 
Rumt: 1355 

Temmuz: 26 
12.19 
19.19 
2.04 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malümata göre, hava yurdun Doğu 
Anadolu ile Karadenizin :ıark kısımların· 
da çok bulutlu ve mevzi! yağışlı, Trakya 
Kocaeli bölgelerinde açık, diğer bölge
lerde bulutlu geçmiş, rUzgAr1ar Doğu böl· 
gelerde garbi, diğer bölgelerde umumj. 
yetıe şimall istikametten orta kuvvettE 
esmiştir. 

Dün fstanbulda hava açık g~iıı, rüz· 
gAr cenubu garbiden saniyede 3 - !! met· 
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazyl.kı 
1011,7 milibar idi. Sühunet en yilksek 30.l 
ve en düııük 18.2 santigrat olarak kayde· 
dilmiştir. 

• 
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1 B.UGÜN 
ln9iliz • Japon 
Konuşmaları 

Ya.zan: Ômer Rıza DOCRU L 

1. ngilterenin Uzak Şarktaki va. 
ziyeti ''e Japonya ile yaptığı 

müzakereler, bir taraftan Çinde, di. 
ğer taraftan A vrupada ve Amerika. 
da bir çok dedikodulara sebebiyet 
,·ermiştir. Bu yüz.den Mister Cham. 
berlain ile Lord Halifaks, İngiliz. 
Parlamentosunun tatil yapmasından 
en·el, İngilterenin Uzak Şark siya. 
seti hakkında izahat vermek lüz.u. 
munu hissettiler ve ikisi de İngilte. 
renin Çine karşı takip ettiği siyaseti 
değiştirmediğini söylediler. Bu vazi. 
yet karşısında İngilterenin Japonya 
ile yaptığı müzakerelerin istihdaf 
ettiği mak!'iat nedir? Japon)·a ile an
laşarak Japon istilasını tanımak ve 
İngilterenin Çindeki menfaatlerin
den feragat etmek mi? İngiliz ricali 
bunu da kabul etmiyor ve İngiltere
nin yalnız. Tien - Sin mesele.sini hal
letmek arzusunda bulunduğunu, fa
kat Uzak Şarktaki menfaatlerinden 
birini de fedaya razı olmıyacağını ve 
üçüncü bir devlete karşı taahhütle. 
rinden feraı:at etmiyeceiini anlatı. 
yorlar. 

Fakat Lord Halif ak5, son beyana
tında Japonyanın coğrafi ve iktısadi 
vaziyeti dolayısiyle Çinde hususi 
bir vaziyeti haiz olmasının şüphe 
götürmiyeceğini söylemekle beraber 
Uzak Şarkta İngiliz. tabiiyeti altında 
yaşıyanların çokluğu \'e Uzak Şark. 
ta yatırılan İngiliz sermayesinin bü. 
yüklüğü iizerinde de durmuş ve in. 
gilterenin hiç bir vakit bunları ihla. 
le imkan vermiyeceğini açıkça an. 
}atmıştır. 

O halde İngiliz - Japon müza
kereleri, Japonyanın işgali altında 

bulunan sahalarda emniyet ve asa
yişi temin etmesini ,.e Japon işgali
nin İngiltcreye karşı hasmane nü. 
mayişler, İngiliz menfaatlerine kar. 
şı teca,·üzler vukuuna mani olmasını 
istihdaf ediyor. Halbuki işler tam 
!9..-a-...... ,.,, ..ı ..... .,.,~ ..... &ı.., A•u.1ı1ı1AJ&tj•"'• 

tekerrür ettikten başka "Tien.Sin., e 
karşı tatbik olunan abloka mütema. 
diyen teşdit edilmektedir. 

Bu yiizden İngilterenin de Ame. 
rika gibi hareket ederek Japonya ile 
arasındaki ticaret muahedesini ilga 
etmesi me!'ıelesi bahis mevzuu olmuş, 
Mister Chamberlain He Lord Hali. 
faks bu ihtimalin nazarı dikkate a. 
lındığını söylemekle beraber simdi. 
Iik böyle bir şey diişünülmediğlni de 
anlatmışlardır. Çiinkü bu İngiliz ri. 
calinin ikisine göre bugünkü gü~
lüklerin halli ümit edildiği müddet. 
çe böyle bir tedbire başvurmaya ha. 
cet yoktur. Muahedenin ilgası için 
12 ay en·elinden iki tarafın biribi. 
rine ihtarlarda bulunmaları lüzumu 
da bu tedbire müracaati düşünmeyi 
ileriye bıraktırmıya kafi geliyor. 
Japonyanın hedefi ise Şimali Çin. 

de kurduğu nizamı İngiltere, Ame. 
rika ve Fransaya tanıtmaktır. Onun 
için Çinlilere ait giimiişlerin tesli. 
mini \'e yeni para sist<"minin kabu. 
lünii n İngiltere ile yaptığı miiza. 
kerelerin bu neticeyi vermesini isti. 
JO~ e 

Fakat Çine ait gümüş n para me. 
selesini halletmek yalnız Japonya ile 
İngiltereyi alakadar etmediği, Ame. 
rika ve Fransayı da alakadar ettiği 
için İngiltere bu devletlerle temas 
etmekte ve bu yüz.den İngiltere ile 
Japonya müzakereleri bir netice ver. 
memekte, bilakis bu müzakereler 
hasmane nümayişler ve hasmane ha
reketler arasında bocalayıp durmak. 
tadır. 

İngiltcrenin anavatan filosunu ve. 
ya Akdeniz donanmasını bu sırada 
Uzak Şarka gönderememesi, ve Fran 
sa, Hollanda ve Amerika gibi dev • 
letlerle teşriki mesai ederek Japon. 
yaya söz dinletecek vaziyette bulun. 
maması, Japonyanın Uzak Şark mu. 
kadderah ile istediği gibi oynaması. 
na sebep olmaktadır. 

Yani Uzak Şarkın \•aziyeti Avru. 
pa vaziyetine bağlanmıştır. Avrupa. 
da vaziyetin tasfiyesi Uzak Şarktaki 
karışıklığın da tasfiyesine sebep ola. 
<'aktır. 

Münakale Vekili Geliyor 
Ankara, 7 (TAN) - Münakale Ve

kilı Ali Getinkaya bu ak~am 19,25 
:renile lstanbula )um'!kf'1t ~ttL 

Chamberlain 1 

istirahate 
Çekildi 

--o-

ihtiyat Donanmanın 

Ve Hava Kuvvetlerinin 

Manevra Hazırlıkları 
Londra, 7 (Hususi) - Fransanm 

Akdeniz kuvvetleri kumandanı yarın 
İngiltereye gelecek ve İngilter~ hü
kumetinin misafiri olarak, ihtiyat do
nanmanın manevralarında hazır bu
lunacaktır. İngiliz hava kuvvetleri. 
nin Fransa üzerinde uzun ııçu3lar 
yaparak İngiltercye mütecaviz bir 
kuvvet gibi dönmeleri tarzında ya
pılacak manevralara büyiik bir ehem 
miyet verilmektedir. Bu hava ma
nevraları cumaya kadar devam ede
cek ve manevraya iştirak eden tay
yareler geniş ölçüde olacaktır. 

Mister Chamberlain tatil yapmak 
üzere karısile birlikte hareket etmiş 
ve oltasını da birlikte götürmüştür. 
Mister Chamberlain, tatil müddetin
ce Londra ile drimi temasta buluna
caktır. Chambcrlainin ay sonunda 
Londraya dönmesi bekleniyor. 

Harbiye Nazırı Hor Belişa tatil 
yapmak üzere Parise gitmiştir. Bir
kaç gün evvel Mareşal Göringe :nen. 
sup olan bir Alman gazetesi İngilte
renin bugünkü siyaseti yüzünden bir 
harp çıktığı takdirde A vııstralyanın 
İngiltere ile birlikte hareket etmiye
ceğini yazması üzerine Avustr31ya 
Başvekili cevap vermiş, ve şu sözleri 
söylemiştir. 

"Hali hazırda takip ettiği siyaset 
dolayısile İngiltere bir harbe sürük. 
lenecek olursa Avustralya onun ya
nında yer alacaktır., 

* bir çok bombardıman tayyaresi bu. 
gün Singapura gelmiştir. Daha da bir 
kaç hava filosu gelecektir. Burada 
kıtaat yeniden üç taburla takviye o
lunmaktadır. 

Kok Kömürü 
Ucuzluyor 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden) -
Memleketimızde kok kömürü sarfi
yatı mütemadiyen artmakta, fakat 
istihsal&tımız bugünkü ihtiyaçları 

önliyememektedir. Bu ciheti gozo
nünde tutan hükumet bu kış halkın 
kömür ihtiyacını daha ucuza temin 
edebilmesi için hariçten ithal edile
cek kok kömürünün beher tonundan 
alınmakta olan 7,5 lira gümrük res. 
mini iki liraya indirmiştir. 

--o--

G ö bel s Venediije Gidiyor 

TAN 

INGILTEREDE SiPERLER KAZILIYOR. 

Susuzbağ 
Kuruçeşme! 

Yazan: B. FELEK 
• 
1 stanbulda hakiki manası idrak 

edll!ie hiç te hoşa gitmiyecek bir 
sürü semt vardır. Mesela Yerebatan 
ne olur a olsun insana iyi bir tesir 
bırakmıyan bir i imdir. 

B ir rübu asır evvel askerler Fransız cephesinde tıpkı resimde görüldüğü gibi 

çamur ve bataklıklar içinde siper ka zıyorlardı. Bugün İngilteredc silah altma 

çağırılan kura efradı yine ayni vaziyette bulunuyorlar. Fakat bu sefr siperler İn
giliz topraklarında kazılmaktadır. Yukarı ki resimde siperde çalışan bir İngiliz nefe
rini görtıyoruz. 

Sofya Bulgaristanın · 
Seferberlik Yaptığı 

Haberini Tekzip Ediyor 

-<>--

Bir Mısırlının Mektubu 

Dedikodulara 

Sebep Oldu 
Kahire, 7 (Hususi ) - Vaktile "Ye

şil gömlekliler,, adını taşıyan faşist 
vari teşkilat reisi Ahmet Hüseyinin 
Hitleri müslüman olmıya. davet eder 
yollu bir mektup kaleme alması ve 
bu mektubu gazetelerde neşretmesi, 
yalnız Mısırda değil, bir çok ye:-ler
de bir sürü dedikodulara sebep oJ. 
mustur. 

Faşist mukallidi olan genç Mısırlı, 
Hitlere gönderdiğini söylediği davet
namede: 11Sizin de, Alman milletinin 
de insanlığa karşı bir mesajınız yok. 
Beşerin ıstıraplarını tahfif için hiç
bir şey vaadetmiyorsunuz. Bütün he. 
definiz dünyaya hakim o,lmaktır. Son 
ra ne olacak? Hiçbir şey. Çünkü prog 
ramınızda hiçbir şey yok,, diyor ve 
Nazistlerin programındaki boşluğu 

Müslümanlığı kabul etmek ve onun 
hedeflerini tahakkuk ettirmekle dol. 
durmayı teklif ediyor. 

Faşist mukallidi Mısırlı gencin bu 
hareketi Mısırda da iyi karşılanma
mıştır. Hatta bir çokları bu hareketi 
gülünç bulmuşlardır. 

Rumen • lngiliz 
Müzakereleri Bitti 

Dün akşam çıkan gazeteler, Bul-ı ra,, gazetesi Rumen manevralarına 
garistanda otuz yaşına kadarki bütün ait yazdığı bir !~zırla no:ua~y~nın 
gençlerin silah altına çağırıldıklarını bu manevralar ıçın 300 bın ıhtıyatı 
bunların Türk _ Bulgar ve Rumen - silah altına çağırdığını, m~nevrala~ 
Bulgar hudutlarına sevkerlildiklerin.i, rın Rumen - Macar hucludıle Dobrı. Sofya, 7 (Hususi) - Dobrncada 
ayrıca bütün ihtiyat subayların bır cada yapılacağını, biitün molörlü kı- Silo inşası için İngilizler tarnfınclan 
davet vukuunda nerede ve ne ~il- talarla, tayyarelerin bu defakj ma - yapıJan teklifin Rumen Münakaliıt 
de vazife alacakl!lrının tesbit ve Han nevralarda geniş ölçüde tecrübe edi. Nezareti tarafından kabul edilmesi, 
edildiğini, hududumuz dvarmda!d leccğini ve ayrıca Karadeniz ve Tu. Almanyada asabiyet uyanaırmı~tı~. 

1" rı,.,. na filolarının da harekata denizden Diğer taraftan Dnes gazetesı, vam olunntii'K:fa 6€faM~t',"".8ul'g~1snn'l ~ ~ ı UllclUdll .ı~m tU\, ~UÇ\,.'Q\.l.1:1 uu .ua.· ı \Ull t:u -.ın:..) 1.111;: XJv. li:l .;:.. 

dan kara yoluyla memleketimize gel. ber vermelcted:r. kumeti arasında devam eden 
menin yasak edildiğini yazıyorlardt. Gaz ve kimya harbi müzakereler bittiği cihetle yakında 

Bu meseleler hakkında Sofyada Yalnız Bulgar gazeteleri halen neticenin resmen ilim edileceğini ve 
salahiyettar makamlar nezdinde tah- Bulgaristanda hutün halkın gaz ve bu anlaşmıya göre, Romanyaya beş 
kikat yaptık. Bize verilen malumata kimya harbine karşı müdafaası için milyon sterling kredi verileceğini ve 
göre, halen Bulgaristanda seferber- geniş ölçüde hazırlıklar yapıldığını bu para!'lın mühim bir kısmile Roman 
lik yoktur. Yalnız efradı yeni ve rno- gizlememektedirler. Bu arada evvela yanın lngiltcreden mühim miktarda 
dern silahları kullandırınıya alıştır- kalabalık şehirlerden başlamak üze- harp levazımı satın alacağını haber 
mak için talimler yaptırılmaktadır. re, halka gaz maskeleri dağıtılmıya vermektedir. 
Ancak bu vesile ile her ihtimale kar- başladığı ve bugunlerdc bir yabnncı ----

şı umumi hazırlık mahiyelindP. geniş 
bir askeri faaliyet göze çarpmakta
dır. Harbiye Nazırı Sofyacla bulun. 
madığı cihetle bu şekilde hazırlan-

memleketten 200 bin maske ge'eceği Mister Strang Dün 
ve bunu diğer siparişlerin takip ede
ceği haber verilmektedir. 

makta olan ordunun resmen ne va- Demokrailerin Zaferi 
kit ve nerede manevra yapal·ağı he- Çekleri Kurtaracak · 
nüz ilan edilmiş değildir. Bütün hu- Londra, 7 (A.A.) - Eski Çekoslo. 

Londraya Döndü 
Londra, 7 {Hususi) - Moskovada 

yapılan müzakerelerde mühim bir 
rQl oynıyan ve hariciyedeki kendi iş
lerile meşgul olmak üzere geri dönen 
Mister Strang bugün Londray:ı gel. 
miştir. Moskova müzakereleri kendi
sinin gıyabında devam ed~cektir. 

Berlinde Hususi Kamyon 
ve Otobüslerin Müsaderesi 

Susuzbağ, Kuruçe me de böyle! 
Hatta ben Şişliyi bile pek iyi kabul 
etmem. 

Bunları size yazmamın sebebi, İs
tanbul semt ve sokaklarında yeni 

bir tesmiye yapılmasını istemek de· 
ğildir. 

Ben şehirlerin, köylerin, semtlerin 
''e sokakların sık sık isim değiştir. 
mesine muarızım. Bu isim dcği~tir
meden beklenen şey ne olursa olsun 
halk bundan dolayı sıkıntıya uğrar. 

Birçok sokakların tapu kayıtlarile 
bugiinkü isimlerinin birbirini tutma
ma!lı )'Üzünden bir sürü mü külat 
olduğunu bilenler az değildir. Ne ise 
bunu başka zaman miitalea etmek 
iizere maksada giriyorum. 

Dört giin katmak iizere An
kara'ya eitmi._tim. A v d c t t e 
8.20 de Ankaradan kalkan gece 
trenini tercih ettim. Ucuz, 
külfetsiz ve rahattır diye. 

Gar büfesinde alelacele, 

tenha, 

Alman-
yadan Yahudi malı kaçırır gibi bir. 
kaç lokma yemek yedikten sonra ha
reket vaktinde ancak Ankara garına 
girt'n trene koşarak gittim. Kondiik· 
törii bulup yatağımı aldım. Tren 
kırk dakikalk bir teahhurla kalktı. 
Kim bilir, belki llir fenni sebeple 
böyle geeikmi tir diye ses etmedim. 
Zaten ertesi günü vaktinde Haydar· 
paşaya nrdığı için ses çıkarmıya da 
hakkım yoktu. 

Bir yataklı ngonda bir gece seya. 
hat etmek için insanın kurşun gibi 
ağır bir uyku!'iu olmalıdır. Yoksa he. 
le böyle ebpres harici katarlara , ·e· 
rilen yatak arabalarının tavanların· 
daki si bemolden do diyeze kadar 
değişen sesler \'e tekerlek dairesin
den çıkan madeni ıüriiltiiler normal 
hassasiyette bir adamın uyumasına 
imkan bırakmaz. Zaten ben yatak 
arabalarını sadece bir uzanmak için 
tercih ederim. 

işte bu kanaatle yatağıma uzan
dım ve bütün gece u~·umadm. 

Sabahleyin Arifiyeden geçerken 
yataktan kalkıp yüziimii gözümü yı
=<.amak üzere 18vaboya girdim. 

Yalak ,.e etrafındaki mermer bana 
?e:C kurak g<>riindii. 
Musluğu açtım. Yetim gözyaşı gibi 

bir iki damla akf;ktan sonra durdu. 
Sıcağı actık. Orası da hos. Çın~ırağı 
çaldık . Kondiiktör geldi, Görüştük: 

- Su ::ok! 
- E\et! 
- Ne olacak? 

- Vallahi Reyim, sekiz numara-
daki yoku musluğu a!;ık bırakmış, 

sabaha kadar su akmış ve bitmiş. 

- Şimdi? 

- Şimdi, size sürahi ile su geti-
re~·im de yüziinüzii yıkayınız. 

Muhaverenin alt tarafını din1emt'. 
Berlin, 7 (A.A.) - Propaganda 

Nazırı Göbels, İtalyada Venediğe 

gitmek üzere bu akşam Salzbur~dan 
hareket etmiştir. 

dutlarda sükünet mevcut olup, hu- vakya Reisicümhuru Benes, Cam
dudumuza kadar da karadan yo!cu bridge'de bir liberal toplantısında 

nakliyatı yapılmaktadır. Resmi ma. verdiği konferansta demokrasilerin 
kamlar memleketimize gelecek veya galip geleceğini ve bu zaferin Çekos
buradan Bulgaristana giderek yolcu- lovakyanın kurtuluşunu tazammun 
lara mümanaat edildiği haberini tek- edeceğini söyledikten sonra diktatör 
zip etmektedirler. rejimini şiddetle tenkit etmiş ve biz-

Son günlerde Sofya matbuatı bil- zat büyük demokrasileri kendi prt'n
hassa Türk ve Rumen mancvralari!e. siplerine imanları olmamakb itham 
memul olmaktadırlar. Bu arada "Zo. eylemiştir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Dün Berlinde nize liizum yok! Medeni bir memle
askeri makamat tarafından hnsm.~i kette rahat etmek i~in ancak yatak
kamyon ve otobüslerin müsaderesine Jı \'agonla seyahat edilir. Bundan 
girişilmiştir. daha liiks ''asıta )·ok. Orada da yü-

• 

• 

• 

HADİSELERİN İÇYUZü 
ı·ransız yüksek zabitlerinden bazıları, Fransa hükıl

nıetine Daıızig'deki askeri hazırlıkları tetkik etmek ü-
2ere oraya İngiliz ye Fransız askeri mütehassıslılt'ın. 
dan mürekkep askeri bir heyetin gönderilmesini teklif 
etıni~lerdir. Çünkü gayri askeri menhalardan gelen ha. 
bt'rlcre itimat edilememektedir. Eğer Danzig Ayanı 
b(iyl<' bir heyeti reddederse, o vakit Nazilerin bövle bir 
tetkike tahammülleri olmadığı anlaşılacaktır. Fransa 
hükumeti bu teklifi tetkik etmektedir. 

lngiliz hükumetine Türkiye hakkındaki raporu
nu götüren Frann:r. Kumandanı General Hunt
zinger, lngiliz Hava Nazırını ziyaret ederek, Ya
kın Şarkın ve Şarki Akdenizin müdalaaaı için 
hazırladığı plan hakkında izahat vermiftir. ln
giltere hükumeti, bu huıuıta Franıa ile müşterek 
bir plan ha:r.ırlıyacaktır. 

* 
fnr.iliz Entf'Jlicens Servisinin istihbaratına göre, Al-
manların Cenubu Şarki Avrupasındaki hazırlıkları en· 
di~e ,·erecek bir şekil almıştır. Efkan umumiye 
Danzig'le me~gulken Almanların burada bir emri ,a. 
ki ~ apmalanndan endişe edilmektedir. Hitlerin pla· 

mm değiştirdiği ve Polon~·a:rn Slovakya üzerınden ta
arruz edeceği zannedilmektedir. Onun için Almanya, 
ahiren l\lanristanla Roman~·a arasındaki hudut hadi. 
sesinin izam edilmiyerek hallolunmasını tavsiye etmis .. 
tir. Ve Polonyanın İngiliz Sefiri, bu husustaki İngili~ 
istihbaratı hakkında hükumetine malılmat \'ernv·k iı. 
zer~ tayyareyle Varşo,·aya gitmiştir. 

* 9 Almanya Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop birçok 
/ngiliz ricalini Nuremberg parti kongreıine da
vet etmiftir. /ngiltere hükumeti davetlilerin bu 
davete icabet etmelerini muvafık görmü,tür. 

* • Alman ordusu ağustos sonunda 2.500,000 kişiyi bula
cak \'e harbe hazır bir vaziyette bulunacaktır. 

* • Almanya Macariıtana S/.~vakyayı vermeğe karar 
vermiftİr. Buna mukabil Alman ordulannın Ma
cariıtandan geçmeaini temine çalı,acaktn • 

* Almanya dahilinde hoşnutsuzluk artmıştır. İngiltere 
hu hoşnutsuzluğu arttırmak, n halka harp tehlikesi. 
ni anlatmak üzere propagandayı arttırmıya karar ver· 
mistir. 

ziiniizü yıkıyacak su bulamazsanı:ı 
• dikkat edin: Su bulamazsanız di. 
yorum - artık ne dii iinür, na ıl mü
teessir olursunuz? Bunu sizin takdi
rinize bırakıyorum . 

- Efendim! Kumpanya ne yap. 
sın? Yoku musluğu açık bırakmış. 
Boş lif ve fena cevap! Çiinkü; bir 

kere yataklı vagon lavabolarının 

muslukları eğer bozuk değilse a~ık 
bırakılamaz, yayladır. Kendi kendi
ne kapanır. Sonra her ne sebeple o
hırsa olsun \'agonda su biterse ilk 
istasyonda suyu tazelemek lazımdır. 

Daha sonra otelinde akar suyu ,,e 
temizlik \'asıtalarını tamamlamıyan 
otelci muahaze edilir de böyle bü
tün bir araba yolcuyu susuz bırakan. 
lara bir şey sorulmaz mı? 

Daha sonra yataklı vagonlarda bir 
soğuk, bir sıcak su depoları \'ardır. 
Bu trenlerde sıcak su da yok! 

Neden? 

Sıcak havada ısıtmıvorlarsa hari 
deposunu doldursunlar 'da böyle bir 
kaza olunca yolculara o depodan su 
\'ersinler. 

Aziz karilerim. Yataklı vagonla se. 
yahat edecekseniz çantanızı, parde--------------------·--------------"""!" _____ _:_·-----------------~_:. __ ..!J siinüzü, valizinizi alırken bir de su 

ibriti alman unutmavın! 



' 
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BirŞof örSultanahmette 
Bir Körü Çiğnedi 

Tevkif Edilen Şoför, "Kör Olduğunu Bilseydim, 

Başka Türlü Tedbir Alırdım.. Diyor 
Evvelki gün tam gece yarısında ı değneği sağ feneri parçala«lı. Müsa. 

Sultanahmet parkının öntinde ve tam demeden sonra bu adam yere düştü. 
camiin karşısında şofor Vahap Süre- Agzından kan geJmiye başladı. Ben 
tin idare ettigi otomobil Ticaret mek. yere indim. Bu vaziyeti görünce is
tebine dogru ilerlerken iki gozü kor timdat cttım: 
Osman isminde bir ihtiyara çarpmış· - Can kurtaran yok mu? diye ba
tır. Osman kaldırıldığı Cerrahpaşa ~ırdım. Bir kadınla iki erkek geldi. 
lıastanesinde dun ölmüştur. Tabibi ler. Maksadım bu adamı kurtarmak. 
adil Enver Karan cesedi muayene tı. Beraber yaralıyı otomobile koy
etmiş ve gömülmesine izın vermiştir. duk. Bir çocuğu da polise göndermiş. 
Muddeiumumilik yakalanan şoför Va tim. Bu sırada bir polis geldi ve ba
habı, dun saat on sekizde Sultanah-
met sulh birinci ceza hakimine vere. 
rek sorgusunu yaptırmıştır. Hakirn, 
Vahabı tevkif etmiştir. Vahap Silret 
](endisini müdafaa ederken: 

- Ben Sultanahmet tramvay te
vakkuf mahallinden parkın arkasına 
geçti~. Alman çeşme.sinin ôn~nde 
saatte on beş, yirmi kilometre surat
le yolun sağını takip edf'rek He .. li
Y$dum. Gece karanlıktı. Birdenbire 
2 5 metre kadar önümde bir adam 
belirdi. Ben hemen sola kırdnn. Bi
raz sonra bu adam süratle geldi. 0-
tomobiİimin üstüne çarptı. Elindeki 

icra Memuru ile 

Polisi Dövmüı 
Üçüncü icra memuru muavini Ke

mal, bir hafta evvel yanına Fati.h 
merkezi polislerinden Mehmet Tez. 
gahı alarak bir tahliye emrini yerine 

getirmek için bir hafta evcl. Fati!1-
te Aşık Alipaşada Fazılı~ evıne gıt· 
miştir. Kemal kapıyı çalmış, Fazılın 

refikası kapıyı açmıı, Kemal vaziye. 

ti kendisine anlatmıştU'. Fazıl evde 

10kmuı. Kadın memura: -.-
- Bu~us. evde oturunus. .ko

eaını ça~tayım, demiş. Kemalle po-

lis bir odada bekliyorlarmış. Kadın, 

1'azıla haber göndermjş. Biraz sonra 

Fazıl gelmiş ve derhal Kemalle polis 

:Mehmedin üstüne atılmlilt ikisini de 

tokatla, tekme ile dövmüş ve soka. 
ja atmııtır. Doktor Kemalle Mehme

din dövüldüklerini bir raporla tesbit 

etmiştir. Fazıl da mahkemeye VPril-

miştir. .. ""' .... ., .......... 

