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ispanyada Karışıklıklar Baş·Jadı 

Sevil' de Kargaşalık 
Çıktığı Bildiriliyor 

General Yague 
de 1 evkif Edildi 

Lo!Jdra 24, (A. A.) - Times gazetesinin Hendaye hususi 
muhabirinin bildirdiğine göre, İspanyada general Y ague tev
kif olunmuştur. SeYilde ciddi karışıklıklar başlamıştır. Gene
ral Gueipo de Llano'nun Pirene hududunu geçerek Fransaya 
iltica ettiği söylenmektedir. Fakat bu son haber, henüz teey
yüt etmemiştir. 

· Diğer taraftan Bayonnedan verilen malumata göre Gene
ralin Fransız hududunu geçtiği ve Bordeaux'da trene bindiği 
hakkında bir şayia çıkmış, fakat doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Son dakikada gelen bir habere göre, General Queipo de 
Llano, Burgostadır ve bir otelde oturmaktadır. 

Fransız gazetelerine göre 

r 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gaaaon diyor ki: 

HALK GAZETESi 

"Her tacir bu kitapta g8sterdllilm usulleri tatbik etmek •uretlle 

bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde mUıtertrerln adedini bir 

mlıll arttırabilir. Ben bu kitabımda size bu sanatı öiıretlyorum ••• 

Fiyatı 60 kuruı. 
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' Lozan Zaferimizin 16 nez 
Yııldönümü Bütün Yurtta 

ı Büyük Hegecanlti.Kutlandı 

' 

1 

Paris gazeteleri, İspanyadaki son hadiseler ile bilhassa 
meşgul olmaktadır. Epok gazetesinde Donnedieu diyor ki: " 

"General Queipo de Llano, Serrano Suner'in nüfuzu karşı- Dün Vniver•itede yapJan toplantıda Rektör Lozanı anlatıyor .• 
Tevkil eailen General Yague sında feda edilmiştir. 

.. 

Türkiyenin · 
HAYATİ 

-ı "Bu mühim ve şayanı dik. 

HATAY DA kat bir hadisedir. Bu, evvela Pirene
lerin ötesinde ittihat ve birliğin hü. 
küm sürmekten uzak olduğunu isb&t 

Sevinç 

:Arnavutluli ve ~dalar, İskenderun 24 <A .A.) - Anadolu a-
Balkanlarla Türkiyenin jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
hayatt sahalarıdır. Bu ha· H tayhlar bugun bayramlarının 
kikatin zaman tarafından ikinci gününü yaşamaktadır. Bütiin 

halk büyük bir neşe içinde toplantı. 
ispat edilmesini _beklemİ· Iara iştirak ediyor. Bu bayram teza. 
yecek kadar uzagı gören• hüratı içinde en ziyade dikkati çek~n 
lerin, onları hakiki sahip-/ manzara halkın dün sabah Fransız 
lerine vaktinde iade et- kıtaatı tarafından tahliye edilmiş bu
meleri hayati menfaatle- lunan kışlaya girmek için gösterdiği 
ri iktızasındandır. teh~lüktür. Filhakika dün sabahtan 

berı Hataylılar, kadın, erkek, çocuk 
Ya.zan: :4.KA GVNDVZ hepsi, kafile kafile, kışlaya gitmekte 

E ski sömürgelerini isteyen 
Almanya, bu davasından 

vaz geçmiş olmamakla beraber 
şimdilik cenup istikametindeki 
hayati sahası ile fazlaca .meşgul 
görünüyor. 

ve 20 yıldanberi kapısından bir tek 
Hataylının girmediği burayı gezmek. 
tedir. 

Yayladibi kazaaındaki meraaim 
Millet Meclisi ve Parti mümessil

leri ile vilayetlerderı gelen heyetler, 
bugün öğleden önce, başlarında Şem. 
settin Günaltay olduğu halde Vali 

Malumdur ki, A!manya, Avustur- ş··k ·· ' u ru Sökmensüer, jandarma alay 
ysyı coğrafi bakımdan tam olarak il- komutanı, kutlulama komiteı.ıi reisi, 
hak etmemişti. Şimali Tirollerle emniyet direktörü, matbuat mümes
Triyeste arasındaki geniş mıntaka, silleri ve diğer zevat ile birlikte, 
eski Avusturya~ın öz malı idi. Yayladibi kazasına gitmiştir. Heyet 

Bu mıntaka tam bir Almanlık man- ka7.ada, civar nahiye ve köylerden 
ıarası arzeder. Bunun siyasi, tarihi, gelen halk tarafından çok içten bir 

t. t d. ı d b" surette karşılanmıştır. Heyetı'n hu K ısa ı ve içtimai bakım ar an ~y. 

erler. Ordunun ve halkın bir kısmı, 

hoşnutsuzluğunu göstermektedir. Bu 
sebepten dolayı diğer bazı generalle
rin de işten uzaklaştırılacağı mevzuu 
b hi · . Geıı r l ,gueiJJo g,_ lan~un 
goz en up 1, şımdiye kadar ro~ 
ile Falanj arasında mütereddit bulu. 
nan General Caudillo'nun Falanj ta
rafına kati olarak meylettiğini ·isbat 
eylemektedir. -

Fransa, bu vaziyetten memnun ol. 
mamalıdır. Bu, İspanyada mihver 
devletlerinin galebesini gösterir. :F'a
kat General Franko, yanlış bir yol. 
da yrümektedir. General Franko, biz
zat kendi meml~ketinin bir kısmı a. 
leyhine vaziyet almakla ve teenni ye
rine sergüzeşti kabul eylemekle her 
halde iyi etmiyor. Filhakika, Gene
ral Frankonun, halen a1makta olduğu 
tedbirler 'rle ~ panyada disiplini tesi
se muvaffak olabileceği cayişüphe. 
dir.,, 

Mihverin tesirleri kar~ısında 
Excelsior gazetesinde Pays diyor 

ki: 
"Falanjist hareketin tesiri altında 

bpanyaaa içten içe kaynıyan karı

şıklık, bir dereceye kadar, Roma ve 
Berlinin Burgos üzerindeki tesirlerin 
den doğmaktadır. 

Falanj şefleri, Nasyonal • Sosya
list usulleriilden ilham alır gibidir. 
Halbuki Nasyonal _ Sosyalizm, Is
panyol mi1~i:ftinin ferdiyetçi, müsta-

( Sonu Su.. 10, Sil.. 6) le olduğu ltalyacfa da inkar edHe- - <Sonu Sa: 10, Sü: 5) 

mfyo~Romadahüküm~ren ''müL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

ki ıamamıyetin tehlikeye düşeceği,, 11le1.:..uslarım lZ Da··n endişesi bundan doğmaktadır. l Y .1 ~ O 
Bu durumda olan ve öz malı oldu-

~u aşikar bulunan bfr sahayı Alman. z.IQ lk D • ~ d •t 
ya, kafi müddet ihmal etti. Artık e- n ·j l ın ı·e ·ı er . 

-··---·---------: 
1 Milli Şefin ı 

Teşekkürleri 
Ankara, 2.J ( A. A.) - Ri· 

gaseticümhur umumi kd 
tlpliğinden: 

Güze H atayın anayurda 
• · ~ Lozanın yıld#Jn1ı-ı 
mü müna8ebetiyle yurdun 
her tarafından resmı !:e hıı-

ı susi zevat ve kurumlardan 
1 aldıkları tebriklerden çok 

1 
mütehassis olan Reisicüm -
hur lsmet lnönü, teşekkür -
[erinin ve mukabil tebrikle
rinin ibldğına Anadolu A -
iansını . memur etmislerdir. 

Bayan lnönü tehri~izde 
Ankara, 21 (Tan Muha • 

•
1 birinden) - Bayan İnönii 
1 ue Milli Şefin çoeukları bu 
! akşam ekspresle İ stanbula 
! hareket etmişlerdir. .. ................................................... . 

Nevyork 
Sergisinde 

·Türk Günü 
· Tesit Edildi 

Nevyork, 24 (A.A.) - Anadolu a-

[Yazısı onuncu şayf amızdadır] 

'' lngiltere Sulhü Satın 
All\lak için Pazarlığa 

· r · şecek Değildir,, 
Chamberlain, ikraz Haberlerini Tekzip Etti, Rus -

Alman Ademi Tecavüz Paktı Yalanlanıyor 

Londra,, 24 (Hususi) - :Mister Chamberlain bugün Avam 
kamarasında Denizaşırı ticaret nazırı Mister Hudson Alman . , . 
ıktısat nezareti erkanından Vohtad arasında cereyan eden 
konuşmaların, mahiyeti hakkında beyanatta bulunmuştur. 

Alman mahafiline göre, bir görüşme esnasında teslihatın 
tahdit ve tenziline müteallik bir itilaf akdine mukabil Alman
yaya İngiltere tarafından · bin milyon lira ikrazda bu
lunmasının mevzuubahis olduğu beyan edilmektedir. 

Bu mahafil ilave ediyor: --------------
"Eğer vaziyet, bu merkezde ise, \ 

\Yohltad, meseleyi resmi bir vazife i- [ 
fasına memur bir murahhas gibi.ha
reket etmemiş, arkadaşının noktai 1 

nazarını berayı nezaket dinliyen bir 
ziyaretçi gibi hareket etmiştir. 

Lord HaHfaks, bu planın menş~ini 
öğrenmek üzere bir anket icrası~ı is
temiş olduğu haber alınmıştır. Cham
berlain'in kendısinden izahat almak 

Bir Kadın 

;izere Hudsonu çağırmış olduğu ı::Ciy-
jansının hususi muhabiri bildiriyor: knmektedir. 

N.cvyork sergisinde Türk günü şe. Eeğr Başvekil, mumaileyhin ve:-e. 

Torununu 
Zehirledi 
Öldürdü 

reflı ve hareketli bir şekilde kutlan. ceği izahatı kafi bulmıy:ıcak olursa, 
dı. Sabah gazetelerindeki program ve Hudsonun istifası ictinabı nakabil 
haberler Türk günü üzerine dikkati bir hal alacaktır. Çünkü hart?katı ln
toplamışt~: ~.ergi ga.ze~esinin ilk say·- ı giltere hükumetini müşkül mevkie 
fa~ında buyuk elçımızle komisyon koymuştur.,, 

demez, ederse gerek ideoloji, gerek 

istila ve inkişaf davalarının manası 
kalmaz. Bunun için bu rnıntakanın 

ehemmiyetini Danzigten sonra gelen 

bir mesele sanmamalıdır. Şarki Prus

yayı anavatana bağlRmak neyse, hl] 

cenubi Alman mıntakasını şimale 

bağlamak odur. 

reısimizin Amerika halkına ve sergi J Alman matbuatr, bir istikr:ız akdi 
~iyaretçilerine birer mesajı Çlktİ. haberleri ile a'ay etmekte ve bu ha. 
!kisinde de Türk barış siyasetinin j berleri '.'Iı~giliz blöfü,, diy~ tavsif ei
ya_rının .dünyasına ait ideallere uy- mektedır. 

., gunluğu tebarüz ettiriliyordu. '. Rheinisch. Westfaclischer Zeitung 

S"'rg'd k. . d d , .. İngilizlerin istikraz şay•alaıı hak-

Beyoğlunda ·Tarlabaşında Altın. 
bak~al sokağında oturan 55 yaşl~
rında Kayserili Luka kızı Emorfiya, 
evvelki gün beş aylık torunu Sey. 
hanı sürür içirmek suretile öldür. 
müştür. Ceza kanununa göre, idam 
cezasını istilzam eden bu suç derhal 
müddeiumumiliğe aksetmiş, il.imat 
dairesi şefi muavini Fethi tahld~~ata 
el koymuş ve kadını saat 17.5 ta Sul. 
tanahmet sulh birinci ceza hakimi
ne tevkif. ettirmiştir. 

Işin mahiyeti böyle olmasaydı da 
Triyeste - Tirol mıntakası gerçekten 
bir İtalya parçası olsayclı, mesele de. 

ğişmiş olmıyacaktı. O vakıt tc milli 

• c ı e ı or u ve onanma mu- · " . . 
mess·ıı .1 . . b . kında becerıksız manevra,, demek-

ı erı e sergının Avrupa şu esı t d. 
"d·· c ır. mu uründen mürekkep bir heyet • , • 

Türk bayraklarını hamil bir otorno- C hamberlaın ın beyanatı 
bil kafilesi ile ıı de komisyon mer- Ingiltere Başvekili bu iddialara 

k~zine geldiler. Büyük elçimizle re- · (Sonu Sa· 10. Sü. 2J 
fikasını, misafir olarak bulunan Tok. 
yo sefirimizi ve sergi heyetini ald1-
lar. ·Önde 

0

Türk' bayrağı taşıyai'.l mo. · 
toslkletli "polislerle kafile Nevyor- · 
kun · cumartesiye mahsus kesif mü
nakale akınını yardr, geçti. Sergi · 

• mera!ıim ' kapısında kafileyi süvari 
müfreıesi karşıladı. On dokuz pare 
top atıldı. Sergi büyük direğiıle 

Tiirk b~yrağı çekildi. Asker, bayrn.1 
ğımızı selamladı. Teşrifat dairesinde . 
misafir defteri imzalandıktan sonra 

[Yazrıı Onuncu Sa.vfada] - (S s 10 - ?) , onu: a. • su .... 

Müebbet Necdete 
1 

Boy~ot Cezası 
Galatasaray - Demirspor ma

çındaki hadise dolayısile De. 

mirspor kalecisi Nccdete mü
ebbet boykot eczası verilmiş, 

maç tarihinin bilahare tesbiti. 

ne karar verilmiştir. 

Bir muharririmiz, dün bu hadise
yi yakından ve yerinde tetkik etmis
tir:Emo!"fiyanın Efstratya ismnide 2.5 
yaşlarında bir kızı vardır. Bu lm, 
Şahap isminde bir delikanlı ile se
vişmiş ve kendisinden gebe kalmış
tır. Anası Emorfiya mütaassıp btr 
kadındır. Bir defa da hırsızlık suC'İl~ 
bir aya mahkum olmuş ve İstanbul 
hapishanesinde yatmıştır. 

Genç kız gebe kalınca! 
- Kızım, ben Müslümandan co. 

cuk istemem. Ben Hıristivan kızı Hı. 
ristiyanım. Çocuğunu düşür. Sana, 
makinemi rehin koyarak sekı::en lira 
da para bulurum, demiştir. Fakat kı. 
zı çocuğunu düşürmemiştir. 

(Sonu: Sa.. ıo. sü. 1) 
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Eğlence 
ihtikarı 
iktisat Vekaleti 

Belediyeden Bazı 

Sualler Sordu 
lstanbulda gazino, lokanta, kahve 

ve plaj gibi eğlence yerlerine ait ta
rifeierin, mevsimin bitmek üzere oL 
masına ragm~n, bir turlu tanzim e
dilip tatbik edilmemesi ve bu yüz
den halkın bir çok haklı şikayetleri. 
ne meydan verilmesi, !ktısat V ckale
tinin de nazarı dikkatini celbetmiş, 
ve keyfiyet belediyeden sorulmuş
tur. Vekalet belediyeden elyavm tat
bilc edilmekte olan tarüelerin bele. 
diyenin kontrolünden geçip geçme
diğini, konutrolünden geçmişse bele
diyenin bu tarifeler için nasıl bir öl
cü kullandığını, bu tarifelerden başka 
Istanbuldaki hayat pahalılıgmın se
beplerini, hallerde satılan meyva, 
sebze ve diğer havayici zaruriye fL 
yntlarile mahallelerdeki fiy3tJar ara
sında mevcut büyük farkın neden i
leri geldiğini sormuştur. 

Belediye bu hususları buralardaki 
memurlarına tetkik ettirmiye karar 
vermiştir. Vekaletin bu husustaki teb 
Hgatına göre, Istanbuldaki vekalet 
ciaireleri bu mevzular üzerinde yapa. 
caklnrı tetkikler hakkında bir rapor 
hazırlıyarak vekfilete gönderecekler
dir. 

FHhakika en küçük kır kahvesin
den kır ve plaj gazinoların!\ varıncı
ya kadar halkın devam ettiği yerler. 
de tatbik edilen ve munhasıran sa
hibinin insafına terkedilen tarifele
r in, belediye teşkilatının kontroliin
den gecmcdiği anla§ılmıştır. Bura. 
larda halk en geri memleketlerde bi
le tesadüf edi'emiycn bir ihtikarla, 
bir soygunculukla karşılaşmaktadır. 
Jddia edildigine göre plajlardan bi
rinde pazar günleri için satılan tabi 
dot bileilerile, müşteriden fazla ola
rak 25 kuruş alınmadıkça yemek ve
rilmemekte ve bu parayı vermek is
temiyenlere de: "Şu halde yemek bi
letini kimden aldınızsa goiı.irüp ora
ya veriniz.,, denilmektedir. 

Ayni vaziyete Florya, Caddcbosta
nı, Suadiyc, Kızktiles'i, lauyükada, 
H~ybeli ve diğer bütün gazinolarda 
tesadüf edilmektedir. 

Vaziyet, Vali ve Belcdiy~ Reisi 
Lutfi Kırdarın da nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Belediye reisı, t>U hu.. 
susta vuku bulan şikayetler üzerine 
dün bütün kaymakamlara bir tamim 
göndermiştir. Lütfi Kırdar bu ta
mimde, blitün kır gazino ve kahvele
r inin sık sık bizzat kaymakamlar ta
rafından kontrol edilmesini ve bu 
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GÜNÜN RESiMLER{: 

I 
OnifJer.ite konleraM salonunda Lozan günü toplantısı .• Ziraat Vekili kendisini karşılıyanlar arasında. 

Heybelideki 
Çam Yangını 

--o-

Dün de Karacaahmette 

63 Servi Yandı 
Heybefüıdadaki çam yangını tahki. 

katına dün de devam edilmiş ise ce 
henüz ate~in nasıl çıktığı hakkında 
hiçbir ipucu elde edilememiştir. Ya-

ZİRAİ ASA Yf Ş KANUNU HAZIRLANIYOR 

Ziraat Vekili Yakında Burs2 
ve Trakgaya da 

Tetkik Seyahatine Çıkacak 
Ziraut Vekili Muhlis Enkmen, Vakıflar uo:num münnn çamların miktarı tamam 4042 o-

d ürü Fahri Kiper ile birlikte dün saat 11,30 da Çalarak tesbit edilmiştir. Bunların ek-
serisi 14 santim kutrun~la ve daha nakkale vapuriyle 1zmirden şehrimize gelmiştir. Vali 

ve Belediye reisi Lutfi Kırdar bir motörle \•apura gL kı.lın ağaçlardır. 
derek Vekili karsılamıştır. Muhlis Erkme!1, ayni moDün mahallinde tetkikat yapan or. 

man fen memurlarının verdikleri ra- tôrle Sirkecı rıhtımına çıkmış ve doğruca Ercnkö
yündcki evme gitmiştir. İki güne kadar Ankaraya gipora gJre. çamlardan bir kısmı he-
decek olan Vekil, 15 gün sonra tekrar şehrinuze gelen 17 h~ yafiyetlerini 'knybelmedirl:lt•-

ı'inden tekrar filizlenmeleri ihtimali rek, bil4asşa 'Merj,nos fabrikası.ııda tetkiklerd buluıı
vo.rdır. mnk ii:ı:erP Burflaya ve fırs t bu1u11ia, bir mudde: son. 

=~~~~-1 a a c ır. 

Dün Orman koruma teşkilatı bö. Muhlis Erkmen dün kendisiy1e görüşen bir muhar. 
lük kumanda.pi valzyi ziyar,et etmiş.. riıimize t~ı~ik }ıali v_s muhtelif zirai şJer üzcrin-
tir Acahırda 15 kişilik bir koruma d~ su bey.mnt1a bulunmuştur: 
teckiUtı yapılmasına karar verilmiş- "- Antalya seyahatimden çok memnun olanık dö
tir. Ayrıca şimdiye kadar altı kişiden nüyorum. Orada açılma törenini ya,etığımız Narerfcİ
ibaret olan korucu miktarı da on iki- ye ve sıcak ıklim nebatlarının yeni istasyon binalarL 

le evkafın yaptırdığı kanal ve demir çarşısı, Antalya 
ye iblfığ edilecektir. için r.iiyük 4vaatler ve ümitler tebşir eden escı lerdir. 

Itfaiye müdürü Ihsan, bundan bir Her tart:fta, 'ilerleme yolunda hızlı adımlar gör. 
müddet evvel Vali Muhittin Ustün. düm. Mura•paşa kanalı Antalyanın mühim bir saha
dağa mÜr.'.lcaat ederek adaların zir_ sına feyiz ver<.('cktir. Ziraat Vekaleti de Adana dva-

velerinde birer su deposu yapılması
nı teklif etmişti. Fakat o zaman bu 

rında Manavgat sularından istifade için büyi.ik bir 
kanal açtırmağa karar vermiştir. Bu kanal gelecek se
neye açılabilec:ektir. 

Narenciyf' ve sıcak iklim nebatları istasyonlarının 
4 - 5 senelik mesaisi neticesibden memm.ınum Om
daki arkadaşlar iyi çalışmışlar ve çalışmaktadırlar 
Ayni neticeleri lzmirdeki müessesatımızda du giir. 
dum. Ge?.diğim yerler çok sıcak olmakl:ı beraber bu 
ese~rin serinletici tesirleri sıcağın maddi tesirini u
nutturdu. 

ear.ı nıın ııl ı da kunı.kll. nü 

sene mahsul ıyıdir. Henüz miktarını kestırmck im
kansızdır. F"akat endişe edilecek bir vaz~·ct mevcut 
değildir . ., 

Ziraat Vekili, zirai asayiş kanunu ıı.-Mn-..lo'ki suale 
de, bu kanenun hazırlanmakta olduğu cevı:ıbmı ver
miş ,.e süt meı;elcsi hakkında Vtıliden izahat almıştır. 

Vakıflar Umum Müdürü 
Ziraaf Vek;ıj ile birlikte şehrimize gelen vakıflar 

umum müdiiru Fahri Kiper, bir kaç gün şel~rimizde 
kalacak, !Ptk:Jderde bulunacak ve evkaf müdüri~ndcn 
ışler lizerinde izahat alacaktır. 

Yerli Mallar 
Sergisi 

Vali Tarafından Yar1n 

Merasimle Açılacak 
On. birinci yerli mallar sergisi. 

yarın saat 11 de merasimle açılacak
tır. Bu seneki sergiyi Vali ve Bele. 
diye reisi ve sergi komitesi reisi Dr. 
Lutfi Kırdar açacaktır. Belediyenin 
"Yarınki Istanbul,, pavyonifo, diğer 
büyük pavyonlarda inşaat tamamen 
il mal edif miştir. Dekorasyon heyeti 
kararına uygun olmıyan dekor, şekil
ler ve yazılar değiştirilmektedir. 

11 inci yerli mallar sergisinde sa
tıs için ayrı biı yer aynlmı~1.ır. Şim

diye kadar satış sergi dahi:indc yaııı-
1,yQr v :vorli -ll-f r ~f.iile,,ti_J'lg?ııT" 
yerini ~n ırıyordu. Yeni ser ide böy. 
le manzaralara rastlanmıyacaktır. 

Şile bez mtistlhsıtlcri twlu olarak 
sergiye iştirak ederlerken Milli Sa
nayi birliği bu vesileden istifade ede
rek ~ne- 1.>02 müstahsilleri arasında 
hir kooperatif teşkiline tava:>::.ut Prle. 

cektir. 