Dün Asliye Birinci Ceza mahkeme 

sinde Fazılın duruşmasına devam e. 

dildi. Fazılın refi~ası Hanife ile bal

dızı müdafaa şahidi olarak dinlendi

ler. Bunlar Pazılın memurları döv

mediğini ve hakaret bile etmediğini 

söylediler. Suçlu mevkuftu. Mah

keme, Hanifenin kahvehaneye gön

derdiği Münevver isminde bir kızın 

phit olarak dinlenmesine karar ver

di ve davayı talik etil. 

na: 

- YarahVl sen göturme, sıhhi im
dat otomobili gelir, götürür, dedi. 
Bu suretle yaralı tam yarım saat bek 
ledi, kan zayi etti. Sonra öğrendim 
ki, bu adam ama imiş. Kolunda bir 
işareti de yoktu. Eğer amn o!duğunu 
bilseylim başka türlü hareket r.der, 
otomobilimi sola kıraca~ma durur. 
dum. Çünkü otomobilimin frenleri 
gayet hassastır. 80 kilometre bile gi
derken bir metrede durur, diyol'Ciu. 

Hakim Reşit, suçluyu ve dosya&ını 
müddeiumumi11ğe iade etti. 

Bir Sairlfilmenam 

Pencereden Düıtü 
Fenerde Kiremit mahallesinde :lO 

sayılı evde evvelki gün "Seyrifilme. 

nam,. hastalığından doğma bir facıa 

olmuştur. Emlü Bankası bekçilerin

den İbrahim bu eve misafir olarak 

gitmiştir. Gece yatarken karyolasın

dan kallcmış, her vakitki gibi evin i. 
çinc:le gezmiye başlamıştır. Bir aralık 
pencerenin önüne gitmiş ve k:ıpalı 

bulunan peneerenin üstüne düpnü1-
Tin. ~UKULun ı~ıe czrm ve ~"t:ı ı;eı-

ve kırılmış, İbrahim de yere yuv<ır

lanarak başından ağır surette yar:ı

Janmış ve biraz sonra ela ölmüştür. 

Tabibi adil Enver Karan dün cese

dini mu.yene etmiş ve gömülmesine 

milsaade etmi~tir. Hadisede bir kasıt 

olmadığı için muddeiumumilik taki. 

bat yapmıya lüzum görmem.~tir. 

. 
Karaıarda iki Cinayet 

3 Ölü, 2 Yaralı Var 
Beypazarı kazasının Karapr Qa

hiyesinden yazılıyor: 

Nahiyemize bağlı Yeğerler ve Kö

seler köylerinde iki cinayet olmuş-

tur. 

' 'I' AN 

Eczayi Tıbbiye 
ilanları 
,-o-

Müstahzarlar için Konan 
T akyidatm Aslı Nedir? 
Eczayı tıbbiye ilanlarına vazedilen 

takyidat münasebetile yanlış ba7.ı 
tefsirlere yol açılmış, reçete ile veri
len iliç\frın yevmi gazete ve mec. 
mualarda ilin edilemiyeceği, diğer 
ilanlara da resim dercedilemiyeceği 
zannedilmişti. 

Sıhhiye Vekaletine vaki müraca&t 
ve teşebbüs neticesinde bu zannın 
doğru olmadığı an!aşılmıştı::-. "Filha
kika.. matbuat tarafından yapılan 

müracaata Vekaletçe verilen ce. 
vapta neşri memnu resimler izah e. 
dilerek menedilen reklam resimlPri. 
nin şantaj mahiyetindeki mübalağalı 
resimler olduğu, yoksa müstahzar1a
rın kendinin veya ambalajının ilh ... 
dercinde hiçbir mahzur bulunmadığ\ 
beyan edilmektedir. Sıhhiye Vekale
ti, reçete ile satılan ilaçların da diğe-r 
ilaçların tabi olduğu şartlar dahilin· 
de yevmi gazetelerde llinlarının ya
pılmasına müsaade edilmekte oldu. 
ğutıu ilaveten bıldirmiştir. 

-0-

Artvin Gençleri 
Yayl.Sya Çıktılar 

Artvin, 7 (A.A.) - Artvin halke· 
vinin muhtelif şubelerine mensup o
tu• genç. Çoruh ve Kars V'ilayetlcri 
hududundaki Bı.ilbül yaylasında ter. 
tip edilen kampa ve ~enHklere iştirak 
etmek üzere şehrimizden ayrılmış

lardır. 

Çoruh ve Kars vilayeti halkmdan 
binlerce köylünün bu mevsimde top
landıktan 2700 rakımlı Bülbül yay. 
lası ile civar yaylalarda toplu bir 
halde bulunmakta olmalarından bi· 
listifade her iki komşu vilayet hal
kevleri mensupları bu sene de bu 
yaylada bir kamp kurmuş bulunu. 
yorlar. 

POLiS: 

Ttrltanda Bir Kaza 
Galata rıhtımına bağlı olup Kara-
~ '-•-'Irat ........ ~lr+ .. i")"" ~·"~ 
vapuru yoıcularınaan '* yaşınaa 

Fehmi elini vince sıktştırmaaı neti
cesinde parmakları ezilmiştir. Yara
sı ağır olan Fehminin yoluna devam 
etmesi doğru görülmediğinden Be
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Otomobil Kazaları 
Numarası ve toförünün ismi he. 

nüz mal\.ı.m olmıyan bir kamyon Top 
kapı haricinde Gümü~uyu mevkiin 
den geçerken Çekmecenin Kraç kö. 
yü sakinlerinden Yusuf Durmaza 
çarparak muhtelif yerlerinden ağır 
yaralamıştır. 

Kuduz Kedi l11rmıı 

T rakyada Güzel Bir 
Nahiye Merkezi: Polos 
Kırklareli (TAN) - Kırklarelinin 

Polos kalesinin eteğindeki Polos na· 
hiye merkezinde 273 ev vardır. Mül. 
hakatındakilerle beraber ev adedi 
1200 ü bulmaktadır. 

Dolahan, Bedre, Kadıköy, Erikler, 
Çayırlı, Karahamzadan murekkep o· 
lan köyleri, bir halka şeklmdc, mer· 
kez nahiyenin etrafında bulunm3k. 
tadır. 

İdari bakımdan tam teşkilatlı olan 
Polos nahiyesinin köyleri arasındaki 
yollar, geniş birer şose halin1cdir. 
Bu yollar, her sene muntazaman ta. 
mir edilmektedir. Her köyde tele
fon da mevcuttur ve §ebeke çok 
muntazamdır. 

Her köyde mükemmel okuma oda· 
lan vardır. Bµ odalarda Trakya ne~ 
riyatı, ttıuhtelif gazete ve mecmua· 
lar bulunmakta ve muntazaman gel· 
mekted>r. 

Polos ve Bedre köyünde birer rad
yo da mevcuttur. 

Her köyde, muntazam köy odala. .. 
rı ve umumi helalar mevcuttur. 

Polos nahiyesinde halkın ekseri
yeti çiftçidir ve daha ziyade çavdar 
yetiştirilmektedir. Bu sene mahsul 
bol olduğu için. köylü sevinmekte
dir. Eskiden bağcılık müterakki i. 
ken, sonradan gerllemeştir. Bugün 
Bedre'de 1000, Polos'da 500, Dola. 
handa 300 dekar bağ mevcut olup, 
üzümleri Tekirdağ şarap fabrikası
na gönderilmektedir. 

Bedrede 10, Çayırlıda 3, Dolahon. 
da 2 dekarlık meyva ve kavaklık 

mevcuttur ve bunlar, köylünün orta 
malıdır. 

Polos nahiyHi içinde 342 beygir, 
830 merkep, 73 katır, 4683 sığır. 279 
manda, 31084 koyun ve 729~ keçi 

bulunduğu son araştırmalardan öğ. 
rPnilmiştir. 

Bu senenin başında, 34 ıniiessis 

ortak ile teşekkül eden kooperatif, 
köylüye cok yardım etınektt\ sıkın· 
tıh zamanlarında para yardımında 
bulunmaktadır. 

Ortak adedi 260 a, sermaye 3400 
liraya çıkmış bulunmaktadır. Bugü
ne kadar kbyliıye 22 hin lira para 
vardımında bulunuJmuştur. Bu sene 
ortak nıevcudu 500 e çıkarılacaktır. 

Polos nahiyesi hayvanlarının ı~Ja. 
hı için dört aygırlık bir aşım durağı 
inşa edilmiştir. Yanıbaşında da 200 
liraya bir tavuk küm91;i yapılmı!"tır. 
Burada cins tavuklar iiretilece~. bun 
lar ve yumurtaları köylüye dağ'ıtıla
r.aktır. 

Her köyde mandıra da mevcuttur. 

Bilhassa Polos'da Mustafanm yap. 
tırttığı mandıra, Kırklareli vilaye. 
tinde essizdir. Gelecek sene her koy
riP. bu tipte mandıralar yaptırılacı:tk
tır 

Polos nahiyesinin en büyi.ık derdi, 
c:11suzluktur. Her köyde umumiyet
ı~ kuyu ve kaynak suları içilınekt.e
dir. Lakin kurak senelerde yazın ku. 
yular kurumakta ve halle çok mi.ış. 
kül vaziyette kalmaktadır. Susuzluk 
derdine esaslı çare bulunması için, 
arte:ıiyen kuyuları açılması clii ünül
mekte, bu maksatla köy bütçelerine 
hP.r sene konulan bir miktar para, 

ankaya yatırılmaktadır. 

Uç senedenberl Polos nahiyesine 
180 muhacir getirilmiştir. Bunlann 
bir kısmına yeniden evler yaptınl

mıştır, bir kısmı da mevcut evle-re 
yerjeştirilmiştir. Bu sene muhacirler 
için yeni evler yaptırtılacaklır. 

Karacasuda 100 Yaşında 
Bir Delikanlı! 

Aydın (TAN) - Karacasu kazası· 
nın Geyre koyünün bir de meşhur 
Hacı Efesi vardır. 

Bir asırlık ömrü olan Hacı Efe, 
bugün beş yaşındaki son çocuğile, 

kimsenin yardımına muhtaç olma
dan köyde dolaşmakta, icabında kö
ye 4 • 5 kilometre uzakta bulunan 
tarlasına kadar da yalnız başına gi
dip gelmektedir. 

Kumkapıda Çeıme sokağında otu
ran marangoz Leon ile Çarpkapıda 
kahvecilik eden Hakkının oğlu 5 ya. 
pnda Sabahattin zabıtaya müracaat
la mahallede bapbo§ gezen bir kedi 
tarafından ısınldıklarını iddia etmiş 
lerdir. Kedi halk tarafından ta~la 

öldürülmüş, Leonla Sabahattin ku
duz hastahanesine kaldrrılmışlardır. 

Soyadı Kanunu tatbik mevkiine 
giresiye kadar Hacı Efe adile anılan 
asırlık ihtiyar, o gündenberi kendi
sine Hacı Efe diye hitap edenlere 
çok içerlemekte ve: 

- Benim adım şimdi Mustafa U
zundur, diye bağırmaktadır. 

'10 yıl evvel Rumelide askerliğini 
yapan Mustafa Uzun, hiç düşünme
den o zamanki askerlik teşilatını ve 
kumandanlarını aRlatır. Hacı Ele Mu•tala Uzun 
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RADYO 
:ANKARA RADYOSU 

Türkiye 

Türkiye 

T. A. Q. 

T, A. P. 

Radyodifüzyon Postal av 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

19.74 m. 
31,'70 m. 

1595 Kes. 20 Kw, 

9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 8. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk mlizi~I: 1 -
IWseynl pe!lrevi. 2 - Nuri H lll Poyraz 
- Hüseyni şarkı - Artık yeti lr. 3 -
Hüseyni şarkı - Sevdiğim cemalin çfin
ku 11öremem. 4 - Kanun taksimi. 5 -
Tanburi Cemil - Huseynt §arkı - Gör
mek ister gözlerim. 6 - Sndettln Kayn k 
- Gülizar tUrkil - Bağrıma Uış basay
dım. 13 Memleket saat ayarı, ajans '< 

meteoroloji haberleri. 13.lfi - 14 Müuk 
(Karışık program - Pi.) 

19 Program. 19.05 MUzık (Oda m{lzlğl
Pl.) 19.30 Ti.ırk müziği (Fasıl heyeti) 20.15 
Konuşma. 20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20 50 Tilrk 
mUz.lli: (Muııterek, solo taıanniler ve o· 
yun ha\•aları) 21.30 Konuşma (Verem hak 
kında - Doktor: Muhit Tümerkan tar -
fından) 21.45 Neşeli pUıklar - R. 21.50 
Müzik (Senfonik plı'lklar) 22.30 Müzik 
(Kabare vesaire - Pl.) 23 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvilAt, kambı

yo - nukut borsası (fiyat) 23.20 Milzik 
(Cazbant - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki prog
ram. 

Kasımpaıada 
Sünnet Düğünü 

Çocuk Esirıeme Kurumu Kaııımp~ea 

nahiye kolu bir sünnet dü uni.1 terUp ede
rek yoksul ve mUhtacı muavenet 17S ço
cuğu sUnnet ettirmiştir. Bu sünnet esna
sında yavruların iyi bir vakit geçirmeleri-
; temin etUrmi3tlr. 

ASLAN VE ESKIHISAR 
MÜTTEHiT ÇiMENTO YE 
SU KiRECi FABRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

ikinci davetname - ikinci ilan 

Aslan ve Eskihisar müttehit çi
mento ve su kireci fabrikaları ano
nim şirketi hissedarlarının atideki 
ruznameyi müzakere etmek üzere 
fevkallıqe ~µrettf; içtimaa çiavet o. 
lundukları 21 Temmuz 1939 tarihin
de ticaret kanununun muaCfdel 386 
UJ. J'ı t,.,UUD UQl,.l;L \J.&..IUU.1ıııUfi,U&~\.UU. 4 :." 

ti mezkure hissedaranı 7.lrde mun
deriç ayni ruznameyi müzakcr~ et. 
mek üzere 25 Ağustos 1939 tarıhine 
müsadif Cuma l{ünü saat 15 de Be
voğlunda İstiklal ca~desin~e Serk! 
boryan (Cercle .d'O:ıe~t) bınasında 
ikinci bir fevkalade ıçtımaa davet o
lunurlar. 

Ru•namei Müzakerat : 

ı _ Şirket sermayesinin tezyidi, 

2 _ Şirket dahili nizamnamesi~i? • 
muaddel 14 üncü maddesinin tAdılı. 

Muaddel 14 üncü maddenin şekli 
hazırı: 

"Sirketin umur ve masalihi heye-
ı ti umumiye tarafınd.an mans~p ve 
üçten dokuza kadar azadan murek
kep bir meclisi idareye ihale olunur. 
Meclisi idare azalık müddeti üç sene 
o!·..ıp her sene kıdem itibarile bun. 
la_.n sülüsü tecdit olunur." . 

Muaddel 14 üncü maddenin tadıl
den sonra alacağı şekil: 

Yejerler köyünde Bekir oğlu İzzet 

ile ~fustafa isimli tahısları öldürdü

ğü için 1:5 yıl hapse mahkum olan 

ve 10 yılı yattıktan sonra altı ay ev

vel tahliye edilen Hüseyin oğlu Mus

tafa, yanında on yaşlarında kızı Mü

nevver olduğu halde, çift sürmek ü. 
zere köyünden Beypazarına gider

ken, üç mavzer kurşuniye öldürül· 
müştür. 

* Hrantın idaresindeki Maltepe 

Mustafa Uzun, dört defa evlenmiş, 
fakat hiçbir zaman iki hatun kişi ile 
ayni zamanda yaşamamış. 15 çocu
ğu olmuş, 3 eşile l O çocuğunu top. 
rağa gömmüş, şimdi beı çocuğu vur· 
~fi de erkek ... Son aileslle 10 yıl 
evvel blrlepnif, bundan iki çocuğu 
olmut. blriai 9, ikinciai 5 yapnda ... 

"Şirketin umur ve masalihl heye
ti umumiye taramından mans~p ve 
üçten yediye kadar az~dan murek
kep bir meclisi idareye ıhale olunur. 

Mustafa Uzundan, yaşama tarzını Meclisi idare azalık müddeti üç sene 
olup hfft"""sene kıdem itibarile bunla
rın sülüsü tecdit olunur." Eski Makine Şubesi 

Müdürünün Duruıması 
Yolsuzluk yaptığı iddia olunan be· 

tediye eski makine ve sanayi §Ubesi 

müdurü Nusret Kulinin muhakeme

sine diın Asliye birinci ceza mahke

mesinde devam edildi. Mahkeme ge

çen celsesinde ehli vukuftan rapor 

istemişti. Dün gelen rapor okundu. 

Bu rapora göre münakasaya iştirak 

etmiyen firmalar işte bir kazanç gör 

medikleri için münakasa~;:ı girmed'k

lerini ve başka bir sev olmadıcını 

si>y l üyor lardı. 

Muhakeme yerine getirıımtyen Dir 

talimatnamenin tekidi için talik e
dildi 

Yeni Bira Fiyatları 
Ankara, 7 (TAN) - Bira için ta. 

yin edilmiş Olan resim haddinin litre 

başına fişe ve fıçı birıısında vasati 

4 Ura ıo kuruı olarak cleğiştirilmesi 

takarrur etmiştir. 16 Ağustostan iti
baren tatbik edilecek olan bu 'karar. 

r.ame Vekiller Heyetince tasdik e

dilmistir. 

Maktulün vaktile öldürdüiü lzıe-

plakalı bir otomobil Şişliden geçer
ken o civarda Haydarlı apartımanın 
da ()turan 70 yaşında Zafere çarpa. 
rak yüzünden ağır yar~ı§tır. * Şoför Hayri tarafından idare o. 
lunan 2244 numaralı otomobil Bo. 
lazkıen caddesinden geçerken Bos

tanbaşı mahallesinde oturan Nimet 
t . baba Bekir ile damadı Rıza ve 
ın 11 

• • ismindeki kıza çarparak başından 
TQP&ç Mustafa, kaül olmak zannıle 

yaralamıştır. 

tevkif edilmiştir. * Ha darın kullandığı 3046 numa 
Köseler köyünde çok sarhos olan y 

1 D "lbe H ·1 İbrahim. ôtedenbe- ralı otobüs Sirkeciden geçerken yo 
ı r asan ı e C 

1
•
1 

arak 
ri araları açık bulunan 72 yaşların· çavuşu Mehmet e a e çarp 
da Talip Mustafa ve oğlu Hasan ile muhteli! yerlerinden ağır yarala. 

ağız kavguına tutuşmuılardır. Kav. mıştır. 

ga büyumüftur. Neticede, evvelce * Şoför Hasanın idaresindekiw ot?,
bir katil meselesinden on beş sene mobil Samatya tramvay duragı o. 
mahpus kalmış olan Talip Mustafa, nünde tramvay bekliyen 8 yaşında 
bıçakhl Dilber Haaanı ve onun karı~ı tsmaile çarparak başından ailırca ya. 
Hatice ile baldızı Zeynebi muhtelif ralamıştrr. 
yerlerinden yaralamıştır. Talip Mus- _..;.o-

tafanın oğlu Hasan da koşup evind .. en Yeni Taylaler 
mavzer tüfeğini almıt ve onunla Ca- Ankara, 7 (TAN) - BaşvekAlet 
navarcı Hasanı ve babasın~." !,ara~a- Yazı itleri dairesi müdürlüAüne Ar
mış olduğu Dilber Hasanı oldurmüş- şiv dairesi müdürü Halit Altan. Ar· 
tür. pv müdürlüğüne Emniyeti ~mumi· 

Bizzat nahiye müdüril Nuri Tuna- ye §Ube müdürlerinden .. K~~.u~~n, 
boylu, katil Hasanı ve babası Talip Zonguldak Vakı!.la~ -~~dü~l~~u.n~ 
M t f 1 ellerindeki silahları ile 1 Sıvas Vakıflar mudur~ug~ baş~ntıb 

us a ay • Ragıp Tecer tayin edılmışlerdır. 
beraber yakalamıştır. 

Yaşını sordum: "80" dedi. Sonra 
kulağıma fısıldadı: "100 emme, kô. 
yün avratları duymasın, belki kader
de başımdan beşinci nikah geçmek 
te yazılıdır." 

8 Yalı Sahibi 

leledi·yeyi Dava Ediyor 
Belediye Rumelihisarından lstin

yeye doğru asfalt bir yol açmaktadır. 

Bunun için güzergahtaki binaları :is

timlak etmektedir. Yalılan istimlak 

edilmek istenen sekiz kiti Asliye İ
kinci hukuk mahkemesi ,,.. belediye 

aleyhine bir dava açm ~ ır. Dün 

bu davalara bakıldı. Davacılar: 

_ Belediye yalılarımıza az kıymet 

koymuştur. Hakiki deAerini verme. 

mittir, diyorlardı. 
Mahkeme, ehli vukuf vasıtasıle 

yalılara kıymet biçtirmiye karar Yer

di ve davayı talik etti. 

öğrenmek istedim. 

şu cevabı verdi: 
_ Harama bakmadım. Gençlikte 

rakı içilin, sigara da kullarulun. Fa. 
kat daima kesme yidim. 

Kesmenin ne olduğunu sordum: 
_Lokum, evlat, lokum, dedi. Gün

de bir okka lokum yiyebileceğim söy· 
ledi. Şimdi en büyük derdi, bol kes
me bulamaması imıı. 

Zorla Eve Girmlıler 
Arabacı Ahmet oğlu Tahirle, ar. 

kadaşı Şaban oğlu Hikmet, evvelki 

gün, gece, Şehremininde oturan Mu

kaddesin evine gitmişler. Zorla e-ve 

girmişler. Hem Mukaddesi dövmuf• 

ler, hem de en'asını almışlar. Sul· 
tanahmet sulh birinci ceza hakir.li, 

dün geç vakit duruşmalarını yaptı. 

İkisini de tevkif etti. 

Ticaret kanununun 385 inci ma~. 
desi mucibince h~ssedarl.~rdan bır 
hissesi olanın dahi ışbu muzakereye 
iştirak ve rey ita etmeğe hakkı var
dır ve birden ziyade ?is~esl ?lan ze
vatın reyleri hisselerı nısbetınde te-
zayÜt eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak is
teyen zevat. ticaret kan~n~nun 37_1 
inci maddesi mucibince, ıçt~ma ta.rı: 
hinden bir hafta evv~l hıss.el.ermı 
şirket merkezine tevdı etmelıdırlcr. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se
nedatı mukabilinde alınacak mak
buzlar sirket merkezine tevdiat ma
hiyetinde olarak kabul edilecektir. 

İstanbul. 7 AIS-n!;tos 939 
Meclisi idare 

KA YİP - Yüksek Deoız Tic:ret 
mektebinden 330 senesinde aldı~ım 
diplomamı kaybettim. Yenis\~i aln
cağımdan hükmü yoktur. - Huseyın 

I AAT SAHiPLERiNi BÜYÜK FIRSAT ~ı--• NŞ d dakl Umumi Hapishane yıkılıyor. Çıkan ku. 
Sultanahmet mey anın tomruklar- tuğla taş mermer 
k t 20 metre boyunda meşe ' ' ' . 

1 ru eres e, . . 'd" 1 t rka kiremit ve saire ucuz fıat a sa-
ve hakiki Marsılya kıremı ı a a u .. t 

. d k" ınurumuza muracaa · tılmaktadır. Yıkım yerın e 1 me 

.. T~e:le:fo;n~:~22;5~7~411-~2~09~9~2 ................................ I 
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TAN 
ABONE 

Türkiye 
BEDELi 

Ecnebi • • • 
Muharrir, bu yazısında Edirnede yaptığı tetkik seyahatine ait intıbaları ve Sarıca camii avlu· 

sunda yatan iki Türk büyüğünün kabirlerini ziyaret ederken duyduğu ihtisasları anlatıyor: td\))!tfjffi1 
• 

1400 

750 
400 
150 

Kr, .. 
• .. 

r Sent 
8 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 

1500 
800 
300 

Kr. ,, 
,, 
.. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasl_y le 30, 16, 9, 
3,15 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres değiştirmı::k 215 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul tH'ıvesl lftzımdır. 

Hudutta 2 Ke~~ 
İngiliz 
Donanmasını 
Uğurlarken 

raıı :tru ı t ı 11 t4 a! tıı 
Almanya da ki 
Talebelerimiz 
A lmanyada tahsilde bulunan ta

lebemizin bir kısmı dönüyor. 
Gelenlerin verdiği malumata göre 
orada kalanların , ·aziyeti de iyi de
ğildir. 

Bir defa okudukları yerlerde Al
manlar kendilerini hoş gözle görnıii
yorlar. 

Sonra Almanyada hayat pahahhğı 

ve kıtlık bir talebenin altından kal-

kamıyacağı derecede miihim. Ne 

yağ, ne et, ne balık, ve ne de diğer 

gıda maddelerini bulmak mümkün. 

Fakat bunlardan daha mühimmi 
oradaki çocuklarımıza verilen gö
rüş tarzıdır. Bilhassa hukuk, felsefe, 
iktısat gibi nazari derslu gören tale
bemizin Almanyada, ne öğrenebile. 
eeği tetkike muhtaçtır. 

Biifün bunların üstünde Alman
:radaki harp hazırlığı orada tahsili 
güçleştirmiştir. lUanenalar müna. 
sebetiyle iki buçuk milyon genç si. 

1 Jiih altına alınmı~tır. Geceleri tay. 
yare hiicumlarına karşı yapılan mü
dafaa manevraları yüzlinden lamba
lar söndüriilmekte ve mekteplerde 
okumak mümkün olmamaktadır. 

Böyle gergin, sinirli bir harp ha
\•asr içinde yapılacak tahsilden ne 
fayda olabilir. 

Yeni ders senesi başlamadan ev. 
,., .. 1 ıı.1,....,. .. v,.,1,.1c; hılPhemizin vazi

larak bunlann gelecek ders senele

rini kaybetmemelerini temin etmek 

favdalı oİur kanaatindeyiz. 

* lngiliı Baıvekili Avda 

İngiliz Baş\'ekili Chamberlain di~
lenmek maksadiylc bir hafta için 
İskoçyaya balık a'•ına çıkmıştır. 

İngiliz Ba§''ekilinin bahk avına 
çıkışı şimdiye kadar miihim hadise. 

lede ayni günlere rastlamıştır. 

Chamberlain bahk avına gittiği 
hafta İtalyanlar Arnavutluiiıı ic;aaJ 

etmişlerdi, 

Yine Chamnerıaın balık avında 

Jken Alman orduları A vustur:vava 
yürümüşlerdi. 

Hatta Çekoslo\·axyanın ışgan bile 

böyJr. ı. .. ı.ı,. '"'" ~<>•tton .. •o *"'"<>diif e

der. 

Bttgün de dünya vaziyeti karma. 

karışıktır. Böyle karışık bir zaman. 
da, İngiliz Başvekili gibi, istihbar 
vasıtaları zengin ve kuvvetli bir 
devlet adamının balık a\'ına çeki]_ 
mesi insana huzur \'C emniyet veren 
bir hadisedir. Fakat insanın aklına 

hu f~a tesadüfler gelince, İngiliz 
Ba~vekilinin hitirahate çekilmesin
den emniyet değil, endişe duyma
mak mümkün olmuyor. 

Edime Erkek Öğretmeı .. 
Okulunun bahçesinde 

dolaşıyoruz. Çemenler arası
na konmuş bir termometre 
gozume ilişiyor. Cıva 50 ye 
dayanmış; tüh daha uzun ol
sa, şüphesiz, daha yukarılara 
çıkacak. 

Haya bir cehennem kazanı gibi 
kaynıyor. Fakat biz o kcdar ko
nuşmıya dalmışız ki, gölgesiı; bir 
avluda dolaşmanın ne deh~etli ı~ 
kence olduğunu düşünmiyc vakit 
bulamıyoruz. 

Tarihte Türk sınırlarından bah
sediyoruz. 

Dört kişiyiz: 

Güzide bir müdekkik olan E
dirne Etnoğrafya Müzesi Müdürü 
Necmi Ağabey, mektep müdürü ve 
mesleğine çok bağlı bir genç mu· 
allim: 

Şinasi. 

Biz, Necmi ile müzeyi gezmek
ten dönerken, bir gün evvel Trak
ya Umum Müfettiş~iği Başmüıavirl 
Sabrinin nezdinde tanıştrğ•m mek
tep müdürünü ziyaret etme!c iste
miştik. Şinasi Divrik te Nuri De
mitağ mektebinin muallimlerinclen 
bir Odemişli münevver ki, 75 ta
lebesi ile memleket tunına çıkmış. 

Onları mektep bahçesinde dola
şırken bulmuştuk ve dolaşıp ko. 
nuşmıya başlamıştık. Mektep mü
dürü, bir aralık: 

- Bizim diyarın her tarafıncfa 
insan, tarih içinde yaşar, dedi. 
Falfat Edirnede tarih ayrıca, tenef
füs te ediliyor. 

Şinasi itiraz etti: 
- Bu yalnız Edirneye hac.: bir 

şey değildir. Divrikte de tarih te
neffüs edilir. Ankarada da, Konya
da da, Istanbulda da .. Bu memle-
şenırıerı ııe 

muş ki... 
o)'le'sın'.~ ıari'ne' so·ıı-• 

Necmi: 

-Evet amma.. dedi. Buranın 
bir başka hususiyeti vardır. Avru
padaki tarihimiz buradan daha i. 
yi görülür. Git! Mezar taşlarına bir 
göz at! Mezarlıklarımız Vidin voy. 
vodaları, Tuna, Bosna valileııi, Bel. 
grat muhafızları, Budin paşaları, 

garp ordusu seraskerleri ile dolu
dur. 

- Evet .. dedim. Ben gördüm. 
Bunlar mezarlıktan ziyade mezar 
taşları ile yapılmış bi~ Orta Av. 
rupa haritasına benziyor. 

Necmi, devam etti: 
- Altlarında gÖmüFi o

lan çok defa bir kesik kafadıı·. Os
manlı saltanatının olg~n kafalara 
salladığı tırpanı bunlar öyh bir 
dehşetle göze vuruyor ki... Hele 
şurada mektebin arkasında yanya~ 
na duran iki mezar taşı Tunadan 

Merice dönüşümüzün feci sırrını 
bir anda çüzüveriyor. 

- Kimlerin başları bunlar? 
- Uzer1erinde yazar. Biri Kara 

Musyıfa Paşanın seri maktuudur, 
öbürü Melek İbrahim Paşanın. Me
lek lbrahim Paşa, Budin valisi İ
di. Budini müdafaası büyük eser. 
dir. 

Muallim Şinasi: 
Umalım ki bu defa İngiliz Başve. 

kili istirahatini anzasız geçirecek ve 
dlinya sulhiinü bozan bir hadise ol
mryacaktır. 

* 
Bulgarlara Ne Oluyor? 

- !sterseniz hep bere ber gidip 
görelim, dedi. Talebeledın için de 

faydalı olur. Zaten onun mez:ırın: 
bizim mektebe adı verilen yaptır
mış. 

Son günlerde Bulgaristandan ge
len haberler hiç te hoş değildir. 

Yazan: 
Nizam ettin Nazif 

Nizamettin Nazil, Sarıca camii avlusunda konuşuyor 

dik bir yokuşu tırmandık. Sarica 
camiinin önüne gelince Necmi bi
.. i durdurdu: 

- K:pının anahtarını bulalım. 

Fakat mahallede çalmadık kapı 

bırakmadığı halde anahtarı bula
madı. O zaman ben: 

- Duvar, bir adam boyu ya var, 
ya yok.. dedim. Atlıyalım duvar
cian. 

Çocuklar, kendilerini güneş al
tında bunalmaktan kurtaran bu 

daveti tekrarlatmadılar. Derhal o
muz omuza verdiler. Hem kendile. 
ri atladılar, hem bizi ai.:lattılar. 

S arıca camii minimini bir 
mescit. Temiz, iyi tamir e. 

dilmiş. Belli ki iyi bakılıyor. 
Ufak avlusunda etrafı güzel bir 

parmaklıkla çevrilmiş. Yeni mer
mer iki lahit var ki, baş tarafların. 
da ayni boyda iki taş yükseliyor. 
Tar'ihlere bakıyorum: 

• • • • 
Sanatta Hafıza 
Yazan: Hasan Ali Yücel 

s an?tkar, her şeyden evvel 
hır yaratnıa kudretidir. Ya

ratma ise en doğru ifadesini yeni 

bir terkiple bulur. Bu yeni terkip. 

te kullanacağı bütün unsurlar, 

hatta dışardan geldiği zannedilen 

ler bile, içerde, sanatkarın öz 

benliğinde tekevvün etmelidir; o. 

nun olmalıdır. Kendinin olmayan, 

heniiz bu.kıvama gelmemiş bulu. 

nan unsurlarla sanatkar için ken

dinin saydabiJecek bir eser yarat. 

nuya hiç bir zaman imkan olma

ınıştır. Görerek, işiterek, okµya. 

rak \'e duyarak, bir kelime ile ya. 

şıyarak elde ettiği bu elemanları, 

sanatkar, k~ndi hafızasrtıda saklar. 

Bu saklayışta şuurun hissesi, şuur 
altındakilere nisbetle pek küçük. 

tilr. İlham anlarında kendi kendj. 

ne doğuyormuş gibi gelen bir çok 

buluşlar, işte bu şuur altında biri. 

ken uınmanın coşup taşması, sa

hilleri aşıp dağlar seviyesine yük

selnıeğe çalışmasıdır. Hafıza gizli 

ibdaların ananesi: ilhanı, şuur al

tındaki cehdlerin dışa \'Uran silsi. 
lesidir. 

Sanatkar için olduğu gibi sanat 

için de bö~·Iedir. Hafızasız artist 

kar- fakat her r.aman alevli bir 

şuğle gibi, aralarında büyük fası

lalar olsa bile ~·ere düşürmeksizin, 
elden ele bugünkü Türk ressamına• 

ulaştırmıştır. Herat minyatürlerin. 

de gördüğümüz, manzara isyan et. 

ıniş Ceylan, asırlar sonra Şeker 
Ahmet Paşanın '·Karacasını,. do

ğurmuşhır. Bu ona benziyor ve. 

Ya benzemiyor; hu ondan ders al. 

ınış '·eya almamış, bu o okuldan 

\'eya değil meselesini sö:vleıni3·0-

ruın; söylemek istediğim, Şeker 

Ahmet Paşanın parmaklarındaki 
kudretin ta bu derin köklerden 
geldiğini belirtmektir. 

Şimdiye kadar bitaraflığını mu. 
halaza edeceğini söyliycn Bulgaris. 

tanda da harp hazırlığı başlamış bu
lunuyor. Dobrice hududunda yapıla. 

Ve derhal dlidük çalarak çocuk
larını topladı. Müze müdüriinun 
peşi sıra yola düzüldük. Mektebin 

arka kapısından Kız Mualiim mek. 

tebinin yanındaki sokağa çıktık 
I 

ne kadar yoksa ananesiz ve köksüz 

Bayraklık ettikleri kellelerin iiç 
yüz yıl önce toprağa düştüklerini 
konuşuyorlar. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1 ngiliz donanmasının Türkiye~·i 

ziyareti, iki devlet nrasın<la 

yapılan anla~manın, iki millet ara.
sında ne kadar samimi karşılandığı
nı izhar.a vesile oldu. Cihan Harbi 
sonunda müstevli olarak karşıladı. 

ğımız bn donanma),, bu~ün mütte
fik olarak karşılar ve uğurlarkeu, 

o zaman devlet namına yapılan siya. 
si hataları bir daha hatırlamı~ olduk. 

Çocuklardan biri, gözleri ışıldı
yan bir on dörtlük yanıma yakla
şıyor: 

- Burada bize bir şey söylemek 
istemez misiniz? 

Cevap vermiyorum. Fakat hisse
diyorum ki. içim bir konuşma ih
tiyacı ile yanıyor. 
Bulunduğumuz tepeden, Hata. 

yın anavatana kavuşmasım bay
ramlıyan şehrin bayrakları gözü. 
küyor. Çocuklara bakıyorum: 

Bunların burada bulunuşu da 
Hatay kadar yüksek bir milli m<i
na ifade ediyor. işte sekse.1 çocuk 
ki, izci kıyafetindedir, tertemiz gi-

yinmiştir. Tertemizdir. On beş yıl 
evveline kadar Anadolucla bir vi· 
Jayet merkezi böyle seksen çocuk 

çıkaramazken, bugün Divrik gibi ü
çüncü sınıf bir kasabadan, belki 
çocuklarımızın adını bile bilme

dikleri bir kasabadan. bir kafile 
kalkıyor, memleket turıına çıkıyor. 
Her Anadolu yavrusunun müte

fekkir vatandaş kad1'osuna iltihak 
imkanını buluşunu bu hal kadar 

kudretle ne tebarüz ettirebilir'? 
Dayanamadım, dedim ki: 

- Burada, üç asır önce, Tuna 

boylarında. Türk ordusu dolaşırmış. 

Dedelerimizden ikisi ile karşı kar. 
şıyasınız. Mezar taşlarında okuyo. 

ruz ki, biri Merzifonludur, biri 

Divrikli. Demek ki, üç yüz yıl ön. 

ce Merzifonda doğan v:ıtandaş o

rada kalmazmış .. Demek ki, üç yi.iz 
yıl önce Divrikte doğan vatandaş 
Divriktc kalmazmış. Bunlar bugün 
için çok iyi misallerdir. Mille1it11i. 

zin bir devri oldu ki duraklad1k ve 

sonra daha feci bir devre girdik, 
6'°'.ı..,._t,;\UA • .Ut.l lh.1 J."' • ... ı ~,.;\.Alh, <>ttc;n-

Biz Cihan Harbine niôn girmi~
lik? 

Bu sualin ce,·abını Falih 'Rıfkı 
Zeytin Dağ kitabmda bir tek cümle 
ile vermektedir. 

Suriyeden bozgun halinde dönen 
orduların, Anadolnda kar)ılanış :fa
cialarını yazarken, tren boyuna dö
külen bedbaht Anadolunun, bedba!Jt 
Anadolu kadınının: 

- Ahmedjnı nerede, Ahmedimi 
gördünüz mii? Sualine, muharrir, 
hangi Ahmedi diyor? 

Ve sonra cevabını ''eriyor: 
- Biz senin Alınıedini, kumarı.la 

kaybettik. 

Evet. Cihan Harbinde hütiin kay .. 

bettikleriıuiz, ileri ~·e gerisini hesap 

etmeden, bir emri vaki halinde har .. 

be girişimizin, Almanyanın çok ev .. 

velden propaganda ile nüfuz mınta. 

kası haline getirdiği :Memleketi on. 

lar hesabına u~uruına siiriikleyişhııi

zin neticesidir. 

Draht Naht Ostcn, ta Dismark 

zamanındanberi Alınan siyasetinin 

esas hattını teşkil ederken, Alman

ya Bağdat demiryollariyle Anadolu. 

nun göbeğine yerleşirken, bunnn si· 

yasi akıbetini görememek o devrin 
devlet adamları irin affedilmez siya. 
si bir hata idi. 

ler görürler ki, birçok sebepten ara
sında bilhassa tek sebep gözde 
büyür: 

Amerikalı tarih profesörü Hays te 
A vrupanın siyasi tarihini yazarken, 
bu bahiste diyor ki: '·İngiltere, Türk .. 

leri ittifaka alamamasının, Çanak

kule boğazını Almanların eline bı
rakmasının cezasını, harbin dört se

ne sürmesiyle ödedi. Türkiye, İngi· 

lizlerlc anlaşmayıp, Almanların ku
cağına diişrnek suretiyle yaptığı ha. 
tanın cezl\sını, istiklalini vermekle 
~ckmi~ -0ldu ... ,, 

H erkesin dogduğu yerden u
zaklaşmak is'tememesı. Va

tanını yalnız doğduğu kasabadan 
ibaret sayması ... 

Türk vatanı, Molla Beyin rığlu 
İstanbul surları dışına çıkmak zev. 

kini anlıyamadığr gün zedelenmi
ye başlamıştır. 

Bunun aksini son yirmi beş yıl
da gördünüz. Ordularımıza mensup 

kuvvetler A \•rupa, Asya ve Afri· 
kayı dolaştılar, Anadolumuzun her 

tarafını karış karış müdafaa ettık 
ve yine evlerimizin bulunduğu yer. 

lerden uzaklara gitmenin zevkini 
' 

duymuş bulunduğumuz görillü/or, 
Netice meydandadır: 

Cilıan Harbinin uzamasmlln bu 
kadar büyük rolii olan boğazları ye 

istiklaline kımile ku•uşan Türkiye, 

bugün siyasi mukadderatını ne hir 
emri vakie, ne de neticesi ~üpheli bir 
kumara bağlamış değildir. Eğer bu

gün İngilizle birleşen, iki devlet do
nannıası yarın Akdenizde rarpı5mak 

zaruretinde kalacaksa, ülkc~ine ve 

istiklaline &:öz koyanlara kar51 harbe 
girmiş olataktır. Bu anla~ma, İmpa. 
ratorluğun inhitatm<lan sonra, Tiir· 
kiyenin büyük devletlerle miis:ni 
şartlarla konuşarak, müsavi mHJct 
muamelesi görerek yaptığı ilk anlaş
madır. 

"Yine büyük devlet olduk.,, 

Hiçbir vatandaş, Cümhuriyet 

Türkiyesinde tesadüfün kendini 

fırlattığı köşede pineklemek taliıle 

doğmaz. Türk Cümhuriyeti böyle 

bir betbahtlığı hiçbir vatandaşına 
reva görmediği gibi devamlı me

saisi ile, kültürü, bilgiyi ve şim

diye kadar yalnız büyük şehirlinin 
istifade ettiği medeni imkanları, 

vatanın her tarafına yaymaktadır. 

Şunu da hatırlatayım ki, Melek lb

rahimin Budini müdafaası On ye
dinci asır orta Avrupa tarihinin 
mühim bir hadisesidir. Fakat her 
şeyden evvel bu iki kellenin bura. 
da, dünyanın en yüksek ifadeli i. 
ki hudut taşı gibi durduğunu söy
lemeliyiz. Bunlara bakmak Türkün 
"hududumdur,, dediği yerin asla 
aşılamıyacağını aıılamıya kafidir.,, 

Bunu da Atatürk inkılabına, ,.e 
İsmet İnönii'niin siyasi gö.i~ü~iindcki 
isabete borçluyuz. 

Bir Çocuk, 

Ağabeysini Öldürdü 
Çankırı, (TAN) tlgazda Bozan köy 

n ve Nalbant oğullarından Mustafa 
' Şeref isimli iki kardeş İlgaz pazarı· 

na gelmişler ve orada biribirlerile 
şakalaşırken işi kavgaya dökmüşler .. 
d~r. 

Kavga bitince Eşref, köyün yolunu 
tutmuş, fakat arkasından ağabeyisi 
yetişmiş ve tekrar kavgaya başlamış. 
!ardır. Mustafa bıçağını çekmiş, Eş.. 
ref te tabancasını çıkarıp ateş etmiş
tir. Mustafa ölmüştür. 

Hk manevralar münasebetile 30 ya. 
şına kadar bütün gençlerin silah 
altına çağrıldığı, nakil vasıtalarına 
el konduğu, Türkiye hududunda ha. 
zr köylerin tahliya edildiği haber 
veriliyor. 

Bulgaristan hiç bir taraf tan teh. 

dit altında değildir. Bulgaristanda 

ıfyasi faaliyetler had halindedir. 

Fakat Bulgaristarıın hayatına kas. 
detmek istiyen kimse yoktur. O hal
de Bulgaristana ne oluyor? Ve bu 
hazulığın minası nedir? 

Umarız ki bu haberler mübalağa. 
hdır, ve Bulgaristan norm,al ve bi. 
taraf ~·aziyetini hozmıya niyet et. 
memiştir. Aksi takdirde Balkanlar
daki sükunun bozulma~ır ve Rulga
ri~tanın bu \•eziyetten zarar görme. 
si ihtimali vardır. ı 

sanat ta o kadar hiçtir. Deha. ne. 

silden nesle, asırdan asıra intikal 

ederek birikmiş yaratıcılığın bir 
fertte toplanmasından başka ne o

labilir? Bugühkü Türk resmi, sa. 

dece bugünün Türk resmi değil. 

dir. Mağara duvarlarına Tiirk 
kahraınanı Efrasyabın, (Alp Ertu .. 
na) nın kızıl boya ile. resmini ~·a. 
pan asırlar önceki Türk essanu, 
fırs-asın1 -bazı gizli, hazan aşl. 

Resimsiz ve tessamsız, hatta ka

fomsiz ve kağıtsız Çal kazasında 
doğmuş ve büyiimüş İbrahim'i, re. 

sim için Parise kadar itip götiiren 

kudret ne ise, ona işaret etmek is

tiyorum. Çallı İbrahimin şahsın. 
da görülen bu "spontaneitc., bizim 

sanatımızın derin nıazilere bağlı 

hafızasından gelen gizli bir kud. 

ret cereyanıdır. Tiirkün her me. 

deni şeyi çabuk öğrenmesi, onun 

rnilli ve anane\'I hafızasında ye

niden öğreneceği şeylere hazarhk 

için birikmiş olan şuur altındaki 
istidatlardan geliyor. "Ne idik, ne 

Yapmıştık.,, bilmeliyiz demekle 

"henüz • anabtarluı bulunmanuş 
bu tarihi sanat müzesini, milli ha. 

.fızanuıın hazinesini bulmalıyız,, 
temennisini ortaya atmak dava

sındayız. İstanbulda acılan Resim 
Galerisi, bu davada ne kadar haklı 
olduğumuzu göstermemiş midir? 

<.> Hnsan Ali Yürelin geren ı:ene ın
tl~ar eden l,teıs • Dııtan <ıdlı uerWden. 

Evet ... Eğer Türkün hudutla-
rına göz diken bir deli çı

karsa ona her şeyden evvel Edirne 
mezarlarını göstermeliyiz. Edirne, 
mezarlarını, bilhassa bu iki kesilt 
kellenin hatıraları üstünde yükse
len mezar taşlarım ki, biri ViyQna, 
biri Budapeşte günlerini konuşu
yor. O Viyana günlerini ki. bugün 
bütün Avusturyalılar, o Budape~
te günlerini ki, bugün bütün Ma
carlar hasret çekmektedirler. 

Bu akıbetten teessüre düşen Eş. 
ref, İlgaza dönmüş, hadiseyi yukar
daki gibi anlatarak, karakola teslim 
olmuştur. 

Konyada Bir Odacı 
Kayboldu 

Konya, (TAN> - Hususi muhase
be idaresi odacılarından altmı' ynş
larında Zakir üç gündenberi kaybol. 
rrıuştur. Zabıta. arastırmal.arına de
vam etmektedir. 
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Son Galatcuaray - Demirıpor kar,ıl"fmcuınJan bir enıtantane 

DEMIRSPOR • G. S. 
ÇIKMA ZINDAN 

NASIL ÇIKILIR? 
Yazan: Burhan ~elek 

[Son Galatuaray - Deminpor disede bizim futbol federasyonunun 
maçı hi.diaainden aonra f&Dlpİ· hükmen galip geleni üç gol atmış 
yonluğun tayini en mühim bir saydı~ı vesaikin tetkikinden anlaşıl-! 
mesele oldu. Beden Terbiyeai dı. Lakin burada mevzuubahis olan 
Genel Direktörlüğü, bu müaaba- klüp müsabakada Galatasaraya hiık
k men galip gelmiş olan Beşiktaş değil. 
anın tarihini bilahare teabit e- di. Gol vasatisini tayin etmek ıstiyen 

deceğlııi ve kati ltarann daha ler böyle_ nazari olarak galibe üç gol 
henüz verilmediğini bildirdi. Ar- kaydedıldiği zaman bu gollerin mağ. 
kadatmıız Burhan Feleğin, "De- lu~ ta~ımın. zi.mmet~ne de kaydedilip 
mirapor _ Galatasaray çıkmazın- edilmıyeceğinı kestıremediler. 
dan 1 kıl ? b 1 al Futbol fe~erasyonu bu kör dü,ti.im 
da U ıı.ıuı çı ır ·" . at •iı tm- meseleyi kesip atmak için futbol mii.. 

lmta çıkan bır yazısı oku-ı tehassıslarından murekkep bir komis 
~ulara bu mesele hakkında bir yon teşkil etti. Bu komisyon işi in
fıkir mermeğe kafidir. Arkada- celedikten sonra takımları bir Istan. 

flDUZll'l bu yazııını aütwı- bqld~~ Anllaıada çarpıjtlram 
lanmıza alıyoruz.] şampıyon tayin edilmesine karar 

• verdi ve bunun içTn iôı ava~~~te-

u~ 
B. Terbiyesi 

Merkez 
TeşkilCitı 

--o--
K ad rol ar T e§rinden 

Sonra Doldurulacak 

B e~en Terbiyesi Merkez is-
tışare heyeti ağustos lıi

dayetinde Ankarada başladığı 
toplantılara nihayet verıniştır. 
Evvelce de haber verdliimiz gi. 
bi, bu toplantıda görüşülen sev-
i ~ . 
er arasında, senelik çalışına 

P~~gramile beden terbiyesi teş
kılat kanunu projesi bulunmak. 
taydı. Büyük Millet Meclisi r.y

lul ~evresine yetiştirilmesi mu
karrer olan bu kanunun en çıı. 
huk teşrinievvelde mevkii tat
bike konulacafı düşünülür!>e, 

~den Terbiyesi Merkez Teşki
latının ancak bu tarihte ikmal 
edileceği tahmin edilebilir. 

Teşkilat kanunu, mevcut nl. 
madıkça, yapılacak teşkilat mu
vakkat olacafı diltilnüldüğiln. 
den, kadronun ancak hu kanun
dan ve ihtisas mevkileri hu ka. 
nunla belli olduktan sonra dol
durulacağı haber alınmıştır. 

* Yeni ihdas edilen Beden Ter-

biyesi Genel Direktörlügii Ta. 
lim Terbiye dairesi reİ!lliğine 
es.ki sporc.-ulardan Erkanıh:ırp 

Bınha~ısı Celal tayia edilmi' ,.e 
vazifesine başlamııtır. 

Klüpterimlz lsim 
DeaV•IStir-.iM 
Yeni ee...r*tfer ~. 

TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Kalpazan Kim? 
Ya.zan: Naci SADULLAH 

B ütün g~nçliğe tecnüzünü ma· 
j zur ıostermck ıayretiy)e çır-
1 pınıp duran "Ciddi!,, gazete, bir kaç 
1 •• gun evvel spor sütununda ela bir lls-
te neşretmiş: Bu listeye ıöre, son al
tı sene içinde, tam 16 maçta hadise 

1 ç~km~ş: Fakat, aldığı emir üzerine 

l 
kımbılır ne kadar ıkınıp tcrliyerck 
bu listeyi haıırlıyan spor muhabiri, 
&ade tarihlerini kaydettiği bu mac-
larda çıkan hadiselerin mahiyetin.i, 
- bir iki istisnayla - tamamen 

ı meskCit geçmiş. Vuk~ulduğtmu idi ~ia etti~i. o. müessif hadiseleri Jn('!l· 

itlit geçışını mazur ıöıdermck için, 
yalnız hatırında kalanlarını izah et. 
tiğini yazıyor. 