Kitap sergisi 
Maarif Vektıleti tarafından sergi 

b:ıhçcsindc nçıltıcak olan kitap ser
gısinde de yüzde 20 tenziUıtln kitap 
satılması kararln~tırılmt~1.u-. Kitap 

Bir Ana Çocuğunun Doğu Vapuru He~üz sergisi içfo bir kitap kataıoğu hazır-
kontroııerc ait neticelerin haftada İ- teklif nazarı dikkate alınmamıştır. !anmaktadır. Bu kataloğ sergiyı zı-
ki defa bir cetvel halinde merkeze itfaiye müdürü Ihsan buglinlerde va- Kanadaya Gidiyor Uzerine Yatarak Teslim Allnmadf )üret edenlere dağıtılacaktır. 

Bir Talebe Kafilesi 

verilmesini, yi.ıksek tarüe tatbik e- li Lutfi l(ırdara müracaat ederek bu D • • · • 
d k 1.. h lkı Kanada Maarif Nezar~ti. Ti.irk Ölu··mu··ne Sebep Oldu Almanynda inşa edilen Karadeniz aımı sergı yerı ere uzumsuz yere a ızrar e- depoların vapılması hakkında yeni ·k 

" tipi 5300 tonluk büyu vapurhrin Vali ve BelediY.e Reisi Doktor Lut. 
den gazinoların derhol kapatılmasını bir teklifte bulunacaktır. yilksek tahsil gençlerinden 

20 
genç Yeniçeşme sokoğında 28 numaralı birincisi olan (Doğu) Almanyadaki fı" Kudar, Istnnbula daımi bir sergi 

bildirmi~tir Y kızın, Kanadnc. :ıki kültiir miıe-.ses<'- • 
K h tt ·ı d evde oturan Sultana bundan 20 gün tesellüm heyeti tarafınd~n tetkik e- yeri hazrrlamıya sureti katiycde k'1-

* Ikf.ısnt Vckaletı, belediyenin Js. 
tanbulda otel yaptmp yaptırmıyaca
ğını, yaptır:.ıcagı otellerin ne mahi
yette olacağını, bundan başka şehir
deki diğer oteller için ne gibi ısla. 

hat düşunüldüğünü alakadar memur. 
hırı vasıtasile belediyeden sormuş-
tur. ... ··-·-·-· Plajlarda inzibat 

Plajlarda bir takım uygunsu.z n. 
damların kayıkla plaj sahasına gire. 
rek denize giren genç 'cadın ve er
keklere sarkıntılık ettikleri belediye
ye şikayet edilmiştir. Bu şikayet ü
zerine dün kaymakamlıklara göncie
rtlen bir tamimde bu hnlin önüne ge
çilmesi ve plaj sahalarına bu gibi uy
~nsuz adamların girmesine mani o. 
lunması bildirilmişitir. " 

Kıdem Zamları l~in 
Kıdem zammı almıya ha1< knzanıp 

ta evraklarının eksik olma3ı dolay1-
sile zam göremiyen muallimlerin va
ziyetleri ilk tedrisat umum müdürlü. 
ğü taratı~dan tetkik edilmiş, bunlar
dan 26 sının zam görmesi karar altı
na alınmıştır. r - . ~ 

-ô---

Bir Tashili 
Pazar günkü nüshamızın ikinci 

sayfasının birinci sütununda Hatay 
bayramı tarihi başlıklı şiirin birinci 
satırındaki "gönülde., kelime~ "gö
nüllerde,, olacaktır. Tertip sehvi o.. 
Iarak yanlıs çıkmıştır. Düzeltir ve 
okuyucularımızdan özüt' dllcrl'1.. 

aracaa me e ıervı er yan ı lerı· hakkınd" tetkı"klcrde bıılunmak k 1 h 
u dilmiş, bazı no san arın enliz tn· · b ı kt dır Ancak bu evvel bir erkek çocuk do.;;nrmuştur. rar vermış u unma a · Dün saat 12 de Karacaahmet me

zarl!ğında bir yangın çıkmış, 65 ser
vl ile 4900 metre murabbalık bir sa-

ha yandıktan sonra söndurülmuştür. 
Yangın mezarlığın şehitlik kısmın

daki kuru otların tutuşmasından ile. 
ri gelmiştir. Son günlerde bu gibi yan 
gınlar pek çoğaldı{,11ndan zabıta talı. 

kikata ehemmiyetle devam etmekte-
dir. 

·SU A 'L .. 
........ •• #> 

1 S. - Galatasaray - Ue~iktas 
maçında Galatasaray sahaya çık
madığı icin Galatasarny aleyhin" 
pu\'an cetveline kaç gol yazılım~
tır?. 

C. - 3 gol yazılmıştır. Fakat 
Galatasaray bunu kabul etmemek. 
tedir. Bunun için mesele nninazi. 
ünfihtir ve henüz Jıallc1lilmemiş

tir. 

• 
S. ::... Nevyork serghinue Beh-

zat Ali Yalçın Ka~·a adlı bir mu. 
harririniz var mıdır? 

C. - Behzat Ali Yalçın Kaya 
adlı bir muharririmiz yoktur. 

* S. - Toprak kuvvetiyle çah~a-
rak elektrik cereyanı İ!iifih nl e
den bir makine keşfedildi~i tak. 

üzere davet etmiştir. nwmlanmadığı gortilerck gemı tese!. sergi yeri henüz intihap edilmi§ de-
ii:vvelki gece çocuğu yatağına alıp, ıum·· edilmcmi~tir. Bu noksanlar ta-

Bunlardan 11 i Istanbul Universi- .., ğildir. Eğer, Izmir fuarınn zarar ver-
meme verirken uyuya kalan kadın- ı d kt n sonra D • · 

tesinin tıp, hukuk, iktısat ve fen mam an ı a ogu vapuru miyccek beynelmilel Istanbul sergisı 
cağız biraz sonra uyandığı zaman ço- tekrar tecrübe edilecektir. Doğu ve. kurulmasına karar verilirs~ • ki, bu fakültelerinden, 9 u Ankara Dil, Ta-

rih ve Coğrafya fakültc'iınden seçil

mişlerdir. Talebeler önümüzdeki cu

ma günü şehrimizden hareket ede

ceklerdir. Bu seyahat l:ır ay kadar 
sürecektir. 

cuğun ölmüş olduğunu görerek ağla- purunun limanımıza gelmesi bu yüz- aynca tetkik edilecektir _ daimi ser-
mıya başlamıştır. Cesedi muayene e- den gecikmiştir. Yeni vapurun an- gi yeri olarak Siirpagop arsa51 mu
den doktor, çocuğun teneffüs ınkıta- cak bir ay sonra yola çıkacağı tah- vafık göriı\mektedir. Hiikumet Is
ından öldüğunü tesbit etınhtir. Ha-1 min edilivor. Bununla bernber nok- tanbula sanayi sergilerini kufi görür
dise etraün< a tahkıkat yap~lmakta·ı I s~nlar çabuk tamamlanırsa vuour da- .:se daimi sergi binası Taksim kışla. 
dır.. h:ı evvel gelecektir. smın bulunduğu sahaya ınşa edile-

cektir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 
T A K V 1 M ve H AVA 

dirde hunun tecriihesi ve ıhtira 

beratı için nereye miira~ant etme
lidir? 

C. - fstnnbul vilayeti vı:ısıta • 
siyle İktısat Vekaleti sanayi u
mum müdürlüğüne ve ılm.i m .. hi
yettcki tecrub7 için de yine Is
tanbul vilayeti kanalı ile üniver. 
siteye müracaat etmek 15.zıındır. 

* S - Ben Macar tabiiyetinde ~ 
yim. Türkçeyi ana Jisanı kadar iyi 
bilirim. Yüksek mühendis mekte. 
bina girebilir miyim? 

C - Türkiye Cümhuriyeti va
tandaşı olmıyanların yüksek mü
hendis mektebine girebilı-.:<.eleri i
çin İcra Vekilleri Heyetinden ka
rar almak Iaznndır. 

S. - Gedikli erha'ilarm terfihi 
için bir harem veyahut hir kanun 
ha:z.ırJandığı yaulmıştı, a lı nkma. 
dı. Bu haber doğru mudur? 

C. - Haber doğrudur. Gedikli 
erbaşlar için bir kanmı hazırlan

mış ve Meclise takdim edilmiştir. 
Fakat müzakeresi Meclisin önü -
müzdeki içtima devresm~ kalmış
tır. 

• 
S. - 925 doiumluyum. Baham 

Suriyeliydi. Annem, ben beş ~·a. 
ındayken babamdan ayrıldı. An
:ıem Türle tebaasıydı. Elycnn de 
tabiiyetini muhafaza ediyor. Ru. 
gün babam ölmü~tür. 9 yıldır be
ni aramıyan, nafakamı vermiyen 
babama, benim ne nisbetiın ola. 
bilir ki, ben Suriye tabiiyetinde 

kala;rm1. Dört ny evvel, mıncmin 
Tiirk tabiiyetinde ve öz Tiirk olu
şuna dayanarak, benim de tabii. 
yete kabulüm için müracaat e-t
tim, fakat dört aydır cevap ala· 
madım. Ben, Türk tahiiyctinc gi. 

rebiJir miyim ve lm muamele ta. 
mamlanıncaya kadar Su.riye tabi. 

i)ctinde bulunmama rai:,rnıen, 
Tiirk okullarına kabul edilir mi
yim? 

C. - Türk tabiiyetine kabul e
dilirsiniz, müracaatınızı tekrar e
diniz. Suriye tabiiyetinde bulun

mak. Türk orta okullarında oku
maya mani değildir. Maarif mü-

dürlüğüne müracaatla mevcut or
ta okulardan birisine kayıt ve ka
bul edilmenizi isteyiniz. 

25 Temmuz 1939 
S A L 1 

7 nci oy 
Arabi: 1358 
Cem. ahar: 8 

Gün: 31 

Guneş: 4.49 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 

Yatsı: 21.27 - İm.:uk: 

Hızır: 81 
Rumi: 1355 

Temmuz: 12 
12.20 
19.34 
2.tl 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy metooroloji istasyonundan alı

nan malumata göre hava yurtta Doğu A
nadolunun şimal kısmı ile Karadcnizin 
şark kısmında çok bulutlu ve mev:ı.ii ya
ğışlı, Orta Anndolunun şark kısmında bu
lut!••, diğer bölgelerde açık geçmiş, rüz
gı'irlar Trakyada cenubi, diğer yerlerde 
şimali istikametten hafif olarak csmlştır. 

Dün 1stanbulda hava açık geçmiş, rüz
gar cenubu gnıbiden saniyede 2 - 4 ınetre 
hızla e~miştir. Saat 14 te ha~·a tazyikı 

1009,3 milibar icii. Sühımet en yiık ek :>:J.11 
ve en dilşük 19.0 santigrat olnrak kayde
dilmiştir. 
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Mllletlcrnrnsı posta ttUhadına d:ıhil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet smısiyle so, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli l)eşlndır. 
Adres değlştirme:k 25 kuruştur. 

Ccvpp için mektuplara • 10 kuruşluk 
pul ilAvcsi lAwndır. 

wı1:111:ıtıı1494g4;ıı 
Bize Para 
Silahları 

Azaltahm 

Verin 

A lmanyanın meşhur maliye mü
tehassısı Dr. Şnht'tan sonra 

onun yerine kaim olan ikinci bir e
konomi mütehassısı ''ardır ~dı 
Wothat'tır. Ecnebi memlckctlcrl~ 

"k d" .. zakerclerı ~ereyan eden ı ·tısn ı mu 
• B'"krcşte bu zat idare eder. Onu kah u ' 

kah Burgosta, knh Londrada görür -

siioüz. Her gittiği yerde bir ikti'sa~i 
- 1 . RomanYa ı-anlaşnıa yapmaga ça ışır. . • 

le Almanya nrnsındaki iktısadı ~nla~-
bu ::uıt ıınza· mayı bu zat yapmış ve . 

lamı;ıtır. Biikre ten sonra Ispanynyı 

da ayni şekilde Alman~·ay~ ba~la. 
mak için Burgosa gitmiş~~~· Şı?1dı de 
Londrada bulundui,T\lnu ogrenı~·oruz. 

Bu saliihiyettar Alman iktısatsısı 
Londradn miihim iktısadi müzakere
lere girişıniştJr. Kullandığı ağız ~ı.ı. 
dur: d 

- Almanyaya kredi açınız, ihti. 
yaçlarını kolaylıkla temin edecek 
para veriniz. O vakit silah fabri -
kalannın faaliyetini sı:ılh zama. 
nındaki şekle indirsin. Bugünkü si
lah yarışına nihayet verelim.,, 

Bu ağız, şimdiye kadar Alman -
Yanın kullandığı ağız değildi. İngiliz 
Da vekili silahlanmanın, hele bu
günkii silahlanma yarışının milletle. 
ri ifliısn süriiklc;) en bir cinnet oldu

ğunu öylediği zaman) llitle.r gül. 
miis si!RhlnY"ı taht1H irin ,.,..;; __ , __ 

ye :r'a~ı olamı ·acağmı söylemişti. Ve 
bunu sözde bırakmıyarnk silahlan -
ma yarışını da arttırmıştı. 

Fakat, İngilizler hurbe hazır ol
duklarını iliiıı decck d.!rccede kuv
"etlcnincc, şlmdi ağzın değiştiğini 
ıörii~·oruz. 

- Bize para '"eriniz, kredi açınız, 
~ilihlan bmtkahm, diyorlar. 

Bu ağız deği ikliği, Alınanyadaki 
ltüyiik değişikliğin bir ifadesidir. Al
n1anya giin gettikçe tehdit He iş gö • 
ttmiyeceğioi nnlaınaktadır. Ve ken. 
disine yeni çıknr bir yol aranıağa 
mecbur olmnktadır. 

Yahut Alman murahhnsı samimi 
değildir, fngifü:leri kandırmak 1~111 
bu Ji anı kullanmaktadır. Fakat İn. 
ciliderin nğn ynndığı için, artık İn
giltere ~öze ehemmiyet \•erecek va -
zlyette değildir. Onun için Alman 
murahlınsına şu cevabı ,·ermişlerdir: 

_ EvveH'ı silôh fabrikalarını sulh 
devrindeki :faaliyet derecesine in. 
diriniz. Ondan sonra size para ver. 

meiH düsünelif!l. 

• 
Bu kUçük hadi ::, mü takbel ~ar. 

bin ekonomik kuvvete dayandıgım 
gösteren en giizel misaldir. Almnn~·a 
bugünden sıkışmış bir \'aziyettcdır. 
İktıııadi bakımından ifli'ıs kenarın -
dadır. :\liiClis bir milletin harbi göze 
alması ise ancak mezbu'hane bir hare. 
ket olarak izah olunabilir. Alman ri
cali ise, ınemlckctlerini uçuruma sii. 
rükleınek isteyee~k derecede gaflet 
içinde değildirler. 

Gerek Alınanyada. gerek İtalya · 
da iktısndi vaziyet, onları şimdiden 
düşünmeğe mecbur edecek derecede 
vahimdir. Demokrasilerin en kuv
vetli tarafları ise iktısaden zengin o
luşlarıdır. Harp silahları baktmındnıı 
totaliter devletlere ii tiin olmasalar 
bile, iktısadi üstünlük daima demok
rasiler irin muvaCCakıyet iht.iınalk
rini çoğaltan bir amil olacaktır. 

Bu sebeple Alman iktısatcısının 
teklifleri manidar ve miihimdir. 

Eski Evler 
Eski ve çirkin manzaralı evlerin 

tesbit edilip bir liste halinde merkeze 
tlldirilmesi kaymakamlıklar.ı tamim 
ec!ilmiştir. 

• 

' 

- · 

Y irmi sekiz sene kadar eY· 
veldi. Osmanlı saltanatı, 

son günlerini yaşıyordu. Av
rupanın hasta adamını Gen<; 
Ti.irkler'in de kurtaramıya -
cakları artık anlaşılmıştı. 

Büyük Devletler, yıkıl 
makta olan bu koca irnpara
torlu~un mirasını aralarında 

ı>aYlasrna"i!a hazırlanı ·orlar. .. 
dı. 

Almanyanın Fasta takip ettiği 

siyaset nihnyet dönmüş dola~mı~, 
Turkiyenin başında patlak vermiş. 
ti. 1911 senesi eylulünün 28 inde 
Fransanın Berlin sefiri M. Cam • 
bon, Agadir meselesini tatlıya 

bağlamakla meşgul iken İstanbul
da İtalya sefiri M. de San '.!Vlartino 
Babınliye bir nota veriyor, Trab -
lusgarp vilayeti ile Bingazi muta. 
sarrıfhğının yirmi dört saat için. 
de İtalyaya terkini istiyordu. Er • 
tesi ~n İtalya donanması Adriya· 
tik denizinde üç Türk gemisini ba. 
tırmış, 2 birinciteşrinde amiral Fa
varelli Trablusgarp şehrini topa 
tutmuştu. Dört gün sonra İtalyan. 
lar şehre giriyorlardı. 

B u ani taarruz için ltalya Baş.. 
vekili Giolitti'nin gösterdiği 

zahiri sebepler şunlardı : Medeni
yetin her türlü nimet ve menafi • 
inden bu eyaletlerin mahrum hıra. 
kılmftfil doğru değilmiş... Bu vazi. 
yet buralara en yakın medeni bir 
devlet olan İtalyayı rahatsız edi
yormuş .. Bu bedbaht ülkenin maz. 
lum halkına medeniyeti götürmek 
hakkı da ona düşiıyormuş. Bu hak. 
kı kullanmak isteyen İtalyaya kar. 
şı gayri müsait bir vaziyet alan 
Türkiyenin yaptıkları artık taham
mül cdilcmiyecek bir dereceye 
varmışmış. İşte bunun için İtalya 
bu ultimatomu veriyordu. Fakat 
asıl mesele Fransızlarla ispanyol • 
ların Almanlarla uyuşarak Şimali 
Afrikayı paylaştıkları o sıralarda İ
talyanın yine eli boş çıkmasını te. 
min etmekti. İtalya bu defa da mı 
bir hisse almıyacaktı? İtalyanın şi
mali Afrika klyılarındaki hnkkı, 
Almanların Fnstaki iddialarından 
daha sağlnm değil miydi? O sıra. 
larda Avusturya Başvekili olan 
Baron d'Aehrenthal: "Afrikanın 

~ eniden şurası senin, burası benim 
diye paylaşıldığı bir sırada İtalya 
hükumeti fazilete yapışıp atıl ka.. 
lamazdı ya ... " diye müttefikinin bu 
hareketini tasvip ediyordu. Zaten 
İtalya da buna gtLvenmişti. Bu te. 
cavüze Avrupa bliyük devletleri
nin göz yumacaklarından emin 
idi. Hiç bir taraftan himaye göre. 
mivecek olan Osmanlıların ister 

TAN 

Yazan: 
Faik Sabri DURAN 

istemez bu fedakarlığa .katlana • 
caklnrmn şüphe mi vardı? Yalnız 

çabuk olmalıydı. İtalya, Trablus. 
'gar ptan sonra, sahilin diğer mü -

im erle~. Tobru~.A....DC!rne ~.c 
Bingaziye de asker çıkarmış ve 
memleketin yalnız kıyılarına ayak 
atabilmi_ş olduğu halde bütün 
Trablus ve Bingazinin İtalyaya il
hak edilmiş olduğunu ilan etmişti. 

Fakat bu üç ay içinde bu işin 
öyle kolaylıkla bitirilemiye

ccği qc anlaşılmıştı. Trablusgar -
bı znptetmek, Fas veya Tunusun 
işgaline benzemiyordu. Tüı·kler 
şiddetli bir müdafaa teşkilatı yap. 
mışlar, yerli arap kabilelerile bir. 
leşerek İtalyanlara karşı büyük 
bir mukavemet göstermişlerdi. Çok 
kanlı harpler oluyor, İtalya ordu. 
su sımsıkı tutunduğu kıyılardan 

bir adım içeriye gidemiyordu. Ar. 
tık başka çareler aramak ve Os
manlı lan başka yerlerinden de 
vurmak suretiyle teslime mec • 
bur etmek lazım geliyordu. 

O zaman İtalyanın müttefiki 
olan Avusturya ile Almanya, Bos. 
na ve Fasta takip ettikleri siyaset. 
lerinin tabii bir neticesi olan bu 
yangının daha ziyade yayılmasinı 
istemiyorlardı. Tehlikenin önüne 

çabuk geçilmezse iş büsbfüün ka -
rışacaktı .. Avusturyada bazı parti
ler, hususiyle askerler, başlarında 
erkanı harbiye reisi De Hoetzen -
dorf olduğu halde İmparator Fran
cois • Josef'e: "Çok şımarttığımız 
İtalyanların Balkanlar ve Adriya
tik üzerindeki hülyalarına şiddetli 
bir darbe indirmenin zamanı gel. 
di." diyorlardı. 

Bcrlindc Kayzer İkinci Vilhelm 
ise bir taraftan müttefikinin yap
tıklarını tasdik eder gibi görünür. 
ken. bir taraftan da Fransa ataşe
militel'ine: "Bu harp bakalım ba
şımıza ne belalar çıkaracak: yir -

mi üc senedir İslam alemini Avnı
pa ile barıştırayım diye uğraştım. 
İtalya bütün p1Anlarımı altüst et
ti. İşe şimdi yeniden başlamak 18. 
zım ... " diyor, harp bahanesiyle İ
talyanların orada yaptıkları meza
limi ayıplıyor ve: "İtalyanlara müs 
temlekecilik ne uzak ... Onlar, ce. 

nubi İtalyayı, Napoliyi ve Sicilya. 
yı bir kere adam etsinler de ondan 
sonra başka yerlere medeniyetle
rini götürmeyi düşünsünler ... " di
ye iliive ediyordu. 

T ürklerin Trablusgarptaki mu. 
kave.mctleri günden gürye 

artıyordu . Osmanlıları, Afrikayı 

tcrketmiye mecbur etmek için İ
Uılya ntlinyot Türltiye sahillerihin 
şurasına burasına taarruza baş • 
lamıştı. 1912, 25 şubatında Beru. 

tu topa tutarak limandaki iki Türk 
gemisini batırmış, 18 nisanda bir 
İtalyan filosu Sisama ve Kumka. 
leye karşı ateş açmış, ve bir kaç 

gün" sonra general Amegliyo, Ro -
dos adasında Psinthosta kısa bir 
muharebeden sonra bu adayı ve 
civarındaki diğer adaları işgal et. 

mişti. Bu tecavüzlere karşı Osman. 
1ı devleti Türk limanlarında bulu

nan İtalyan gemilerini musadere 
etmek, 20,000 kadar İtalyan teba -
asını memleketten çıkarmak ve İ-

talya mallarının gümrükten geç. 

mesine mani olmak gibi bazı ted
birler almaktan başka bir §CY yap. 
mamıştı. 

O sıralarda fırka kavgaları. or
duya kadar sokulan fesatlar Tür -

kiyeyi içinden yiyip kemiriyordu. 
Trablusgarptaki ateş ise Balkanla. 

rm etrafını da sarmak üzereydi. 
Sofyada, Belgratta, Atinada bir 

takım hareketler başlamıştı. Niha. 
yet Osmanlılar yeni yeni tecavüz. 

lere karşı cephe alabilmek ıçın 

1912 birincitcşrininde birinci Lo • 

zan muahedesini imzalayarak Af • 

rikadaki arazilerini İtalyanlara bı. 
raktılar. 

İta\yanlar ise Dodekanes yani 
Oniki ada ismiyle tanılan Rodos 

ve diğer ad::ılurı , Tı.irk asker ve 
memurları Afrikadan tamamiyle 

çıktıktan sonra Türkiyeye iade et. 
meyi kabul ettiler. 

Q sıralarda İtalya tlaşvekıll 
Sinyor Giolitti "ahalisinin 

ekseriyeti Rum olan yerlerin" ! -
talyaya bağlanmasını istemiyor ve 
bu fikrini açıkça söylemekten çe. 
kinmiyordu. İngiliz hariciye nazırı 
Sir Edward Grey de 1913 te bu a. 

daların mukadderatını ve istikba. 

lini tayin etmek işi büyük devlet

lere düşer diyordu. Fakat İtalyan. 
lar adaların iadesi vaadini yerine 

getirmeden Balkanlar felaketi ve 

bunun arkasından Cihan Harbi ko· 
puvermişti. Bôylcce İtalyanlar 0-

niki adada iyice yerleşı:ıiye imkan 
bulmus oldulnr. Bundan başka İ. 

talyayı, müttefiklerini bırakarak t. 
tilaf Devletleriyle beraber harbe 
sokabilmek için yapılan 1915 Lon. 
dra gizli itilafında diğer bir çok 
menfaatler arasında İtilfıf Devlet. 
lcri İtaly"aya Oniki adnda yerleş • 

mek hakkını tanımışlar, hatta A
nndolunun cenubunda bir nüfuz 
mıntakası bile ayırmışlardı. Fakat 
harbin n ihayetinde İngilizler v e 

Fr n zl r sulh .konferansında bu 
vaatlerinden bir çoğunu tutmadı -
lar, ve m ütarekç senelerinde itaJ. 
yanların Antalyayı isenl etmesini 
iyi karşılamadılar. 

B ir aralık, başka bir hava es. 
mişti. 1919, 29 temmuzun -

da Yunan Başvekili M. Venizelos, 
İtalya hariciye nazırı S. Tittoni ile 

bir llnlaşma yapmıştı. Bu anlaşma. 
ya göre adalardan onikisi Yuna • 
nistana geçecek ve on üçüncüsü o-

lan Rodosa geniş bir muhtariyet 
verilecekti. Sonradan, 1920, 10 a
ğustosunda bu anlnşmaya bir mad. 
de daha ilave edilmiş ve 15 sene 
sonrn İngiltere Kıbrısı Yunanista. 

na bırakacak olursa Rodosun da 
Yunanistana verileceği teı.bit edil. 
mişti. Fakat 1922 de bu anlaşma _ 

!arın hepsi suya düşmiiştü. Yuna. 
nistanda Venizelos iktidar mevki
inden uzaklaştırılmış bulunuyor, 

İtalyada Tittoni'nin yerine geçen 
Kont Sforza bu anlaşmayı hüküm. 
süz sayıyor, İngilterede iş başına 

gecen amele partisi, başta Mac Do. 
nald olduğu halde dünya siyase • 

tine başka bir istikamet verdir • 
mek ist iyordu. Nihayet 1923 te 
Türkiye, uzun müzakerelerden 
sonra ikinci Lozan muahedesiyle 

hayat ve hakimiyet haklarını kn. 
zanırken Oniki adada İtalyan iş,ga. 
lini tanım1ştı 

işte İtalyanlar böylece Rodo. 
sa ve diğer civar adalara 

yerleşmiş oldular. Fakat bu adala
rın ne ltalyan muhacirlerinin yer-

leştirilmesine, ne de büyük bir is -

tihsnl sahası haline getirilmesine 
imkan vnrdı. Bunların kıymet ve 

ehemmiyeti Ege denizi ağzında ve 
Anadolu kıyıları karşısında askeri 

bir üs olarak kullanılabilmelerin -
deydi. Bugün Rodosun küçük li -

manına girilirken iki sütün göze 

çarpar. Bunlardan birinin üstünde 
Romayı temsil eden )turdu, diğe • 

rinde İtalyanların Oniki adayı tem. 
sil için seçmiş oldukları bir geyiği 
görüyoruz, fnkat dikkat ediniz, bu 

geyiğin h::ılinde, bu kurdun kom • 

şuluğundn kendini pek emniyet al. 
tında gormiıyormuş gibi korkak ve 
çekingen bir ta\•ır seçilmivor mu? 

Sıraaı geldikfe : 

Köylünün 
Kızdıkları 

Yazan: Aka Gündüz 

- Büyilk mevzudan bir :fasıl -

K öyliinün kalkınması ;reşilmasa 

başında olmaz. kıraç tarla or
tasında olur. Bunun için de bir çok 
şeylerin bilinmesi gerektir. Bu ağır, 
fakat tatlı kiilfctc katlanmaynnın 

köylü hamurunu yoğurmağn kalkı ... 
mnsı fodulhıktan başka bir şey sa. 
yılma7 . 

Küylüniin ruhi Jıaleti iizerinde 
derin ve menfi tesirler bırakan şey. 
ler vardır ki onlara çok kızar. Eğer 
köy ve köylü ile gerçekten meşgul 
olacnksnk onlarm bir kısmını olsun 
bilmemiz lazımdır. 

Kiiylii; boynuınuı:da iı>ck boyun. 
bağı \C koltu{.'llmuzda Atamanca ki
tap rnr diye kendimizi ondan üstiin 
veya onu kendimizden aşağı tuttuğp. 
muzu göstermemize kızar. Bilir ki 
o bizden ii tündür. 

(Biz tn uzaklardan sırf senin için 
g~ldik, ne derdin \'ar? Söyle baka -
lım dayı! ) diye kuru sıkı böbürlen • 
memize kızar. Bilir ki her ağzı kala. 
balık hep böyle söyleye gelmiştir. 

Köylü; derdini, içini nncak tanı. 
dığı, bildiği, denediği, , ·e inandığı 

in anlara söyler. Ebedi Şefin ' 'e Mil. 
li Şefin onlarla nasıl çar!iaf çarşaf. 

engin engin konu tuklarını hatırlar. 
sak bunun böyle olduğunu görürüz. 

Ki;ym; nasihat \'erene kızar Ye 
konforans ve.renden nefret eder. Bi. 
lir ki nasihat karan doyurmaz , .e kon 
fcrans gö,·de giydirmez. Çünkü ge,·e
zelikten ho lanmaz ve onların ikisi de 
iinceden yazılıp ezber edilmi~ geve
zeliktir. 

Ayağına ı;arık \•ereceğine· burnu
na manto] borike; ve sırtına mintan 
biçcccğine midesine nsidolpepsin tu· 
siye edene kızar • 

. (Saf köylü) deyişimize kızar. c. 
kasını en ince noktalarına kadar iş
leterek (Nidek? Biz öyleyizdir i te) 
di~·e bizimle nlay eder ,.e biz çakma. 
yız. 

Kendi saf~!lli~mizden kendi ha
berimiz olmayı ına da ayrıca kızar. 

Şeytanla ort · olup tarlaya bir 
yıl soğan öbiir yıl buğday eken; 

Şeytnn\a masal miisnbakasına gi. 
rişip sırtını c ~k palanı eden Te şe~·
tanı Üsküdnrda:ı Vana kadar tıkır 
tıkır rahvan koşturan; 

Şeytanın bir çiftini serçe parmak 
boyundaki esans şişesine sokup man. 
tarlnyan; • 

(Derler, derler ya; kulak asma!) 
diye kainatla cayır vızır alay eden 
ne şehirlidir ne bede\'i. Köylüdlir 
köylii. 

Köylü; bol kc eden \'and edene, 
kendi tiıbirince lafla peynirden gemi 
yüriitene kızar. Bu, onun i~in bir 
(budala sayılı§) tu ki kızmakta 
haklıdır. 

Köyli.i; hakir göriilmekten kızar 
ve o anda içinde köpiircn sözleri du. 
daklarından serbestçe ho~alhr. Bir 
giin, bir kiiylii bana dedi ki: 

- Siz ne kafada, ne örnekte adam. 
larsımz? Hay anlnyorsaz size dö
nelim. Bize kösele eğerli Urfa atı 
mı, hiç olmazsa yeni semerli Çu -
kuro\'a idişi mi aldırdınız da şimdi 
şu viran eşeğimizle asfalt cadde -
lcrden geçmemizi yasak ediyorsu. 
nuz! Sen de az kakavımlardan de • 
ğilmişsin bay Akam. 

Bunu söJ·liycn köylü haklı idi. 
Çünkü şu binnların, şu asfaltların al
tındaki toprnğı beş yüz asırdanberi 
miidafna , .e muhafaza eden odur. 

Diyardan diyara siingii iişilrcn 

,.e fOJl gö~·üren ki;ylü; her harp cep. 
hesine niye gittiğini, oralarda neler 
yuı,ac·ağını, neler olacağını bilir. Bile 
bile gider. Zafcrlerindeki sır bu hile. 
rck gidlşindedir. Bu kiiylii, hunu bil. 
mcycne, bilmek kabiliyeti olmı~·ann 
kızar. 

l\lnliye kitabına bnknrsak köyln 
(en nz \"ergi veren vatanda ) gibi gö. 

riinürse de ..• Evet ise de ... Bir de ha. 
yat kitabına bakalım. Anlarız kt 
bnzJamabk buğdayını ayırdıktan son· 
ra her şeyini kitapsız salgınlara \'e. 
ren bir insanı:!ır. 

Köylü; bunu inkar edene kızar. 
Köylü; züppeliğe kıHr, şarlatan. 

hğa kızar, kuru lôfa kızal'. samimi • 
yctsizliğc kızar, propagftnda~·a kı • 
zar. l\1uhfarın knsabndaki ağasına. 
kasabadaki ağasının şehirdeki ağa • 
ına. şehirdeki ağasının etrafındaki 

destek hay nğı>1 ... rına kızar. 
fDevamı 7 incide) 
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GAZETELERLE .. 

ŞAKALAR · ı 
l_.EKONOMi~I' 

DEMiRSPOR • GALATASARAY MACININ KARARI 

Necdet Müebbet Boykot 
Maç Şimdilik Tehir 

Kararı 

Edildi 
Aldı 

Hayat Sahası 
Ya.zan: Naci SADULLAH 

T ıpkı tenis sahası, yarış sahası, 
oyun sahası, futbol sahası, gi. 

bi bir de "hayat sahası" var. Bütün 
dünya gazeteleri, hemen hergün, Al. 
manların hayat sahasından, İtalyan. 
)arın hayat sahasından, Japonların 

hayat sahasından bahsedip duruyor
lar. Bu moda, döne dolaşa bizim ce. 
ridelere de sirayet etti. Yunus Nadi 
üstadımız, Alman dostlarından birisi 

Ticaret ve Zahire 
Borsasının Yeni 

idare Heyeti 

1 
İstanbulda bulunan Federasyon reis vekili Ziya Ateş, 

dünkü müessif hadiseden Genel Direktörlüğü telgrafla ha
berdar etmiştir. General Cemil Taner bugün İstanbul bölıre· 
sine bu husustaki karaı_:ını şu şekilde bildirmiştir: 

1 - 23 temmuz tarihinde Fenerbahçe stadında yapılan Oe· 
mirspor - Galatasaray maçında hakem Tarık'ın maçın ida· 
resindeki dürüst hareketi takdir ve Demirspor klübü kalecisi 
N ecdetin hareketini takbih ederim. 

2 - Demirspor takımından Necdet büyük bir halk kitlesi 
huzurunda yaptığı bu hareketle sportmenlik evsafına aykırı 

bir karakter gösterdiğinden 24 temmuz tarihinden itibaren 
hiç bir klüpte hiç bir fut bol müsabakasına iştirak ettirilmeme-

1 ile yaptığı bir konuşmayı, makale • 
1 terinden birisine mevzu edinmiş. Bu 
yazısında o da Almanların hayat sa
hasından bahsediyor, ve: 

''- Biz, dlyor, Almanyanın Türk 
topraklarında gözü olmadığını kati
yetle öğrenmek isterdik!" 

sine karar verdim. Keyfiyetin kendisine tebliği. 

Hüseyin Cahit Yalçın üstadımız 

da, Yunus Nadinin bu makalesine 
cevap sayabileceğimiz dünkü yazı • 
Rtnda, çok şayanı dikkat sualler sıra
lamış. MeselB., makalesinin bir yerin
de, Yunus Nadinin Almanyadan te • 
minat beklemesini lüzumsuz ve tu • 
haf bulduğunu, üslllbunun o pişkin 
kıvraklığı ile tebarüz ettirdikten son. 

Ticaret ve Zahire Borsasında dünkü intihaptan bir intıba .. 
3 - Demirspor - Galatasaray maçı ikinci bir teblii!e ka

dar tehir edilmiştir. 
Ticaret ve zahire borsası idare heyeti seçimi dün yapıl

mıştır. 77 seçici tüccar, idare heyetine Nuri Kuzikoğlu, Şerara soruyor: 4 - İstanbul ve Ankara bölgeleri başkanlıklarına tebliğ 
edilmiştir. 

"- Almanya, açıktan açığa: f ettin, Mehmet, Nuri Orak, Hilmi Gürkan ve Nafiz Özalpı 
"-Ban, küçük memleketleri yut. seçmişlerdir. Mübayaacılardan seçilecek bir aza ekseriyet ka· 

mak istiyorum. Şarki Avrupayı ve zanamadığından perşembe günü yeniden bir mübayaacı seçi· 
Balkanları bir nevi Alman müstem. lecektir. Ticaret odası tarafından da idare heyetine iki aza Tam Yerinde ZIYA ATEŞiN UMUMi BEYANATI 

Vurulan 
Yumruk 

le~si haline sokacağım!" diyebili.r gösterilecektir. 
mı· 1 Oda umumi heyeti cuma günü tihap münasebetile reylere tesir et

mek istiyenler tarafından gazetenize 
verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Key 
fiyetin tekzibini rica ederiz. 

TAN: Zahire borsasının tekzip et-

EŞREF ŞEFiK 

Gömlek Değiştirir Gibi 
Klüp Değiştirilmiyecek 

"Vakıa Almanya, böyle bir sual toplanarak seçimi tasdik edecek ve 
soramaz. Fakat o, her hareketiyle iki aza ayırarak borsay:ı bildirecek
bu niyetini bi.itiln dünyaya kuvvetle tlr. Bu seneki seçim eski azalardan 
hissettirmiştir. Artık bu kadar dehi. bir kaçının intihap edilmemesi do:a
let karşısında, hala işi anlayamamaz- yısile piyasada iyi bir tesir hasıl et-
i · ı k Al d · h t · mek istediği hadiseyi, borsa muba. 
ıga ge ere manya an ıza a ıs. miştir. Ticaret Vekaleti seçime ne. 

Yzan: 
Pp.,zar günkü maçta bulunamadım. 

MüS'iıbakayı ve hadiseyi takıp ed~n 
arkadaşın anlattıklarını, fotoğrafçı

mızın getirdiği resimler teyit etti. 
Dün de futbol sahasında kısaca. de
vam eden h. ks sahnesine 3ahit o. 
)anları dinledim. ım ı ai;liseyı ç-n 
küçük teferruatınEı, kadar gozlerımin 
önünde yaşatabiliyorum. 

Bir hakemin 'iJjir oyuncuya yum
rukla mukabele etmek mecburiyeti
ni bütün ku\•vetile duyuyorum. 

Bazıları soruyorlar: Bir hakemin 
bi .. oyuncuya yumrukla mukabele et. 
mesi hakkında nizamnamede sar!h 
bir kayıt var mıdır? • 

Benim bildiğim ve göznen geçir
diğim nizamnamelerde bir hakemle 
bir mlisabıkm futbolde boks yapa
caklarına dair sarih kayıt yoktur. 
Çünkü kaideleri yazanların akılların. 
dan böyle bir hareket geçmemiştir. 

Maamafih buna benzer \'akalara 
A vrupada, bilhassa Ameri.kada tesa
düf edilmiştir. Garip ci~ğil midir'? 
Bir müsabıkla bir. hakem arasında. a
levlenen her vakada hakemler, san. 
ki nizamname icabından imiş gibi, 
Tarık Ozerenginin mukabelesini yap
mışlardır. 

Hatırlarım, bundan epey sene ev
veldi. Meşhur Belçikalı hakem Lang. 
şuns beynelmilel bir ;naçta beynel
milel bir oyuncunun taarrı~zu -:.1 he
def olmuştu. Belçikalı hakemin ilk 
hareketi üstüne yürüyen oyuncunun 
yüzünde. beş parmağının resmini çt
ka ran bir tokat aşketmek olmı.ı5tu. 

Sabık Çekoslovakyad3ıd bir macta 
da hakem, taar•uza uğrıyan hakem
lik ve insanlık haysiyetinin öcünü bir 
yumrukla alamadığına hükmederek 
oyuncuyu yere serinciye kadar döv
müştü. 

O maçı, dövdüğü oyuncusuz, ya. 

ni kusurlu oyuncunun takımını on 

kişi ile oynatmak şartile bitirmişti. 
Eski Cihan boks ~ampiyonu Demp

scy mühim bir ınii nbakayı idare e

derken emirlerini dinlememekte ıs

rar eden ve her ihtarına kaba dille 

mukabele eden iki boksödi birer yum 
rukta yere sererek maçı kendisı bi
tirmiş ve alkışlanmıştı. 

O zaman ne seyirciler maçı göre
medik !erinden, ne de federasyon ne. 
tice alınamadığından şikayetçi olma
mışlardr. 

Genel direktörlükten gelen tebli
ğr· nazaran, muhterem General Ce. 
mıl Taner, hadisenin ~ararım ve. 
rirken, hakem Tarıkın hareketini tas
vip etmekle vaziyetin en doğru izahı 
nı vermiş oluyor. 

Kanaatimce, hadisede •rarıkın SC\· 

vurduğu mukabil yumruklar tam ye-

Galatasaray - Demir.spor maçını Iesef mümkün olamıyacaktır. Hatta temek beyhude bir ümide kapılmak zaret etmek üzere müfettiş Abdül-
t tk 'k olmaz mı?" e ı etmek için teşkil edilen jüri bu maksat için bir devreli lig maç- kadiri bu işe memur etmiştir. 
heyetinin reisi Futbol Federasyonu !arı düşünebiliriz. Biliyorsunuz ki, Hüseyin Cehit Yalçının suali bu. 
reis vekili Ziya Ateş, dün akşam Is. Federasyonca evvelce ııan edilen rada bitiyor. Va bu sualin bittiği yer. 
tnnbul bölgesi merkezinde gazeteci. maçların yapılmasından doğacak za- de, benim tecessüsüm başlıyor. Ken. 
lerle uzun uzun konuşmuş ve şunla- ruretlcr müstesna, bütun memleket. di kendime: 
rı söylemiştir: te işarı ahire kadar futbol müsaba. - Acaba, diyorum, Yunus Nadi 
"- Su daki1rada sizinle gazeteci kalarını tatil etmiştik. üstadımızın lcapıldığı o "beyhude ü-

dcğil, bir yerde buluımu, unun Bu. enelei.I, ~ IGtJ..,·,~--·~·ı-m_i_t~"..,n_e~d.-i __ r~?'_.' ..,_ __ _,.,._~ 
• ·· · d k k d Ben, Yunus Nadi üstadımızın mevz.uı~17 uzerın e onuşan ar ·a aş- vakit ba,lıyacak? 

lar gıbıyız. [ Bu sene futbol faaliyetin~ her mın şahsi ümitlerini keşfetmek için kafa 
1-Bugünün mevztıu deyince hepimi- takada ayni tarihte başlıyacağız. yormayı, ziiğürtçe bir gaflet saydı • 

ğım için, bu suale saplanıp kn.lmn-
zin hatırına ilk evvel puvan ışi, ava. Zamandan kazanma meselesi, bizP. 
raj işi, şu veya bu hususta verilen şu lüzumu da hissettiriyor, müsabaka dım. Fakat benim akhma gelen baş. 
kararlar, bilhassa Istanbulu.1 yeni se- ların tehirinde fevkalade değil, ha- ka bir sual var ki, onu, müsaadesiyle 
ne futbol faaliyeti, lisans meselesi, ri!mlade sebepler arıyacağız. Bu se- Hüseyin Cahit Yal~ın üstadımızdan 
son iki maçta üç kişilik heyet ve sa. n.~ye ait futbol mesai programı Fc- sormak istiyorum: 
ire gelir. Mesnedi olmıyan ve crtaya clcrasyonumuzca hazırlanmıştır. Di- "- Eğer Almanya, daha doğrusu 
zaman zaman zorluklar çıkaran ten- ğer federasyonlar için yapıldığı gibi bizzat Bay Hitler, bize, YunuS' Nadi. 
mülleri kaldırıp, bcynehnilel kaide- bunu da teknik komitenin tetkikini".? nin istediği izahatı verse, ve Balkan 
lcre uyacağız. · ve sonra umum müdürlüğün tasvibi. topraklarında gözü olmadığını ala • 

Gol avaraı mlselesı 
2-Avaraj usulünü tetk;k ediyoruz 

Muhtelif memleketlerd·aki sureti tat
bikini inceliyoruz. Bu usulü, bun -
elan böyle hiçbir kimse tarafından 

şu veya bu tarzda tefsir edilemiyecek 
ve icabeder de müracaat olunursa he
pimize ayni mutlakıyetle cevap ve
:-ebilecek net hükümlere bağlıyaca. 

ğız. Son günlerde bilvesile anlaşıldı 
ki, ne dosyalarımızda, ne de hiçbir 
kimsede bunun hakkında bir vesika, 
ve malumat mevcut değildir. 

3 - Her kararda muhtelif tetkik 
hatvelerinden geçiyoruz. Buıılarda 

takip ettiğimiz gaye, sporumuz he
sabına faydalı ve herkesin hukukunu 
ayni derecede muhafaza eder olma
sıdır. 

4 - Federe olan ve olmıyan diye 
iki zümre klüp kalmamıştır. Mevcut 
bütün klüpler teşkilatındır. 

T a k s im stadından istifade 
e:demiyece~ zamanlar yaklaşfyor. Is
tunbulu, kuvvetlerde muvazene esa. 
sını gözönünde tutmak şartile müte
~ddit kümelere ayırmak lazım gele
ceği gibi cumartesi ve pazR~ günleri 
de muhte1if sahalarda muhtelif maç. 
tar yapmak mecburiyeti vardır. 

Bu zaruretler altında şimdilik pa. 
z::ır faaliyetlerini kaldırııbilmek maa-

rinde olmuştur. 
Yirmi iki oyuncuyu kati bir otori

te ile idare etmiye çıkan bir hakem, 
cüssece çelimsiz olsa da tecavüze 
karşı sporun esaslı bir şubesi olan 
boksla mukabele etmesi en doğru bir 
hurekettir. Hücum edenin heybetin
den ve tahammül kuvvetinden yıla. 
rak o ani tecavüz karşısında çayırın 
kenarına firar etmek veya imdat ÇR
ğırmak gibi hareketler hakemi ve o
nun temsil ettiği vekarlı otoriteyi 
halk nazarında gülünç etmekten baş
kt bir şeye yaramazdı. 

ne vereceğiz 

Ecnebi tenıasıara ÇOR genış 

bir saha ayrıldı 
Şimdilik ~unu söyliyebflirim ki: 

Progranumızda dahilde ve hariçte cc. 
nebi temaslara çok geniş saha ayır. 
dık. Bittabi zaman ile imkan 11özö
nünde tutulacaktır. 

Klüp deği,tirecek oyuncular 
hakkında hükümler 

5 - Ayni mıntaTcada veya mınta. 
kalar arasında klübünü değiştirecek 
azalar için bu sene tecrCıb~ mahiye
tinde olmak ve faydalı görülürse mlİ
teakıp senelerde de devam ettirmek 
üzere bir proje hazırladık. 

Projeye konulan kayıt ve şartla, 
herkese gömlek değiştirir gibi kolay
ca klüp değiştirmek imkanını ver
miyeceğiz. Bu tarih, futbol için 1 a. 
ğustostan 3 O ağustosa kadar olmak 
üzere bir aydır. 