Şimdi düşünün bir kere: Maçla. 
rın, hanıi tarihte, hanıi takımlar, 

hatta hangi oyuncular arasında, han. 
gi stadyomlarda yapıld ığını, hatta 
hangi hakemler tarafından idare o
lunduğunu bile hatırlıyabiliyor da, 
o kara listeyi hatırlamasına sebep o
lan hadiseleri, yani: Yegane miihim 
noktayı unutuyor! 'Üstelik te, hafıza
aının bu kasdi ve garr· cilvesinden 
&1kılmadan şu hükm de iJa,·e edi. 
yor: 
"- Bu maçlarda cıkan biltiln hAdi~eler, 

kanlı bıçaklı denecek derecede şiddetli 

olmuştur!" 

Eğer onu, bu iddiasını ispata ça. 

1 
~ırırsanız, ihtimal size şu cevabı vf'
recektir: 

"- O gunlerde havalar çok sıcaktı. Ma
çı seyrederken, kocaman bıca-klarile ka
vun karpuz kesip yiyerek serinliyorlardı! 

Fazla sıcaktan, oyunculardan bazılarının 

da burunları kanıyordu. Bu suretle de, 
maç, elleri bıçaklı insanlar tarafından 
ı;eyredlliyor ve yliıJcri kan re\'an içinde 
kalmış oyuncular arasında yapılıyordu: 

Şimdi biz, bu maçlara: "Kanlı bıçaklı,, de
ml'l<le yalan ı:övlemlş sayılamayız ya?" 

Bence, böyle bir mübalifa, miza-
!ıi ve fantezi bir yazıda ınühahtır. 

Fakat, ortaya atilmı~ haksız bir it
hamı, bir iddiayı mutlaka ispat ede
:,nrnek ı\ln, bu derece mübalağaya 
r.ap..-, ka! yapmak niyeti1e göz cı-

dir! 
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l...,EKONOMi~I 
Yeni Ticaret ve Sanayi 
Odaları Kurulacak 

Ticaret Odaları kongresi Birinciteşrinin yirmi üçünde açıla
cakhr. Kongre bir hafta devam edecek ve Cümhuriyet Bayra-
mına kadar me · · · b ·1· k · K .. saısını ı ırece tır. ır.>ngrenin çalışma programı 
ve mıızakere mevzuları birer rapor/ a tesbit edilmiştir. 
Haber aldığımıza göre, odalarını--

ve borsaların yeniden teşkilatlandı- 1 
rı1~ası ~çin hazırlanan kanun ıayiha 'talya ve Almanya 
proJelerı kongrenin de tasvibinden y . s· 
geçirilecektir. Ticaret ve sanayi oda. enı ıpariş Verdiler 
larının ayrı birer oda olar.:ık teşkilat- İt ı Al 
1 d l 

a ya ve manyadan piyr.samıza 
&n ırı ması mukarrerdir. İstanbul · · · S b" yenı .sı~arış telgraf ve mek~uplan 
anayi ırliği de kaldırılarak mua- gelmıştır. İtalyanlar piyasamızdan 

melatı Sanayi odasına devredilecek- d " 
İ un muhtelü deriler talep etmiş~r 

tir. hracat yapan merkezlerde Ti· k't ı ı ve .ı re a mış ardır. Almanya için de 
caret odalarının ve sanayii inkişaf et- d h b b yenı en u u at ve tiftik aranılmış.. 
miş merkezlerde de sanayi odalarının tır Bazı Alma f. 1 · n ırma arının kemik 
kurulması düşünülmektedir. 

ipek Kozası 
Kooperatifi Kuruluyor 
İpek kozası satışlarında müstahsil 
lehine kontrol ve murakabesi ve 
memlekette kozacılığın inkişafını te
min eylemek maksadile Bursa, Ada. 
pazarı, Kocaeli, Bilecik mıntakaların

ve paçavra almak için bir mümessili 
ş~hri.miz~ g~lmiştir. Almanya iç;in 
2.> bın kılo tıftik 111,5 kuruştan sa
tılmıştır. Kilosu 3,13, 3,14 kuruştan 
Almanya için 700 bin kilo dokme 
yulaf satılmıştr. Bakla fiyatlarında 

biraz yükseklik olmakla beraber ih
racat için kilosu 3,30 kuruştan yüz 
bin kilo Bandırma malı satılmıştır. 

Yeni KontrplCik 
Nizamnamesi 

da ipek kozası satış kooperatifleri ku. 
rulmasına Ticaret Vekaletince kara4 

verilmiş olduğu haber alınmıştır. 

Teşkilatın önümüzdeki mahsul sene- İk 
sine kadar tamamlanacağı umulmak- . tısat Vekaleti mevcut kontrplak 
tadır. İcap eden tetkikatın yapılması nızamnamesinin ihtiyaca kfı!i olma-

dığını nazarı dikkate alarak nizam-
için Vekalet, teşkilatlandırma müfet. 
tişlerinden Talat Kılıççı oğlu bu işe nameyi tebdile karar vermiş ve ha-
memur edilmlştir. zırlanan yeni nizamname Devlet ŞÜ-

rasının tasdikine iktiran etmi~tir. Ni-
Kozanda Mahsul Bozuldu zamname bugünlerde ilan ve tebliğ 
Kozan (TAN) - Yirmi günden- olunacaktır. 

beri fasılalarla esen şimal rüzgarı .vaz y · · enı nızamnamede d.:ımgalanan 

mahsulü üzerinde çok fena tesirler kontrplakların satılma müddeti da-
yapmıştır. h a bir sene uzatılmıştır. Eski nizam. 

Malatya Bez Fabrikası namede mevcut hükümlerin ekserisi 
Sanayi müfettişlerinden Ethem, tadil olunmuştur. Yeni tadilat hem 

Mal~tyada Y~~i .~u~~~~n pam~klu bez fabrikatörleri, hem de kontrplak iş
!a~r~kası mudurlugune tayın edil- liyen sanayi erbabını n;)emnun ede-
mııtır. 1 cek hükü~eft1htlva ey!emektedir. 

ce si'\tılııyabmnz: ııım ıuşıaıttnıtr urı11ıu11ual\1 ..-u.-aı~ 

Ne kadar dikenli olursll sun, ben teamUl bulun ileri sürdii. 
meseleleri cepheden karştlayıp işi ol- Ben her biri pek eski arkadaşım olan 
dugu gibi gorerek halletmeyi en pre. bu zatların kanaatlerine hürmet ve 
tik muvaffalwyet yolu oiarait telakki şampiyon tayini için bunu en hakiki 
ederim. yol olarak telakki etmekle beraber 

Biliyoruz ki, Türkiyenin en mü· karan mevsim başında milli küme ta
him futbol hareketi olan milli küme limatnamesile alakadarlara ve efkarı 
maçlarının bu seneki şampiyonu mev umumiyeye tebliğ edilmiş olan usul-
11m çoktan bitmiş olmasına rağmen den bir ricat telakki ettiğim için tas
hila belli olamadı. Bunun birkaç se- vip etmedim. Bence bizim elimizde 
bebi var: evvela milli küme şampiyo- bu vakada gol avaraj sistemini tatbik 
nası çok geç ve çok gtlç başladı. Bir edebilmek için kafi vesaik ve anasır 
takım mali ve idari kayıtla:- dolayı- mevcut değil idiyse bu vakayı bütiin 
lile al&kadar klüplerden mühim bir vuzuhiyle F. İ. F. A. yani beynelmilel 
kısmı, futbol federasyonıle anlaş. futbol federasyonuna yazıp ondan 
mazlıklara düştu. Bunların halli için fetva istemek ve bunu yaparken de 
hayli emek sarfedildikten sonra baş. alakadarlara vaziyetin beynelmilel
hyan müsabakalarda da, bu 3en~ tale- den sorulduğunu ve gelecek cevaba 
belerin klı.iplerden çıkanlmı_ş olma- göre şampiyonun tayin edileceğini 
ıı yuzünden bir takım ıttıratsızlıklar bildirmek pek mümkün idi. 

mıntaka isimlerini tapyan klüplerin 
feshedileceği hatta Ankarada bazı 
klüplerin feshedildiği İ::ıtanbul.ı da 
bu hususta tebligat yapılacagı gaze
telerde intişar etti. 

Kaİdı ki, bu iftira listesine isim-
leri giren kliiplerin yekünu da, dör
dü beşi geçmiyor. Bunlar da, arala
rında ezeli ve koyu bir rekabet hulu
nan ktiiplerdir ki, onları her ma~ a. 
rifesinde kalemlerinin yettiği kadar 

1 - Bu maçlann heP$1 tatil olmamıştır. 
2 - Bu maçların hepsi de bir arbede 

halini almamıştır. 
3 - Hazırlanan kalp listeye, sade büyük 

milsabakalar değil küçiık maçlar da da
hildir. 

den ikide birde, iki avuç çamur ka. 
pıp, gençliğin tertemiz simasma sı
v~mıya çabalamak, ~arezkarane bir 
tasalluttur. 

O çamurlann, kurutulmasına he. 

4 - Hazırlanan kalp listede, patakla- pimiz taraftarız: Fakat onlarm, a~ık 
nan İngiliz antrenör, ve boiazlanan A\'Us• Haber aldığımıza göre, Dahiliye 

Vekaleti klüp isimlerinin değiştirU
mesine lüzum olmadığını ve eski i
simlerini taşıyabileceklerini vilayet
lere tebliğ edecektir. 

kızıştıran, kışkırtan he~·ecan sim~ar. 
farı ara!ln~da, dünkü .kapkara li<öteyi 
lkına sıkına hazııhyan spor muhbiri 

de vardır. 
Ve bu ıayretli genç, haz1rladığt 

(istenin uyandırmasını bekledigi cleh
'eti biraz daha arttırmak ümidiyle, 
listesine soktuğu miisahakalan: 

turyalı oyuncu yoktur. ve temiz alınlara atılmasına nıüsa· 
5 - Bu liste, dört senelik değil, altı se- ı mahamız yok! 

nelik.tir. Bu uydurma listeye. inansak bi· Eğer bugün, çok yüksek bir terbi-
le, bır yıla 4 delil, 3 maç duşer. k l . ye ro o gu b · · k b"" ··k 

(Bu sonuncular kilçiık birer fark da ol- . ' " n ır sec:ı~ e, ço uyn 
salar, suiniy.,U göstermeleri bakımından .>ır sabır, çok sarsılmaz bir metanet, 
ehemmiyetleri vardır.) ve çok asil bir vakar sahibi olan 

intizamsızlıklar ve beklenmiyen neti. Herhangi bir futbol miişküliinde 
celer müşahade edildi. beynelmilele yahut rahmetli Hugo 
Uzatmıyalım: Haziran sonlarında Mayzel gibi Avrupanın meşhur fut. 

ancak arkası alınan fikstür mucibin· bol alimlerine müracaat edildiği bi
ee yapılmış olan maçlar neticesind.? rinci defa v&ki olacak da değildi. 
Ankaradan Demirsporla, Istanbul- Bu yapılmadı. Müsabaka sistemi 
dan Galatasaray takımları sayı bakı- kabul edildi ve ilk maçta Demirspor 
mından müsavi geldiler. oyuncularından birinin hakeme teca. 

Milli kümenin bu seneki talimatna vüzü yüzünden maç yarım kaldı ve 
mesinde al&kadarlara böyle müsavat müteakıp hafta Ankarada oynanacak 
halinde gol vasatisi denilen yani sa- oyun da gayri muayyen bir tarihe ta

Jllan müsavi gelmiş olan iki klübün lik olundu. 
milli küme fikstürüne göre yapmış Futbol federasyonunun belki de 
olduğu maçlarda atmış olduju golleri matbuatça bir trajedi haline sokul
redilderine taksim ederek elde edile- muş olan bu basit dayak vakasının 
cek harici kısmet hangisinde daha bil tesirile vermiş olduğu bu kara:da 
yük ise onun şampiyon sayılacağı da eskiye nazaran bir ricat vardı. Bi
tebliğ edilmişti. Demirspor ve Gala- rinci maçın herhangi bir sebeple ık
tasaray sayıları müsavi gelince her. mal edilmemiş olması ikincinin ya • 
~es (Goal average) adı verilen bu he- pılmasına mani teşkil etmezdi ki. 
uba başvurdu. Lakin burada da bir Çi\nkiı ilk maçın yanda kalması lıari
güçlük başgösterdi. Demirsporun ci ve izalesi müşkul • mesela iki 
yapmış olduğu 14 müsabakaya karşı milleti biribirine düşürecek ve seyir
Galatasaray 13 maç yapmıştı. Milli ciler arasında hadiseler çıkaracak gi
küme fikstürünün ilk maçır.ı Beşik _ bi - bir sebepten doğmamıştı. Bu, 
tap karşı oynaması icap ederken. münferit ve sık sık görülebilen bir 
mevsim başında milli küme talimat- serkeşlik vakasında hakemin yaralan 
namesine itiraz etmesi ve bu itirazı masından ileri gelmişti. Şu halde 1-
kabul edilmemiş olması yüzünden kinci maç pek ali oynanabilirdi. Bu 

Serbest Güreı 
Birinci6kleri için 

8eden TerblyMI let•nbul Balgeal GDret 
AjanlrOından: 

1 - İstanbul Bölgesi serbest güreş bi
rincıllkleri 18 ve 19 - 8 - 939 tarihlerine 
milndif cuma ve cumartesi g\ın\ı yapıla
caktır. 

"- Son altı senenin en biiyük 

maçtan!,, Diye tarif ediyor. 

Halbuki, farkına varmadan bunun 

aksini ispat eden delilleri, ayni liste. 

İşin daha"ııarip tarafına bakın ki, gençler, memlekette ekseriyet teşkil 
yüz binlerce insanın bildiği hakikat- etmeseydi, alnına yok yere samur 
leri hu derece tahrif ve mübalağa savuran bir elleri sivri kalemli mil. 
ettikten so,ııra, ıençliğe: fecavizler, hırslanınca; oglun, terbi. 
"- Tulumbacılar... Külhanbey. yeli, metin sabırlı ve vakur davra. 

fer! ... ,, namıyan Necdetin uluorta tokatladı. 

2 - Bu mllsabakalara seçmelerde dere
ce alan güreşçilerle mılll takım dahil ol
dulundan bu ro~'sabakalara iştirak ettl
rilmlyen güreşçiler gireceklerdir. 

3 - Sıkletlerde tolerans yoktur. 

Diye saldınşını mazur ct>sterme. ğı biçare hakemin akıbetine, çoktan 
ğe çabalıyan bu kurnaz filozof, ken.. uğrarlardı. Hem o takdirde, haklı 

ısyanları alkışlamaktan çekin:niyeıı 

maksadiyle hazırlanan bu kara liste- disini pek haklı olarak paylamış bu- kalemlerin yazacakları makalelerin 

de, yer alan şu müsabakalara bakın: lunan bir ıazeteye de !fU cümleyle serle,•haları, hiç şüphe yok ki, şu ke-

l - Süleymaniye - Karaıiimrük sataşıyor: limelerden ibaret olacaktı: 

nin içinde, ve kendi eliyle venni1: 

lnanmazsanıı, Türk gençlğini itham 

4 - Müsabakalara lıtirak edecek gü
reıçllerin ve hakemlerin tesblti ve müsa
bakaların idaresi içın Beykoz, Kasımpaşa, 
Betiktaş ve Galatasaray salAhiyetli mu
rahheslarından mürekkep bir komite teı
kll edılecektlr. 

5 - Yukarda isimleri yazılı klüplerin ko 
ml~yl teşkil edecek salAhiyetll murahhas
larını 10 - 8 - 939 perşembe ,Unil saat 18 
de bölge merkezine göndermeleri rica o

maçı. 

2 - Kasımpaşa - Galata ıençleri 

maçı. 

3 - Şi§li • Yugosla,•ya maçı. 

Bu ilk iki müsabakanın da '"Bü-

yük,, ler arasında sayılmasına ne 
dersiniz? Hele, Şişli Rum takımiyle, 

lunur. * bir Yuıoslav takımı arasında yapı-

Beden Terblynl let•nbuı' aaıgeel Fut· lan hu maçın hadisesinde, Türk 
bol AJ•nlılınd•n: gençliğini ithama yanyacak bir fır· 

Hllll klUbUnd•n 610 batıı• •lcll uyılı &atı, bence ancak çok zebunkf'~Çe bir 
Meullm P•k•I Uç •Y· KHımp•p klUbUn· j ı;uikast meramı besliyenler arıyabi
den 10l2 b&lıı• .ıcıı uyılı Murtmz• Gür· · lirler. 
.. v D9 •Y· Yukarıda acfları, soy adlan, klilpleri ve Kalıtı ki, maalesef, iş bu kadnrla 
sicil sayılan yazılı sporculara iştirak et- ıla bitmiyor. "Ciddi,, ıazetenin di~er 
tıkleri bir futbol maçındaki suihareketle- bir pususunda, ıençlile bir defa da-
rinden dolayı hizalarında ;yazılı müddet- 1 ld k · · b ki" 1.11.. 

1 i 
· ~ 

8 939 
ta lh' d ıt·ı... .ıa sa ırma ıçın e ıyen ma um 

er çın .. - - r ın en ı.,,aren ge- . • . • 
çlcl müsabaka boykotu cezalan verilmiş- Cılozof, sailam hır fırsat ırıbi ebne 
tir. Keyfiyet klüplerln ve hakem)erin ma- aldığı bu kalp listeyi, şu satırlaı la 
lumu olmak üzere ilAn olunur. biraz daha tahrif ediyor: 

H - Son senelerde, on altı büyük mac; 
tatil edılmiş. Senede, ortalama dört bil-. , 
yük maç.. Bu rakamın içinde küçükleri 

"- Yazımın iki cümlesini alarak, fik· 
rimin tamamını okuyucusundan gizleyen 
kalpazan bir ıazete, beni, bir kişinin reza
letlle bütün bir ıençliii lekelemi~ göıter
mlye çabalıyor!" 

"- Oh olsun!,, 

lzmir • lstanbul 
Hava Seferleri 

Şimdi, soranm size: Bu ''Kalı•
san,, sanatini, hanıi tarafa daha l\- İstanbul - Ankara - İzmir tayyare 
yık bulununuz? seferleri dünden itibaren başlamış. * Itır. İzmirden saat 7 de kalkan bir 

dıkl h l tayyare dokuzda Yeşilköye gelmiş. 
Bu yaz arıma akıp ta,. hl~ kim· tir. Tarifeye göre bu tayyarenin dün 

se, stadyomda Yukubulan çırkın hA- t 9 30 d "' ·ık·· d A k 
1 

• d · b" . ~aa , a .ı eşı oy en n araya 
d~s~ e~ı erın ır hazla seyredebıl. hareket etmesi icap ediyordu. Fakat 
dıiımı umamaz kanaatindeyim. tayyarenin tekerleklerinde husule 
Faka~ ~ence, stadyomlarda vuku. gelen küçük bir arıza seferlerin te-

b l n hadıseler y"i ·· d b - it u a w 1 zun en u agır • hirine sebep olmuştur. Bu tayyare 
haınlara uıramıya müstahak olmı- bu sabah saat yedide 13 yolcu il~ 
yan ~ençler, b~ memlekette mutlaka Ankaraya hareket edecektir. 
ekserıyet teşkıl etmektedir. Bundan .. ib t 
4iiphe edenler, Necdetin yumruğu- Bugunden it aren. stanbul - An-

All·nı· t k d V 
1
. • k kara - İzmir seferlerı tekrar normal 

na, n o a ına, e ının te me-
sine hatan sabit, sivri, ve miyop giz· vaziyete girecektir. Saat 14 te An-
lerini, halkevleri salonlanna, halke\·. karadan hareke~ e~ecek olan bir tay
leri sahnelerine, diler bütün spor sa- yare 16 ~.a Yeşılkoye gelecek, 16.20 
balanna, büyük bir intizam içinde de Yeşilkoyden kalkarak 18,20 da İz
bapnlan büyük spor bayramlanna, mire muvasalat edecektir. 

üsabakaya gelmemiş ve hükmen da yapılmayınca iş başladıjı yere 
mağlup add~dilmişti. döndü: Birinci maç yarım kaldığın. 

Bundan dolayı da sabada fillen dan oynanamamıf sayıldı. İkinci ise 

ya dönmek yani milli küme talimat
namesinde alakadarlara tatbiki vaa
dedilen (gol avaraj) sistemini tekrar 
ele alarak işi açıkça F. t. FA. ya ya
zıp gelecek cevaba uymaktır. 

yok. Bu arbedelerin (!) kimisinde İngiliz 
antren6r pataklanmış, kimisinde blz.lmkl
ler Avusturyalıların bolazına sanlmıılar. 
Bu dört senelik müddetten evvelki dövilı
meler de caba!" 

ıurur ve iftihar verici bir ihtl!8JD l- İstanbuldan lzmire ve İzmirden 
finde yapılan resmi geçitlere, tevire. İstanbula yalnız gitme bilet ücreti 
bilirler. Ve ayni ıençliiin, en ince 20, gidip gelme 28,5 liradır. 
memleket meselelerinde, en büyük Devlet hava yollarının veniden al. 
siyasi davalanmızda gösterdiği derin mıya karar verdiği beş yolcu tayya. 
ve mazbut heyecanı, hassasiyeti, !18· resi için Avrupadan vaki teklifler 
vurduklan o alır iftiralardan utana tetkik edilmektedir. 

ağlüo olanların aldığı bir K&Vldan hiç oynanmadı. 
mahrum olmuştu . .Bu cihetlerin Şimdi ne olacak? 

k ehemmiyeti yoktu. Lakin bu hiık Bence iş basittir. Bir sıra ricatler-
en mağlup olduğu maç için Gala- le dolu olan bu işi düzeltmek için en 
sa.ray zimmetine gol kaydedilecek doğru yol bir ricat daha yaparak bü. 
vdi Bundan evvel mümasil bir ha tün bu ricatlerin başladıiı ilk nokta.· 

Böyle olmaz da tekrar müsabaka 
sistemine bqvurursak burada izahı. 
nı faydalı bulmadığım haklı manza
ralar arzeden bir takım mü!ahaza ve 
itirazların spor havasını tekrar ko. 
kutmasmdan bihakkın korkarım. 

Şimdi, yine ıençliği itham 1nakıa-
diyle, ayni gazetenin bir başka ı.iitu
nunda biraz daha büyütülen mil
balaiayı görü yon unuz ya? 

Bu cümlelerde derhal ıöıe çarp• 
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Çekoslovakyanın işgalinden ıonra Amerikadaki Çeklerin gayretile tamamlanan pavyonun görünüşü 

Ölen Bir Milletin 
Yaşayan Eseri: 

• 

HADiSELERiN RESiMLERİ 

Bu seri ateşli Bo!ors topları bilhassa alçaktan uçan tayyarelere karsı son derece tesirlidir. 

N evyorf, '(Hususi) 
Nevyork Sergisinin en 

hazin, en manalı pavyonu 
Çeklerin pavyonudur. Ölen 
bir milletin bu yaşıyan eseri, 
sergnin en çok alaka ve me
rak uyandıran pavyonudur, 
onun için ben de Nevyork 
Sergisini tanıtmıya, Çek Pav .. 
yon undan başlffi?ak istiyo-

Nevyork Sergisinde 
Çekoslovak Pavyonu 

rum. 

* Çek pavyonunun sancağı yarım 
çekilmiş. Matem bayrağı çeken 
Çek pavyonunun kendine mahsus 
bir havası var. Daha dışardan ilk 
göze çarpan şey binanın cephesin. 
deki şu ild ibare: 

~' 1 htiraıı f ırtınaııı geçtikten 
aonra, memleketinin iJare.i 
yine •ana dönecektir, ey Çek · · 
milleti!,, 
"Çek hükumetinin yapnuya 

başladığı bu binayı Amerikadaki 
Çekler l'C dostlarc bitirdi.,; 

Büyük bir merakla girdiğim 

~-.---.,.,..._ 

. ., .. 
birinci kattaki avluyu um. 

duğumdan fazla döşenmiş bulu. 
yorum. Burada bizi ilk karşılıyan 
şey müteveffa Reisicümhur Ma. 
zari.k'in bir büstüdür. Duvarlarda 
tarihi portreler, mozayikten Prag 
şehrinin büyük bir panoraması. 
Bir köşede son Bohemya Kralının 
tacı ve mücevherleri. 

Çe'koılovakya pavyonunun içi ve Çek iıstiklali için yazılı levha 

Sağ duvarda şu lavha içine he

nüz girdiğimiz esrarlı havayı arttı. 
rıyor: 

"Tam üç yüz sene Çekler ve 
Slovaklar istiklalleri için çar. 
pıştılar ve nihayet 1918 de bu 
gayelerine erdiler. Memleketle. 
rini mazinin harabeleri; kanun. 
larını Amerikalıları teşvik eden 
ayni amil, hürriyet ve saadet 
esasları üzerine kurdular. Müte. 
akıp yirmi senede Çekoslovak .. 
Ya maddeten ve ınanen büyük 
bir terakkiye sahne oldu ve her 
tarafta A vrupanın en iyi idare 
edilen hükumetlerinden biri 
addedilmiye başlandı. 

Bizim emelimiz dünya sergi. 

sindeki bu pavyonu Çek devle. 

tinin başardığı terakkinin bir 

heykeli olarak dikmekti. Bir 

diişman darbesi bu genç cüm. 

huriyetin tapındığı hürriyet pu. 

tunu kırdı ve ortadan kaldırdı. 

Etraftaki boşluk size bizim söy. 

liyemediklerimizin hikayesini 

anlatıyor. Fakat Çek halkının 

duygu ve hisleri hiç bir zaman 
esir olmamıştır ve olmıyacak. 
tır. 