Galatmaray - Demir•por 
ma~ının jüri.i 

6 - Galatasaray - Demirspor maç
larını takip edecek heyetin lüzum ve
ya ademi lüzumuna dünkü müessü 
hadise fiilen cevap verdi. 

Her şeyi adım adım takip 
ettik ve gördük. Bu usulün bil
hassa mühim maçlarda lüzumuna 
kani bulunuyoruz. Dünkü hadiseden 
kendi hesabıma çok acı duydum. ~·· 

Bilvesile tekrar ediyorum; saha
lorda kardeşini bir yumrukta yerlere 
sermek istiyen bir kimc;eye sporcu 
diyemeyiz. Velevki böyle bir kimse 
müstesna bir marifet ve kabiliyete 
de sahip olsa, ona asla müsamaha ve 
merhamet edemeyiz. 

Genel Direktörlükten bu hususta 
telakki ettiğim emirler düşünceleri. 
mizi teyit etmektedir. O emir muci
bince Demirspor - Galatasaray ma. 
çının kararını da size bildirmiş olu
yorum. 

bildiğine kati bir lisanla söylese ne 
çıkacak? Biz buna inanacak mıyız? 

Bay Hitler, Ren havzasına girer. 
ken A vusturyaya ilişmiyec~ğini, A
vusturyaya girerken Çekoslovakya • 
ya dokunmıyacağını, Çekoslovakya
ya girerken Danzigte gözü olmadığı. 
nı söylememiş miydi? 

Şimdi, Yunus Nadi üstadımız ne 
yapıyor? Ayni cinsten bir "yalan" da 
bize söylemesi için, Bay Bitlere açık 
istida mı veriyor? 

Bana kalırsa, bu çok lüzumsuz 
bir taleptir: Zira, Bay Hitler, yutaca. 
ğımızı bilseydi, bu yalanı bize çok • 
tan söylerdi! 

Eğer, bir Alman delikal)lısı, ce • 
saret edip te, bu emelini bir Meh • 
metçiğe söyleyebilirse, yeni doğmm; 
bir çocuk arkasına benzeyen tüysüz. 
pembe ve beyaz yüzünün, nasırdan 

çelikleşmiş bir erkek eliyle karşılaş
tığını görecektir. Mehmetçik bu cii
reti gösteren muhatabını, masum bir 
hiddet ve hayretle süzerek, merakla 
soracaktır: 

"- Sen ne oliyon bakayım?" 

Eğer beriki bu suali anlarsa, ka
bara kabara şu cevabı verecektir: 

"- Alaman!" 
Mehmetçik, bu cevabı bir tarzi 

ye, bir ricat, bir tövbe farzederek, o 
ezeli afkarlığı ile güliimseyecek: 

"- Ha şunu bileydin... Sen be -
nim eski çarıklarımı bile alam.an!" 

Deyip yürüyecektir! 
Eğer, bugün, Mohmetçikler böy. 

le tedafiil bir lisan kullanıyorlarsa, 

bunu onların ancak kendilerini ko -
ruyabilecek kudrette oluşlarına ve -
recek gafillerin budalalıklarına şaşa
rım: 

Mehmetçikler, Bertin ve Romn 
şehirlerinin reziline sefahat manza. 
ralarma sahne olan barlarında hayli 

(Devamı 7 incide) 

Zahire Borsasının bir tekzibi 

Muteber gazetenizin 21 temmuz 
939 tarihli nüshasında (Bir borsa ka
çakçılığı yapıldığı söyleniyor) baş.. 

lığı altında intişar eden haberin, in. 

Sun i Pamuklu 
Mencu~nt işi 

Gümrük ve Inhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz önümüzdeki perşembe gü 
nü Izmirden şehrimize gelecek, IS
tanbulda kısa bir müddet kalarak An 
karaya gidecektir. 

Vekilin Istanbuldaki tetkikleri sı. 
rasında manifatura eşyası ithalatçı

ları tarafından kendisine vaki müra. 
caat üzerine mevzuubahis olan suni 
pamuklu mensucat ithalindeki teşki. 
latın bertaraf edilmesi hususunda a. 
lakadar makamlar tetkikata başla

mışlardır. 

Ithali sırasında ipekli muamelesi. 
ne tabi tutularak fazla gümrük res. 
mi alman suni pamuklular ve suni 
yünlüler için ayrı bir tarife yapılma
sı düşünülmektedir. Bu gibi mensu
catın ipekli sınıfından çık:ırılarak ay
rı bir sınıf teşkili suretile memleke. 
te şimdikinden daha ucuz sokulması
nın halk için de faydalı olacağı key
fiyeti üzerinde durulmuştur. 

Maliyeti esasen ucuz olan bu gibi 
kumaşlar gümrük tenzilatmdan istifa 
de ettikleri takdirde yerli mamulat
la rekabet keyfiyeti ortaya çıkacak, 
bu suretle ucuzluk meydana gelecek
tir. Ancak suni pamuklu ve yünlü it
halatının memlekete kolaylıkla so
kulması yerli mamulata fazla sekte 
verirse bunun da önüne geçmek ica.
bedecektir. Tetkikat yapılırken bil
hassa bu nokta üzerinde ve meşru 
rekabete imkan vermek için ithalat
ta yapılacak tenzilat için normal bir 
nisbet aranmaktadır. 

* 
Aııuımya nuı<ümeti, bütün Alman 

mensucat sanayiinde suni pamuk is. 
timalini mecburi tutan bir kararna. 
me neşretmiştir. Almanyada senede 
200 bin tona baliğ olan suni pamuk 
(Zellwolle) bu sene 325 bin tona ib
lağ edilecektir. Tabii pamuk ve ke
ten gibi maddelerin sınai fabrikalar
a~ kullanılması umumi bir kararla 
alakadarlara tebliğ edılmlştir. 

Sanayi Umum Müdürü 
Sanayi umum müdürü Reşat şeh

rimize gelmiştir. Reşat, bir hafta ka
dar şehrimizde sanayi müessesele:dni 
gezerek tetkiklerde bulunacaktır. 

yaacılarından birinin komiserliğe va 

ki olan ihbarı üzerine yazmıştık. Bu 

hususta tahkikat yaptldtğı da vaki. 
dir. Satılan yapakların bir kısmı ev
safının bozuk olmasından dolayı ge
riye gönderilmiş ve ayniye amb3rı. 
n:ı konularak müteaddit tüccarlara 
gösterilmiştir. 

Almanların 
Yeni Bir Kararı 

brn.h•. <TAN) - Ihracatçılarımız 

garip bir vaziyetle Kar~1lc:pn15lard1r. 

Hadise şudur: Almanlar, Berlinde 

kendi kendilerine verdikleri bir ka
rarı buradaki alakadarhıra bildirmiş~ 

lerdir. Bu karara göre, Almanyaya 
gönderilecek mallar, yalnız Alınan 

vapurlarile sevkedilecektir. Halbuki 

ihracat tacirlerimiz, Felemenk va· 
purlarile ve diğer vapurlarla bu mal

ları Almanyaya daha ucuz nakletmek 
imkanına malik bulunmaktadırlar. 

Hatta bir çoğu şimdiden muhtelli va. 

pur kumpanyalarına karşı taahhüdat 

ta bulunmuşlardır. 

Almanların kararı, gerek Doy ıe ta• 

ahh4de girişmiş ve gerekse malları· 

nı Alman vapurlarile nakle mecbur 

olacak tacirlerimizi zarara sokacak. 

tır. 

Almanıar, l:'. unanıstanaan aıaı.Ktarı 

mahsul için. de ayni usulü takip edi.. 

yorlarmış. 

BORSA 
24. 7. 939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6325 
Parls 3.355 
MilA.no 6,66 
Cenevre 28.595 
Amsterdam 67.97 
Bertin 50.8025 

Briiksel 21.52 

Ati na 1.0825 
Sof ya 1.56 
Prag 4.3375 
Madrid 14.035 
Varşova 23.8425 
Budapeşte 24.585 
Bükreş 0.905 
Belıtrad 2,8925 

Yokohama 84.62 
Stoklı.olm 30.555 
Moskova 23.90 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Ergani 19.30 \... ______________ , _________ ·_~.) 
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Buhran Karşısında 
ingilterenin Siyaseti 

HADiSELERiN RESiMLERi 
'-----:--~------------------~---------------~ 

KUVVETLi 
lngiltere 

Hazırlamyor 

J 
H erkesin bugün bahsettiği 

bir şey varaa, harbin kop-
ması ihtimalidir. Halbuki 
harp üç senedenberi devam e
diyor ve bu harbi Alman, t 
talyan, Japon halkı değil, bu 
milletleri çılgınca idare eden
ler yapıyor, bu muharebede 
liderlik yapanlar da N azist • 
lerdir. 

Okuyucular içinde N azistlerin 
hedefieri hakkında fÜphesi olan • 
lara iki eseri tavsiye ederim. Bun
lardan biri "Garbe karp harp" a. 
dını tapyor ve Amel Kolnat tara. 
fından yazılınıştır. Diğeri "Alman
yamn yıkıcı ihtilali" adlıdır ve 
Hermann Rauschning'in eseridir. 
Bu iki eserde de bütün delail na -
zist kaynaklardan toplanmıştır ve 
bu suretle çete, kendi kendini kö.. 
tülemiştir. 

Nazistleri, Versay muahedesi • 
ne karp ayaklanmıı vatanperver 
saymak, yırtıcı bir kaplanı büyük. 
çe bir kedi saymak .kadar yanlı§ • 
tır. Bu adamlarla mihverci müt • 
tefikler eşkıyalık ediyorlar ve şe. 
kavet, onlann milli sanayiidir. 

Onlardan sükı1net bulınayı ve 
iyi kom§U olınayı istemek fayda -
sızdır. Çünkü bunu, isteseler de 
yapamazlar. Çünkü Almanya, ha. 
yat sahasına muhtaç olduğu için 
değil, fakat fütuhat için, başkala. 
nnı yutmak için hazırlandığından 
dolayı geni§lemek istiyor. 

Bunlann istedikleri nedir? A • 
labilecekleri her şeyi! Yukarıda 
adlannı kaydettiğim eserlere göre 
bu sırada mihverciler, bir darbe i
le dağılacağına inandıklan Britan. 
ya imparatorluğunu en mükemmel 
ve en iri ganimet sayıyorlar. Onun 
için son üç sene zarfında devam e. 
den, fakat ilin olunmayan harp -
lerin hedefi, fnctHıı.,.. ~i 
stratejistJer, üs elik intihar teme • 
_li göp pl11uı 
emperyalistlerin~ temin 
etmemiş olsalardı muvaffak ola • 
mazlardL 

J aponya Uzakf&l'kta, MussoU. 
ni Afrika ve farki Akdeniz. 

de yayılınaja, Hitler Orta A vru • 
payı yutmağa, Hitlerle Mussolinl 
birlikte İspanyayı ınihverin müs • 
takbel hareketleri için bir üs hali
ne çevitmeğe başladJklan zaman 
İngilterenin muhafazakar klüple. 
rinde: "Bravo!" dive hl.Vır,.nla" 
vardı. 

Mihverciler, ayni süratle ilerle. 
meğe devam etmif olsalardı, anla. 
plan ayni adamlar Alınanlara: 

"Gestaponuz ne mükemmel!" di • 
yeceklerdi. Fakat Münihte tutu • 
lan tatmin siyaseti, belkemiğine 
bir tekme yediği için müfrit dere. 
cede vatanperver olan İngiliz mil
ıt hükumeti de yeni tecavüzlere 
kartı gelmeğe karar vermiştir. 

Fakat her 19ye r.pıen intihar 

a;zuau hali yenile!Jleıniftir ve lü. 

Jilnkir bir fa}ısiyet olan Von Rib • 

bentrop Londradaki dostları ile 

hali mektupla§makta ve bunlar da 

oiıa teselli vermektedir. Sonra hi. 
la Londrada perde arkasıncta bir 
takım toplantılar ya~lıyor ve Tay. 
miste intişar eden bazı mektuplar 
aradaki anlaşamamazlığın basit 
olduğunu ve Gestapoyı daha iyi ta
nıdığımız takdirde ona mensup o • 
lan zevatın çok kıymetli oldukta -
nnı anlayacağımızı söylüyorlar. 

Teslihat için müthiş masraflar 
fhtiyar ediyoruz. Fakat büyük mu
hafazakarlar if hayatındaki alaka. 
ları dolayısıyle esasen buna taraf
tardılar. Çünkü verecekleri her 
kuruş mukabilinde altı kuruş ka
zanmayı bekliyorlar, 

Bu da yetmiyormuş gibi Japon
lara mühimmat satmaktan, hatta Al 
manlarla aleyhimizde kullanıla • 
bilecek maddeler üzerinde muarr.P· 
le yapmaktan çekinmiyoruz ve bu 
hareketler vatana hıyanet sayıl
mıyor. 

Müttefikleri tarafından taklit o. 
lunan nazi usulü, çırıl ııplak bir 
mücadele yaparak, geçen harp gi. 
bi bir ha.rp yaparak her eeYi feda 

Dünya buhranı içinde sulh siyaseti
ni devam ettirebilmek üzere askeri. 
leşen İnsilterenin Kralı Majeste Jorj 
bir alay kumaıulanma alay bayrağt. 

nı veriyor ..... ........................ . 
Yazan: i 

1. B. Preistby i 
............................. 
etmek değil, devam eden ve artan 
tazyik ile şimdiki mücadeleyi de • 
vam ettirmektir. Bu suretle her • 
4• harp halinde yapyacak, pro -
P9,ffaMa makinesi mütemadiyen 
i ley,ecek, diğer memleketlerde 

~~lar çı'Ut'ilacat, b~ in. 
sanlan i~llile uğratmak için ça. 

lışılacak ve kuvvet gösterişleri ile 

herkes yılacaktır. 

Bu metodun devletler arasın • 
daki eski münasebetlerle hiç bir 
allkası yoktur. Bu bambaıka bir 
,eydir ve bugün heppz de bu 
bambaşka alemde ya.oruz. Bu 

I Köyl~ün 
Kızdıkları 

(Başı 5 incide) 

Ve nihayet köylü; kızdıtı şeylere 
luznuyanlara ve luzmayışlanna kı -
zar. 

Hepimiz köylünün boynuna birer 

ibtünluıt ve otorite bukatısı ıibi ta

~mııızdır. Köylü bu kadar atırlığın 
altından silkinip te nasıl kalkınabi -
lir? Önce biz kendilerimizi köylünün 
boynudu •latalı edelim. Biraz ne. 
fes alsın, biras sözü ıüneı ıöntin, 
biraz kolunu budunu oynatıp kav -
vete ıelain. Ondan sonra kalkınmak 
kolaylapr. 

Fakat köylil; yalnız yük oluşu • 

muza kızmaz. Çünkü iki sebebi var

dır, birincisi alıpnııtır, adeta tirya. 

kUI olmuıtur; ikincisi de bize mete. 
ilk vermez! 

Birleılk Amerika köyünü Ana • 
dolu steplerinde kurmak! 

Amerlluula köy yok ki. Ameri • 

kada köy demek, Anadolu şeh'rinin 

en parlak mahallesinin yüz kere üs

tünü demektir. Kimi aldatıyoruz ve 
niçin? Böyle şey olmaz! (Biz, bi, 

benzeriz) ve biz, bize ıöre; ruhumu

za, karakterimize, kesemize ıöre bir 

köy yaratmak davasındayız. Bunun 

birinci prtı da ıudur: Köylü realistli 

jinin yansı, hatti dörtte biri kadar 

olaun realist olmaia çabplım. 

Köylünün kalkınması; bütün bu 
milletin, bütün bu devletin kalkın. 
ması demektir. Böyle akla hayret 
veren azametli bir davada yanlış 

yollara sapmak ihtimali vardır. 

Bu yirenllii d-a ba~ka bir ıüne 
bırakalım. 

vakalan tanımayan herhangi bir 
devlet adamı ya aptaldır, yahut 
haindir. 

1 nsan gibi yaşamak için bu 
vakaları tanımak ve ona gö. 

re hareket etmek lazımdır. Onun 
için Alınan milleti ile görü§meğe, 
onun hakiki dertleriyle meşgul ol. 
mağa hazır olduğumuzu söyleme. 
liyiz. Propaganda makinesini, is -
tihkar ile reddederek nazistlik • 
ten istikrah ettiğini söylemeyenle. 
ri İngiltere bakımından muzır ve 
tehlikeli insan saymalıyız. 

İngiltere hükumetinin samimi. 
yetini göstermesi için silahlan • 
mak, mecburi askerliği tatbik et • 
mek kifi değildir. Onun Mister 
Churchilli kabineye alınaktan 

korkmaması lazımdır. Onun kabi. 
neye alınması lehinde üç sebep 
vardır. Birincisi iktidar ve tecrü -
besidir. İkincisi halkın onu isteme. 
si, üçüncüsü onun azmimizi bütün 
dünyaya ilan etmesidir. 

Mister Eden hakkında da ayni 
şeyi söyliyebiliriz. İngiltere hüku • 
meti, Mussoliniyi memnun etmek 
için onu kabineden Ç!!kilmeğe mec. 
bur etmi§ti. Bu siyaset ise bütün 
dünyayı bize güldürdü. Bugün bu 
siyaset, müstahak olduğu muvaf • 
fakıyetsizliğe uğramış olduğu için 
Mister Eden kabineye dönmeli ve 
biz de Mussolininin Cianoyu, Hit. 
lerin Fon Ribbentropu atmasını 

istediğimizi hissettirmeliyiz. 

B üyük bir dünya harbinin ko. 
pup kopmıyacağı hakkında 

hiç kimse bir şey söyleyemez. Çün
kü bu menhus devirde mukadde • 
ratımız, devlet adamlarının muha. 
keme ve mesuliyetine dayamnı • 
yor. Belki, sadece bir kaç kişinin 
arzu ve isteğine bağlı bulunuyor. 

Katiyetle söyli>:ebllece~iz bir 
feY varsa o da herkesin karşısında 
ha f' r lü Öl SÖy C}:W, ~uhaf4ı • 
zak r~ar kluplerinde, malikineler. 
de yapılan toplantılarda başka t~
lü söz söylemek ancak feli.ket ge
tirebilir. İngiltere §imdiye kadar 
bu yüzden pek çok ,eyler kaybet. 
miş, bir ç9k stratejik istifadeler .. 
den mahrum bırakılınıf, prestijini 
bozmuı bulunuyor. Bunun daha 
fazla devamma imkan yoktur ve 
ona göre hareket gerektir. 

Hayat 
Sahası 

(Bqı 6 ıncıda) 

gönül etlendirebileceklerini de duy. 
mamıı dejillerdlr. 

Fakat onlar, bu tehirleri,. alama
maktan korktuklan için dejil • sefa
hatin o boyalı ve ıahte p'puına 

imrenmedlkleri için istemezler. Meh
metçik mütevazıdır. Kanaatklrdır. 
Kitap dolusu hın beslemekten, kafa 
dolusu hülya tapmaktan usaktır. Ve 
dünyanın hiç bir ihtirası onu kiyi
nün pınarından lçtiii tertemiz ıudan 
fazla sarhoı edemediii için, bafka 
menbalara el, ve dil uzatmaz. 

Ona dil uzatanlar, buıUnldl P • · 
marıldıklannın, bu,Unkü küstahb~ 
lannın mukabelesiz blqını, müte • 
vazı Mehmetçiiin mütecaviz olma • 
yışına borçludurlar. Buna inanma • 
yanlar, Mehmetçiklerin, luzdıldan 
zaman nerelere kadar ıldebildikleri
ni hatırlasınlar. İsterlene, Türkiyeyi 
pasaportla ziyaret edip, üzerinde 
harp yapıfmıı c'phelerde, vaktiyle 
Türkiyeyi "Bayat sahası" yapmak 
lstemiı olanlann, mezar taıı halini 
almıı ikibetlerini de ıöniinler. Bun. 
lan yaptıklan takdirde emipim ki, 
önlerindeki Anadolu haritasına, sar
hoı kafa ile yazdıldar: "Hayat saha
sı" kelimelerini utana utana ıile • 
cekler, ve onlann yerhN: •o haldbli 
yazacaklardır: 

"- Ölüm SahMı!" 

1 ngiltere muhtemel taarruz. 
lara karşı hakkiyle hazır 

bulunmak karannı verdikten f>On. 

ra ve bütün şümuliyle, mecburi 
askerlik kanununu da kabul ederelı 
tatbike baıladıtındanberi denb:de 
oldutu ıfbi, karada ve havada da 
çok kuvvetlenmiıtir. 

Koydqumuz aaidaki resim, ıre

çenlerde askerlik terbiyesi verme 
kanununun tatbiki tiı:erine her kö· 
şesi bir kararıih halini alan ln. 
sillz şehirlerinin birinden ıeçen 
yirmi yaıını doldurmuılaruı bir 

kıtuını ıöıteriyor. 

Altta, lnıfllzlerin son manevra· 
larda uzQ mesafeler üzerinde de. 
nedtlderi ve Fransızlarla müşte. 

relı; uçuılarda silratlerini ve ida. 
re kablllyetlerini mukayese ettik· · 
leri ajır tayyare filolarından biri 

Sivas Camllncle Hırsızllli 
4 Sıvas (TAN) - Herkes 2'abah na
mazını kılarken, bir camiden müte
addit ayakkabı çalınmı§tır. 

Hafiğin Onevik köyünden Gön· 
düh oğullanndan Süleyman oğlu A
li Taştekne, bu kunduralan çalmak 
suçiyle tevkif edilmiştir. 

/ ,..Hiz ve Franaz aakeri lnıvvetlerinin laarp laalimle bir lnunanda 
alhmla birle,ecelılerine delil olan bu resimde, F rannz ba,lnrman· 
Jam Gamlen i, / ,..iliz Amirali EJvarJ Evaıu ve erk&nıharbiye rei-

.i Lord Gortl'la beraber 14 Temmuz s~it ramini 
•elômlarlten görülüyor •• 

lnıiliz denizaıın kuvvetlarl kumRn. 
danı General lronside (Salda) Le
histana hareketinden evvel vedala· 

ııyor 

İngiliz Milislerinin heves ve ıevklf 
askeri elbiselerini siy ip 'azifeye 
kopnalaruu s&teren resimlerden 
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Zehirli Gazdan 

Maniaa, (TAN) - Halkevimizde ıeri halincle 
Jeuam eden .zehirli ,az. lrurılarının üçüncü Jev• 
resi bitmi,, imtihanlar da yapılmıftlT. Bütün res
mi dairelerle büyük müesseseler mensupları ha
milen zehirli gazdan lıorunma lcur•unu bitirmif 
bulunuyor. Kurılardan iyi derece Üe ,ıkmıf olan· 
lar, yakında halka, zehirli ga%lardan korunma 
konlerCU11lan vermiye baflıyacaltlardır. Re.imde 
lnırıa devam edenlerle muallimleri görülmek· 
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Korunma Kursu 

TAN 

BULMACA 
Dün.kil bulmacammn 

baJledilmi, şekli 

ı J 1 •• -. , •• 10 

ı IA IIIT D AIVIA 
ı ~iv UIJ<IAITl•IH~~ 
! I •vlA/RIAIN.NIA 
• t>iE ••ızlAI t ITl•IR 
5 Bs•IFIAlTlsJAI.-. 
6 sjAlzıA ıN ••IMIUIM 
7 ilRiflN•~ISIAIMlf 
8 MlE_f_R 1 f .-NI A IMIA 1 z 
s ATTfmB Dl t IJ • NIA 
ti vl•IEIŞl.lsııJKIJN 

fJUGÔ.:'KO BULMACA 

1 ı 3 4 & e T 8 9 tO 

1 

2 _,___'---'---ı•ı-ı ı•ı 1 1 

25 - 7 - 939 

Münakalat Vekili Dün 
Ba1ıkesire Hareket Etti 

Gümrük 
·lzmirda 

ve İnhisarlar Vekili 
Tetkiklere Başladı 

1 • 1 1 1 1 
s 1 1 ı•n-ı-ı--ı • 1 
4 _,_,., • 1 11111_ 
6 ı• 1 1 •ı 1 • 
fi - ,-. 1 1 1 .-

teclir. 
Yurdumuzun bütün sıtma mücadele leskitatına . , 

sıhhat memuru yetiştirmek üzere Sıhhat V ekale-
tince de !Jehrimizde bir kurs açılmıştır. iki aydır 
devam eden kuu ya.kında. bitecektir. E•ki Rüıti
ye mezunlariyle Orta.mektep mezunlarının de
vam ettiği bu lrurnı bitirenler, aıtma mücadele 
tqkilatındaki münhal 11hhat memurluklarına 70 
lira ücretle tayin edileceklerdir. 