"Bu yarıda kalmış pavyonun 
bugün burada bulunuşu bu sön
miyen milliyet ateşinin yanan 
bir timsalidir. Bir gün gelecek 
ki Çekler n Slovaklar tekrar 

....................... --................... _. 
1 Yazan: 

Sevim Zekeriya 

SERTEL 
......................................................... 

Avrupada serbestçe nefes ala. 
caklardır.,, 

J kinci salonda sanayi eserleri.. 
Muhtelif çeşit camlar; ay. 

nalar; boncuklar, ~arp malzeme. 
leri, dürbünler, gaz maskeleri, 
toplar. 

İnsanın bunları gördükten son. 
ra: 

- Be mübarekler bütün bunları 
bana göstermek için mi yaptınız; 
elinizde vardı da sırası gelince ni. 
ye kullanmadınız? Diye kendi 
kendine söyleneceği geliyor. 

Bu sualimin cevabını biraz son
ra görüştüğüm sergi komiserin. 
den alıyorum: 

- Bizi diyor, soydular. Boş bu. 
lunduk. Verilen tatlı sözlere kan. 
dık. Fakat şimdi bir tek gayemiz 
var: İstiklal. 

Çekler bilhassa mozayik işleri. 

ni teşhir ediyorlar. Sergide göze 
çarpan diğer bir şey de Amerika. 
lıları elde etmek için gösterdikleri 
gayrettir. Her tarafta Çeklerin A. 
merikalılara yaptıkları dostlukla. 
rı ve yardımları kurnazca hatırla. 
tan ibareler ve eserler var. Bir 
köşede Vaşingtonun Reisicümhur 

oluşunu canlandıran renkli mu
azzam bir duvar lavhası. Bunu 
Pragda yapmışlar ve Nevyork 
şehrine hediye ediyorlar. 

Serginin en kalabalı!t olan kısmı. 
na gidiyor ve halkın burada niye 
toplandığını keşfe çalışıyorum. 

Önde gayet zarif bir sanat eseri... 
Prağ şehrinin muhtelif renk ve 
boy sedefleri biribirine ekliyerek 
yapılmış bir panoraması. Harp 
rnallı.lü St. Kalina bunun üzerinde 
tam iki sene işlemiş. 

par lak renkli Çek kıyafetleri. 
le satıcı kızlar aşağı yukarı 

dolaşıyorlar. İkinci kata çıkan 
kapışa bir müstahdemden altın 
merdiven başında herkes kapışa 
madalyalar satın almıya çalışıyor. 
Ben de elime bir tane alıyorum. 
Üzerinde şöyle bir resim .. Suves. 
tikalarla süslenmiş iki sütun ara. 
sına bir Çek askerini bağlamışlar. 
Kucağında yavrusu bir genç ana 
yerde hıçkırıyor. Alt tarafında şöy
le bir yazı: 

"Ağlama ey Çek anası, Çe. 
koslovakya yine hür olacak!,, 
Pavyonun. her köşesinde insa. 

nın gözüne çarpan, kulağına gelen 
bir tek söz var: 

"Çekoslovakya yine hür ola. 
cak!,. 

Biraz daha etraflı malUmat al. 
mak üzere girdiğim sergi komiseri 
Bay George Janecek'in ikinci kat. 
taki ofisinde E?azetelerin yazmadı. 

(Devamı 10 uncuda) · 

1 

Sovyet bahriyelileri donanma günü yaptlan merasim esnasında çok güzel bir 
hareketi başarmışlardır. Bir ihraç kıtası, bütün muhimmatile beraber 400 metrelik 
bir mesa!eyi zabitile birlikte yüzmüs ve bu şekilde yüzen askerler karaya çıkarak 
ihrac hareketini başarmışlardır, 

Marlbough düşesi Anavatan kuvvetlerini 

selamlıyor. İngiliz kadınlarının aakerf 

üniforması bu şekildedir. 

, 

İngiliz milisleri en yeni 
me~gul ollıyorlar. 

Molörlü torpidobotlar bir hayli fokemm ü1 etmiştir. Bunlardan biri iki ton fazla 
rük taşıd ığı halde saatte 45,5 mil yapmıştır. Motöriln iki torpili, müteaddit topları 

tel örgüler ile vardır ve altı denizci tarafından idar~ olunmaktadır. Motöı ün iki pervanesi vardlr 
ve makinesi 690 beygir kuvvetindedir. 

ı İn~ilterenin zırhlı otomobiller!, manevralar sırasında bir takim engellerle karşı laşmıştır. Bu otomobiller son derece sü
atlidir ve ke~if hareketlerinde son derece i~e yaramaktadır. 
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Türk Safosunun Hayati : TEFRI KA No. 125 

Bir Delinin Sözleri 
Saraya Dönen Padişahın Önüne Çıkan Bir Adam, 
Kendisine 56 Gün Sonra Yerinin Değişeceğini Söyledi 

Lakin neferler onları da ko
layca susturdular ve önlerine ka
tıp, kışlalarına götürdüler. Şimdi 
padişahla Yemişçi karşı karşıya 

kalmışlar demekti ve bu iki şahsi
yet, kuvvet bakımından pek ters 
bir nisbet teşkil ediyordu. Padişah, 
sabık vezirine nisbetle bir devdi 
ve vezirin hüviyeti, o devin önün
de bir karıncadan daha zayıftı. 

Fakat Safo, yeniçerilere cemile 
olsun diye oğlunu on gün kadar 
~altin yaşattı ve oc!klının bütün 
bu maceraları unuttuğuna kanaat 
getirdikten sonra, bir gün Sütlüce 
)l'Qlısına on hadım kble gönderW. 
İki hafta önce küçük dağları l:ien 
yarattım diyen, padişahla müca ~ 
cteleyi göze alan Yemişçi Hasan 
'?aşa, sarayh kölelerin gekliii.l!'li 
~uyunca, kansının. yatak odasın
daki musandıraya girip örttinmuş
tu. Cellatlar kendisini oradan çı
kardılar, Handan ağa bahçesi de
nilen yere götürdüler ve orada 
kellesini bedeninden cüda eyledi
ler. 

Ondan zulüm gören bir şalr, bıı 
hadiseyi duyar duymaz, şu beyti 
yazmıştı: 

llasan'ın azli hasen, katli dnhl 
miistahsen 

Düşse tarihi nola: Katli Yemiş-
.,.. . !;İ ahsen! 

* Sa!o, büyük emellerinden biri-
ne daha erm\ş, "l(el\dQ\~ Clev1et iş.. 

lerinden uzak tutmak istiyen kuv

vetli bir veziri yere sermiştL Fa
kat bu zaferin hazzını içine layı
kile sindiremedi. Çünkü oğlunda 
bir neşesizlik seziyordu. 

y ~ 

S afo, ilk günlerde bu balete 
ehemmiyet vermedi. Lakin 

padişahın erimcğe de başlacbğını 
görünce telaş etti, tedbirler a1 -
mak istedi. O meyanda oğlunu sık 
sık dışarı çıkmıya, gezip dolaşmı. 
ya teşvik etti. 

Sultan Mehmet o sırada henüz 
otuz yedi yaşındaydı. Görünüşte 

hiç bir hastalığı yoktu. Bununla 
beraber mahzundu, dalgındı, hızla 
zayıflıyordu. O, evlat katilliğinin 
azabını çekmeğe başlamıştı. Ken-

disi de bu ruhi haleti sezdiğinden 
- hislerini bir gaflet dünyası için
de uyutmak için - anasının oğüt

lerine uyuyor, hemen her gün so
kağa çıkarak kırlarda, bah~elerde 

dolaşıyordu. 

Bir pazartesi günü yine tantana
lı bir alayla şehir haricine çık. 

mıştı. Saraya dönerken önüne bir 
deli çıktı, peykleri ve solakları bir 
yana iterek, her engeli hiçe saya. 
rak ilerledi, ta yanına sokuldu: 

- Mehmet, Mehmet! Dedi, el
li altı gün sonra yerin değişecE:k. 
Günleri iyi say, gafil mebaş (ol
ma)! 

Delinin gözünde her gözi.i ka
maştıran bir pırıltı, sesinde de yü. 
rekleri helccanlandıran garip bir 
ahenk vardı. Alayı teşkil edenler 
ve seyre duranlar, o pırıltınıA ve 
o ahengin tesiri altında bir an için 
şuı,ırsuzlaşmışlardı, put gibi hare
ketsiz duruyorlardı. Padişah ta 
büyülenmiş gibiydi1 atının dizgi. 
nini - ihtiyarsız - çekerek bön 
bön delinin yüzüne bakıyordu. 

Bir az sonra, bu büyü bozuldu, 

donmuş görünen şuurlar ve ira. 

deler kımıldadı, padişahın da aza. 

meti uyandı. Fakat deli, bu umu

mi uyanıklık başlarken, kalabalı
ğa karışmıştı, kaybolmuştu. Yal
nız her kulakta "Günleri say Meh

met:,, Diyen ahenkli sesin akisle. 
ri yaşıyot'du. 

Hünkar, sillelenmiş mi, okşaıı. 

mış mı oldu~unurt farkında değil

di. Yanındakiler bu delinin "Ila
hi bir meczup,, olduğunu ve sö
zünü hayıra yormak lazım gele
ceğini söylemişlerdi. O da bu tef
siri kabul etmiş gibi göründü, 
iclce uğrıyan alayı yürüttii. La
kin ne o delinin yüzü, ne de öl. 
dürttüğü oğlunun kandan örülme 
kızıl bir kefene sarılı hayali - o 
hadiseden sonra - göziinün ö
nünden gitmedi. Gezerken, ko
nuşurken, yerken, içerken gözbe
beklerinden birinde o ilahi me<'
zup, öbüründe de şehit ~ehzade 

yer alıyordu ve bu yüzden idraki 
bulanıyor, yüreği altüst oluyor. 
bütün sinirleri bozuluyordu. 

Fena bir vaziyete düşmekten, birdenbire sarhoş 
oluvermekten korkuyordu. O takditde, rakı içtiği 
anlaşılacaktı. Bu yüzden de, ihtimal, hem Fitil 
Kadriden, hem de bu suçunu duyacak olan anasın. 
dan dayak yiyecekti. 

Halbuki, şimdi, bu tehlikelerin hiç birisi yoktu. 
Ve Mürüvvet, müsterih olarak muradına erecek, 
rakının o esrarengiz lezzetini de tatacak, tanıya

caktı. 

G eceleri de ıztıraptan kurtu
lamıyordu. Çünkü gündü

zün gözbebeklerinde beliren ha. 
yaller, geceleyin rüyasına ı~iriyor
lar, uykusunu tarumar ediyorlar
dı. Bu yüzden o, yemek yiyemi. 
yor, rahatça su içemiyor ve sü
reklice bir uyku geçiremiyordu. 

Derdini kimseye de açamıyor. 
- du. Çünkü vicdan azabını itiraf 

etmek, kendisine vicdansızca gü. 
nahlar işlendiğini kabul eylemek
ten farksız görünüyordu. Böyle 
bjr vaziyete düşmek ise, gururu
na dokunduğundan hislerini açığa 
vurmuyor, köşe köşe saklanarak 
kanayan, sıılıyan ve kıvranan 
vicdaniyle baş başa kalıyordu. 

Dedelerinin ve babasın111 hak
sız yere döktüğü kanlardan neda
met getirip getirmediklerini, vic
dan azabı çekip çekmediklerini 
bilmiyordu. Fakat kendisi tahta 
çıktığı gün öldürttüğü on dokuz 
kardeşi yüzünden hiç bir iç acısı 
duymuş değildi. O acı, ancak şeh
zade Mahmutlu öldürttükten son
ra içine yayılmıştı ve bir ağu yağ. 
muru gibi dinmeden dökülerek, 
bütün benliğini sarıyordu. 

Son günlerde dedesinin babası 
Kanuni Sultan Süleymanın bir 
rüyasını sık sık hatırlamıya başla

mıştı. O pek kuvvetli hi.ikümdar, 
Bağdat çarşısında asılmasına rı. 

za gösterdiği defterdar Iskende?r 
Çelebiyi bir gece düşünde görmüş 
ve boynunda bir kefen, kar,ısına 
dikilen masum defterdarın: "Su
çum neydi ki, beni öldürttün?., 
Diye bağıra bağıra üzerine sal
dırmasından korkarak yatağın. 
dan fırlayıvermişti. 

Bu tarihi hatıra onun dimağın
da bir kaç gün şaha kalktı, sonra 
İskender Çelebi, şehzade Mahmu
dun simasına bürünerek rüya ha· 
linde görünmeğe başladı. ·Evvel
ce bir sakin görünüşten ibaret o
lan rüyalar, şimdi sesli, hs.reketli 
ve ezici bir kabusa inkılap etmiş
ti, padişahın gecelerini baştan ba
şa zehirliyordu. 

Sultan Mehmet, bu ıztıraplı ha
yat içinde mahut delinin ihtarını 
da unutmuyordu, günleri sayıyor
du. Lakin her eksilen gün onun 

TAN 

Evli Bir 
Kadın 

Kaçırılmış 
Seyitgazi (TAN) - Bundan bir 

buçuk ay evvel Eskişehire gittikten 
sonra izi kaybolan iki çocuk, anası 
ve kocası askerde bulunan MünU.e is
mindeki kadının şimdi Torbalıda bu
lwıduğu anlaşılmıştır. 

Münirenin, burada memur olan bi. 
risi tarafından kandmldığı, ikisinin 
seviştikleri ve şimdi o memur 'l'or
balıya tayin edildiği için Münirenin 
de oraya gittiği, hatta ikisi,nin bera
ber yola çıktıkları ve bir müddet te 
Ankarada kaldıkları zabıhca t.esbit 
edilmiştir. 

Münirenin kocasının müracaatı ü

zerine müddeiumumilik te hadise 

hakkında takibata başlamıştır. 

Mevzuubahs memurun karısı iki 
buçuk ay evvel burada gayri tabii 

biı' şekilde ölmüş olduğu için, bu ö

him ve Münire ile memurun aşkı a

raS1nda münasebet bulunup bulun -

madığı da tahkik edilmektedir. 

Şimdiye kadar, içinde tanınmış şa

hıslar da bulunan 20 kişinin ifadesi 
alınmıştır. Beş kişinin ifadesi daha a. 

lınacaktır. 

Münire evli bir kadın olduğu ci. 

hetle hem kendisinin, hP.m de kaçı.. 

ran memurun tecziye edilecekleri an
laşllmaktadır. 

C2! a ez 
sıhhatinden bir parçayı da eksilt

tiğinden, elli altı günü tamamlı

yamadı, deli ile yı.izleştiği tarih
ten elli iki gün sonra yatağa düş. 
tü. İskelet halindeydi, ~uruu sa. 
kattı ve içine uzandığı döşekte 

bir canlı cenaze gibi görünüyor
du. 

Safo, çıldıracak haldeydi, bütün 
hekimleri tophyarak genç oğlunu 
mevsimsiz bir ölümden kurtarmı
ya çalışıyordu. Ayni zamanda ve
liaht şehzade Ahmedi fazla okşa. 
mıya girişmişti, muhtemel felake
tin tahakkuku halinde, kendini yi.. 
ne sarayda alıkoydurmak için, o 
genç şehzadeyi simdiden kandır
mak istiyordu. 

F akat Sultan Mehmet, uzun 
zamanlara ihtiyaç gösteren 

bu planın yürümesine mahal bı
rakmadı, dört gün süren bir has
talıldan sonra, ve delinin haber 
verdiği günlerin sonunda "Beni 
boğuyorlar. Oıt dokuz kardeşimle 
Mahmut birleştiler, üzerime yü.· 
rüyorlar,, diye inliye inliye can 
verdi, uğrunda düzünelerle cina
yet işlediği tahtı bırakıp, top
rağın altına göçtü!.. (1). 

(Devamı Var) 

(1) Naima - C: 1 - S: 350. 

8 Giin Zarfında Nasıl 
Bu Kadar Değişebildim? 

Bayan Aniel; 8 CJÜ.n zarfında cıayet cazip bir tarzda 
9üzelle1ti. Buna nasll muvaffak o.'duğunu ve her kadı
nın da onun gibi yapabileceğini izah eden aşağıdaki 
mektubunu okuyunuz: 

8 _ 1 O gün kadar evvel çektirdi~ 
ğim iki fotoğrafıma baktıkça a
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarım vardı. 
Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be. 
yaz ve bütün dostlarımm gıpta 
nazariie l:>nktıkları buruş•ıksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece :çin cil. 
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renkteki 'l'o
kalon kremini kullanmalarını tav. 
siye etim. Onlardan birçokları ba. 
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbah~ 

semeresini gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokglon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara. 
fından keşif ve "Biocel,, tabir edi.. -
len cazib ve kıymetli gençlik cev. 
heri vardır. A~fam lan yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

· kremini kullanınız. 
Siz, uyurken besleyici ve güzel

leştirici tesirini yapar, cild bu. 
ruşuksuz ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalon kremini kullanınız. 
Cildinizi heyazlaştırıp tazeleştirir. 
Siyah benteri giderir ve açık me. 
samele:ı:ıi sıkıştırır. •. , 1..,1a41_.,. • 

Paranın iadesi teminatı : 
Bu basit usulü bilen her kadın 

0 günde 3 dakika,, bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe. 
nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va. 
zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden 
memnun kalmadığınız takdirde 
vazo veya tüpleri yarım da olsa 
bile, iade ediniz. Ve paranızı ~eri 
alınız. 

Yetilköy Tohum lslah istasyonu Satına ima 
Komisyonundan : 

Tahmin Dk 
Miktarı bedeli teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

---
Motorin . 15000 1200 00 • • • • • • • • • • • • • i • 

Vakum ., ............ '. 1000 410 00 
Valvalln ... ~ - .. 300 108 00 . . . . . . . . . . . . . . . 
Gres yağı ' 300 46 5Q 161 03 . . . . . . . . . . . . . . 
Gaz yağı . 300 45 00 . . . . . . . . . . . . . . . 
Benzin . 1500 337 50 . . . . . . . . . . . . . . . 

4 - 8 • 939 tarihinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulan Ye
şilköy Tohum ıslah istasyonu için a lmacak cins, miktar, tahmin bedeli 
ve muvakkat teminatı yukarda yazılı müşteil maddelerle makine yağ
larına yevmi mezkurda talip zuhur etmediğinden müddet uzatılarak 
eksiltmesi 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan 18-8-939 cu
ma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi Liseler muhasebeciliğinde 
toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin evvelki şeraite tevfikan komisyona müracaatları. (5945) 

Kemalin kucağına düşmüştü. 
Bu arada, Muzafferle Mürüvvet te boş durmu

yorlardı. Mürüvvet, kendisine hiç bir şey olmadı
ğını sanıyordu ama, yuvarladığı rakılar, başını ol
dukça döndürmüştü. 

Bir aralık, Muzaffer, çatalına aldığı bir tavuk 
parçasını, Mürüvvete yedirmek istemişti. Mürüv
vet, bu ikramı reddedince, Muzaifer: 

''- Billahi olmaz.. Diyerek, yerinden kalktı. Se. 
nin hi" bir şey yediğin yok. Sonra: Vakıa, ondan evvel. Melahat, kendisine bir iki 

defa bira, ve şarap içirmişti. Fakat Mürüvvet her 
sefer hirer ikişer bardak içtiği bu içkilerden hiç bir 
§ey anlıyamamış, hiç bir yeni zevk duyamamıştı. TEFRI KA No. 50 

"- Kızı açlıktan öldürdün!,, Diye hesap sorar
'ar benden.. Vebal altında kalamam ben. Bunu 
zorla yedireyim sana da gör! 

Mürüvvetin rakı içeceğini söylemesi, Melfıhati de, 
erkekleri de sevindirmişti. Hatta Melahat, Mürüv
vetin yanağını kıskaçlamaktan ve: 
"- Ne uysal, ne cici şeydir o!,, Diyerek, mem-

nuniyetini izhar etmekten kendini alamamıştı. 
Melahat, doldurulan kadehini kaldırdı: 
"- O halde, ne duruyoruz? Dedi.. Hay:li şerefe! 
Mürüvvet, kadehi dudaklarına götürürken: 
"- İçiyorum ama, dedi, sarhoş olursam karış.. 

marn ha! 
Muzaffer, güldü: 
"- Hiç korkmayın .. Sizi sırtımda taşırım! 
Meltıhat, Muzafferle alay etti: 
"- Çok fedakarsınız küçük bey! 
Mürüvvet, yuvarladığı rakının tadını hiç te be

ğenmemişti. Fakat, rakının biraz sonra yapacağı 
tatlı tesirin, ağzında kalan bu acılığı gidereceğini 
umuyordu. Bu ümitle, tıpkı, içtiği ilacın tesir etme
sini bekliyen sancılı bir hasta gibiydi. 

Muzaffer bermutat, hatırladığı tuhaf bir fıkrayı 
anlatmıya başlamıştı. Mürüvvet, o kadar neşeliy
di ki, neredeyse, daha hikaye bitmeden gülecekti: 
Zira erkeklerle konuşmak, onun fevkalade hoşuna 
gitmişti. Hem bu erkekler, "Safa,, meyhanesinin 
kaba ve hoyrat müşterllerine benzemiyorlardı. 

Mürüvvetin, artık yakından tanıdığını sandığı er
kekler hakkında edindiği kanaat, hiç te fena de. 

ğildi: Erkekler, gayet iyi insanlardı. Hele kadınlar 
için, adeta kul köle oluyorlardı. Bütün gayeled, ka. 
dınları hoşnut etmekten ibaretti. Ucretsiz ve gö
nüllü birer güllabi gibi, kadınları eğlendirmeğe ça
lışıyorlardı. Kadınları güldürmek, neşelendirmek 
için tuhaf sözler, tuhaf vakalar, tuhaf hikayeler 
buluyorlar, anlatıyorlardı. 

insanın canını sıkacak hiç bir bahis açmıyorlar
dı. Ve böyle olduğu için, insan onlarla konuşur
ken, adeta hayatı seviyordu. 

• Mürüvvet erkekler hakkında içinden geçen hü-
kümleri bu neticeye bağlamanın keyfile; sofraya 
uzandı ve: 
"- Rakı hoşuma gitti... Dedi, haydi birer tane 

daha içelim!,, 
Anlatmakta olduğu hikayenin yanda kesilmesi

ne rağmen, bu teklif Muzafferi bile sevindirmişti: 
İkinci kadehi de yuvarlıyan Mürüvvetin mezesini, 
Melahat verdi: Bu, Mürüvveti tuttuğu yola te§Vik 
eden bir mükafattı. 

Mürüvvet, ikinci kadehi içtikten sonra: 
"- Korktuğum kadar yokmuş! Dedi.. Ve ilave etti: 

11
- Ben, bu rakıyı, insanı fırtına gibi sarsan bir 

matah zannetmiştim: Halbuki hiç bir şeyim yok: 
Ua iki kadeh rakı, ha iki kadeh Karakulak suyu 
içmişim! 

Melahat, Mürüvvetin rakıya iyi not verisini de 

bir fali hayır saymış, ve hoşlanmıştı. Mürüvvete: 
"- Tabii canım ... Dedi, iki kadeh, üç kadeh, be~ 

kadeh rakıdan ne çıkar? Rakı dokunur amma; bin. 
tikle içenlere ... 

Mürüvvete böyle söylemekle beraber, içinden: 
"- Hele bır iki kadeh daha yuvarla da, ben so. 

rarım sana!,, Diyordu. 
Melahat, epey zamandır, rakıyı hayli azaltmıştı. 

Fakat buna rağmen, o gün içmek iştahı, fevkalade 
şiddetle duruyordu. Hazır, Mürüvvetin rakiyle ara
sı iyi iken, üçüncü kadehi de kaldırdı: 

"- Haydi çocuklar.. Boş duranı Allah ta sev
mezmiş! 

Çok geçmeden, dördüncü kadehi de yuvar!ad1l:ır: 
Kadehlerin adediyle birlikte, sofranın samimiyeti 
ve neşesi de artıyordu. Hele Melahatle Kemal, dil 
şakasını bırakmışlar, el şakasına bile başlamışlar
dı. Çoktan senli benli konuşmıya başladıkları hal
de, Kemal arasıra;"'Melahati kızdırmak içiıı., ona: 

"- Hamfendi!,, Diye hitap ediyordu. O zaman 
Melahat, küplere binmiş gibi görünüyor ve: 
"- Senl terbiyesiz seni!,, Diye, korunmak, ka. 

çınmak istiyormuş gibi bir tav1r takınan Kemalin 
üzerine atılıyor, onu şakacıktan şamarlıyordu. Hat. 
ta bir defasında, Kemal, yine ayni şaka yüzünden 
kendisini tokatlamak istiyen Melahatin iki elini 
tutmuştu da, Melahat, kurtulmak icin cırpınırkcn, 

Mürüvvet gülümsedi: 
"- lstemem! 
Muzaffer, sandalyasını kaldırdı, Mürüvvetln san. 

dalyasının yanına koyup üzerine oturdu: 
"- Şimdi görürsün sen: Bakalım, ister misin, 

istemez misin?,, 
Diyerek, Mürüvvetin iki pembe tombul ve ufak 

elini kocaman kıllı elleriyle kavradı: Mürüvvetin 
elleri, kartal pençesine düşmüş güvercın yavruları 
gibi çırpınıyordu: 
"- Bırak... Dedi.... Acıyor ellerim... fstemiyo-. 

rum dedım sana.. Zorla yediremezsin ya? 
Muzaffer, sağ kolunu Mürüvvetin arkasından ge

çirmiş, ve çatalındaki tavuk parçasını Mürüvwtin 
ağzına götürmüştü: 

"- Haydi, diyordu, aç ağzını... Yoksa kurtu1a
mazsın ellinden! Hatır için çiy tavuk bile yenirmiş: 
Halbuki ben1 sana kızarmışım veriyorum! 

Mürüvvet kurtulaınıyacağını anlayınca fıızla J'l'lat 
etmedi. 