71-..;-~I .-,-.-1 ,-
8 ı• ,-,-, 1 . , 

1 ,., 1 \ 1 .--. 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Suda yüzer - Denizde bulunur. 
2 - Dört yanı ı;u - Hububattan yapı

lır - Meyhanede bulunur. 
3 - Duyulur - Canl ılık. 

4 - Zaman - Blr zamir - Bir nota -
Avlanır. 

5 - Bir har! - Valide - Blı- nota - Bir 
sesli h ad . 

6 - Esmekten emir - Diğer - Bir harf. 
7 - Bir sayı - Bir renk - Çü t değil. 
8 - Bir nota - Renkli - Bir sesli ha rf. 
9 - Arı: - Gök - Bir zamir. 
ıo - Şahıs - Bir ot. 

YUKARDAN AŞAGI: 

Nafıa Vekili lzmirdeki tetkikleri sırasında .• 
lzmir, 24 (TAN) - MünakaJ.at Ve

kili Çetinkaya, gece Bahkesire hare
ket etmiştir. Vekil, bugün Vekalet 
teşkilatını tetkik etmiş Belediye reisi 
ile Kültürparkı gezmiş, sergi sarayı, 
hayvanat bahçesi, devlet pavyonforı, 
açık hava tiyatrosu·, fuar hazırlıkları 
etrafında malUmat almış, memnunL 
yetini bildirmiştir. 

Vekil, .İnciraltı plajında yeni te;;i. 
satı görmliş, motörle Karşıyakaya 

geçmiş, Yamanlar dağındaki kamoa 
çıkmıştır. 

lnhisdrlar Vekili lzmirde 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 

kirat fabrikalarını gezmiştir. Ak~am 
üzeri de gümrük teşkilatını gömen 
geçirmiştir. 

Yarın Çamaltı tuzlasına giderek 
tetkikler yapacaktır. 

• 
Nafıa Vekili Samsun'da 

Samsun, 24 (A.A.) - Nafia Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy, bugün sa
at 10 da Güneysu vapuru ile şehri
mize gelmiş ve Vali, Komutan, askc. 
ri ve sivil erkan tarafından karş1-

lanmıştır. İskelede askeri bir müfre
ze selam resmini ifa eylemekte idi. 

ESKi BiLECiK VALiSiNE ZIY AFET VERiLDi 
1 - Orta - Bir şart edatı. 
2 - Bir deniz - Mahsut. 
3 - Topu vermek - İsyankar - Bir har!'. 
4 - Bir sesli harf - Bir sayı - Musayı 

Karadeniz, bugün Ege vapuru ile 10 
da şehrimize gelmiştir. Vekil, inhi
sar teşkilatını teftiş etmiş, fuarda İn. 
hisarlar pavyonu hazırlıklarını göz. 
den geçirmiş, sigara, şarap ve müs. 

Nafia Vekilimiz halk tarafından 

hararetle karşılanmış ve şereflerine 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Sayın Vekil, öğleden sonra ayni 
vapurla yollarına dev8:m eylemişler. 
dir. 

Biledi, (TAN) - Sin tahdiJi haebiyle telta
ütle ıeCJlteclilen ve 41 aenelilı temi.z hWrıetinden 
tlolayı Dahiliye Vekili taralında.n lıenduine bir 

t•felılıür melıtubu ~önderilen Vali Ali Rı.za o •. 
h)'ın buraJan ayrılıft münaebeti)'le, felair lılü-

Fitil yerinden davranmak istedi. MelAhat bırak. 
madı. Küfür nvurmak niyetile ağzını açtı, fakat 
Meli.hat, bir eliyle onun ağzını kapatarak, buna d:ı 
mini old•ı ve Boncuk Ahmede dönerek: 

"- Git b:ı~ımdan be adam .. Dedi. Daynğa mı kn. 
ıınıyorsun 111 

Boncuk A~met, hiddetli hiddetli: 
'4_ Ulan, dedi, gelip, iki dakikada bizlmlc otur. 

aan, günaha. mı girersin? lnsan ayağına kadar gc. 
len erkeği böyle geri teper mi? 

Melahat, bir kahkaha atarak, Boncuğu tepeden 
tırnağa siizclü ve etraftakilere onu göstererek: 
"- Erkeğe kitakse!,. Dedi .. 
Bu i'>tihiaf, Boncuk Ahmedin olanca kanını başı. 

na sıçratm1ştı. Zaten, yuvarladığı kadehler, sinir· 
lerinl kafi derecede bozmuştu. Hele etra!takileı·, 
Melahatin sözünü, istihza dolu kahkahalarla karşı. 
!ayınca, dayanamadı, yaradana sığındı, ve MelahR
tin boyalı suratına müthiş bir ,amar yapı~tırdı. Bu 
toklot, k~çük meyhanenin içinde bir tabanca gibi 
patlarnı~tJ, Ve bütün muşteriler, bu hiç ummadık. 
lan hareketin verdiği hayret içinde apı11p kalmış. 
Jar, kabkahalarını ya?ıda kesmişlerdi. 

Melfthat, şamarı yeyince sersemlemiş, ve hiç bfr 
~Y yapamamıştı. Fakat Fitil, Melahati dizlerinin 
üstünden yere dı.işürerek sandalyesinden bir ok gi
bi fırladı, ve Boncuğun gırtlağına sarıldı. Ve onun 
buru~uk 5uratını, iki yuınrUkta kan içinde bıraktı. 

O anda, meyhanede kimsenin beklemedigi bir 
hareket daha oldu: Sarı Bekir de yerinden fırladı, 
ve Boncuğa bir kaç sille daha yapıştırm.tya davra
nan Fitili göğsünden şiddetle iterek: 
"- Ulnn hergele ... Dedi, bu ihtiyar adam senin 

akranın mı? Ustelik te, bu kadar parasını çekttği.11 
adamı dö\rmeğe utanmıyor musun? 

Fitil, gerılediği yerden, Sarı Beki.cin suratını i~ 
tihfafla baktı ve tıpkı tükürür gibi: 

.. _ Akşam akşam, başıma bir de sen bela olma .. 
Dedi. Bir tokatlık canın vaı: Islak peştemal gibi 
~vaeıma dolasma da, onu da ben almıyayım! 

bünJe bir veJa çayı verilmiıtir. Bilecik Vali Ve
lıilliğini, Bozöyiilı Kavmalıamı Emin Coıkun ifa 
etmektedir. 

hatırlatır. 

5 - Can - Asillik. 1 
6 - Bir meyva - Kederler. 
7 - Bir har! - Bir sayı - Ruh. 
8 - Barsaklar - Mutavassıt - Bir ses

li harf. 

9 - Mal, emtia - Bir sesli harf - Bir 

ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi tarRfından çıkarılmalct a 
olan (Çocuk-) adlı derginin (148) inci sa
yısı intişar etmi~tir, 

• 
Bayındırlık itleri Dergisi - Nafıa Ve-

kaletince çıkarılan bu derginin idari kıs
mının 6 ncı yıl, 1 inci sayısı intişar etmiş
tir. 

• 
ALTAN - Elfızığ Halkevinln bu isimli 

mecmuasının 44 - 45 - 46 ve •7 nci nu
maraları bir arada çıkarılmıstır. 

• 

Sellerin Ayancıktaki Tahribatı 1 

• 

Ayaricıitta se;;erin yaptığı ta;ıri~ata ait bir görünüş •• 
kilde harap olmuştur . Boğulan hay. 
vaııların miktarı tesbit edilmektedir. 

* Zingal şirketi müdürlUğünden al-

Reıimde eı/ri Vali Ali Rıza o.kayla refıllası ve KONYA - .ı<:onya HaıKevı nergisinin 
28 ve 29 uncu sayıları bir arada ne~edil· 

veda ziyafetinde bulunanlar görülmektedirler. miştir. 

Ayancık, 24(Tan Muhabirindcn)
Sel felaketinin Zingal ~irketi tesisa. 
tında yaptığı tahribat, 500 bin lira 
k:.dar tahmin cdiliyo~. Faknt, l;u ra. 
~am henüz kati değildir. Nüfusça 
zayiat olmamasına rağmen bir çok 
köylerin değirmenleri, tarlaları, ev
leri, ekinleri tamamen denecek şe-

dığımız bir telgrafta, selden dolayı 
yalnız dekovil hattı ile istasyon bi
nalarının harap olduğu, memur ev
lerinin zarar görmediği bildiriliyor. 

TEFRiKA . No. 37 
ean Bekir, Fitilin üzerirıe doğru yürüyecekti. 

Fakat Snkız Hasan atik davranarak araların:ı sıç. 

radt, ve dövuşmelerine meni olarak: 
11

- Yahu, dedi, ne 'oluyorsunuz? Buraya içme
ğe, eğlenmeğe mi, yoksa gırtlak gırtlağa dövüşme
ğe mi geldik. Hem Melahatle Boncuğun arasında.. 
ki dalgad'\n size ne? Karının aportu musunuz siz? 

Fitil Kadri, Sakız Hasana hitap ederek, hemen 
bütün meyhane muşterilerine, o gece ilk defa ola.. 
rak meyda.'1 okudu: • 

11
- Ben onu, bunu bilmem.. Melahat, bu mey. 

hanenin orta malı değildir. Onun vazifesi, sadece, 
ortalıkta hizmet etmektir. Ben meyhaneye karıyı, 
elaleıne pezevenklik etmek için getirmedim. Karı 

yiızü görı.ir görmez, yılışmadan, sulanmadan yapa
mıyanlar buraya gelmesinler. Ben, karıya sulana
nın gözünü patlatırım. Arkadaştır, müşteridir, eli .. 
ye s0s çıkarmadık: Fakat kepazeliği gökyüzüne çı. 
kardılar art1k!,, 

Bu sözleı, bütün müşterileri hiddetlendirmişti. 

Fak:.t s.eslcrini çıkarmadan ... ve karışmadan seyre
diyorlardı. 

,.\füşterllerd~n birisi, yuzunun kanını giirünce, 
aklı başına gelen Boncuk Ahmetle uğraşıyor, h5.la 
kendisini toplıyamamış olan biçare ihtiyarın bur
nundan habre akan kanı kesmeğe çalışıyordu. Sa
rı Bekir, F~tilin sözlerine, müstehzi bir kahk~hay-

la cevap verdi ve. 
''- l..fıf ('l]a, bana gele ... Dedi.. Sonra il:ive etti- · 
"- Uıan, sen, karıya ne hakla sahip çıkıyorsun? 

Babandal', ıniras mı kaldı o sana? Yoksa nikahlı ka. 
nn mı:· 

Fitil, daha şiddetlenmiş bir hiddetle cevap vereli: 
"- !\!aaenıki öyledir, yüreğin sıkıysa, karıya e. 

lini sür de göreyim seni? 
Bekir: 
"- Bu sözler de, bu akşamın icadı .. Dedi... Sen 

rakıyı fazla kaçırmış olacaksın. Şimdi, kırk yıllık 
dörtlüğü. bıze Meryemana diye mi yutturacaksın? 
Ona sahip oimak, herkesin canının isteme.:;ine b3ğ
lı.... Canım isterse, elimi de sürerim, ağzımı da .. 
Parayı tık1r tıkır saydım mıydı, gelir, kendı ken
dine s;irtünür ... 

Melahatc göz kırparak ilave etti: 
/ "- Zaten, hınzır, hoşuma gitmiyor da değil hal 

Yalnız, fi.yen biraz yüksekte?} tutturuyor. Ahbap
lığı ilerletip te, biraz tenzilat yaptırsam, sana şam. 
danı tutturac3ğım ama, bu tarifenin altında!l kaL 
kamıyorum yoksa... insafsız karı, ağ1rlıgmc.:a para 
istiyor . . aen, o kadar parayı bir araya getirsem, 
bunun bir gecesini değil, taposunu satın alırım!,, 

Büyli~< b:'!" soğukkanlılıkla ve istihzayla söyle~en 
bu son sözler, Fitil Kadriyi ifrite çevirm~ti. 

Sakız Hasan, Bckirin üzerine saldırmak ıçin cır-

pınan Fitili,· zor ~aptediyordu. Eğer ara yerde o da 
olmasaydı, müthiş bir kavga kopacağı bellıydi. 

!''itil, gtlçlü kuvvetli Sakızın mengene gibi krılla
rındarı sıyrılamadıkça, büsbütün hırslanıyor, ve o. 
na yalvarıyordu: 
"- Hasan ağabey .. Ayağını öpeyim bı:-ak beni.. 

Gcrmüyor nıusun iti ... Ağzından çıkanı kulağı duy. 
muyor ... B~n. bu sözlerin hepsini yiyeyim mi ya
hu? Bırak, ağzını burnunu dağıtıp, otuz iki dişini 
eline vereyim hergelenin de, aklı başına gelsin!., 

Melahat te, araya girmek lüzumunu duymuştu. 

O da Fitilin bir elini tutmuş kulağına: 
"-- Sen delirdin mi? Diyor, ve yalnız onun du

yabileceği k:ıdar alçak bir sesle ilave ediyordu: 
"- Bu· kadar entipüften bir iş için başını belaya 

mı sokacak~ın. Zaten hastalıklı bir herif.. Tokadı 
yeyinçc:- geberir .!tiderse, ne olacak? Hem sen ktza
cağma, bı\·ak ta o kızsın? ünüme çuvalla altın yığ
sa, hend~n hava alır o... Ben kala kala, bu çıyan 
suratlı herJf<;! mi kaldım? Sen de, beni ktskanacak
san, erkeğe benziyen bir adamdan kıskan ... ,, 

.MeUıhat heyecanlıydı. O heyecan arasında sesi.. 
ni yükselttiğinin farkına varamamıştı. B!.l yüzden, 
bu sonuncr sözlerini, Sarı Bekir de işitmi~tı. Ve 
Sarı Bekir, bu sözleri duyunca, dayanarno.dı, bir 
sunturlu Küfür de Melahate savurarak: 
"- Silı'tük kaltak... Dedi... Ben, senin yürej1in 

kınlmasın diye öyle söylemiştim. Yoksa, :;en üste 
para da versen, bu kaknem suratına k:ım hakar? 
Bu karı, kız bolluğunda, sen aç kalmaytşına şük
ret..... Ahali seni, hoşlandığından değil, merhame
tinden kullnnıyorl .. 

Bu hakarf?t. Mernhati de hırslandırmıştı: 

"- Ulan, dedi, bıraksam, eşek sudan gelinceye 
Kadar dayak yiyeceksin... Şu haline, şu suratına 
bakmadar.. hem erkeklik, hem de kabadayılık tas. 
lıyorsun ... Fakat, daha' fazla kaşınmazsan iyi eder. 
sin' .. "" 

!Devamı var) 



25 • 7 - D:i:l TAN !) 

ir~'61 I .~ ~ıı~.ı,ıııııııııllu Jııımıı 11111~;,," .. !> ~1~mN~4ıııı ~r~~..nıııı ıı~ııı ,ııilı , 
ıre1FrDB<a 

Ali Kemal Dert Ortağı Olmuştu 
Vahdettin Başı Sıklldıkça Onu SaraYıa Çaijırtıyor, 
Ahval, Vaziyet Hakkında Mütalaalarını Öğreniyordu 

Fakat kararın tatbiki teşebbüsü
ne geçilince, fırkada kellesini kol
tuğuna alıp da bu mücadele saha. 
sına atılmağı göze alan tek baba. 
yiğit bulunamamış ve karar da ken
diliğinden suya düşmüştü. 

V ahdettin, vaziyetten çok mü
teessirdi. Hele Mustafa Ke

mal Paşanın vukubulan davet em
rine itaat ve icabet etmiyerek yi
ne milli: teşkilat ve harekatın sevk 
ve teminine matuf faaliyetlerine 
devam etmesinden, bilhassa Erzu
rum ve Sıvasta kongreler akdine 
teşebbüs eylemesinden fena halde 
sinirleniyor ve bu hareketlerin tev
lit etmesi ihtimalli olan netice ve 
akıbetlerini düşündükçe titriyor
du. Fazla olarak bir de Izinirdcki 
mücadele cereyan ve teşebbüsleri
nin gittikçe etrafa sirayetle teves
sü etmesi de millete karşı besle
diği hırs ve hışmın1 arttırıyordu. 

Vahdettin, Damat Feridin Is
tanbuldan a y r ı l d ı ğ ı gün. 
denberi, bilhassa Dahiliye Nazırı 

Ali Kemal Beyi kendine dert orta. 
ğı edinmişti. Başı sıkıldıkça onu 
saraya çağırtıyordu. Ahval ve va
ziyet hakkındaki mi.ıtalealarını Sl)

ruyor, kendi tasavvurlat'ı hak.kın. 
da ondan fikirler alıyordu. 

A li Kemal Bey, Aydın ve ha. 
valisinde mücaaele taraftar

larının artmasında bilhassa, hüku
metçe, Mustafa Kemal Paşa hak. 
kında tereddüt ve zaaf gösterilme. 
sinin sebep olduğunu ileri sürü
) ordu. Azil keyfiyetinin ve hele 
17 haziran tarihinde Meclisi Vü
kelaca verilip şi re ile vi ayet ere 
gônderılen tamimin gazetelerle i. 
lan ettirilm2mesinden şikayet edi. 
yordu. Mustafa Kemal Paşa ve ar
kadaşlarının, yaptıkları teşebbüs 

ve faaliyetlerde, padişahm izin ve 
malumatı bulunduğunu beyan ile 
halkı iğfal ettiklerinden bahsey
liyordu. Vaziyetin ıslahı için, Mus. 
tafa Kemal Paşanın azli iradesile, 
Vükela heyetince verilen kararın 

gazetelerle ilanını ve bu suretle 
halkın tenvir ve irşadmı lüzumlu 
buluyordu. 

Vahdettin, nihayet Dahiliye Na~ 
zırının bu mütaleasını haklı bul
muş ve tekliflerini aynile kabul et
mişti. 1a35 senesi haziranının yir. 
mi üçüncü pazartesi günü Istan. 
bul gazeteleri, VükeUı heyetinin 17 
haziran tarihli kararnamesini yeni 
verilmiş bir karar gibi, neşretmiş
ler ve haziranın yirmi dördüncü 
salı günü de, Mustafa Kemal Pa
şanın azlini, dahili ahval sütunun. 
da bir havadis gibi yazmışlardı. 

Ali Kemal Bey de, ikinci bir ta. 
mim ile hükumetin o esnalarda 
harbe glremiyeceğıni, Parlse giden 
murahhasların eczayı asliyei vata
nı kurtaracaklarını ve binaenaleyh 
esbabı müdafaa hazırlıyanların me
nedilmesini ve haklarında insafsız
ca davranılmasını, vilayet ve mu
tasarrıflıklarına bildirmişti. 

Vahdettin ve Ali Kemal, yapılan 
bu neşriyatın Anadolu halkını ten
vir edeceğini ve halkı Mustafa l~e
mal Paşanın aleyhine çevireceğini 
sanıyorlardı. Hatta Vahdettin, bu 
tedbiri de kafi bulmamı~tı. Iç A
nadoludan o günlük sarfınazarla, 
(1) ltiliıf devletlerine karşı vaziye
tini kuvvetlendirmek için Aydın 
muhitindeki mücadele teşebbü<> ve 
cereyanına mani olmak üzere o ha
valiye bir kaç kimsenin gönderil
mesini ve Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşlarının, rızayı padişahi hı. 

lafında hareket etmekte oldukla
rının. bilhassa Hürriyet ve Itilaf 
fırkası haricinde kalmış eşraf ve 
ayana, hususi surette beyan ve ü
ham edilmesini lüzumlu görmüş
tü ve bunun teminine de Hademei 
Hassa kumandam Zeki Beyi me
mur etmişti. Bu teşebbüsiin gizli 
tutulmasını da bilhassa, tenbihle. 
mişti. 

H ademei Hassa kumandanı, 

bu mesele üzerinde bir hay
li düşündükten sonra, yalnız bir 
şey yapamıyacağını anladı. Vah -
dettinin muvafakati ile o gün Sait 
Mollayı saraya davet etti ve p'!: ~ 

şahın arzusunu bildirdi. Kurnaz 
Molla da, derhal işi deruhte ve Ze. 
ki Bey ile beraber çalışmağı ka
bul etti. Iki entrikacı hemen baş
başa verdiler. Ilk iş olarak, 2 hazi
ran 1335 tarihinde, şeker bayramJ
nı ailesile birlikte geçirmek üzere 
Konyaya giden ayan azasından 

Zeynelabidin Ef. ye bir mektup. 
la padişahın arzusunu bildirdiler. 
itimat ettiği bir kaç kimsenin mu
kavemet ve mücadele aleyhinde 
propaganda yapmak üzere Denizli 
ve Alaşehire gönderilmesini iste. 
diler. Akıllarınca, kurulan cephe
yi bu suretle geriden sarsacakları
na hükmettiler ve çok ta sevindi
ler. lkinci bir tedbirle de, Mustafa 
Kemal Paşanın davet ettiği kon. 
greye garbi Anadoludan iştirak e
den murahhasları zehirlcmeği dü
şündüler. 

Hain Molla, buna da bir çare 

buldu. Gözlerini süzdü. Alnını kı
rıştırdı ve: 

- Kongreye iştirak için, dedi. 
Denizliden gidenlerden biri ile Nü. 
munei Terakki mektebinde arka
daşlığmı var. Bilirim, yükselmiye 
de çok haristir. Hünkar namına 

yapılacak bir vaatle elde edilmesi 
imkanı vardır hani, fakat ... 

Zeki sevinçle sıçradı ve muha
tabımn sözimü kesti: 

Kim hu zat 
-· Hakkı Behiç. Natıkası gibi 

-TÜRLÜ 
Tik bir tarife göre, lüzumsuz 

yere ~·e sık sık tekrar edilen ha
reket demektir. Buna hastalık de. 
mek caiz olursa, dünyada tik bas. 
talığına tutulmamış hemen hemen 
hiç kimse kalmaz. Çünkü l>u tıni
fc göre, lüzumsuz yere göz kırp
mak bir tik olduğu gibi, karşısm. 
dakinin sözünü dinlerk~n başını 
sallamak, düşünürken ba~ını kaşı. 
rnak ta birer tik olur. Böyle, lü .. 
zumsuz hareketlerden birini yap
nuyan bir kimse bulmak ta pek 
güçtür. 

Onun için, tik kelimesinin ma
nasını hekimler biraz darlatmıya 
mec~ur olmuşlardır. Şimdiki hal. 
de tık, göz kupanlar daima başta 
olmak üzere, lüzumsuz yere o. 
muzlarını kaldıran dilleJ'ini cıka-, ~ 

ran, yahut kendi dudaklarını e-
m~n kimselerin yaptıkları gibi, 
~an.asız, lüzumsuz ve ~ok Jefa 
çırkın hareketlere denilir. Bu da 
şüphesiz, tabii olmıyan bir haİ 
yani bir hastalıktır. 