Mürüvvet tavuğu yeyince, Muzaffer sol elinde 
mahpus bulunan elleri istemiye istemiye serbest bı
raktı. Ve tavuk bahanesiyle Mürüvvetin arkasına 
attığı sağ kolunu indirmemek ir;in, sağ elindeki ça_ 
talı sol eliyle alarak masanın üzerine bıraktı. Ve 
bu basit hile sayesinde, onlar da birbirlerine iyice 
sokulmuşlar, adeta yapışmışlardı. {Devamı Va'r) 

.. 
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• 
Kuvvetlerimiz, Mukabil Kuvvetin İleri 

Hızıyle Şehre 
Müfrezelerini 
Girmişlerdi Dağıtarak Bir Ylldır~m 

Akhisarın mukabil kuvvetler ta. 
rafından tahliyesi .üzerıne, on 
dördüncü kolordu kumandanı Yu
suf İzzet Paşa, bu vaziyeti nazarı 
dikkate alarak, evvelce Akhisar • 
dan Somaya getirttiği yüz seksen 
&ekizinci alay ile Bergamalı Ek
rem beyin milli müfrezesini, muh
temel bir ileri hareketi önlemek 
üzere, Kınıkın garbında bulunan 
Poyracık köyüne göndermişti. ' 

Bu sırada, kolordu kumandan
lığının vaki talebi üzerine, Ayva
lık mıntaka kumandanı Ali beyin 
de binbaşı Cemal bey kumanda
sında Bergama istikametine gön
derdiği iki ağır makineli tüfekle 
takviye edilmiş olan 172 inci ala. 
yın birinci taburu ve Kozan, Al
tınova, Burhaniye, Gümeç ve ci
van fcdakarlarından m~teşekkil 

olan milli müfrezede, Belliköy 
istikametinden ilerlemiş ve Yağ
cı Bedir Türk aşiretinden iltihak 
eden gönüllülerle beraber, Berga
manın sekiz kilometre şimalinde 

bulunan (İncecik) kariyesinc gir. 
miş bulunuyordu. Bu müfrezeden 
ayrılan Ayazmendli Nazmi bey de, 
maiyeti ve Yağcı Bedir aşiretinin 
yüz eriyle birlikte, Dikili ve Me.. 
nemendc bulunan mukabil kuv. 
vetlerin Bergamaya doğru ilerle
melerine mani olmak ve Bergama
daki kuvvetin civarla olan muha
beresini kesmek için telgrn.f hat
larını bozmak vazifesini mu\'af. 
!akıyetle başarmıştı. 

H aziranın on dördüncü ~Ü-
nü, (Bergama) yı çember 

"cine alan kuvvetlerimiz, .seri bir 
yürüyüşle ve İncecik, K;ıpıkaya, 
Türkmen bağları yolu ile ilerle • 
mişler ve öğleden biraz evvel, mu
kabil kuvvetin ileri müfrezelerini 
dağıtarak gerçekten bir yıldmın 
hızı ile şehre girmişlerdi. Baskın 
ani ve çok sessiz olmuştu. 

Şehrin içinde bulunan kuvve
tin kumandanı, böyle ani blr hü-· 
cumun vukuuna katiyen ihtimal 
vermediği için gafil avlanmıştı. 

Çünkü, efrat kamilen şehre da. 
ğılmış dükkan ve kahvelerde eğ. 
lence ve sohbete dalmıştı. 

Kesilen sokak köşelerinde bir_ 
biri ardına patlıyan silahlar, efra
dı şaşırtmış, acı acı çalınan boru
larla verilen silah başı emirleri
ne icabet edemiyecek bir hale ge
tirmişti. İtidalini muhafaza edebi_ 
!enlerin bir kısmı silahlarını kap. 
mışlar, münferit mukabelelere 
kalkışmışlardı. Fakat, biraz sonra 
bunlar da silahlarını ellerinden 
atmışlar, kaçışmıya başlamışlar -
dı. Şehrin her taraftan sarılmış 
olduğunu görünce de, selameti 
saklanmakta bulmuşlardı. 

Kuvvetlerimiz1 şehrin istirdadı 
ile meşgulken, Ayazmendli Naz· 
mi bey ve arkadaşları da Dikili
den Bergamaya gönderilen büyük 
bir erzak kafilesini ele geçirmiş. 
lerdi. Bergama kurtarılmı~, fakat, 
layık bulundukları cezaları veril. 
mek üzere aranılan hain Hamit 
Çavuşla arkadaşları bir türlü bu
lunamamışlardı. 

Salihli cephesinde bulunan 
milli kuvvetlerimizi, Orle· 

miş, Bozdağ, Alaşehir istikametin
den yapılması muhtemel bulunan 
hareketlere karşı, emniyet altına 
almak ve icabında Yerki ve civa. 
rında bulunan yabancı kuvvetlere 
taarruz etmek için Bozdağında bu 
işleri yapabilecek derecede kuvvet. 
li bir müfrezenin bulundurulması 
icap ediyordu. Fakat, eldeki kuv
vetin azlığı ve bilhassa silah nok
snnlrğı bunu temine milni oluyor. 
du. Bu ciheti nazarı dikkate alan 
Alaşehir ve Salihlinin e~Tafından 

bir kaçı, bu vazifeyi Bozdağında 

bulunan Postlu Mestan Efeye ver· 
meği düşünmüşler, bir heyet ha· 
linde efenin bulunduğu yere git
mişlerdi. 

Postlu Mestan Efe, eski zeybek
lerden ve bileğinin kuvveti, gö7.ü. 
nün pekliği ile o hava1ıc.le gerçek
ten ün salmış babaylğitlerdendı. 
Gerçi, diğer efeler gibi o da oku. 
yup yazmak bilmez ve tam mana. 
sile cahil ve fazlaca mutaassıp bir· 
adamdı. Fakat, millet ve memle • 
ketini çok seven ve onun için ça· 
lışmağı zevk edinen bir yurt hadi
mi idi. Bozdağı ve havalisiııde bu. 
lunan köylüler efeyi cidden çok 
sever ve sayarlardı. Efenin bilhas. 
sa dağ ve çete çarpışmalarında ken
dine has usui ve hileleri vardı. Va
tanın bu tehlikeli anınrl9., pek ta. 
bii ki, Mestan Efenin de hamiyet 
ve fedakarlığından azami derece
de istifade olunabilirdi. 

Efe, kendini ve kızanlarını yurt 
hizmetine davete gelenleri, cidden 
iyi karşılamış ve teklif olunan hiz
meti derhal kabul etmişti. Müte
şebbislere de, Mestan Efenin kı. 

zanları ile birlikte mücadeleye iş.. 

tiraki kanaati gelmiş, Salihlide bu
lunan fazla silah ve cephanenin bir 
kısmı Bozdağına, Efenin emrine 
gönderilmişti. Bozdağının çok ce
sur ve o nisbette fedakar olan köy
lüleri ilk haberde, Mestan Efe ve 
kızanlarının etrafına toplanmışlar 

ve hakikaten çok kuvvetli bir teş
kilat meydana getirmi~lerdi. 

Bu müfrezenin Yerkide bulunan 
mukabil kuvvetlere karşı yaptığı 

bir baskın neticesinde kazandığı şe· 
refli muvaffakıyet, o civarın diğer 
sayılı efelerini, ünlü babayiğitle

rini de ayaklandırmış. hepsi de 
Milli Mücadelenin şerefli erleri a. 
rasına katılmıştı. 

Bu sıcak mevsimin en zivadt>
can sıkan rahatsızlıklarında~ biri 
de dizanteri hastalığıdır. 

Dizanteri, pek terbiyeli bazı 
zatların ıstılahlarında ishale tu
tulmanın nazikçesidir. Barsakla
rının bozulduğunu açıkça söyle. 
meyi terbiyeye mugayir bulurlar 
da, dizanteri olmu~um derler. 

Böyle demek terbiyeye uygun 
olsa da, doğrusunu isterseniz, di
zanterinin lügat manasına taban 
tabana zıd düser. İshal kolaylık 
manası hatıra. getirdiği halde di. 
zanteri barsaklarda güçliik de
:mektir. Dizanteriye tutulan da he
men hemen daima peklik çeker. 
~ancı olur, kan gelir, irin gelir, 
-ıddetli buruntu olur, fakat dizan
teride ishal olmaz ... Onun için di
z~nteri ile bayağı bir ishali birbi
rıne karı~tırmamak daha iyi o. 
lur ... 

Dizanteri hastalığı insanların 
pek eski zamanlardanbcri en bii
Y.ük dü manlarından biridir. Vak
t.ıl.e bulaşık hastalıkların sebepleri 
bılınınezken taun diye hepsi bir tor· 
haya ~onulan salgın hastalıklar· 
dan bırçoğu ~üphesiz hu dizanteri 
h~stalıJh idi. Birçok kasabaların, 
k.oy~erın ahalisi, bilha<i!"a yaz me\·· 
sımınde cenge giden askerler san. 
cı \'e buruntu çekerek telef olur· 
lar \'e bu hastalığın hepsine dizan
teri denilirdi. 

Bununla beraber, dizanterilerin 
hepsi birbirine benzemediği dik
katli hekimlerin her vakit gözle
rine çarptığından bazıları beyaz 
dizanterı, kızıl dizanteri rümatiz
ına dizanterisi, salgın 'dizanteri 
bir de harp dizanterisi dive tiirlii 
tiirlii ayırmışlardı. Ki~isi de 
hastalıkta bile miUiyet ayırdetti~ 
ğinden, on sekizinci asrın sonla
rında Fransızlarla Almanlar mu
harebe ederken çıkan dizanteri 
salgınına Prusya dizanterisi adı 
nrilmi~ti. 

O kadnr C'Ok adı hulunan bir 
hastalığa karşı de,·aların da rok 
olması tabiidir. İlkin hu ha tal~ğn 
kar ı, inkıbaz verecek ilaçlar lçi
rildiği halde bunların iyi tesir et
mediği anlasılınca. dizanterinin 

ft f enderes köprüsüniin başııu 
lVi karargah edinen milli müf. 

rezelerimiz, yaptıkları akınlar ve 
baskınlar ile civar ve et:a fı sin
dirmiş ve sındırmıştı. Artık milii 
varlığımızın bütün gözleri bu sa. 
haya dikilen Avrupalıltıra, göste. 
rilmesi sırası gelmişti. Bu da, Ay
dının istirdadı ile yapılacaktı. Bu 
ehemmiyetli teşebbüse.ait hazırlık
lara da hummalı bir faaliyetle de
vam ediliyordu. 

Aydının on kilometre şarkındaki 

Umurlu mevkiinde bulundurulan 

Binbaşı Hakkı Bey, kuvvetlerile 

muhabere edilmek üzere, Mende

res köprü başı kararga~1ı ile bu 

mevki arasında telefon ve telgraf 

tesisatı yaptırılıyor, civardaki tel. 

graf hatları tamir ettirıliyordu. 

Muğla, Ula, Marmaris, Milas kasa
balarında bulunan askeri depho~·
lardaki silah ve cephaneler, ma. 
halleri milli heyetlerinin himmet
leri ve halkın günden gune artan 

arzu ve gayretleri ile, getirilip, ka· 

rargaha yığılıyordu. Nlucadele sa

hasına civar olan yerlerde, artık 

menfi propaganda ve teşe!bbüsler, 

hemen kalmamış gibi idi. Milli 
varlığımıza ve mukaddesatımıza 
karşı biribiri ardına yapılan taar
ruzlar, Hürriyet ve Itil5.f fırkası a. 
damlarının, bozguncu mütegalli
belcrin yüzlerini kızartmı~ ve on
ları halka ve bilhassa mü<'adele 
taraftarlarına karşı mahcup bir va. 
ziyete sokmuştu. 

(Devamı Var) 

;yemi · mevsiminde çoğalmasınaan 
mana çıkarılmış \'e ha talığa tutu
lanlara hol bol yemiş yedirmek a. 
det olmuştu. Onlardan da fayda 
göriilmcyince, her hekim kendi 
düşiinüşünc göre ilaç vermeğe 
ba!ılanw5tı: Zengin hastalara, ziım· 
riit ta'.'51 dövdürülerek suya karıcz
tmldıktan sonra içirilirdi. Kimisi 
de kırmızıya boyanmış ihrişimi 
biiktürür ve onu yuttururdu. Bir 
hekim, kağıdı süt içinde eriterek 
lçirmeyi, birisi de insan kemikle
rini mezardan çıkararak onları ha
vanda dövdürüp yutturmavı akıl 
etmişti... • 

İ~tanbulun köpekleri her za. 
man meşhur olduğundan, Bizans 
deninde burada hü:vük öhret a
lan F.gina adalı Pavİos hekim, İs
tanbul köpeklerine bir pa~·e ver· 
mek iizere, köpek tersini dizante
riye karşı birebir ilaç olarak tnsi
ye etmisti. 

Acaip. işler pek cabuk moda ol. 
makla beraber, böyle modalar pek 
tc uzun devam edemezler. Onun i
çin daha sonra gelen hekimler 
z~mriit ile ipekten ve köpek ter
sınden vazgeçmişler ve onların 
yerine hastaları perhiz ile müs
hil ilaçlarla, sancıya karsı ~elecek 
dc\•alarla ve daha makul görünen 
m.ul~e teda\'İ etme:vi düşiinmiiş· 
lerdı. Ancak bunların da hicbiri 
dizanteri hastalığının kökiinü- ka
zıyamamıştı. 

Bunun sebebi, tabiidir ki, di. 
zanteri hastalığının sebebi bilin
memesi idi. Bir hastalığın sebebi 
bilinmeyince ted8\'İ"İ - bazılarına 
iyi netice verse hile • körkörüne 
olur. Hastalık kati ı;urette teda\'İ 
edilemez. 
Şimdi dizanteri hastalığının se· 

bepleri bilindiğinden onun teda· 
visi makul ve kati olduieu gibi has
talıktan korunma yolları da öğ
renilmiştir. 

Dizanteri hastalığın~ tedavi et
mek hekiminize ait olmakla bera
ber, ondan korunma \'olları da di-
7:anterinin sebebine ·göre değisti
ğinden, hasiUi dizanteri:vi amipli 
dizanteriyi, daha ba~ka "di7.anteri. 
lcrl a~·rı ayn okumağa tahammil· 
IUnüzü rica edeceitim. 

Yazan: 
~ •> > > > >>:> > > >>:>(• 

Halikarnas 

Bir pırlanta madeni senele .. 
ce kazılır, araştırılır. Gii. 

nün birinde müstesna bir pırlan
ta bulunur. Işte namütenahi vakit
lerin sayısız günlerı arasında, o gün 
de, öylece müstesna bir gündii. Her 
doğan gün insanı uykusundan u. 
yandırır. Fakat o günün ışık fazla
lığı Kara Fatmayı yalnız uyku
sundan uyandırmakla kalmadı. Kn. 

dının gözlerini tarihi kadimden be
ri köylü hayatını örtüp gelmiş o. 
lan uzun gecenin karanlıklarına 

açtı. 

O akşam köyündeki obnsından, 
kirli çamaşırları ve tokacını aldı. 

Deniz kenarında çamaşır dovmıye 
koyuldu. Dört çocuk doğurınuştu. 

Fakat gövdesi şiddetli bir dirilik
le çevik ve kıvraktı. Bakışı sönme. 
mişti. Yüzünden kara kara çakı. 
yordu. 
Kıyıda in cin top atıyordu. Ka

ra Fatmanın kolları arasıra yam
başlarına sarkıyordu. Den ıze baka 
kalıyordu. Doğdu doğalı h~r gün 
denizi görmüştü. Fakat asıl o g•ın 
onu siftah görüyormuş gibi oldu. 
Gözünün önünde deniz öyle ber. 
rak ve derin bir ye~il idi ki, Fat
ma kendini aşağıya doğru derinli. 
yen, ters dönmüş, göğün kenarın
da sayıyordu. Kara kız, bir uçru. 
mun kenarında imiş gibi içinde bir 
i.ırperti duyuyordu. Sanki oradaki 
derinlik Kara Fatmanın bakışım 

emiyordu, bir öpüş gibi gon!Unü 
soruyordu. Oyle ki, I"atma bir u. 
cundan bakışına bağlı olarak, gay
ri ihtiyari denize eğiliyurdu. Bu 
eğilişi derinliklerin çagırı~ına, gün· 
lünün verdiği cevaptı. Sonra ga. 
ripsi bir iç çekişile irkiliyordu. 

Berraklıktan aldığı berraklıkla 

geçmiş hayatının hakiki mahiye. 
tini seçebiliyordu. Yine tokacı 

''Tak! Tak!,. etmiye koyuluyordu. 
Geçmiş hayatının safhaları hak
kındaki düşüncelerini noktalıyor. 
du. 

G ünün birinde yeryüzüne doğ 
muştu. Çocukken, onda, o. 

lacak bir şeyi bekliyen bi:- hal var
dı. Tan ışığının günü mi.i jdelediğı 
gibi, ümidi de ona çok giizel \'C 

çok ehemmiyetli bir hayat yaşıya
c&ğı inancını veriyordu. Fakat ge. 
çim zorluğunun ensesine binen a

ğırlığı, otlıyan hayv~nlarda oldu. 

ğu gibi, ümitlerle açıklara, ve do

ğacak yeni yeni günlere bakan 

bakışlarını, kuru ekmiye saplamış. 

tı. Umduğu ve yapmak istediği işi 

bulamayınca, bulduğuna acı acı bo. 
yun eğmişti. Felce uğrıyanlur gibi 

ötesi berisi burkulmuştu. Çocuk

ken babasından, anasından, büyü
yı.ince de kocasından dayak ye. 

mişti. Hiç şarki işitmemişti. Göz

leri yalnız gübre kümesi görmüş. 

tü. Sonra çocuklar doğmuştu. On
ları emzirmişti. Diş çıkarma san. 

cıları, ağlamaları, hastalıkları, ka

ra kızı kara saçlarından kavramış 

yedekte çekilen bir mahilık gibi 
sürüklemişlerdi. 

Analığı, dapadar bir zindanın 
karanlıkları gibi, gönlünü sarmış, 
ve başka insanlar, çocuklara akışına 
set çekmişti. O da kendi çocuk. 
!arının çıkarına \'e komşu çocuk
larının zararına olarak•yalan söy. 
lemiş, dolap çevirmiş, aldatmış ko
parmıştı. Tarlaya dikilen bir ağaç 
gibi, doğar doğmaz tarihi kadimde 
köklenerek, orada saplana kalmıştı. 
Hayatı dört bin sene evvelki bir ya
şayışın mezarına gömi.ilıniiştii. 

K ara kızın, tokacı yine dur
du! Yanıbaşındaki yama_ç

tan eşeklerle, beygirlerle bir çin· 
gene alayı geçiyordu. Kadının bi. 
ri uzun, uzun bir şarkı söylüyor
du. Kafile, dağın sırtını aştı. San. 
ki yamacın ötesindeki ışığa dal· 
mıştı. Fakat rüzgar şarkıyı ta u
zaklardan kara kıza getirmekte de
vam ediyordu. 

Kara kızın gönlünde için için a· 
kan bir sel vardı. Bir şey yapmak 

istiycn bir sel .. İçindeki bu istek 
alıkonuldukça kabarıyordu. Oyle 
ki, bir su değirmeni çevirebilecek 
olan bu akıntı, fazla bir taşkınlığı 
anında değirmeni söküp yıkabilir
di. Kulağına çalınan şarkıdan mı. 
dır, yoksa göğün masmavi berrak
lığından, denizin derinliğinden mi. 
dir. Kara kızın bakışı evvelki ba
kışlarının pasından y1kanıyordu. 

Gönlü evvelki acılardan soyunu. 
yor _gibi oluyordu. Içinde bir açık. ı 
lık, bir ferahlık duyuyordu. Ve 
duydukça da daha fazla.sına doğ
ru zağlanıyordu. 
Güneş batıyordu, her tar~fta 

kıpkırmızı bir ışık harladı. Gökte 
uçan yumuşak bulutların kenarla
rı tutuştu. Büttin derelerden, tc. 
pelcrden kırmızı ışıklar sanki de
nize akıp denizi bir kırmızı Ok. 
yanusa çevirmişlerdi. Çiçekler, a
ğaçlar bile başlarını sall.ulıkca, 

yüzlerinden sağa sola kırmızı ışık. 
lar döküyorlardı. Yaratılış ka
ra kızı o akıncı anında yakalamış
tı. O anın alevi onun içiııi sarmış
tı. Içi yanıyordu. Tarihi kadimden 
kurtulmak. fırlamak, çıkmak isti. 
yordu. Bütün yaratılışta onu "Gel! 
Gel!,, diye ~ağıran bir hal vardı. 

Denize doğru bir kuş uçtu, ça
ğırdı. Issız uzaklardan yine çağır. 
dı. Kuş ağaçların, dalların, kara

ların kızıllıklarile beraber, gün'ie 

beraber gidiyordu. Fatma sağına, 

soluna bakındı. Yapayalnız olduğu 

halde yalnız olmadığını duyuyor

du. Bütün yer ytizü, ~nnki bir tep. 

si imiş gibi batı tarafına eğiliyor

du ve içine, toplamış olduğu o kı· 
zıl ışık Okyanusunu, ufuklardan 

boşluğa akıtıyordu. Işı&'ln bu şela
lesini kara kız, kulaklal'ile işitirmiş 

gibi oluyordu. Sanki hep bir tara

fa müthiş kalabalık halinde atılan 

sayısız insanların ŞarkıJnn gibi i. 
di. 

Neredeyı::e dağlar. taşlar ve bü
ti\n varlık uçu~-t.ı.n sonra kanatla
rını deyşirip kapıyan kuşlar gibi 

kapanacaktı. Kara kız acele ediyor
du. Onlar kapanrnazdan evvel ye

tişmek istiyordu. idraki şuurunun 

\'e dünyasının kenarına varmıştı. 

O kabustan ötekine geçmek isti. 
yordu. işte bugunkü dünyası ya
rılmıştı. O çatlaktan kırmızı ışık. 
lara, başka bir aleme, muallakta 
dlışmek istiyordu. Karanlıkta ışık 
adaları kayıyordu. O adalara geç. 
mek ıstiyerek: "geliyorum, ben de! 
Ben de! Geliyorum,, diye bağırdı. 
Dinç bacaklarının ola11ca hızile koş 
tu. Ta bağrından bir çığ1ık koptu. 
Şuuru, dönüşü olmıyan uzaklara 
gitti. 

Küçük Memle et 

Haberleri 

Eskişehir - C. H. PnrUsi reisliğine Mus
tafa Karamürsel seçllmlşUr. 

• Nevşehir (TAN) - Et bollaşmıştır. 
Koyun eti 23, keçi eti 20, inek eti 15 ku
rustan satılmalctadır. 

• İzmir - Kızılay cemiyeti bura reisi 
ve Eşref paşa hastanesi bashcklml Cevdet 
Fuat Öz.yar ölmüştür. 

e Afyonknrahisar (TAN) - Yeni be
lediye binasının inşaatı bıtmek fü:eredir. 
Milli mücadele esnasında tarihi konuşma
lara sahne olan eski belediye bjnasının 
muz.e yapılması kararlaştırılmıştır. 
Y~nl hnştane inşaatı da flerlemiştlr. Ali 

Çetinkaya Kız. Enstitüsü binası ikmal e
dilmek üzeredir. 

e Zonguldak madenleri amele birliği 
tea\ un snndığı, Havzada mC\'CUt tahminen 
yirmi bin işçiden isteyenlerin çocu'idannı 
sünnet ettirmeğe karar vermiş \ ' C bunu 
bütün ameleye bildirmiştir. 

e Gbrele (TAN) - Çanakçı köyün
deki jandarma karakolu kaldırılmıştır. 
Cnnakçılılar, karakolun tekrar köylerin
de açılmasını istemektedirler. 

• Erbaa (TAN) - Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumları, 155 çocuğu sünnet 
ettirmiştir. Dilğiln, belediyenin si:ıema bi
nasında yapılmış, bando gece yarısından 
sonraya kadar çalarak çocukları eğlen
dirmiştir. 

e Bozöyük (TAN) - Alibey dilzQ k6-
yiinde bir mektep yapılması için evvelce 
iki bin lira teberrü etmiş olan mczl;ftr 
köylü Salt Yılmaz, bu maksatla bin lira 
daha vermiştir. ı ~ 

Bu para ile inş.ı ettirilen mektebin ça
tısı da bitirilmistir. DahilI aksamı yapıl
maktadır. 

• Safranbolu (TAN) - Kazanıızda 

F atma ayağa kalktı. Kapkara 
gözleri grup esnasınc.la yamaç 

tan batıya bakan bir f!V penceresi 
gibi yanıyordu. Kıyı boyunu san. 
ki bir kalabalık boğmuştu. Aşkın 
ve taşkın yaşayışın eski ilahi Di. 
yoniscos, sanki bütün Maenadlarını 
etrafına toplamış bağıra çağıra de
nize doğru koşuyordu. Hepsinin 
başlarında çiçekler vardı, Ellerin
deki çiçek demetlerini güle güle 
biribirlerine atlıyorlardı. Cılgm 

rakslarında topuklarını yere çnr. 
parak yeryüzünü titretiyorlardı. 

Kara kız o mükemmel çırılçıplak 
gövdelerin hareketlerini seçebili
yordu. Musiki aletlerini, çala çala 

jandarma taburu ihdas edilmiş, kuman
I danlığ~na Hamdi Korkut tayin olurunuştur. 
J e Ünye (TAN) - C. H. Partisi idare 
ı heyeti ve Ordu viUlyeti umum! meclıs tı-

kıyıya varmışlardı. Kara kıza "Gel! 