Tik, bir yahut bir kaç adalenin 
birden takallüs etmesinden ileri 
geldiği için, vilcudün adale bulu. 
1'!an her .Verinde olabilir. Faknt en 
ziyade yüzde ve bilhassa göz ka. 
paklarmda olur. En ziyade can ın. 
kan göz kapaklarındaki · tiklerdir. 

Bazılarında iki tarafta birden o
lur. ~öz kapakları kısılır, yahut 
pek .ııyade ayrılır. Bir1nd. türlii.
~ünde - kar§ısında buhmaıı kim. 
ce ,bunun bir tik olduğunu bil • 
mezse - tik yapan alay ediyor. 
muş gibi gelir. İkinci türliisünde 
karşısında bulunan kim~e sözleri
nin hayrete sebep olduğunu zan
nederek, kendisi de bu işe ~aşar. 

Fakat, tik yalnız bir taraftaki 
göz kapağında olunca, bazı zaman. 
larda, iş çapraza sapar. Karşı kar. 
şıya olanlar iki kadın, yahut iki 
erkek olunca bir şey değil, biri 
kadın, biri erkek olursa, yalnız 
bir göz kapaklarının lurııılnıası 
- tik hareketi esasından manasız 
ve lüzumsuz olduğu halue - pek 
manalı sayılır. Bu türlü tik, iskam. 
bil oyununda meydana çıkarsa, 
başka bir tehlikesi vardır. Böyle, 

kalemi de kuvvetli, cerbezeli bir 
adamdır. Bana karşı da hususi bir 
hürmet ve muhabbeti vardır. 

- O halde ne duruyoruz, bir 
mektup ta ona yazalım Mollam. 

Molla biraz düşündü ve ciddi bir 
tavırla: 

- Hayır, Zeki Bey, dedi. Mek
tup yazmağr muvafık görmüyo. 
rum bu adama. Bcmfm nam1ma gö. 
rüsmek üzere birini göndermeği 

daha muvafık buluyorum. 
- Hatta bir miktar para ile. 

- O tabii. Fakat şu anda, emin 

ve mutemet ve ayni zamanda Hak

kı Behici arzuyu şahaneye itbaa i

male edebilecek kudrette birini ha
tırlıyamıyorum. Böyle birini bulup 

intihap için dainize yarına kadar 
müsaade buyurunuz. (2) Bunun i.. 
çin biraz düşünmek gerek nuru
avnim. 

[Devamı var] 

(1) Vahdettinin o sırada Anadoluda 
bir gıina teşebbüste bulunmaması, E

laziz valiliğine tayin olunan sabık Kay
seri mebusu Ali Galibin, Mustafa Ke
mal paşayı derdest veya imhaya muvaf
fak olacağına kuvvetle emin olmasın
dandır. 

(2) Bu mülakattan iki gün sonra, 
Muhipler Cemiyetinin Fatih şubesi a
zasından Hakkı Behiç Bey ile Mollanın 
Nümunei Terakki mektebi arkadaşla
rından Muhtar Bey adında biri, bol bir 
yol harçlığı ve Hakkı Behiç Beye ve· 
rilmek üzere bir miktar atiye! padişahi 
ile Sıvas yoluna çıkarılmıştı. Fakat, bu 
zatın Sl\'asa değil, Kiltahyaya gittiği ve 
elindeki para ile Çamlıca dağında ve 
Yoncalı kaplıcasında bir müddet ömür 
sürdükten ııonra, 1stanbu1a avdet ve 
Mollaya, ylda eşkıya tarafından soyul
duğunu b yan ttiği yi c>lmU!1lU. 

, 
TİK OLUR .. 

yalnız bir gözü kırpmak iskambil
de, galiba, koz birlisinin geldiği
ni haber vermek için kulhmıldıw 
ğından o zaman tik yanlış bir ha. 
her vererek oyunun ka) bedilme. 
sine sebep olur. 

Dudak adalelerindeki tikler de 
hem ~ok görülür, hem de gene teh
likeli olurlar. İnsan - tikli oldu
ğunu bilemediği - bit kimseye 
söz söylerken karşısınılal.inin dn. 
daklarını kıvırdığını ı:örtince, sö. 
züne ehemmiyet vermiyor, diye 
öfkelenir ... Bazılarında tik, dudak
ları kıvırıyormuş derecesinde de
ğil de, sadece dudakların büzülme
si derecesinde olur: Gizlice buse 
yolluyormuş gibi... O zaman da, 
başka aksilik: Acaba eğleniyor 
mu, yoksa sahiden mi? 

Bazıları da durup dururken, dil. 
lerini çıkarırlar. Bu türlüsii en 
ziyade çocuklarda olduğu için, 
tehlikesi de mekteplerde görillür: 
Öğretmen çocuğun tikli oldu,runu 
öğreninceye kadar ... 
Dudaklarını sık sık ısırmayı a. 

det edinenlerin tiklerinde tehlike, 
dudaklara ruj sürüldi1ğii vakit, 
meydana çıkar .... Dudaklarını ısır
madan sadece emenler de vardır. 
Kimisinde de durup dururken di
liyle dişlerinin arasını emmek, 
bir de. acaip bir ses cıkarmak il
leti olur. Bumm çirklııliğini her. 
kes teslim eder. 

Yüz adalelerine musallat olan 
tiklerin en çirkini, başını bir ta. 
rafa iğerek çenesini iiteki tarafa 
kaldırıp, alt ve üst çene kemiğile 
ış~ddetli bir hareket yapmaktır. Bu 
tık herkesi sinirlendirir. 

Burun adalelerinde de tik bu
lunduğu çoktur. Kimisi burnunun 
k~na~~arın_ı oynatır. Karşısındaki
n!n. sozlerıde~ sabrı tilkeniyormu-ş 
gıhı.... K_imısi de bir 1ey koklu
yormuş gıbi üstüste burnunu ce. 
ker: Bu türlü tik, her nedense, ki. 
bar sayılır. 

Bir de, kulakta tik olur: Tabii 
halinde oynaınıyan kulak tik yü. 
zünden oynamaya haşlar. Bu tür
lüsünü kibarlık sayan hiç bir 
kimse yoktur. 
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Yazan : 

• 
1 nsanların yanında duruyo. 

• rum. Ancak bacaklarına 

yetişen başımın sarı saçlarını ok
şarken bana "Güzel çocuk!,, di
yorlar. Bahçeye gidiyorum. Ağaç, 
çiçek, toprak var. Çimenlerin üze
rinde pırıl pırıl oynıyan bir altın 
ağım. Erikler daha ham, ama ne 
ekşi, ne güzel. 

Mektepte ilk kattaki küçük ay. 
nadan nefret ediyorum. O ayna bı
çakla kesermiş gibi boyunu kesi
yor ve bakışıma yalnız yüzümü gös
teriyor. Ağzım biraz büytik. Mer. 
diven basamaklarının ikisinı, üçü
nü bir sıçrayışta atlıyarak, üst k:ıt
taki büyük aynada, kendimi boylu 
bayumca görüyorum. Başınu dcin. 
dürünce bütün, tepemden tırna. 

ğıma kadar bütün gövdem salını
yor. Toprak çatlaklarından dil dil 
fırlryan ateşler gibi oynakıın. Şim
di yeni çoraplarımı giyeceğim. Saç. 
larımı tarayacağım. Saçlarımın her 
teli yerli yerinde uzanıp kıvrılacak. 

O yunu ben kazandım. Çok 
koştum. Kendimi çimenle. 

rin üzerine atıp soluyacağım. Mut
laka damarlarımı ateş gibi sarıp, 
dolaşan kanım. parlak ve kırmızı
dır. Yüreğim göğsümü çatlatırcası. 

·na· çarpıyor. Topuklarım çlnlıyor. 
Oynarken herkes uçan kelebekler 
gibi idi. Ben eğilince ağaçlar t gök. 
lere fırlıyordu. Neredeyse artık u
zun eteklikler giyeceğim, bir. kol
tuğa otururken belimden akan e. 
teklerim, etrafıma bir çiçek gibi 
yayılacak. Işıklarla parlıyan bir o
dada dans edeceğim. Yanıma biri
si gelecek, kulağıma, ?aşka hiçbir 

• kimseye söylemediği sözleri fısıl

dayacak. 

ı .+.- Bugün pazartesi a~amı. Gece 
karanlıktan ve uykudan nefret e. 
diyorum. Ne olurdu, bütün hafta 
gecesiz bir gün ol~ydı. Mektep ko. 
ğuşunda uyurken beni kuşlar u
yandırıyor. Gün aydınlandıkça el
lerimı bacaklarımı görüyorum. El. 
!erimle gövdemi,. bacaklarımı sı. 
vıyorum. 

Gövdemin ne yumuşak meyille
ri var. Gülüşüm çınlıyor. Bugün de 
tenbellik edeceğim galiba. Ders ve
rilirken gözlerim mavilerde uçan bir 
buluda takılıyor. Oğret!'Ilen arka.. 
sını dönünce, hemen parmaklarımı 
sıkırdatıy~rmuş gibi yaparak, aya. 
ğımın ucu Üzerine kalkıp bir kaç 
kere fırıl fırıl dönüyorum. Yatat
ğımın kenarına oturup bacakları
mı sallıyorum. Kabuğu kırılıp a. 
çılan bir yemiş gibi, bugünü açıp 
ısıracağım. Onümde elli, altmış se. 
ne var. Bu hazine yaşanmakla tü
kenir m~? Dur bakalım; bu hazine
me daha el uzatmadım. 

T rene bindik. Aman· ne hız.. 
la uçuyoruz. Başınu pen. 

çereden uzatıp, burun deliklerim
le uzaklıkları, içime çekiyorum. 
Lokomotifin yardığı mesafeler, 
düdüğünün uzun, uzun ötüşile ar
dımıza kavuşuyorlar. ·Telgraf di. 
rekleri korkudan saçları diken di. 
k.en gölgeler gibi ardımıza kaçı
yor. 

Kar~ımua e.ıtşı suraııı oır .ırnca 
karı, sevincimden rahat oturama
dığıma kızıyor. Ona kendimi kapı
yorum. Ben kendimi bir şemsiye 
gibi kapayıp açarım. Gök gürültusü 
gibi geçiyoruz. Tren bir duvara çar. 
parak delip geçen bir şarapnel gi
bi Istanbulu delip, içine işledi, Sir
kecide patlayıp bizleri şehre sa. 

. vurdu. 

~ e tunaf! Burada insanlar gece 
'olunca, yatak odalarına gidip uyu
yorlar. Sokaklardan el ayak çe
kildi. Sokak lambası, yalnız sokak
ta nokta bekliyen polisin miğferi
ni aydınlatıyor. Bacaklarımda i. 
pek çoraplar va:r. Bacağımın biri
ni ötekinin üzerine koyuyorum. L 
pek ipeğe dokunuyor. Ne yumu
şak. Gerdanımda bir gerdanlık 
var. 

Bozulmasın, diye başımı daya. 
mıyor, koltukta dimdik oturuyo
rum. Hayat işte başlryor. Beni bek. 
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HALI KAR NAS 

. 
liyorlar, davetııylm. Küçt.ik eJ ay-
nasına bakıyorum. Hazınm. Her şe. 
yim tamam. Işte salon, Işte çiçek
ler, davetliler. Beni görünce her. 
kes duruyor, bakıyor. BütüJ?- er
kekler, gizlı gizli kırava.tlarını, saç. 
larını düzeltiyorlar. Onde gövdem 
yürüyor. Tıpkı karanlık bir sokak
ta taşınan fener gibi. Yürüdükçe I
şığımla aydınlanan yeni yeni şey
leri görebiliyorum. Bana bakanla. 
rm gözleri kamaşıyor. Şurada ha
zin yüzlü biri duruyor. Acıdım. O. 
na bakışımla "gel!,, diyorum. Be
raber dans ediyoruz. Ne hır adım 
eksik, ne bir adım fazla atmıyı)ruz. 
Dünyamızın bandosuna uyuyoruz. 
Salon topaç gibi fırıl firıl dönüyor. 
Muzika duruyor. Hazin yüzlü a. 
damdan kopup ayrılıyorum. 

O turunca, elbiselerim, göv
demden şelale gibi akıyor. 

Güneş huzmesi üzerine kondu.. 
rulmuş bir damla ateşe benziyen 
uzun ince saplı bardagı, tutuyo
rum. Kırmızı dudaklarımla ateşi 

soruyorum. Hep etrafımdaki şey. 
lerde, güzel koku, çiçek, renk, sı

caklık, ve parıltı var. Fakat ben bir 
yerde uzun boylu oturamıyorum, 

Dün çarşamba idi; b'ugün b~şka .. 
Binlerce ayakla yürüyen kalabalık 
arasındayım. Gövdem sağa sola 
işaretler çakmalı. Buna parlak te. 
bessümlü bir "evet!,, ona kapkara 
bir "hayır!,, işte birisi pe~ıme düş
tü. Kapıyı açarken bronz tokmağı 
ateş gibi yanan elimle \eviriyorum. 
Iç çamaşırım pembe ipek. 

Işte Tünelden çıkıyorum. Dün. 
yada arzu edilebilecek ne varsa, 
hepsi burada toplanmış bulunu -
yor. Binlerce bacaklar yürüyor, bin. 
]erce otomobiller,. tramvaylar pı
rıldıyarak geçiyor. 

Burada hayatın özündeyim. Fa. 
kat şu dükkanın aynasında kendi
mi gorüyorum. Yalnızım. Biraz da 
erimiş, yaşlanmışım. Ben bu yü
ıüyenlerden artık sayılamam? Iş

te şu tünelin içine binlerce yolcu 
giriyor. Bir kısmı kar~nltklarm i. 
çine dilıp giderken, yeni yeni in
sanlar da karanlıklardan çıkıp ge.. 
liyorlar. Acaba "gel!,, diye işaret 
versem gelen olur mu? · 

Ne korkak şeymişim, kurdu gö
ren kuzu gibi ürküp titredim. Fa. 
kat korkak değilim. Kendimi ay
nada görmiye, kendimi hazırlama. 
drğım için sendeledim. Yine yürü
miye koyuldum. Hep yürüyoruz .. 

Haçopulo pasajının önünden ta. 
bur tabur geçiyoruz. Aynamı çı
karıyorum. Burnuma bir pud;a, 
dudağıma biı ruj dokunuşu! Ken. 
dime bir kamçı şaklattım. Dimdik 
yürüyorum. Artık mi.i.cehhezim! 
Artık korkmam. Şu geçen tuvalet
ler:?, parlak otomobilhre bir b:ı. 
kımz. Bu işte benim dünyamın za
fer alayı. Bacaklarımız flüt sesi gi. 
bi mevzun. Bu işte şan ordusunun 
ilerleyişidir. Galatasaraya geliyo
ruz. Arş ileri! Tokatliyamn önün. 
den göğsümüz iftiharlarla kabar
mış geçiyoruz. Ben de ince iskar. 
pinlerimle, kırlangıç kanadı gibi 
ince ve siyah kaş1arımla bu yürü
yenlerin bir yürüyücüsüyiim. 

Hepipıiz elbiselerimizi, parıltıla. 
rımızı gösteriyoruı. Bunun etek-

Jıği menekşe, şunun mantosu pars 
derisi. Hep beraber yürüyerek sL 
nemaya gidiyoruz. Eve varınca şu 
vazoya bu çiçeği, o vazoya bu çi
çeği koyacağım. Bu sandalyayı bu. 
raya, o koltuğu şuraya .. Hah gü
zel oldu! Işte parmağımı ok gibi 
dimdik kaldırdım. Işaretiını ver. 
dim. Keskin bir emir verelim. ''Gel! 
dedim. Kara kalabalıktan birisi ko
pup ayrıldı. Bana doğru koşuyor. 
Bu koltukta oturacak. Şu vazoda. 
ki çiçeği çok güzel bulacak. Canlı
yım daha. Hep biribirimize ayak 
uyduruyoruz. "Marş! i\farş~ .. ince 
parmaklarımla, dudaklarım arasın. 

da fıkırdıyan dilimle dokunabildı
ğim her şeye bayılırım. Gövdemi 
daha fazla yaşatmak i~·in, onu gü. 
zellik saydığım şeylerden esirge -
mem. Soğukta gerdanı çıplak, sı
cakta kürklü çıkarım. Güzelliğ: u
falamam. Cesaretle! Takımile! Lüp_ 
diye yutarım. Beyoğlundan gcçı. 

şimin · hızı ile günlerimi, seneleri
mi, gövdemi sağda soldaki dük • 
kanlara, insanlara bırakırım. Fa
ka\ atılışımı zerrece yavaşlatmam. 
Şu kadının bluzu mavi olmıyac.ak. 
tı. Bu kadının etekliği bacaklarına 
uymuş. Gövdem binlerce kumaş

ların renkleri arasından bir buğu 
gibi süzülüyor. 

Hep parıldıya parıldıya Florya_ 
ya yürüyoruz. · Zamanın o koca u
çurumları üzerinden, rujla, pudra 
ile, bir tüy kadar ince, fırlıyoruz. 

M ahkemede oturan bir hcikirrı 
gibi aynamın öniine geçtim. 

Birer birer, burnumu, kaşlarımı, 
saçlarımı, dudaklarımı muhake.. 
me ettim, not aldım. Zabıt tuttum. 
Maviyi mi, kurşuniyi mi seçece
ğim, göğsümde parlaklık, kalçala. 
rımda matlık, burada düz çizgi mi, 
orada inhina mı lazım? 

Hükmümü verdim. Rüzgarda pı
rıldayan mum alevi gibi pırıJ pırıl 
oynak sokağa çıktım. Sokağa çıkı. 
şım bir kamçı şaklayışı gibi oldu. 
Erkekler şapkalarını .;ıkartarak se· 
Jamladılar. Hepimiz birden hızlan. 
drk. Milyonlarca ince iskarpinle
rimiz, milyonlarca bacaklarımızla 
asfaltı çiğniyoruz. Tünelin ıçinden 
bir gök gürültüsü gibi geçıyoruz. 

Hız! Hız! Durmıya vaktımiz yok. 
Gidiyoruz! Nereye? Büyükdereye. 
El aynama baktım. Dudağım111 is. 
tediği kırmızı dokunuşu, dokun -
durdum. Hiç korkum yok. Saçlarım 
apo.k ağardı. Bir ak büklüm, şaka. 
ğıma kaydı. Parmağımm hızlı bir 
hareketile onu kaldırıp, öteki ak 
büklümlerin arasına, yerli yerine 
koydum. Haniya o bahç-?ye nurdan 
bir ağ gibi atılmışken göraüğUm, 
erik ağacı? Adam sen de! I şte ruj 
batonum, işte pudram, işte rimel! 

,Korkmuyorum. Bataryalarımın ba
şındayım, kaçmıyorum. Ruj ba~o
numla asrı delip geçeceğim. Duru
nuz siz gençsiniz, o gelen karanJık 
şeyi karşılryamazsınız. Art1k · be. 
nim gözüm ondan yılmaz. Arkaro· 
rla kordelalarımı muntazam sa. 
rılmış, elbiselerimi muntazam ütü
lenmiş bırakıyorum. Işte geliyor. 
verin ruj batonumu. Onu korkusuz 
karşılarım. Kahkahamı hıçkırık 

sanmayın. Arş ileri! Varda! I~te 

Karacaahmet, Edirnekapı! 
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Nevyork Sergisinde Lozan 

T•• k G•• .. T . Ed.ld• Zaferinin ur unu esıt ı ı Y1lriönümü 
.. 

(Başı 1 incide) 

1 
1 

:2i • v - a:9 

Hatayda. r ezahürat 
Dün de Devam Etti 

Bir Kadın· 
Torununu

Öldürdü 
· (Başı 1 incide) 

Günler geçmiş, doğum zamanı 

rastlanuş, anası kızına yine eski tek. 
lifini tekrarlamıştır: 

. 1 
ka7.anan Bidar Celiıl parçalar çaldı. Lozan muahedesinin imz'l edildigi .(Ba~ı 1 incide) 

pavyonumuzun önünde geçit resmi Bu esnada paraşütlü hava fişekle- tarihin lCi ıncı yıldönümU, şehrimiz- ziymırti vcsifosilc burada baTh:ın E
yapıldı. Sonra Amerikan federal bi. rile Türk ve Amerikan bayrakları a- de olduğu gibi, memickctın hP.r ta..~ bedi .Şef At::ıtiirkc arşı b<\ğl.ılığına 
nasında heyete şampanyalar ikram tıldı. Bunları, bulanların, davetHm:z rafınd~ ve her kültür yuvas;nda dün j bir ifade tcrkil ıeden tıükümet konağı 
edildi. oldukları ilan edildi. Sonra Buyan merasımle 1kutl.~lanmış bu vesile bir~ ıonünde gı.ize1 bir sütun üzerine ko. 

Serginin verdiği öğle ziyafetinde Siret Uncunun tertibi ile 12 talebe- çok nu.t~klar soylenerek ilAzan mu- ·I nulmuş ~tntfu-k büstünün açıhş me. 
sergi reisi, Cümhurreisimiz İsmet İ- miz Anad-0lu dansları yaptılar. Çok a~cd_es~nın ehemmiyeti tebaniz etti-~ rasimi y.a,p:ılnuştır. Büstün lkaı:ıulı.uuş4 
nönünün ve büyük elçimiz, Amerika beğenildi. Altı Karadenizli vatan- jirllmiştir. Bu .meyand~ Unk.Q"Siıe -o1duğu tep:ryoe kadaT çıkan geniş 'ka
Ciımhurreisinin sıhhatine kadehleri. daş, kemençe He danslar yaptıler. 1 konferans salonunda da :nerasim ya- demelerin iki tarafına b~ t,o..)la":l-

ı- -ı 
Dahiliye 
Vekilinin 
Telgrafı - Git hastanede doğur ve piçini 

de Darülacezeye bırak. Ben Müslü. 
mandan aldığın çocuğa bakmam, de. 
miştir. ni kaldırdılar. Sonra Yunanlı kafilclerle birlik- pılmıştır: . mı . biraE ot-ede de bir jnndnnna ta-

Su/h meydanındaki toplantı te, muntazam alay hnlinde Ywu•n Merasımde vali ve bele<livc reisi kunı yer almıstl. 

Sayın Bay Faik Öztrak 
Oa'hlll~ Vekili 

Ankara 

Kız, anasının butün bu ısrarlı tek
liflerini omuz silkmekle karşılamış: 

- Ben dilenirim de çocuğum.ı 

kimseye bırakmam ve atmam, mu-

Saat 4.30 da, resmi davetliled~n. ve 1\.irk sergilerinde tezahi.ırler )"a- Liıt~ K~rdar, Üniversite Rektörü Heyet :reisi Se.mscttin G.ihuıl~ay. 
yurttan gelen seyyahlardan, Nevyork pıldı. Ccmıl Bılsel, profcslırler ve dekan- j iı.bideııio ~nüne ,geld.igi :zaman ian. 

2.3-7 -9• 9 s:ııı t J ı ,40 1a.D itibaren 
biltun Hatny toprnklarında yulııız 

mu'knı'lde<; Turk bayra~ı dıı1galıı n
ımaK't11 '\"C bütim Hatey 'balkı t:'OŞktm 
teuhilr.atln T"W"J..'i)~ ~ hurıy.et1 

!t.-r.d ol=k baht&artık '"c s aadeti 
ıçlndc biıyuk bayramını y.ı::pımıkb

dır. Türk Climhurly tinın bu yeı.ı 

viliıyctl halkının az.iz d~ygu l ~ını 

'\"C cmımısız st:'\"inçlerln'l ımym V.cki
liı:nize oarzctme'kie b ihtiyEmm. 