Gel!.,· diye bağırıyorlardı. 
Fatma onu çağıranların adlarını 

bilmiyordu. Fakat onları, hızla çarp 
mıya koyulan yüreğinden tanıyor 
ve duyuyordu. Insan yalnız adını 
bildiği şeyi mi duyar? Adını hiç 
bilmediği, şeyleri duymaz mı? im
kanı olaydı, kara kıza, o anın, iki 
elile başlangıcını ve sonunu tuta
rak, pazılarmın bütün kuV\·etile 
çekip açacaktı ki, o anın içine ken. 
dini kaldırıp takımile atsın. Kara 
kız hırçın Maenadların kalabalığı. 

na karışmak istiyordu. 

zasından Cezmi Barlas 39 yaşında bulun
duğu halde ölmüştilr. Merhumun t'nyeye 
hi1.metlcri olduğundan halk. radyolarını 

kapatmak suretile bir haftn yas tutmuştur. 
e Birecik (TAN} - Kazamıı kııyma

knmı Nasuhi Kurosman, hastalığımı meb
ni mezuniyet almıştır. KaymakRmlık ve 
BC'lediye reisliği vek~letinl emniyet 1imiri 
Sadık Kısmetli görmektedir. 

e Karadeniz. Ereğllsi (TAN) - Kay
m:ıknm Refik Kuzucu terfian Antakya ,.ı. 
!ayeti mektupçuluğuna tayin edılmlştir. 
Yerine Ovacık kaymakamı Abdiılk:ıdir 
gelmiştir. 

• Bartın (TAN) - Kaymakam Hfımtı 
Erkan, Hopa kaymakamlığına tayin edil· 
mlştir. Tahrirat klıtlbl Nimet, kaymakam
lık vekfüctınl görmektedir. 

• Kar:ımOrsel (TAN) - Herekcde 
kamp kurmuş olan çocuklıır, muııllimlerl 
refakatinde buraya g<'lmfşler, lskekde 
Belediye reisi tarafından karşılanmı~lar 
öl':le yemeklerini fabrika mahallinde ve~ 
mişler, muhtelif mCiesseseleri ve mesi.rr.
lcrl gezdikten sonra dönmOslcrdlr 
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Dış Ticarette 
Mühiıİ1 Bir 
Değişikliğe 
Doğru 

japonyada Ordu Şefleri 
Askeri lttif ak için 

Kabineyi Tazyik Ediyor (Başı 1 incide) 
esya vermek suretile bir mübadele 
sıı::temi kuı uldu. Biz de serbest dö. (Başı 1 incide) ı almasını ve Avrupa siyaseti hakkın
viz bulamadığımız için Almanyamn re efkarı umumiyesini heyecana dü. da bir karar almak üzere beş nazır 
bu teklifini kabuJe mecbur olduk. şürmemek için anlaşmanın gizli tu. konferansını yeniden toplantıya ça. 
Bu suretle serbest ı:rti.ıbadele grupun- tulmasmı talep eylemiştir. ğırmasını rica eylemiştir. 
dan ayrılarak kliring sistemini ka- Enternasyonal vaziyetin bugünkü İyi haber alan mahfillerde hatır. 
bul eden devletler arasına girmiş inkişafı, bugün, Almanyayı Japonya. !atıldığına göre, Riranuma, geçen 
bulunduk. Bunun daha bir çok se. nın bu tekliflerini kabule mecbur e. hafta, beşler konferansını yeniden 
bepleri vardr. Bu sebeplerden biri de dccek gibidir. Tien - Sin'in ablokası toplantıya çağırmamağa ve bütün 
dahilde kendı kendimize yetmek si- Roma ve Berline, Japonyanın İngil. mühim meseleleri doğrudan doğruya 
yasetini kabul etmiş olmamızdı. Ser- tereye ve demokrasilere karşı oynı. kabine heyeti umumiyesine ar.zeyle. 
best mübadeleyi kabul etmek sana- yacağı rolün ehemmiyetini ispat et- miye karar vermişti. 
yiimizin kurulmasına imkfın bırak. miş bulunmaktadır. İngiliz - Sov- * 
mazdı. Ayni zamanda Almanya mw- yet görüşmelerine devam olunması Tokyo. 7 ( A.A.) - Uomei Ajan. 
larımıza dunya piyasa fiyatlarıııdan da Berline Japonyanın faal müzahe- sının Kaifendden aldığı bir telgraf. 
fazla bir fiyat veriyordu. retini almak mecburiyetini kabul iz_ fa nazaran Japon kontrolü altında 

Hulasa muhtelif sebepler?e kliring tırarında bulundurmuştur, zira bu- bulunan Honan Çin makamatı ora. 
sistemini kabul eden ~rupa girince, giln Almanya için Sovyetler Birliği. daki . İngiliz - Çin kumpanyasına 
İngiltere, Amerika ve Fransa gibi nin bitaraflığına güvenebilmek ihti- bir nota göndrerek Sitasov madenle. 
serbest mübadele rejimine dahil dev. timalleri ortadan kalkmıştır. rinin hükumete teslimini istemiştir. 
lctlerle ticari ve iktısadi miinasebet- Harbiye Nazırı Başvekille Bu notaya nazaran, bu suretle 
lcrimiz azaldı. ' madenler idaresilc amele arasında 

oörüftÜ 
Şimdi beynelmilel ticaretimizi 0 mütemadiyen cıkan ihtilaf ve karı. 

inhisardan kurtarıp diğer pi- Harbiye Nazırı General Itagaki. şıklıklar nihayet bulacaktır. Esasen, 
yasalara da arzedebilmek ve bilhassa dun akşam Başvekil Hiranuma'nın şirketin mezkur madenler üzerinde 
Ingilterc ve Ame:ika ile olan .ticari 1 nezd~ne gitmiş ve .~:~di~.iyl.~ saat 22 hiç bir tasarruf hakkı yoktur. 
münasebetlerimizı inki~.ıf ettırmek den 24 e kadar goruşmuştur. /ngiltere aleyhinde nümayi.şler 
icin her şeyden evvel serbest müba. İyi haber alan Japon mahfilleri- Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansı 
dele rejimine dahil devletlerin kabul ne göre, General itagaki, Başvekile. tebliğ ediyor: 
ettikleri takas sistemine harici tica- Avrupa vaziyeti karşısında ordunun İngiltere aleyhindeki nümayişler 
timizde miıhım bir mevki vermek noktai nazarını bildirmiş ve bu ba. genişlemektedir. Kobede yüz bin kisi 
mecburiyetinde bulunuyoruz. histe çok mühim tavsiyelerde bu- bir alay teşkil ederek sokaklarda do-

.Muhtelif memleketlerle yapılan lunmuştur. lıışmıştır ve İngilterenin samimiyet. 
takas muamelelerine ait primleri iç Diğer bir rivayete göre ise, Gene- sizliğini isbat eden hattı hareketıini 
ve dı~ hareketlerine gore tanzim ve ral İtagaki, Başvekile, ordunun son takbih eyliyen bir karar sureti ka
bu muamelelerin, ahenkli bir surette askeri konferanslar neticesinde ta. bul eylemiştir. 
cereyanını temin etmek maksadile vazzuh eden kararlarını bildirmiş. Nagoyafa diğer bir nümayi~ daha 
tesis edildiği bildirilen Takas sirke- Başvekilden bunları nazarı dikkate olmuştur. 
tini bu hususta atılmış mühim bir a-
dım telakki ediyoruz. Bu şirketin 

başında uç buyük bankamız bulun
maktadır. 

İşin sıklet merkezi Ticaret Ve· 
kiıleti olacaktır. Ve bu şirket faali. 
yete geçtikten sonra mallarımızı hey
nelmilel piyasalara ve bilhassa ser
best dövizle iş yapan memleketlere 
scvkedcbilmek için lazım gelen diğer 
tedbirlerin alınacağına şüphemiz 

yoktur. 
Bu suretle horici ticaretimiz bu-

günkü anormal ~ehlinden ve bir iki 
devletin inhisar.ı altında bulunmak
tan kurtarılacak, Türk mallarının pa
zarları genişliyecek ve Türkiye nor
mal şartlar dahilinde beynelmilel pi
yasaya girmiş olacaktır. 

Bu sebeple harici ticaretimizde 
miıhim bir değişiklik arUesinde bu-
lnnuyoruz. 

Takas Limited 
Şirketi 

(Başı, lincide) 
de dünya piyasalarına göre ınuame. 
leleri tanzim edecek, takas işlerinin 
devlet siparişlerine kadar uzanan 
sebepsiz yükselmelerine mani ola
caktır. 

Bundan başka normal ticareti zor
luklara düşüren bir takım spekülas
yonlara meydan verilmiyecektir. 'l'a
kas alım, satımından mütevellit bir 
nevi ticaret, takas primlerinin mü. 
temadiyen yükselmesini intaç etmek
tedir. Bu nevi takas ticareti alıp yü. 
rümüş, takas primleri bnzan yüzde 
yüz farkı bulmuştur. 

Bundan sonra primlerin sebepsiz 
yere bukadar yükselmemesini Takas 
Limited şirketi temin edecektir. Bu 
suretle nazımlık vazifesini görecek, 
takas primlerinin yükselmesi önle
nerek ithalılt eşyals.nnda ucuzluk te
min edilmiş olacaktır. 

İthalat ve ihracat tacirleri bütün 
bu cihetleri gözönünde tutarak Ta. 
kas Limited sirketinin faaliyete gec
mesini mem~uniyetle karc:Tlamışlar
dır. Takas pıümlerinin sebepsiz te
mevvüçler gösterdiğini ve spekiila
törler tarafından zahmetsizce mühim 
paralar kazanıldığını ileri süren ta
cirlerden bilhassa ithalı1tçı1ar, takas
la ithalat yaparlarken yukardttki se
beplerden dolayı çok gürliıkler çek
tikierini ve getirilen malların daim:ı 
pek pahalıya mal oldu~unu söyle
mekte, yeni takas şirketinin takas a
lış verişlerini intizama sokacağını ü
mit ettiklerini bildirmektedirler. ---Madrit Polis Kumandanına 
Su~ltast Yapanlar Aslldı 
Madrit, 7 (A.A.) - Madrit polis 

mufrezesi kumandam Gabaldonu kar 
~ı yapılmış olan suikastin son mesul
lcri bugün sabah vakti idam edilmiş. 

lerdir. 

Herekede Yapdan 

Y ağll Güreşler 

Kestel Suyuna 

Hacerisemavi Düşmüş 
Tavşancil, (Hususi) - Gebzeye Nezilliden yaz11ıyor: 

bağlı Çerkeşli koyunde yapılacak ye- Geçenlerde, Kestel köyü üzerlerin-
ni mektep binası menfaatine köy he. de müthiş bir gürültü duyulmuş ol. 
yeti ihtiyariyesinin tertip ettiği ''e duğu söyleniyor. Bazı köyhilcri.1 an. 
Herekede yapılmasını kararlaştırdığı lattığına göre, dehşetli trakalar ol. 
yağlı güreşlere. yüze yakın pehlivan muş ve sanki Kestel deresine bir şey 
ıştırak etmiıtir. düşmüı: imiş. 

Tanınmış pehlivanlardan Müla- ı Bu şayianın çıktığı günlerde, Kes
yiın, Manisalı Halil, Pehlivanköylü 

1 

tel, Sinekler, Hamzallı köyleri kır 
Mustafa, Babaeskili 1brahim, Lüle. kahvelerinde, bir hayli garip muha
burgazlı Ahmet ve Adalı Arif başa vereler duyulmuştur. Şöyle ki, U
gi.ıreşmişler, Adalı Arü, Ali Ahmedi, mumi Harbin seferberliği arifesinde 
Pehlivanköylü Mustafa da .Babaeski. de yine orada böyle bir gürültli ol
li İbrahimi yenmiştir. muş. Fakat o zaman ayni zamanda 

Mul{ıyim ile Manisalı I{alil, çok şimalden cenuba doğru, etrafa kıvıl. 
çetin bir güreş yaptılar. Ve berabe- cımlar saçarak giden ve sonra kay. 
re kaldılar. bolan bir ateş parçası da görülmüş 

Başaltına çıkanlardan Pomak Mus- imiş. Bu seferki de öyle bir hadise 
tafa Ahmedi, İzmitli Enver Subaşılı imiş ama gündüz olduğu için belki 
Mehmedi yendi. ateş görülememiş imiş. 

Eski pehlivanlardan Kurtköylü Bazı yaşlı saf köylülerin itikadına 
Ethem ile Yıldırım Bekir ve Ko-; i- göre de bu hadise yatırların (evliya
le İdris te berabere kalmışlardır. nın) işi imiş ve Karıncalı dağ ete-

ğinde yatmakta olan Sinan Dede ile 
Polonya • lngiltere Oyuk dağında yatmakta olan Oyuk 
Kredi Müzakereleri Baba arasında cereyan etmişmiş. Si-

Varşova, 7 (A.A. \ - Slovo gaze- nan Dede bazı geceler Oyuk Babayı 
tesi, Londrada yapılm;ş olan istikraz ziyarete gider ve gidişi bir ateş ile 
müzakerelerinin akim kalmasının (nur ile) gürültülerden belli olurmuş. 
Polonya mahafilinde uyandırdığı Zira Oyuk B?ba gürültüden hoşlanır. 
memnuniyetsizliğe tercüman olarak mış. Bunun için ziyaretine giden ya
diyor ki: tırlar gürültü ettikleri gibi insanlar 

"Albay Kocun müzakereleri akim da hoşuna gitsin diye türbesi civa. 
kaldı. Polonya halkı, Polonyadan se- rında silah atarlarmış. Oyuk Baba 
kiz buçuk milyon liralık ehemmiyet- ı da hazan, birkaç top birden patlamıŞ, 
si:z bir para esirgenirken bir İngi.liz gibi dehşetli bir gürültü çıkarırmış. 
Nazımın Almanyaya bir milyar In- Bu gibi hurafata inan:ınlar, pek 
giliz liralık kredi teklif etmiş oldu- crıalmıştır. Fakat hala vardır. 
ğunu hayretle ögrenmiştir.,, Eğer Kestel köyü civarında işiti-

Polonyada Siklon 
ve Ylldırımın Tahribatı 
Varşova, 7 (A.A.) - Vilno vilaye

tinde Braslav mıntaknsında şiddetli 
bir fırtına büyük tahribata sebep ol. 
muştur. Takriben 12 bin hektarlık 
ekilmiş arazi dolu ile karışık gelen 
bi:- siklonla mahvolmuştur. 683 bina. 
ahır ve samanlık yıkılmış ve iki kişi 
ölmüştür. 

Keza Krakovi mülhakatında da fır 
ttnaiarın tahribat yaptığı bildirili
yor. İki kişi yıldırımdan ölmüştiir. 

Raclavice köyünde yıldırır:.ı düşen 
bir evde yangın çıkmış ve on beş ya
sında bir kızla kundakta bir çocuk 
yanarak ölmüştür. 

Kral Zogo Pa.,rise Gidiyor 
Anvers, 7 (A.A.) - Arnavutluk 

kralı Zogo, yanında kraliçe, küçük 
prenses, üç kız kardeşi ve maiyeti oL 
duğu halde otomobille buradan ay
rılmıştır. Kral ve maiyeti ikamet t>t
mek üzere Fransada V ersaillese git
mektedir. 

len gürültü, herhangi bir mermi ve
ya bombanın infilakından mütevellit 
değilse, muhakkak ki, semadan kü
çük bir haceri semavi dü~mı.iştür. 
tlaeeri semavi nedir bilmiyen köylü 
de bunu yukarıda söylediğimiz gibi 
tefsir eylemektedir. 

Şayanı dikkat olan nokta ise, U
mumi Harı- seferberliğinden şimdi
ye kadar geçen zaman zarfmda, hu
rafata ina11anların çok azalmasına 

rağmen, bu hadisenin lr'i;yrn arasın
ca hakikate yakın şekilde tefsir edi. 
lemeyişidir. 

---o--
Amerika Maliye Nazırı 

Avrupaya Geldi 
Londra, 7 (A.A.} - Amerika Ma. 

liye Nazırı Morgenthau, İngiltereye 
gelmiş ve Southampton'da vapurdan 
karaya çıkarken gazetecilere yaptığı 
beyanatta A vrupaya gezmek için gel
diğini söylemiş ve bu akşam Dani
markaya hareket edeceğini bildfrmiş
tir. Morgenthau eyluldc Amerikayıı 
dönecektir. 
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Ölen Bir Milletin 
Y GJayan Eseri 

(Başı 7 incide) 
ğı, radyoların söylemediği şeyler 

öğreniyorum. 

Mister Janecek benim Türk ol. 
duğumu öğrenir öğrenmez hürmet. 
le elimi sıkıyor; oturuyor ve ko
nuşuyoruz. 

- Mevcudiyeti olmıyan bir hü. 
kümetin çok kuvvetli dostları ol
muş olacak ki bu pavyonu tamam 
lıyabildiniz, diyorum. 

- Evet, diyor, hi.ıkumetin düş. 
mesinden sonra Nevyork Valisi 
Lagardia ekseri)reti Çek olan hu. 
susi bir komite kurdu \'e bunlar 
az bir zamanda tam otuz beş bin 
dolar toplayıp bu iji başardılar. 
Bugün pavyondaki satış kendi 
gündelik masrafını çıkarıyor. Za. 
ten satıcıların büyük bir kısmı gö. 
nüllü olarak çalışıyorlar. 

Merdiven başında satılan ma
daly.alardan kazanılan pa

ranın nereye kullanıldığını şimdi 

anlıyorum. 

- Düşmanlarınız. diyorum, si-
zin sergiye iştirakinize mani ol
mıya çalışmadılar mı? 

- Hem de nasıl. Bu asağıda gör 
düğünüz eşya buraya gelecek ola. 
nın' yüzde kırkıdır. Yüzde altmı. 
şını Hamburgtan geri döndürdü. 
ler. Parasını verdiğimiz halde va. 
pura kabul etmiyorlardı. 

- Nevyorkta hiç hücuma uğra. 
dınız mı? 

- Daha teşebbüse başladığımı. 
zın ertesi günü binanın inşaatında 
çalışan bütün Çek amelelerini Al
man konsoloshanesi çağırdı ve 
derhal işi terketmelerini, aksi 
takdirde memleketteki akraba ve 
ailelerine zarar geleceğini tebliğ 
etti. Fakat kimse aldırmadı. 

- Sizi de ayni şekilde tehdit 
etmediler mi? 

- Elbette. En çok işin başında 
olanları sıkıştırıyorlar. Fakat kim 
metelik verir. 

- Peki sizin ailenize zarar gel. 
miyecck mi? 

- Gelirse gelir. Bugün hepimi. 
zin aileden daha büyük bir dü
şüncemiz var. Bugün her Çekin 
vazifesi can çekişen vatanına elin. 
den nasıl gelirse öyle yardım et. 
mek, onun için, onun hürriyeti 
için çarpışmaktır. Eğer biz işken. 
ceden uzakta olanlar azmimizi ve 
kendimize olan itimadımızı kay. 
betmeyip düşmana mukavemet e
debilirsek bu hareketimiz çember 
içinde kalanların kuvvci manevi. 
yesini yükseltir. Eğer benim a. 
ilemin payına bu kıyamet günün. 
de böyle bir işkence düşerse var. 
sın, çeksinler. Vatan uğruna ol. 
duktan sonra. 

Bay Janecek'in gözlerinin içi 
parlıyor. şimdi karşımda 

kibar ve asil bir iş adamı değil, fa. 
kat cesur ve fedakar bir Çek mil. 
liyetperveri var. 

- Açılış günü, diyor, binanın 

iki penceresini kırılmış bulduk. 
Bu sabah yine binanın dış tara. 
fındaki yazılardan birini parçala. 
mışlar. Fakat bütün bunlar sadece 
mevcut olan bir düşmanı bize bir 
defa daha hatırlatmıya yarıyor. 
Milleti daha çok cezbediyor. 

Bay Jancek'in bu ifadesi ne ka
dar doğru. İstatistik müdürü Dok
tor Monhagen'nin raporları bunu 
teyit edi~or. 

Pavyonlarına girerken acıdığım 
Çek milletini çıkarken büyük va. 
tanperverlikleri ve hürriyet için 
açtıkları mücadeleden dolavı tak. 
dir ediyorum. 

Filistinde Yine 
Bombalar Patladı 

Kudüs, 7 (A.A.) - Son 48 saat 
zarfında birkaç hadise olmuş \'e bu 
hadiselerde üç kişi ölmüş, ikisi İn
giliz olmak üzere 10 kişi yaralanmt~
tır. Bir çok tevkifat yapılmı~tır. Hfı
diselerin en mühimleri, bin Tel.A
viv'de biri Hayfada iki bomb:ı patl:ı
yışıdır. 

Maverayi Erdende Yeni 
Reilm ve Yeni Kabine 

Amman, 7 (A.A.) - İngiliz - Ma
verayierden muahedesinin tadili ü
zerine Maverayierdende dün yeni 
bir rejim kurulmuş ve kabine istifa ' 
etmiştir. 1 

Kral, istifa eden Başvekll Tevfik 
Paşayı kabineyi teşkile memur et· 
miştir. 

Danzig Nazi Liderleri 
Berline Çağırılıyor 

(Başı 1 incide) 
Polonya Başkumandanı Mareşal 

Smigly Rydz'in dünkü azimkar nut
ku her tarafta iyi karşılanmış, fa
kat Almanyada büyük asabiyet u
yandırmıştır. Londra gazeteleri, nut. 
kun itidalini methediyorlar 

Times diyor ki: 

"Dnnzig'in tahrikleri karı::ısrnda 

sö:v..lemektedir. Paris Soir "Mareşal, 
askerce konuşmuştur. Bu sözleri ter 
sire hacet yoktur." diyor. 

Alman gazetelerine gelince 
Bertin, 7 (A.A.) - Gazeteler, Ma

reşal Smigly'nin nutkuna karşı ateş 

püskürmekte ve bu hiddetlerini koy

dukları başlıklarda izhar eylemek. 

Polonya hiiklınıetinin ,.c mahalli tedirler. 

Polonya makamlarının gösterdirii Alman istihbarat bürosu, Polonya 

bu kat~·et \'e bıı itidal cidden tak- hükumetini Pilsudskinin hattı hare-

dire c!eğer. Eğer vaziyet ciddi ic;e, ketine aykırı bir yol tutmuş olmakla 

bugün hiç kimse bn ciddiyeti in-

kar edemez, hunun mesuliyeti her 
halde Polonyaya raci de~ildir. Bu 
vaziyette Polonyahlann diinkii 

itham etmektedir. 

Montagpost diyor ki: 

"Mareşal Smigly - Rydz. eski hi
kayelerin ateşile ısınmağa çalışıyor." 

* Danzig. 7 <A.A.) - Bundan bir-
milli tczahiirler esnasında göster

dikleri disiplini, soğukkanhhğı ,.e 
kaç hafta evvel casusluk ve nazi hii

aziınkarlığı göstermekte devam-

Iarı cok ehemmiyetliıli" " 

* Parıs gazeteleri de Lehistanın az. 

mini takdir ile karşılamakta ve Le

histanın asla boyun eğmiyeceğini 

!ürk • Fransız Ticaret 

r Anlaşmasının 

Esası Hazırlandı 
Paristen piya~amıza gelen mev. 

suk bir habere göre, Türkiye - Fran
sa arasında yapılmakta olan yeni ti
caret anlaşmasının ~sas hatları tan. 
zim edilmiştir. 

cum kıtaları mensubundan ikisini 
kaçırmıya teşcbbiis cürmü ile tevkif 
edilmls olan Polonya gümrük müfet
şi Lipinski, Hitleri ve Gôbelsi tahkir 
etmiş olduğundan dolayı 18 ay hap. 
se mahkum olmuştur. 

Urfada Garsonlar 

Kurs Görecek 
Urfa (TAN} - Belediye reisi o. 

mer Alay tarafından verilen izaha
ta göre, bu sene bir sebze hali ile 
asri bir buğday pazarı yaptırılacak
tır. 

Gelecek sene de, şimdiki şehitli. 

ğin önünde, anfiteatr şeklinde bir 
Yeni anlaşmada iakas me\'Zuu i.i- park ve onun önüne de büyiik hir 

zerinde geniş hükümler mevcuttur. 

Türk heyeti reisi Halit Nazmi, an

laşmanın akdini müteakıp, Ingilte. 

re ile yeni ticaret müzakerelerinde 
bulunmak üzere Lo!.ldraya gidecek
tir. Bu müzakerelere eyltil içinde 
başlanacaktır. Türk - İngiliz ticaret 
anlaşmasının da müddeti bitmek Ü

zere olduğu için, Ingilizlerle ayrıca 
takas esaslarına göre yeni .>ir anlaş
ma yapılacaktır. 

Felemen9in Yeni 
Prensesine Ad Takıldı 

La Ha ye, 7 lA.A.) - İkinci Kü
çiik Prensesin dünyaya gelm!ş oldu
ğunun ilam merasimi Soe3tdiken sa
rayında yapılmıştır. Prensese trene 
Emma Elizabeth isiml~ri verilmi!ltir. 

havuz inşa ettirilecektir. Yarıda bı

rakılan asri mezarlık bitirilecek, ce

naze otomobilleri getirilecektir. Ço. 

cukları sokaklardan kurtarmak için 

çocuk bahçeleri yaptırılacaktır. 

Urfanın müstakbel planı kendisi

ne ihale edilmiş olan şehircilik mü. 

tchassısı mimar Asım Köını.ircüoğlu, 

bir ka ay sonra buraya gelecc~k ve 
şehrimizin kat'ı mus alffie p anını 
çizecektir. A9ılacak geniş cad~lelerin 
iki tarafına bol agaçlar dikilec~ktir. 

Belediye, kahve ve lokantalarda 
çalışan bütün garsonları, açac'lgı 'biı 
kurstan geçirmeğe karar verm •,rir 
Kurstan mezun olmıyanlar, ı;arson

luk edemiyecektir. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rankasında kumbaralı ve ihbarsız taAarruf he~aplnrımlo en 
aı. 50 fünsı lıulunanlara senede 4 defo çekilecek kur'a ile <1şat1ıdakı 

4 
4 

tO 
100 
l20 
l60 

Adet .. .. 
•• .. 
u .. 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t .000 Liralık 4.000 
500 .. 2.000 
2ao 
lOIJ -.. 

40 
211 

.. .. 
" 
" .. 

1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3.200 

Lir:ı 

.. .. 
,, 
.. 
,. 
• 

OIKKA'r: Hesaplarındakf paralar bir sene içinde 50 liradan :ışağı 
diışıniyenlere ikrcımıye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verıiecektn 
Kuralar sencdt• 4 defa. t Evlul. 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haz1rnn 
tarihlerinde cckilecektir. 