Turklerinden, halktan mürekkep Pavyonumuz:.daki zi.yalette lar hazır bulunmuştur. ı darma ta.kımı ihtiram resmın~ ucı 
binlerce kişilik bir kütle, serginiıı Akşam oavvonumuzda Amerikan Merasime. saat 16 dn, c:ehi.c ban-1 etmi<:t.ir. Hcwt rcisi. Atatü.-ke ka:-.ı:ı kabelesinde bulunmuştur. . 

Nihayet kız bir oğlan çocuğu d0-
ğurmuş ve adını da babası Şahap; 

"Seyhan,, koymuştur. 

sulh meydanında toplandı. iktısat, fikir ve sanat alemlerine dosu _tarafından çalınan Jstikliıl 1-:arJ.:•dibi Juılkmın ~uyduğu ıl!iisı:el 
Nevyorktaki Yunan teşkila ına mensup iki yüz elli iıç da'\·ctiiyc zi- marşı ıle başlanmıştır. Tstiklal rnıır- 1 Çislc rfo bi:r ifadesi -0lan cu ab;devi 

"Ya denize at, ya öldür,, 
mensup 150 kişilik bir kafile ünifo:-. yafet verildi. şınd-:11 s~nra, . Üııiversitc lkktorü 1 aC'maklı;ı h 1lih'Glr olduğ.ı.ınu söyJi '~- ı 
malarla ve bandolarile gelip Tiirk _ Cihan federasyonu kurulmnsı fa. Cemıl Bılsel bır nutuk söyliyerek, rek lrordclay1 kesm;s ve abidevi ac. 
Yunan dostluğu şerefine nümayiş hine başladığı hareketle Amerikad::ı Lonzan sulh muahedesinin Turk mıstır Bu:tıu mi.iiP11kin :abide e MV"t 
yaptılar. Bayrağımızı seJ.amladılar. günün meshur sahsivcti olan gaz:et~- millet"nin hayatındaki büyüle ehem- ve halk .adına t"elenkler :k.mı .. 'l!'a"* •r 

Bir müddet sonra Şahap kızı bırak
mlş, Efstratya da hayatını çalışarak 
kazanan bir kız vaziyetine gelmi.,.~ir. Sonuna kadar da merasimde kaldı- ci Streit. Balkan ıpaktı ile sadabad'ın mivetini tebarüz ettirdikten sonra, Y.avl.R.aihi halk1 .ad~r,a ff,;kmet C!!.~ 

lar. dünya federasyonu l~hine adımlc:r nu~kun" ~·öyl~ devam ctmıs!ir· Uıl • .söyledi~ bir ınutukbı Hl'tav.ııı ıA. 

H•t•y V.allsl 
.ş4i~U Sökmcnwcr 

* 
6~ ..Ş"kz-" Sölrm~er 

<Hatay VaUsl 
Hadisenin bundan sonraki safhası

nı onun kendi ağzından dinleyebıli
riz: 

- Ben doğurdum. Aıınem küple
ı re bindi. Bana birçok masallar oku
mıya başladı ve dedi ki: 

Elçimiz, gazetelerde avnen çıkan olduğunu ileri sürdii. G2neral Har- . - Su!h dunyanın her yerinrlc ~- o.av.at.ana ka,•uşması uP"ru.nda bil1iin 1 
dikkat toplayan bir nutukla. insanlı- bord, Sıvastn Ataturkle 1919 da mir- ~\~ ve .gu:zc-ldir. Sulh hn!i mi1lctler millrt tarafı dan nrfedilen em•.k!e
ğın beraberce menfaatleri karşısın- la.katının batımlarını hevecanla m1. ıçı~, . hır arada yacnmanın nonnnl ri, 'fi.irk mill"tir'-" bu ~Vf"Sine ııl::ıs. , 
da bugünkü emniyetsizliğin raci m;i.. lattı. Sergi inpiliz umumi komiseri. h~lidır. Her millet bilir ki. huzur i- tmrak kin Atat.ürk ile filli Scl İnci
nasını, Türkiyenin sulh lehine atıl- barış beraberliğimiz hakkında ku;·. çmdc ~alışmanın. huzur =~inde yük- nü'.nün ~.rsılm-avan mücahec1ele..~ni 
gan rolünu, yarının ümitli manzara. vetli bir nutuk söyledi. selımeru:ı c::ırb suJhUir... m.innet ve sük~ He anmıst•r-

Tur'k yuı dunun yrılnuu hir p:w-
• ~S'l 'Oltın azız H 'tayın Ana \ :ı't na 

her filrru a nza taT'l'I n iri o hını k 'ka • 
~ a;masuıın 'ıcrdlğı .saadet 
iclndıe göstcrcllği J'{.i~k dızygular

dan .dolayı takdir \e ~ıkranla mu~

lınssi ım. Ha taya bahtiyarlık, si&e el!: 
biiyn1t b:ıs:ırıl:ır dılcrım. 

- Kızım ben hapishanede iken 
çocuklarını boğan ve diri diri denize 
atan birçok kadınlar gordüm. Sen de 
şu çocuğu denize at veyahut gizlice 
öldür, bir yere at. 

sınl Or•~ya koydu. _ıck __ to. r, Loznn muahcd,.,.siniıı imza Semsett.m Gtinnf•....... .....,.--ı;;,ı· c"". .... F ınu takip eden sergi reis1nin nut- ed ld ~ .... ,, "~J:-u .,.. "' 

Tu .. rk - Am,. .. ı"kon cemı"\•eti reıs· .1•"· k d k ı ıgı altm kalemi dinlc}•iciJere vapta a,...lıs resmini ' ton. ·.L-d 
'-"L .. .. un an sonra ·eman ve dans progr:ı- .. k r r::u>_ı a;:;.ıı e-

rinden Profesör Traser, Türk inkıl'l- mı tekrarlandı Sabah dörde kadar gostercrc : ııin, bura halkının milli mefıkitreve L Oatnlfye Ve~m 

Fa~ Ôztra k _J 
hının neticelerine dair kıymetli bir havuzlar, renkli 1şıklar ve selviler a- "- ismet İnijnü , Lo7.nlll bu ık:ı . kar ı bağlıhklarınm bi:r ifaQesi oidu. 
nutuk okudu. Nevyork Türklerinci.·~n rasında danslar devam ettL 1:n11c iın~.a etti .. Ve ivi mıı.hafazu e-ı ğu.na isa;et eı!erek "Atatürlk•ün ba. 
Fehmi, Amerika ile dostluğumuzun Misafirlerimiz unııtulmaz bir [!.e. dılmek uzerc lstanbul Univcrs.ite tıl'.aSlnı .anmak Türk milletinin ona baylan şerefine 1skenderon Halk 
kıymetini ileri sürdü. ce geçirdiklerini, Türk gününün. sine hediye etti. km-§1 Öl'.'mez sewrisinin bitmez bir Partisi tarafmdan Parti binasında '50 

Ben bu caniyane fiküleri reddet-
tim: I ._, ~ 

- Anne, dedim, sen de annelik 
yaptın. İnsan doğurduğu çocuğa kı. 
ya bilir mi? Ben dilenirim, yine ço. 

Zeybek kıyafetli talebcbrimiz, canlı ve samimi havası ve inti.,.amı Her millet sulhü !"ever, fak:ıt kay~ı<iır. A:t.atürkü vadettirec:e'"' o. kişilik bir ögle ı.i~"'Sfeti ,~rllmistir. 
bayrağımızla ilerlediler ve zeybek ile buvuk bir üstünlük göstenEğini Türk milleti sulhe husu~ bir aliika lan hu nbideyi koymııkla Türle idea- Ziyafette burada bulunmakta t''lan 
oynadalar. Radyoda meshur Ameri- söylediler. ile bağlıdır. Bunun icin ıfo Ebedi, 1ine nek.adar sağl8m bir suret:te b:ığlı Adana lum kumandanı Kemal, tak
kan korosu, Türk ideallerine datr Gündüz merasimi. Sait Celebinin Şef Atatürk, bu kc.yfiyeti ''Yurt_ olduğunuzu bir daha teyit etmjş o. ,;yeli alay «umandan muavini, Hn-

cuğumu atmam. ) .... 

Vcdadın hazırladığı canlı parrayı intıbalarile beraber diske alınmı""r. ta sulh, cihanda sulh,, fonnüliyle luvorsunırz" d<'miştir. id" '-· d b ., " •ı·· m ıye :ft.uman anı ve su a"yıarı, 

trampet sesleri arasında güzel oku. Disk radyomuzdan neşredilmek fü:e- hulasıı etmiştir.,, Şemsettin Günaltay, Hatay halkı- kayma.kam ve Parti ~rkimı hnnr bu. 

Böylece çocuk beş aylık oldu. Ben 
l'.her gün işe gidiyordum. Zaten çocuk 
'Mememi emmediği için sütte alıyor. 
duk. Annem. kendisine bakıyordu. 

Dün eve geldim. Çocuk kırmızı kır
mızı kusuyordu. Anneme sordum. 
Hiçbir şey söylemedi. Hemen dok
torlara koştum. Doktorlar geldiler, 
.çocuğu kurtaramadılar. Yavrucu. 
ğum biraz sonra kollarımın arasıuda . 
.can verdi. Sonra karyolanın üstünde 
(kırmızı tozlar gördüm. Annem bun. 
1arı görünce y~e serildi. Çocugun 
lmstuğu şeylerin içinden de kırmızı 
Jurmızı bir şeyler çıkıyordu. Çocuk 
;:yerlere kusmuş, annem bunları gös
termemek için silmiş. Fakat gözü az 
gördüğü için ivice temizliyempniş. 
!Ben bunun bir zehir olduğuna intikal 
ettim. Oturağın arkasında da bir ka
ğıt buldum, içine baktım, sürür bu
laşığı vardı. Annem bunu alınca yır. 
tıp sokağa attı. Çocuğu onun zehirle
diğini anladım. 

du. Yirmi yaşında Amerikanrn en re ilk tayyare ile Ankaraya gönderi. Ded1kten sonrn, Ebcı:li Şefin aziz nın kurtuluş gününe kadar çcJttiği 1unmuşl8Tdrr. Ziyafet ço1t samimi 
kuvvetli kadın viyolonisti şöhretini liyor. hatırasına hürmeten beş dakika .!l- acının Anavıılanda da ayni derecede bir hava içinde geçmiştir. 
=====================~~~======= ya~~~t~~~ni~!~e~~daima<luyclmus~~~u.A~ill~ Z~fu~~hrm~h~~~ant 

tir. ile ).'lilli Sef İnönünün bu mesut nii. ta f · 

Şimdi çocuğum toprağa, annem 
hapishaneye girecek. Ne büyük fe
laket değil mi?" 

Emorl iya tevkil eJ.ilJi 

İngiltere Sulhü Satın 

Almak için -Pazarlıija Giremez 
\ (Ba ı 1 inçjde) 

cevap vererek Almanyay a, Ingiltcre 
namına hiçbir istikraz teklifi y:ıpıl. 
madığı, fakat Mister Hud.sonun şah
sı namına Wohltad ile konuştugunu, 
hkat bu temasın tamamile şahsi mn
hiyette olup hükumetle hiçbir aliıka
sı bulunmadığını söylemiş ve :\'lister 
Huds:;.ı:ıun h? . .a"tiseyi kendine bildirdi
ğini il~ve etmiştir. 

Muhnlif liderlerden Greenwood 
Chamberlain'e şu suali sormuştur: 

"Bu cevaptan, kabinenin böyle bir 
müzakere imkanlarından haberdar 
olmadığı, böyle bir müzakereyi hiç
bir suretle nçmıya teşebbüs etmedi
ği ve sulhü satın almak için Hitler 

Tabibi a:lil Enver Karan, dün ço. ile pazarlığa benzer müzakerelere 
cuğu muayene etmiş ve morga kaldı. girişmek niyeti olmadığı neticesini 
rılmasına luzum göstermiştir. Morg. çıkarabilir miyim?,, 
henüz raporunu vermemiştir. Müd- Chamberlain şöyle r.\ukabcle et-
deiumumi hadiseyi meşhut suçlar mistir: 
kanunu çerçevesinde gördüğü için "Evet, böy1e bir netice çıkarabilir. 
suçlu anneyi dün saat 17,5 ta Sultan. siniz. Böyle bir müzakereden biç bir 
ahmet sulh birinci ceza mahkemesi- suretle haberdnr değiliz ve aUikadar 
ne vermiştir. Emorfiya, topal bir ka. nazırdan başka hiç kimsenin bundan 
dm olduğu için, değnekle hakimin haben yoktur. Hükumet, katiyen 
önüne çıkmış ve sorgusu yapılırken böyle bir müzakere açm.:ık niyetinde 
kendini şöyle müdafaa etmiştir: değildir.,, 

- Sorma, sorma ... Bir 'kaza oldu Lord Halifa'ks ta Lorcllıır kamara-
iki ben de ne yapacağımı bilemiyo- smda buna mümasil beyanatta bulu
rum. Dün saat on ikide odamızdaki narak hükumetin Alm:myaya bir ik
yemek dolabını biraz yukarıya kal- raz teklifin~c bul~nmadığını izah et. 
dırmak istedim. İçindekileri boş3lt. nıiştir. 
tım. Dolabın bir köşesinde de kağı. 
dın için'!e sürür \•ardı . Bunu da al- Almanya - Sovyetler ademi 
dım. Karyolanın üstüne açarak koy. tecavüz paktı fOyİalan 
dum. Çocuk karyolanın üstünde ov- Bedin, 24 (A.A.) - Havas Muha. 
nuyordu. Ev sahibimiz İbrahim, lnı biri bildiriyor: 
dolabı biraz yukarıya kaldıracaktı. , Almanya ile Sovyetler Birliği ara
Ben dalmışım. Sonra çocuğun nğzm. 1 sında bir ademi :tecavüz paktı iınz.:ı. 
da kırmızı şeyler gördüm. Çocuğun lamnası için müzakereler yapılmak. 
yüzünü yıkadım. Ağzını sildim. Ço- ta olduğu baklanda Japon menbal.n. 
cuk kusmıya başlamıştı. Ben kızım- ntıdan yayılan şayialar, salahiyettar 
dan korktuğum için sürür yediğini Alman ma\•filleri tarafından kati su. 
söylemedim. Sonra doktorler geldi- rette yalanlarunak1adır. 
ler, anladılar. Berlin, Sovyetler ile Almanya ara-

Htikim, madamı tevkif etmis {re sında halen yapılmakta olan gô. 
jandarmaya teslim ederek tekrar rüşmelerin, munhasıran kredi ve ti
müddeiumumiliğe göndermistir. cari mübaMle meselesine ait bulun-

1\'Iüddciumumilik. tahkikatı de- duğunu te) \t etmektedir. 
rinlestirince madam Emorfiyanın ha. Bununla beraber, hakiki bir ade
diseden üc gün evvel Mısırçar~ıst!1- mi tecavüz paktı teşkil eden 24.6.9'16 
da Abdullah isminde 18 yaşında lıir tarihli Alman • Sovyet muahedesi
gençten 5 kuru~luk sürür aldığını nin .. hiçbir zaman meriyetten kal
tesbit etmiş ve madam da bizzat çar. dırılmamış" olduğu da Bertinde hn. 
şıya kadar giderek bu dükkanı gös- tırlatılmaktadır. Bu muahede, zımni 
termiştir. anlaşma ile uzatılmış telakki e\iil-

Müddc:-:mumilik Abdullah hnk- mektedir. 
lında da takibata başlamıştır. Bu muahede ile alakadar olarnk 

Mebuslar Dün 

Hcdkın Dileklei ini 
Din:edi1er 

., rn ından t{ım kumandanına ve O!"-

Sonra söziinc dc\'am cdC'n rektör, ne_ ~av.usmak icln sarfettiklcri nıe· dumuzun n<:il bir eün1 olan bahriye-
yinc Ebedi Şefin: "Türk milleti saı~ı. b~~hassa. ~b~ri~z ettirerek söz- ı lilerimitt .İskenderun halkı nam;n:l 
kendisine yaraşan bir sulh isth-or lerını şoyle bıtırmtstır: 

1 
beyanı hoşamedi ve teşekkürlerdc 

bunu yalvarmakla değil, tlôvtl!'!l;ek~ "Bu sevinçli glinümÜ7.de aranı~da ·bulunularak kurtuluş bayramında a • 
le elde edeceğiz,, sözünü h:ılırl.attık- bulunmak ve .bütün Türk milletinin 1 ramızda bulunmalanndan dolayı sü. 

D n. bu1..-Tneittu:aı.a..,.,.~~-.. c..-..ıı;ıtan nr. • ~~~~~~•duygularını ."ızlere ul~tırnıak i in 1"Ur v. nv-aıH jfadtt ..til:rnislir. 

neral Kazım Karnbekir, Ali Kanii "- İşte, Ismet 1nönii 'ııün büyük unıya ~e 1 
· urtu1usunuz 'Kutlu Bu nutka cevap veren sayın tüm 

Akyüz, Abidin 'Daver. Genenıl Hak. eseri olan Lozan, buyı..ik AtatiirkJn olsun. Gözlerinizde sevinçli günlere kumandanı, Hatayın bu m~sut Ji.i. 
kı Şinasi, tbrahim Ali.ettin, Şükrü bu irşadının tnbii neticesidir,, demis ka':uşanların neşesi kaynaşıyor. Bu nunde bumda 'bulunmak bahtiyarlı
.Ali, Fakihe, Hamdi Denizmen ve Zi- ve Lozan konusmalan -;ırasındakl sevınç ha~ınızdar. Mesut ve müref. $na nan olduğundan dolayı gerek 
yadan müte ekkil bir heyet. Beşik- mfi7.akerelerin inkıtaı sebeplerine fch olarak ılelebet var olun." kendisinin ve gerek bahriye1ilerimi
taş ve Beyoğlu Halk Partilerinde, ve bu inkıtaı mütcakıp Türkün ı.o_ Coşkun ve sürekli alkışlarla karsı- zin ne kadar sevinç duysalar az ol. 
halkın şikayetlerini dinlemişlerdir. zandaki büyük muvaffakıyetin.? te- lanan bu .nutu'ktan sonra bir müdd~t duğunu söylemiş ve Anavatana kıı. 

Saat 14.30 dan 16 ya kadar Be. mas ve Lownı şu cümlelerle !ormü. istirahat edilerek, müteakiben bura- vusan Hatsyın saadet ve refahınu 
şiktaş Halk Partisinde, ve 16.:30 dan le etmiştir: dan aynhnmıştır. kadehin1 ka\dırmış, bu bayram şerc-
18.50 ye kadar da Beyoğlu Halkevi "- Lozan muahedesi, mitinğleri- Öğle yemeğini Yaylfıdibi _ Anta'c- fine içmiştir. 
binasında halkı dinleyen mebuslnrı-. le. hatipleriyle ve kanu~malarivle ya .arasında Yola mevldinde yiyen Hataya yirmi sencdenberi ilk de. 
mızdan muhtelif temennilerde bulu. İsmet İnönü için Avrupanın göbe- heyet otomobillerle İskenderuna ine. fa gelcıi bahriyelilerimizin İskend~-
nulmuştur. ğin_de dikilmic: bir 7.afer ~ı.İd"'"idır" .,, rek burada yapılmakta olan deniz d k" v cau ...... ~ run a ı merasime iştirak eden subay 

Bu arada Beşiktaşlılar, mebusları. Üniversite rektöründen sonra söz yüzme müsabakalarını takip eylemiş fr H · ve e adı. ~hri gezerken halkın yer 
mızdan, radyo resminin makul bir söyliyen Hukuk 'Fakültesi doçentle- ve anııdiye mektep gemisi zis~rct 

ed·ı · yer samimi teuhiıratile karşılan. 
h dd · rinden Yavuz da Lozan mualıedesı·- 1 mıştir. a e indirilmesini, Halkevlerine maktadır. Hamidiye gemimiz daha 
meccani gazet~ tevziinin teminini!, ni hukuki bakımdan izah et..ıniş ve Halk Partisinin .ziyafeti. bir hafta fskenderun limanında :k:ı-

Lozan muahedesinin boğazl.ıra taa1. Dündenberi İskenderun limanında ı ktı Hal Arnavutköyünde bir ortamektep te. lıik aca r. k, altın akın gemimizi 
eden maddelerini anlatmlitır. bulunan Hamkiiye mektep remisi su. ziyaret etmektedir. 

~~~~~e~~ Huk~~do~~~n~rnda~ç==========~===~~===~~======= 
Sarıyerde Türbe mahallesinde o- üniversiteliler söz almışlnr ve Lo- Fi&stirtde Yeniden ispany a da 

tlfduğunu sciyliyen Hayri adında bir zan muahedesini muhtelif bakımdan 

vatandaş ta, haksız yere işinden çı- tetkik etmhilerdir. Ça_ rpışmalar Oldu 
1 
var 1 .~ıklı klar· 

karıldığını söylemiş, ve millete mulı. Merasim saat 17,30 a kadar devam n ı r 
etmiştir. Kudus, 24 (A.A.) - Evvelki gece 1 - • (Ba 1 lincide) 

telif cephelerde gördüğü hizmetle. H~bron mıntakasında bir İngiliz §' 

r~n, devlete karşı beslediği sonsuz Halkevlerinde müfrezesi ile müselliıh bir Arap ~ ldl ve onurlu karakterine hiç te mu-

sadakatin bu acı mukabeleye maruz 

kalışına müteessir bulunduğunu ilfl

ve etmiştir. Saylavlarımız, hakkının 

aranmasını isteyen bu vatandaşın 

adresini almışlar, kendisinden iste. 
dikleri izahatı da not etmişler, ve 

Hayriye ümit veren vaadlerde bu. 
lunmuşlardır. 

Diger halk mümessillerinin ekse. 
risi idari olan küçük büyuk rnl;lhtc
lif dilek ve temennileri de, mebusla
nmız tarafından not edilmiştir. 

İstanbul mebusları, diğer kazalar. 
da tetkiklerine ve halkın şikayetleri. 
ni dinlemeğe de~am edeceklerdir. 

Lozan muahedesinin senei devri- tesi arasında vukua. gelen müsadc. t~bık değildir. 
yesi münasebetiyle dün akşam şeb- mede. bir İngiliz askeri ölmüş, 4 1n. General Frankonun çok ynktn si
rim1zdcki ha1kev1erinde de bazı me giliz askeri yaralanmış \'C l Arap öl. lah ve iş arkadaşlan olan General 

rasim yapılmış bu vesile ile eğlence müştür. Queipo de llano ile General Yaguc·-
tertip edilmiştir. Kadıkoy balkevi Bundan başka bir bombanın infi- ın ~ten uznklaşbrılması, Fransanın 
d k k liki neticesinde bir Arabın telef o!-e ayma amlık bin.aSl önünde bir iizerinde fikrini bildirmiye salahiyeti 

k h t ·ı· · ı · E · muş olduğu Negueb hududundnki 
açı ava emsı ı verı mı~tir. mı- M olmadığı dahili bir meseledir. 
nönü halkcvindc de evin tarih ve e. aı:rab Yahudi kolonisine karşı :ıirf. 
d b

. detlı bir taarrur. icra edı"lmı·şı1·r. Fakat, ispanyada yeniden bir ka· 
e ıyaL kolu reisi Halit Daycri ta-

rafından ylne Lozan muahedesi nlC\'- Dün gece B~rutun Yahudi mahal. rışıklık dc"Vresinin başlamasının Fran 
zuu üzerinde bir .konferans veril. lesinde de bir bomba patlamıştır. Bir sn için büyük miktarda risk ifade et. 
mi~iir. kaç kişi yaralanmış ve birkaç dıik- tiğini gizlemek de manasız bir şey 

A nkaradaki mera•im kim harap olmuştur. Yarala-:anL-ıı·. olur. Her halde, lspanyacla, lıer tür-
dan ikisinin yarası ağırdır. Bombayı lü yabancı tesirinden uzak bir siikun 

Ankara, 24 (A.A.) - Lozan zafc- atmış olan şahıs, kaçmağa muvaffak 
rimizin 16 ıncı yıldönümfı münase. olmuştur. 

=====::-::-:=========- betiyle Ankara halkevi meydanında 

devrinin başladığını görmek her b:ı. 

kımdan çok şayanı arzudur.,, 

Ordre gazetesi diyor ki: 
şu ciheti hatırlatmak icap eyler ki, büyük bir tören yapılmıştır. 
1926 Alman • Sovyet muahedesinin Binlerce Ankaralı, tören meydanı
birinci maddesi, her türlü müşterek nı hıncahınç doldurmuştu. Meydan 
menfaat meseleleri üzerinde ııtı bayraklar ve ışıklarla donatılmış ve 
memleket arasında siyasi ve ikhsndi hakiki bir bayram yeri haline gel
temaslar yapılacağını bildirir. Mua. mişti. 
hedenin ikinci maddesi, her iki ta. Saat 21 de bandonun çaldtğı İs
raftan birisi, sebepsiz bir anlaşmaz- tik.181 marşı ile törene başlanılmış 

lığa karışırsa diğerinin bitaraf kal. ve marşı müt.eakıp, Hıfzı Oğuz Be. 
ması hükmlınü muhtevidir. Muahe- kata kürsüye gelerek, Lozanın mu. 
denin 3 üncü maddesi de iki taraftan na ve mahiyetini Scvr'lc Lozanın 

böyle bir ::ınlaşrruızlığa karışan tara. mukayesesini çok veciz bir ifade ile 
fa karşı, öbür tarnfın bir mali boy· tebarüz ettirmiş ve nutku Ebedi ve 
kolaja iştirak etmemesini amirclit'. Milli Şefler ve asil Türk milleti için 

coşkun ve heyecanlı tezahürlere ve
sile olmuştur. 

Hıfzı Oğuz'dan sonra, söz nlan 
Naşit Uluğ da bilhassa Lozandan 
sonrası üzer.inde durmuş ve Türk 
milletinin Milli Şef İnönii'nürı etra
fında toplanmış olduğunu ve bunun 
milletin andı bulunduğunu anlat.. 

"Şurası biUıassa şayanı kavıttrr ki, 

General Queipo de llanonun işten 

uzaklaştırılması. Kont Cianonun ls

pflnya seyahatinin hemen ertesi glinü 

\'~kua gelmiştir. 

* Toledo, 14 (A.A.I - Hükttml't sa. 
mıştır. 

Nutuklardan sonra, J..ozan giinü rayında bir yangın çıkmıştır. itfaiye: 
dolayısile hazırlanmı~ oian milli 0 _ sarayın büyük kliscye müteveccih e

yunla milli filmler gösterilmiş ve lan cephesine hol su sıkarak, yangı
halk, coşkun tezahürlerle geç \>akit nın Toledo katedraline sirayetine ma 
dağılmıştır. İ ni olmuştur. 



.. 
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.Otuz senedenberi dünya sergilerine mut;aka İ!tirak ederek 350 den fazla altın madalya, büyük mük&fat ve zafer 
birincilik elde eden ve diplomdonör ve Horkonkurla tasdik edilen 
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ni1anları kazanan, daima ve muhakklik 

üslahzaralı 
OSKÜDAR, KADIKÖY Altıyol • IZMIR Kemeraltı Şubel~rini de Muvaffakiyetle Açtı. 

Beyoğlu, Karaköy, Ankara ve Anadoluda açtığı satıı yerlerinde fiat birdir. Limon çiçekleri kolonyaları, bilhassa ~uier, Bahar, Şipr losy~nları, lavant~ları, k'rem
lerf, briyantinleri, sürme, rimel, alhk, rui: tırnak cilaları, saç losyonları, çiçek ve gül su ve esansları, tra.ş bı.çagı sabu~ları: Dantos .~ıt macunile dış ~ırça~a~ı, 
zeytin, fıstık ve badem yağları, glütEli' mamulata, özlü unları, Fayda, Far u~ kuvvet şurupları, öksürük pastıllerı ve muhtehf ıtrıyat ve mustahzaratı ısrarla ısteyınız. 

· _ Em niye~::. ~an_dığl ~· il~Jl,ıar(·:-: 
1 

0 /o 8.5 Faizli ve 
emlak 

Semti 

Boğaziçinde Sarıyerde Mesarburnu 
caddesinde eski 52 yeni 27 No.lı. 

Büyükadada Cami mahallesinde Gü .. 
zeller sokaihnda eski 4. yeni 8 N o.lı 

Kadıköyünde Ibrahimağa mahalle
sinde Koşuyolu sokaJlında eski 12, 
veni 61. 61 1 No.lı. 

Sultanselimde Mimarşecşettin ma
hallesinde (yeni Katipmuslahaddin) 
Camcıçeşmesi soka~ında eski 6. 6. 

8 sene taksitli 
satışı 

\ 

Cinsi 

> -
Muhammen 

kıymeti 

Dört katta on iki odalı 
üç sofalı terkos ve e
lektrik tesisatını havi 
ahşap maamüştemilat 
bir yalı ve dağ mahal. 
linin tamamı. 

İki buçuk katta sekız 
odalı maabahçe kargir 

5500 

bir evin tamamı. 1800 

Üç katta on altı odalı, 
altı sofalı ve elektrik 
tesisatını havi ahşap 

bir evin tamamı. 1500 

İki katta üç odalı, e. 
lektrik tesisatını havi 
maadü'titan kar1Zir bir 

600 yeni 8, 8 1 No.lı evin tamamı. 
• 1 

1 - Arttırma 17 ağustos 939 tarihine düşen perşembe gumi saat 14 1 

ten 16 ya kadar yapılacak ve ııavrimenkuller en cok bedel verenlerın ı 

üstündE! kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmelt için muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bı rı peşın ve geri kalanı !'J)ktz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Tasitler ~ 8,5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ôdeninceye kadar gayrimenkul Sandı.ita birıncı aere-
cede i~ ekli kalır. ~== 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okuluna 15 Temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 

rnumelesi "Eylul 939,, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubeleri. 
ne ve Ankarada bulunanların Harp Okuluna müracaatları ilan olu. 
nur. "179,, "5551,, 

Botazhyan Belediyeslnden: 
1 

Boğazlıyan kasabasının meskun ve gayri meskün (150) hektarlık sa. 
hasının halihazır haritalarının alımı işi eksiltmeye çıkarılmış talip zu
hur etmedigindetı bir ay müddetle temdit edilmiştir. 

İşinin maktu bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminat 187-5 liradır. 
İhale 21 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 de Boğazlıyan Belediye 

dairesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin vaktinde Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden iştirak 

vesikası almaları ve bu teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 
Mukavele ve şartnameler Boğazlıyan Belediyesinden ve Ankara imar 

heyetinden parasız alınabilir. Teklif mektupları tayin edilen günde sa
at 14 e kadar Boğazlıyan Belediye reisliğine verilmelidir. Veyahut 
posta ile aönderildil!inde bu saatte Belediveve vasıl olmuş bulunmalı. 
~ (~~ 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı. 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: "Kastamonu Vilayet Merk~zinde Lise 

pavyonu orta kısım ın:jacit bakıyesL 
Tahmin edilen bedel 5~02G lira 77 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartn:ıme1er ve evrak -şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyel 1i\rabiye, şosP ve kargir inşaata dair fenni şartname, 
E - Yapı işleri umumi fe1ıni .şartnamesi, 
F - Elektrik tesisatı hakkında umumi fenni şartname, 
G - Hususi ~artnnme, 
H - Silsilei Iiat cetveli elektrik tesisatı keşifnamesi, 
İ - Proje, 
İstenilen bu ~artnaıneleri ve evrakı Ankara, İstanbul ve Kastamonu 

Nafıa Müdürlüklerinde tetkik edebilirler. 
3 - Eksiltme 11/3 '939 tarihınde Cuına günü saat 15 de Kastamo

nuda Nafıa Müdürlüğü Dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3851, lira 34 kuruş mu.. 

vakkat teminat verrr<:>si, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup 
göstermesi lazımdır. İhale gününden sekiz gün evvel Kastamonu Vi.. 
liyetine müracaatla bu işe ben:ıer iş yapmış olduğuna dair vesika ib. 
razile bu eksiltmeye girebilmek için alınacak ehliyet vesikası. 

939 seneııine ait ticaret odası vesikası, 
6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten 1 saat evveli

ne kadar Nafıa :i\1üdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisli. 
ğine makbuz ını.ıkabiföıde vc:-rilE:Cektir. Posta ile gönderilecek makbuz. 
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola. 
tak gecikmeler kabul edilme;ı. (5336) 

1 

1 
1 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem 
Pavyonu ve tesisatının tahmini kesif bedeli (265397) lira t77J 
kuruştur. 

:t - 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. vazıyet planı, cephe ve maktalar dahil, 
24 parça 1/ 50 tatbikat planı. 

İsteyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabılıncte Ankarada 
Kızılay Genel Merkezinden, İs tan bulda Kızılay Satış Deposu Müdü
riyetinden alabilirler. 

3 -:- Eksiltme 10 - 8 • ~::ill tarıhlı perşembe gunü saat 15 de Istan. 
bul Kızılay Hanında Kızılay Deposu Mi.ıdı.iriyeti nezdinde 
müteşekkil ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

haiz olup eksiltme Komisyonuna göstermesi llzımdır. 
A - En az bir parçada 20 O 000 liralık bina inşaatını iyi ve ta

mam bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafia Müdürlüklerinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aiel Ticaret odası vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar İs tan bulda Kızılay Hanında Kızılay De· 
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile· 
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde ve. 

~~"--=""" 

rllecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olma!ı ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN : 

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

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele proj~si 

C - Umumi, fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 .. adet 1/500 vazıyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat 
planı (Cepheler ve makta1ar dahil). 

İsteyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilin. 
de Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve 1stanbulda Kızılay İstan. 
bul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 tarihli Perşembe giinii saat 11 de lstan. 
bul Kızılay };..•mında (Kızılay Deposu Müdüriyeti) nezdinde 
müteşekkil ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmey!! girebilmek için isteklinin 8371 hra t:ız Kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları ha. 
iz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir pa~ada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve ta. 
marn bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafia Müdürlüklerinden alınmış fenni ehliyet vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası. 

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

', ............................. ~ 
Ticaret ve Zahire Borsasında intihap 
intihap Heyetinden: 
Yapılan intihabat neticesinde bir azanın rey itibarile ekseriyeti mut. 

lakayı ihraz edemediği anlaşıldığından bu bir azalık için 27 Temmuz 939 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 den 13 e kadar mütemmim in
tihap icra edilecektir. Hakkı intihabı haiz olanların mezkur gün ve saat
te Borsa İdare Heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri rica 
ve ilan olunur. 

Gaz Maske Fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde vukuf 

sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı makineleri. 

nin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Makinist, ihtisası dere

cesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile angaje edilecek, on. 

dan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliplerin hizmet ve kifayet ve. 

sikalarile Yeni Postane civarında Kızılay Hanında, Kızılay Deposu 

Direktörlüğüne müracaatları. 

............................................. 1 

Çoru~ Devlet 
Amirliğinden: 

Orman lıletmesi Revir 

Ulus, Cümhuriyet ve Tan gazetelerinin 20, 25. 30 Haziran ve 5 Tem. 
muz 939 tarihli nushalarmda neşrolunan "Borçkada kurulacak kereste 
fabrikası için satın alınacak lokomobil vesair ormancılık alat ve ede~ 
vatı" hakkındaki ilanda zikredilen teklif mektuplarını verme müdde
tinin görülen lüzum üzerine 10 Ağustos 1939 tarihine kadar uzatıldıih 

ilan olunur. "5455,, 

Erzincan Müstakil Vakıflar Memurluaundan: 

No. Bedeli M. 
\ Lira K. 

r 34 14.35 
36/ 6.37 8 5500 00 
38 10,39 12 
40/ 14;41/16 

Vakfı Cinsi Mevkii Hududu 

yedi bap Gazi. P. Sağı muhte-
Müftü dükkan C. Sö. lif eşhasa sa- 412 5 

Abdullah ve han, ğütlü tılan vakıf 

otel kahve dükkanlar. Solu yi. 
karşlsm- ne muhtelif eşhasa 
da satılan İzzet (paşa) 

vakıf dükkanları 

arkası Hışır Nuri 
ambarı ve saire 
dükkanları ceohe~l 
meydan. 

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

. :·oeylet Oeinir'Y'oltarı ve Limanları işletme U. idaresi ilaniar·ı 
Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet Metal izabe ocağı 8 eylCıl 

1939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 187,50 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
1'omisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Hay. 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5523) 

3. Kor Komutanbijından : 
l - 3. Kor İnşaat şubesinde çalışmak üzere (250) lira ücreti ~eh. 

riycli yüksek diplomalı bir mimar alınacaktır. 
Taliplerin 27 • 7.939 gününe kadar Çorluda Kolordu İnşaat şubesine 

istida ile müracaatları. 
2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal kağıdı, tercümei hal, ve asker. 

lik vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikalarını istidalarına rap-
te-tmeleri lazımdır. (5172) (129) 

Darphane ve Damga MatbaaSI Müdürlüğünden : 
ı - Yerli malı yüzde 99 saf 50 ton külçe kurşun 300 ton vestfalva 

Almaıı ızabe koku ve 8.000 kilo Sudan zamkı kapalı zarf. 

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

3 - Külçe kurşunun muhammen bedeli on dört bin ve muvakkat 
teminatı 1050 lira, izabe kokunun dokuz bin teminatı 675 lira: Sudan zam. 
kının altı bin, teminatı 450 lira, Alman kokunun iki bin beş yüz seksen. 
teminatı 193,5 lira, Kriple maden kömürünün bin seksen, teminatı 81 
liradır. 

4 - Kurşunun eksiltmesi 8-8·939 izabe kokunun 9.8.939 zamkın 
10.8.939, Alman kokunun 11.8.939 Kriple maden kömürünün 14.8.939 
günkri ~aat 14.5 da idaremizdeki komisyonda yapılacaktır. 

5 - Istekliler şartnameleri almak ve mühürlü nümuncleri görmek 
üzere 22.7.939 tarihinden itibaren hergün saat 14.16 ya kadar idaremiz 
muhasebesine müracaat debilirler. (5381) 
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Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 

• O A'( Vf Rts.\YE 

DUO • FONE: daireler ve odalar ara· 
sında yüksek sesle konuşma cihazları, 
tesisatile birlikte 75 liradan ittbaren 

• 6 Al VtRf.5lYf 
Her fiatta, 15 sene garantili lsviçre 
kadın, erkek cep ve kol saatlri • 15 
taş, çift maşa • kadın altın saatleri. 
Komple 29 lira 75 kuruştan itibaren 

Komple erkek bi$:ıkletleri: 59 
62 

Lira 

" 
kız ,, 

Müessesesinde Taksitle Satış 

6X6 • 1 : 2,9 objektifli BOLDA fo. 
toğraf makineleri 6 ay vade 

Sobalar • 
Avizeler • 
Vantila. 
iörler • 
Ütüler • 
tıa Ha· 
va9azi 
Ocakları · 
Hediyelik 
Eıyalar. 

Taksitle 
Satılar. 

KAPPEL Alman yazı makineleri 
6 ay taksit 

Merkezi: Cad. No-3 6 ot.o 

5 • 40 Mum 1 Galata : Bankalar Beyazıt: Üniver- Kadıköy: İskele spor mağazası. 

caddesi No. 47 site Cad. No. 28 Cad. No. 33 - 2. Büyükada: Gülis- Garantili ampuller 

Voyvoda han ze. Elektrik idaresi Diğer satış yerleri: tan Cad. No. 2 Li... 19 Kuruş 
min kat, Tel: 42769 karşısı. Beyoğlu: İstiklal geroz mağazası. 

H O R N Y P H O N Radyoları 12 ay vade ile 

· Yapı ve imar iıleri, Kalorifer ve · 
Elektrik Tesisatı ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılma~ta olan Atatürk 

lisesi tesisatıdır. 
Keşif bedeli 154425 lira 11 kurı-ştur. ' 

2 - Eksiltme 11.8.939 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekaleti yapı ve 
!mar işleri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya.. 
pılacaktır. 

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

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

Bu \'esika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel is. 
tida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine müracaatla ve dilekçelerine tm az 
bir kalemde 40.000 liralk kalorifer ve elektrik tesisatı işi yaptıklarına 

dair i§i yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu 
~üddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye. 
ceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 11.8.939 cuma 
günü sant 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi. 
]inde teslim edeceklerdir. 

P"stada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3180) (5421) 

Maarif Vekilliğ!nden: 
Kütüphane Me:nuru Olmak lstiyenlere 

1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak 
oıan kütiiphane menıurluklarma en az orta okul tahsili görmüş dört 
memur alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 ağustos 1939 tarihinde Ankarada 
ve İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulundukları yerler Maarü 
Müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş ve 
sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına dair olan vesi
kala?'iyle çalrştıkan yerlerden alacakları iyi hizmet vesikalarını rapte. 
dereil en cok 31 temmuz 1939 pazartesi günü akşamına kadar şahsen ve. 
ya y. zı ile vekillik kiitüphaneler müdürlüğüne müracaat etmeleri la
zımdır. 

4 - Müsabakaya istirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve sağ. 
lık durumları bu meslekte çalışmıya elverişli olanlar altı aylık namzet. 
lik müddetlerini İstanbul kütüphanelerinde geçireceklerdir. Satış dev
resi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılanlar kur'a çekmek su. 
retiyle boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedileceklerdir. (3140) (5342) 

Sahibı ve Nesriyat Müdürü Halil LQtfü OÖRDÜNCO. Gazptecilik ve 
Nesrivat T. L. Ş. Basrldığ'ı :veJ' TAN Matbaa51 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za
manda harap olmıya mahkum
dur. Terkibindeki tuzlu madde. 
!erden dolayı ter bilhassa ku
maşlarm rengini boyar. 

elbiselerinizi, iç çamaşırlarmızı 

tere karşı.korur. Teri kesmez, 
sadece 'mecrasını değiştirir. Her 
eczane ve ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakim
liğinden: Cerrahpaşa Hubyar mahal
lesi Koca Mustafapaşa caddesi 112 
sayıda oturmakta iken 3 - 4 ay ev
vel memleketine giderken yolda ve. 
fat eden Tahsinin tarihi ilandan iti
baren alacak ve borçlularının bir ay 
ve iddiayı veraset edenlerinin üç ay 
içinde mahkememize müracaatları, 

aksi halde terekesinin hazineye dev
redileceği ilan olunur. (19130) 

ZA Yl - 1334 yılında İstanbul Da. 
rülmuallimini aliyyesinden aldığ1m 

tasdiknameyi gaybettim. Hükümsüz. 
dür. - Ihsan Ozkaya. 

Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

Kabul Şartları : 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

khleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

memur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta· 

hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bü· 
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddetj 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait ola· 
caktır. 

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

6 - Okul 15 F.ylfıl 939 da tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kab.ul şartlan şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmak . 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazitt! 

görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra

l'Vlru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,. 

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

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

li~çe tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.,, 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 

eklenecektir.,, 
F - Evli veya nışanll bulunmamak "l:!;vveıce evlenıp bosanan· 

tarla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.,. 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkanldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı 

veyahu1 s1hhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettiriJecek mektep mıısrfalanm ~mamen ödeyeceğine ve gösterdiği 

vesikaların tamamE>n doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefillı 

bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir 

9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlat Ankarada
kiler M. M. v. Shh tş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali· 

likierine. kazadakiler kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V Shh İş. D ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. tş 

D. ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir ..• 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERJ GIBI ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan talep vukuunda yeni katalo,ğ e:önderilir Tel: 21964 

SİNGER saatleri YENİ MERKEZ MACAZASI: Eminönü. tramvay cad. 
No. 8. Şubesi: Emi~önü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. 

Mobilya Y aptırdacak 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden : 
A - Fakültenin yeni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobil. 

ya kap:ılı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel 50.017 lira 76 kuruştur. 
C - İstekliler fenni şartname ve resimleri almak için Ankara 

mektepler muhasebeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacaklo.rı 
makbuzla Fakülte hesap memurluğunr. müracaat edeceklerdir. 

Ç - Yüzde 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 kuruştur. 
D - İhale 27. 7-939 perşembe J!Ünü saat 15 te Ankara mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evveline kadar mezkur muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulun-
ması lazımdır. (2582) (5039) 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
1 - Askeri dikim evleri için imtihan edilmek şartiyle mütehassıs ma

kastar terzi ustası alınacaktır. 
2 - Serait amirliktım öğrenilebilir. 
3 -- İsteklilerin bonservisi diploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile bir. 

likte 7 / 8/939 tarihine kadar Tophanede İstanbul levazım amirliğine mü
racaatları ilan olunur. (5269) 

_ ........................................ ~ 
Sporcular ve kamplara 

gidenlerin 

Nazarı Dikkatine : 
A vrupada büyük rağbet kazanan ve 

subaylara çok yarayan 3 renkli 

i o 
Askı tenerleri gelmittir. 

Her yerde DA1MON pillerini ve ampullerini de ısrarla 

i~teyiniz. DAIMON markasına dikkat ediniz. , 

25 - 1 - 939 

YENİ BİR TEN· 
GÜZELLİGİNE 

doöru atalacak 

JADIM 

Bunı,ultlar 
izale e-lilebilir. . . 
Viyana Onivenitesinden bir Profuör -
Biocel - Tabir ettikleri Gençlitin ca· 
zip bir unturunu keşfetmi,tir. Bu 
cevher h•lihnırd• peııbe renkteki To
kaloa Kremi terkibinde mevcut1ur. 
Cildin bu yegane unwrunu alcpml•rı 

- yatmudn evvel tatbik ediniz 
Iİ• UJUrlı:en, o ; cildioiıi 

,...,..,,_ __ bealer •• ~ı:ıç!!fti!'ir . 

ze, aennin ve 
lcadif• gibi yum\:pk ve liyab nolıta• 
ludaa kurtarmalı içia her ubab be· 

; 

1 

Semeresi 

yu · Reokdaki Tolı:llfoıa · 
Kremini IÜrİİoiiı. 

rayet emin •• 
memnuniyet bah!J(lır. 
40 yaşlarınd• garüaebilirler. Yq~a 
i:ı:lerioi gidirere~ bir Gen~ ~ı:ı:ım ıu· 
ıel cildini ikame eder. Cıldıa uıurunı 
~ıao Tokaloo kreminin semere•i p
yaoı hayret~r. fw!emoun kalmay•nlar 

. para1ını gen alabdlrler. 

Yatak, yemek ve çalıtma 

odalariyle salon takımları 

velhasıl hernevi mobilyalar; 

BAKER (eski HA YDEN) 
mağazalarında tefhir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait prtlarla sa
tılmaktadır. 

KAYIP - 1650 numaralı sandalcı 
ehliyetnamesi, sıhhat raporu, senedi 
bahri, kazanç karnesi ile • makbuzu 
kaybettim. Yenilerini ahc~ğı~dan 
hükümicri yoktur. - Hasan _Çom. 

I 

ANKARADA 

KiTABEVi 
ı<lgıtcılık ve her dılde kıtap, mecmua, ga~ete 

ııparışlerı kabul eder lstanbul gazete ve 
mecmuaları A n k a r a um um ı bay 11 d ı r 

Antakyada 
T A N' 

gazetesinin yegane satış yeri 

Ahmet DEBBOY 

ticarethanesidir 