• 



8. 8. 939 

İstanbul '.'Levazı~ · Amirliğind~n Verilen : 

Harici .· Askeri Kıtaatı ilanlar1 .. · .. ' . . . ·~ 

Dağ alayı ihtiyacı için 600,000 kilo arpa satın alınacaktır. Tahmin be. 
deli 36.000 lira ilk teminatı 2700 liı;a dır. Şartnamesi Elfıziğdaki askeri 
satın alma komisyonunda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri iiğleden 
sonra göriılebilecektir. Eksiltme 21-8-939 Pazartesi günü saat 10 da 
tüm binası içinde bulunan askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. Teklif mektupları 21-8-939 
Pazartesi gunü saat 9 a kadar satın alma komisyon reisliğine verilmiş 
olacak ve bu saatten sonra mektuplar kabul edilmiyecektir. İstekliler 
görülmesine lüzum olan vesaiki resmiyesini muvakkat teminatlarının 
konulduı?u zarf icerisinde konulmuş olacaktır. "212.. "5841,, 

11- * 
Erzincan garnızonunun 360,000 kilo arpa kapalı 7.arfla eksiltmeye ko-

nulmuştur. Tahmin bedeli 21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Eksiltme. 
si 18 Ağustos 939 Cuma günü saat 16 da Erzincanda satın alma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tekmil ~arnizonların«ia 
mevcuttur. Ve aynidir. Her yerde her gün görülebilir. İstekliler teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel Ko. başkanlığına vermiş 
veya posta ile de ayni Ko. da bulunmuş olacaktır. 

Erzincan garnizonu için 360.000 kilo kuru yonca\Jcapalı zal'fla eksilt. 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 171,000 lira ilk teminatı 1282 lira 50 
kuruştur. Eksiltmesi 18 Ağustos 939 Cuma günü saat 16,30 da Erzincan
da satın alma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tek
mil gamizonlarında mevcuttur. Ve aynidir. Her yerde her gün riÖrule· 
bilir. İstekliler teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel Ko. 
Başkanlığına verilmiş veya posta ile ayni şaatte Ko. da bulundurulmuş 
olacaktır. "214.. "5839 .• 

* ll-
Eillzıg merkez kıtaatı hayvanatının ihtiyacı için 825,000 kilo arpa sa-

tın alınacaktır. Tahmin bedeli 41,250 liradır . .Şartnamesi Elazığdaki as
keri satın alma komisyonunda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğ. 
leden sonra görulebilir. Eksiltme 21-8-939 Pazartesi &ünü saat 10,30 
da Tüm binasında bulunan askeri satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Muvakkat teminatı 3093 lira 
75 kuru~ur. Teklif mektuplan 21-8-939 günü saat 9.30 a kadar satın 
alma komisyonu reisliğine verilmiş bulunacaktır. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmiyecektir. İsteklil~ göfülmesine lüzum hasıl olan ve
saiki resmiyesini muvakkat teminatlarının konulduğu zarf icerisinc ko· 
nulmuş olacaktır. "213,. "5840., 

* * Aşağıda yazılı 2 kalem yıyecek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin belli günde kanunun iste dlği vesikalarla Tekirdağ Tümen 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. (6019) 
Garnizon Cinsi Miktan Tutarı İlk teminat İhale &"ilnü 

kilo lira lira '\'e saati 

Tekirdağ - makarna 95.000 19.950 1496 26 8 939 12 
': sadeyağ 32.000 33.600 2520 31 ·~ 16 

~ * * -Çanakkale Müstahkem mevki in aat komisyonu icin pazarlıkla satın 
alınacak 150 ton lavemarin kömürüne 31 • 7 • 939 gunü talip çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 43 • cıi maddesine göre bir ay müddetle u-

,___~_.r.a tı Iarak pazarlığa bır.akılm~tır. Pazarlık iÜnÜ 28 • 8 • 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Taliplerin muvakkat teminatları olan 202 lira 50 
kuru' ile birlikte muayyen günde Çanakkalede komisyona müracaat-
lQrı. "240,, "6014,, 

* * Çanakkale müstahkem mevki birlikleri içın açık eksiltmeye konulan 
16.000 kili> pirince 3 • 8 • 939 perşembe giınü talip çıkmadığından 2490 
sayılı 31 - ci maddesine göre on gün uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 
14 • B - 939 pazartesi günü saat 11 de pazarlğı Çanakkalede müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Pirincin beher kilosu 24 
kuruş olup muvakkat teminatı 288 liradır. Taliplerin muayyen günde 
muvakkat teminatlarile birlikte Ça nakkalede komisyona müracaatla-
rı. "239,, "6015., 

* * Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 100 ton sığır etine 1 - 8 • 9 39 salı g!inü talip çıkmadğından 
2490 sayılı kanunun 40 - cı maddesi ne göre bir ay müddetle uzatılarak 
pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlğı 17 • 8. 939 perşembe günü saat 11 de 
Çanakkaltrle Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Sığır eti
nin beher kilosu 25 kuruş 50 santim den 28.MO lira kıymet bicilmiştir. 
Muvakkat teminatı. 2137 lira 50 kurµştur. Talipler belli gün ve saatte 
muvakkat teminatlarile birlikte mü racaatlan. ''238,, "6016,, 

* * Tüm birliklerinin ihtiyacı için 8 taksitte 121,950 kilo patates kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Evsaf ve şartlan komisyondadır. Mu. 
hammen bedeli 8536 lira 50 kuruş, ilk teminatı 641 liradır. İhalesi 
21 - 8 • 939 pazartesi gü;ü saat 16 da dır. İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Lüleburgazda 
Tüm satın alma komisyon başkanlığına vermeleri. "237,, "6017,, _, .. * * 
Tullin len Miktarı 

kllo 
TutaTı İlk teminatı 

lira lira 
that"' brib ve saati 

Babaeski 80000 4000 300 19/ 8/ 939 11 
Vize 91000 4550 342 " 11,30 
Pınarhisar 91000 4550 342 " 12 

Yukarda yazılı yulafın açık eksiltmesine talip çıkmadığından 19-S..939 
cumartesi günü hizalarında yazılan saatlerde tekrar açık ek.Biltmeii ya
pılacaktır. Şartnamesi de Vize satın alma Ko.da ~örülür. İsteklilerin 
belli saatte Vizede Ko.na gelmeleri. "233,, "6021,. 

* * Kayseride gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla eksiltme. 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 59,290 lira 45 kuruş ilk teminatı 4212 lira 
53 kuruş•ur. İhalesi 25 - 8 - 939 cuma günü saat 16 da Kayseride Ko
mutanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
bu işe ait şartname keşif ve projeler i Kayseri, Adana askeri ve Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın al ma Komisyonunda 300 kuruş mu~rn
bilinde alınabilir. İsteklilerin bu işe girebilmesi için mahalU nafta mü
dürlüklerinden böyle büyük ölçüde inşaat yaptığına dair vesika ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddele rinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı 
havi teklti mektuplarını ihale saati nden en geç bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine vermiş olacaklardır. (243) (6011) 

* * Adana.::~ gösterilecek yerde iki ga raj inşası kapau zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 64,884 lira 66 kuruf, ilk teminatı 4494 lira 24 
kuruştur. İhalesi 25 • 8 • 939 cuma günü saat li de Kayseride Kor sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu işe ait şartname, 
keşif ve projesi Kayseri, Adana aske ri ve Ankara, İstanbul levazım A
mirlikleri satınalma komisyonlarmd an 325 kuruş mukabilinde alınabl-

TAN 
KA YİP -- Spartivento vapurile -•••••••••••••P. 

namıma gelen ACG/ My markalı ve 
865 67 numaralı 3 sandık pamuk 
ipliğine ait İst. İthalat gümrügüne 
tanzim olunan 10393 nümaralı beyan 
namenin her iki niishası ve ordinosu. 
nu zayi eyledim. Yenisini alacağım
dan zayi olanların hükmü olmadıgını 
iliın P<irrim - Moiz Yohui 

* KAYIP ~ Egitto vapurunun 29 
seierile namıma gelen SATAR mar. 
kah ve 9270 71 numaralı 2 sandık 
pamuk ipliğine ait İstanbul İthalfı.t 
giimrüğünden tanzim olunan 16389 
No. beyannamenin her iki nüshasile 
ordinosunu zayi eyledim. Yenisini a. 
lacağımdan zayi olanların hükmü ol- I 
madığı ilan olunur. - İsrail Satar. 

* KAYİP - Adria vap. ı sererile 
n:\mıma gelen H. B. marka ve 6259 
numaralı 1 sandık pamuk ipliğine ait 1 

fst. İthalat giimrüğünde tanzim olu. 
nan 10526 numaralı beyannamenin 
her iki nüshası ve ordinosunı1 zayi 
eyledim. Yenisini alacağımdan zayi 
olanların hvkmii olmadığı ilan olu
nur. - Kamer Savent 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za. 
manda harap olmıya mahkOm
dur. Terkibindeki tuzlu madde. 
lerden dolayı ter uilhassa ku
maşların rengini boyar. 

SUDORONO 
PERTEV 

elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı 

tere karşı korur. Teri kesme7., 
sadece mecrasını değiştirir. Her 
eczane Vj! ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

Dr. Zekai Muammer • 
TUNÇMAN 

BAKTERiYOLOJi 
Laboratuvarı 

Kan ve idrar muayenesile gebe· 
litlı1 erken teşlllsl, Wasserman te
amUlU, kan grupları, tifo, sıtma, 

balgam, idrar, kazurat muayene· 
leri, kanda üre, oeker ve sair biyo
lojik tahliller yapılır. Çmberlıtaş 

karpsında Gilzel Apartıman No. 4 
' Tıl: 22037 ____ ,,, 

Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundtJn: 

Beş bin adet yemek kaşığı ve bin adet çay kaşığı alınacaktır. Açık ek. 
siltmesi 18-8-939 Cuma günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satı

nalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1975 lira ilk teminatı 148 lira 
12 kuruştur. Şartname ve nümuneleri Ko. da,görülur. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. ~'107,. :'5843,, 

* * Adet 

226 Şeker ve erzak çuvalı 
46 Sabun çuvalı 

1623 Muhtelif boş teneke 
235 Benzin tenekesi. 

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

* * Beş bin liralık kadar yulaf alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10 - A. 
~ustos - 939 perşembe güniı saat 14. 30 da Tophanede amirlik satın alma 
Ko.da yapılacaktır. Kati teminatı 7 50 liradır. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile beraber belli saatte Ko.na gelmeleri. "114,, "6024,, 

* * Maltepe askeri lisesi ocaklarının tamiri 16 - 8 • 939 çarşamba günu 
saat 14.30 da Tophanede amirlik sa tınalma Komisyonunda pazarlıkla 

• eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 539 lira 92 . kuruştur. Kati temi. 
natı 81 liradır. İsteklilerin nafiadan alınmıı vesika ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair gösterecekleri vesaikle belli saatte Komisyona gel-
meleri. "116,, "60229., 

* * 1925 adet çini 
25 çuv.oll çimento 
10 ambar ince kum 
Yukarda miktarı yazılı malzemen in pazarlıkla eksiltmesi 14 - 8 • 939 

pazartesi günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. Çini nümunesi komisyonda ~örüle
bilir. İsteklilerin kati te~inatlarile belli saatte Komisvona eelme. 
leri. "115,, "60%3., 

lir. İıııte.kl.!lerin bu işe girebilmesi için mahalli nafia müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde yaptırdıjına dair vesika ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif mek
tuplannı ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar komisyon reis-
liğine makbuz mukabili vermiş bul unacaklilrdır. '242) (6012' 

* * 270,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 32,400 lira olup muvakkat teminatı 2430 liradır. Ek
siltme 23 • 8 - 939 ~arşamba günü sa at 14.30 dadır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ih:\le gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuolarını Yozızatta askeri satınalma komisyonuna vermele-
ri. "241,, "60l:l .. 

* * İzmitte komutanlıkça :scösterilecek yerde 49.000 lira bedelli bir adet 

1 

pavyon i9şası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 22 • 8 -
939 günü saat 16 da Eskişehirde levazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Teminat akçası 3675 liradır. Şartname, keşifname 

projesi her ıün sabah saat ondan on ikiye kadar ve dörtten on yediye 
kadar Eaki149hir levazım emirliği sa tmalma komisyonunda ve kolordu 
inşaat ~ubesfnde görülebilir. İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı oldukla
rını ve bu iti yapabileceklerine dair ihaleden bir hafta evvel ellerindeki 
VJ!Sikalan vili:vet nafiasına vize etmeleri mecburidir. Bu vesikalar di~er 
vilayet nafia K. heyetinden ~lınabi lir. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve prtnamesinde yazılı ve 
Eskişehir l~vazım amirliği satınalma komisyonuna müracaat ederek 
tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarııııı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (234) (6020) 

11 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları ·. 
/ 

1 - Şartname, pl8n ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddele. 
rin nakline mahsus tekneye konacak bir adet motbr kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (17957,50) lira muvakkat teminatı (1346,81) 
liradır. 

III - Eksiltme 24 Vlll 939 Perşembe ıünü saat 15 te Kabataşta le. 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plan, keşifnamcler hergün levazım şubesi müdtirhiğti 
veznesinde 89 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Mtinakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle 'ö 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur komisyon baskanlıl!ına makbut mukabilinde vermeleri la. 
zımdır. (5563) 

Betonarma Köprü lnıaatı 

Nafıa Vekaletindftn: 
ı - istekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Adana Vilayeti dahilinde Adana • Karai.ılalı yolu üzerindeki "Çakıt,, 
köprüsünün betonarme olarak inşaatı ayni şartlarla ve "90.000,, lira 

keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılmı~

tır. 

2 - Eksiltme 14 • 8 • 939 tarihinemüsadif pazartesi günü saat 1116" da 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 11450'' kuruş mu. 
kabilinde adı geçen reislikten alına bilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafia Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet ve.sikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine aid 
Ticaret Odası vesikasını ve "5750,, liralık muvakkat teminatlarını ha. 
vi olarak 2490 sayılı kanunun tarifa tı dairesinde hazırlıyacakları kapa
lı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

"3324,, "5578,, 

Tarih Fakültesi Pansiyon Talebesinin 

Çamaıır ihalesi Yapılacaktır. 
Anliara Dil ve Tal'lh • Coğrafya Fakülteıl 

Direktörlüjünden : 
A - l<'akülte yatılı pansiyon talebesi çamaşırlannın yıkama işi açık 

eksiltme yoluyla münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel biiyük parça için 7 kuruş orta par~a için 4, 

küçük parça için 2 kuruş olup tAmamı 5280 liradır. 
C - İsteklilerin şartmımeyi görmek üzere Fakulte Hesap memurlu. 

ğuna müracaatları. 

Ç - % 7.50 muvakkat teminat 396 liradır. 
D - İhale 10 8 939 per§embe günü saat 15 de Ankarada mektep. 

ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teminatın ihaleden bir saat ev. 
veline kadar mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmı~ olması 
Hiıımdır. (3190) (5418) 

Daima Genç 

Daıma Güzel 
I' DA B KOV l Ç 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

m üstahzara tından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 sahe.seri. bütün dünvanrn en 
mükemmel ~üzellik müstahzarları· 

dır. Ötcdenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine ma~har olmuştur 1 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın ~üzelli~inin sihrini terki· 

binde saklıyan en ciddi ve savanı iti 
mat markadır. Gene ve ihtiyar bü
tün kadınlar icin' zarurl bir ihtiyac· 
tır. Cildin letafet ve tarave~nt art· 
tırır. Yağlı. yağsız ve acıbadem cins:
leri vardır. 

Ekıir lalpamln Kanzuk 
Cildin datmt vumusakhatnı temh 

eder. Yüzdeki cll ve lekeleri altr 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Trastan sonra cilde latif bir serin!ik 
verir. 

İnıtiliz KANZUK eczanesi 

BEYOGLU • iSTANBUL 

ve Ski. 
Vapur Acentahğı 

•SCHULDT • ORIENT • L1NE• 

Eşyayf ticariye nakli için seri pos• 
SARK • GAR~ HATTI (HRmburg, 

Bremcn. Anverı, Yunanistan, Tür

klYe, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 

Eeya tahliyesi için beklenen va
nurlar: 
Marltza \ apuru 25 Aiustosa doğ-
ru. 
Norburg vapuru 18 Ağustosa doğru. 
E ya tahmili için beklenen \ apur1ar: 
Glucksburg vapuru 8 Aiusto a doğ
ru. 
Norburg vapuru 20 Ağu to a doğru. 

H. P A J KUR 1 Ç 
Vapur Acentası 

,.zET8KA PLOVIDBA A. o ... de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 

konferanıında tıılı edilen enter· 
balkanlk hat. BUyUk lukı modern 

"LOVCEN •• 
vapuru ile latanbul, Köıtenee, Pi· 
~e. Korfo, Arnıvutluk. Dılmaçya 

Hhlll, Trlyeate. Venedlk ve Susak 
•ra11nda muntazam poıta. 

Yolcu \'e eşvayf ticariye alır. 
Tenezzüh ve ıevk seyahati !cin 

Mn te na fırs L 

KÖSTENCEYE 
ilk poıta 8 a§uıtoı aut 13 te. 

PİRE. KORFU, Arnavutluk, Dal· 
ııını:ya sahUlerl. Vcn<'dlk VC! Trlve~ 

teye ilk posta 11 Ağustos sant 15 te 
Her nevi tafsilllt 1•.in Galat&d 

Yolcu salonu karşıı;ında) umum 
centellğe: Telefon: 44708 ve bOtOr 
"V~hııt ldıırPhRnPlPrlnP mflrıırııııt 

"'r. Sl';11MI SJ: SE~ 

1 '1TaT l'ollıın tııı•tıılılclıın mnt~h:ı~•ı~ 1 
teyotlu Yıldır sineması karsısı Lek 
ı .. ,. anıırhman. Fakirleri" t:'Rrııı:17. 

' reı: 4392 I 

Sahibi ve Neşriyat MudOrü Htılll I utf 
DÖRRDÜNCÜ. Gazetecilik ve N ) t 

T. L Ş. Dasıldı~ı yer TAN EVİ 

u 

k 
ft 

in 



il 

12 

ı erkıb1nde : İ y O D • 

KANSIZLIGA 
• 

Kendiliğinden • ı Bauer bisiklet-
pllık değiştiren 

leri komple 
otomatik gra-

mo!onlar 6 ay vadeli 

Balda fotol!raf K•dm - E<kek l 
makineleri 

cep, kol, altın 

metal saatler 
6 ay vade 6 ay vade . 

Elektrik ev 
Kömilr sobaları Metleri 
4 - 6 ay vade 

6 ay vade 

Marelll masa ve 
tavan vantilıi · 

törleri 4 - 6 ay 
vade 

Kappel yazı 

makineleri 
6 ay vade 

Hediyelik 
eşyalar 

6 ay vade 

Avizeler 
6 ay vade 

Havagazi 
ocak lan 

6 ay vade 

HORNYPHON 

radyoları 

12 ay vade 

5 • 40 Mum Garantili Ambupller 19 Kurut 

O M·A AK 
Müessesesinde taksitle satılır. 

Galata: Bankalar cad. No. 47 Voy- Diğer satış yerleri: 
voda han zemin kat. Tel: 42769 
Beyazıt: Üniversite cad. No. 28 Beyoğlu: İstiklal cad. No. 316 

Foto Spor mağazası. 
Elektrik idaresi karşısı. Büyükada: Gülistan cad. No. 2 
Kadıköy: İskele cad. No. 33 - 2 Ligeros mağazası . .............................................. 

Is+. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Müteahhidin taahhüdünü yapamaması hasebile zararı nam ve hesabı

na olmak üzere 5000 kilo çubuk kur şun alımı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 16 - 8 - 939 Çarşamba saat 15 de B. Postahane biriası birinci 
katta P. T. T. Müdürlüğü odasında teşekkül edecek alım satım konıis

. yonunda yapılacaktır. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 32 kuruş, hepsinin 1600 lira, 

muvakkat teminat 120 liradır. 
İsteklilerin olbapt"l şar nameforin i görmek ve muvakkat teminat

larını yatırmak üzere mezkur Müdürlük İdari Kalem Levazım kısmına, 
eksiltme gün ve saatinde de Ticaret Odası vesikası, teminat makbuzile 

1 "5682 .. birlikte komisyona müraca~t arı. 

SiRKETi HAYRİYEDEN: 
1 

11 Ağustos 939 tarihinde Mevkii Mer'iyete 
girecek olan fevkalade tenzilath ayhk ve 3 aylık 

aboneman kartlarının şimdiden Köprü CJİJeleri 

ile Merkezi tdaremiz Kontrol Müdüriyetinde sa· 
tışa başlandığı sayın yolcularımıza ilan olunur. 

TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

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

2 - Bu işe aid şartname ve evraK şunıarcıır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni ve hususi sartnameler 

D - Keşif cetveli 

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

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

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yap:lacaktır-

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları ha
iz olµp t:ksiltme 'k9misy,ep,una göstermes,i lazımdır. • 

• 1 ~~ 

A __, :En az bir Mr ,ada 100.000 liralik bina inşaatını iyi ve ta-
mam bitirmiş okluguna ve bu ;işe girebileceklerine dair 

.., Vilnyet ehllv.t-f knmi<:vnnbr1r>ogn ~ lınmış fehni ehliyet 
vesikas\111 .. • • .,, ... 

B - Bu seneye aid Ticap~t odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplaVı ;yukarıda 3 üncü madd{Şe"yazİlı saatten bir 
saat :~.el.ine .ka~r !.stanbJida KL~lay ~a~nda Kızıla~ .Depo
su ~udurıyetınde çıuteşekkijihale kom~onuna getınlecek, 
eksifttae komisyc;ı.rw Reisliğine makbuz ukabilinde verile
c~ktir~ Posta ile gôtıderilecek :.ınakbuzlan ~ihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kallar gelmiş olması ve dış zarfın mii
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postıı.da ola
cak gecikmeler kabul edi.lmez. 

~ ........................................... .,, 

TAN 8. 8. 939 

TA N E N ve G L i s E R o 
VEREME istidadı 

FOSFAT 

Sl._.IR 
va rdı r. 

h astalıklarına 

ka rşı kullan ı l ır ve olanlara ve 

e;r tek tüp sızın de bu neticeyi 

almamza kafi gelecektir l .. .. . 
Bugün ilk iş 

olarak bir 

RADYOLIN 
.:1hnız ve bitinceye kadar 

. her yemekten sonra kulla· 
nınız. Bu müddet sonunda 
diılerinizin evvelkinden da· 
ha çok parlak, çok daha 

· beyaz ve çok daha temiz 
olduğunu göreceksiniz; 

RADYOLIN'in bellibaşlı iki hususi.yeti vardır. Evvela dişlerdeki kir taba
kasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği lekeleri 

çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikropları yüzde 100 öldürür 

Sabah, öğle ve akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Diş macunile dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

Maden Mühendisi Ahnacaktır. 

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

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

ğüne müracaatları. "3537,, "5885,, 

Adana Beledi·ye Riyasetinden ~ 
Belediyemize 350 lira aylık ücretli fen işleri müdür~ ve 300 lira 

aylık ücretli kanara bakteriyoloğ baytarı ve 280 lira aylık ücretli mi

mar veya mühendis ve 40 lira asli maaşlı bir doktor alınacaktır. Ta
liplerin evrakı müsbitelerini birer adet vesikalık ve birer adet boy fo
toğraflarını pullu birer istida ile Ağustosun 15 ine kadar belediyemize 
göndermeleri ilan olunur.' "5894,, 

·-

TRHTR
HURULRRDR/f 

kurtulunuz 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

Nazarı Dikkatine : 
A vnıpada büyük rağbet kazanan ve 

subaylara çok yarayan 3 renkli 

Ai O 
Aıkı fenerleri 2elmittir. 

Her yerde DAIMON pillerini ve ampullerini de ısrarla 

i~teyiniz. DAlMON markasına dikkat ediniz. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak malzeme Muhammen teminatı İhale günü 

bedeli 

1 

ikinci hariciye kliniğine 4350 lira 327 li. 24/8/ 939 saat 15. 
bir adet epidiaskop 
Tedavi kliniğine bir adet 600 ,, 45 " " " 15.5 
Bazol metobolima aleti 
Cam ve sair laboratuvar 1466 " 110 

,, 
28/8/ 939 15 

levazımı 

8 adet buz dolabı 2528 .. 190 " " 
,, 

15.5 
Yukarda yazılı 4 iş ayrı ayrı Üniversite Rektörlüğünde açık eksilt

meye konulmuştur. İsteklilerin ihale günü ticaret odası kağıtlarile gel
meleri. Liste ve şartnameleri pazart~t, per~mbc günleri Rektörlillrte 
görülür. "6009,, 

tP TÜR ~: i YE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye ko11ulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem 
Pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni ve hususi şartnameler 
D - Keşif cetveli 

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

İsteyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankarac!a 
Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay Satış Deposu Müdü. 
riyetinden alabilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 )ira 88 kuruş mu
vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup eksiltme Komisyonuna göstermesi lazımdır. 
A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 

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

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası. 
6 :.._ Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü ma'Cfdede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar !stırn bulda Kızılay Hanında Kızılay De
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ve. 
rilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postad::ı nl::ıc::ık 

gecikmeler kabul edilmP.z. ,.... ....................... _. ... .-........... _, 
lstanbul Defterdarhğından : 

24 • 8 - 939 tarihine müsadif Pcr embe günü saat 15 de İstanbul 
defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün müteşekkil eksiltme komisvo
nu odasında (19998) lira (37) kuruş keşif bedelli Defterdarlık binasının 
esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 

Muvakkat teminatı (1500) liradır. isteklilerin teklif mektupları ve en 
az (10.000) liralk bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesaika istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz 

' gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını 
havi kapalı zarflarını mezkılr gün de saat 14 de kadar defterdarlık 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon baskanlığına vermele
ri ve saat 15 de zarflar açılırken komisyonda hazır bulun~ları. 

-· - .. - . • ....... - (5693) 


