
r t . Cumar esı 

29 
TEMl\IUZ 
1 9 3 9 GÜNLÜK SllASi HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gıuon diyor ki: 

'Her tıclr bu kltıptı gilaterdlğlm uıullerl tıtblk etmek ıuretlle 

bir iki 11ne gibi k111 bir zaman içinde mUfterllerln adedini bir 

mlıll arttırablllr. Ben bu kitabımdı a lze bu sanatı ilğretlyorumM. 

Fiyatı 50 kurut-

Maarif Şôrası1 

müzakereleri 
Dünkü iki içtimada 
Münakaşalar Oldu 

İtalya İle 
·Aramızdaki 

Dava Nedir? 

H atayın anavatana ilhakı 
kararmdanberi ltalyan 

matbuatı Türkiye 'te Franaa 
ve bu iki memleket araaındaki 

,-- --,, ----~ .uctrıya-
ta devam etmektedir. 

Önceleri . ltalyan matbuatı 
daha ziyade Fra.maya çatıyor, 
Milletler Cemiyetinin kendiıi
ni man<later tayin ettiği bir 
toprağı hatkaıına terkedemi
yeceğini iddia ile iktifa edi
yorlardı. 

Cümhurreisimizin, Maarif Şurası Azalarile Refika /arını Kabullerine Ait iki lntıba: 
Bayan lnönü, Univerıite Rektörü ile görüıüyorlar. 'Milli Şef, Şura azasına iltifat ediyorlar. 

Cümhurreisimizin Kral 
ile Mülakatı Muhte.me·ı 

İ vukuhulacak.tır. 
: ......................... -......................... . 

Münakalat Vekili . _ 

. Geliyor 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya. 

nın tetkiklerde bulunmak üzere pek 
yakında şehrimize geleceği duyul -
muştur. 

ilan Edilecek 
• Londra, 28 (Hususi) - Londra ve müzakerelerin "hiç te gayrimüsait 
Parisin salahiyetli mahafiline göre, olmıyanı, bir hava içinde cereyan 
bu akşam Paris ve Londrada bir teb. etmekte olduğunu beyan etmekte. 
liğ neşredilerek Moskova muz:akere- dir. 
lcrinin siyasi sahada kafi derecede Müazekereler yann veya 6bürgün 
Uefılemi§ olmttsuı bihaen, üç devlet de devam edecektir. 
o--.ı-~ :ı-1··- ____ ,.z.. Jlrc:ri-. tngılız; murahha•ınrn raporu 
müzakerelerin başlıyacağından \hah. Londraya geldi 
sediJe~lttir. ' 

' Biı müzakereler siyasi mifaakerele- Londra, 28 (A.A.) - ~re~lin Sa-
~e muvazi bir surette devam ' edcc~k, rayında yapılan son görüşme hak. 
belki de arada Moskova hükümeti, kında Seedin ilk kısa raporu bugün 
Lehistan. Romanya ve Türkiye .ile Hariciyeye gelmiştir. Raporun Rıuh-
iki taraflı anlaşmalar müzakere ede- teviyatı hakkında hiç bir malumat 
cektir. 1 verilmemekte ise de, Moskovada ye-

ni bir müliikata intizar edilebileceği · ' Moskovada üç devletin mümessil. 
kaydedilmekte, bu da görüşmelerin 

leri aras'ında yapılan müzakrelcr ka. 

.................................................... 1 
Kral Karol ı 

izmire Gitti 1 
İzmir, 28 (Tan :Muhabirin -

den) - Romanya kralı Karol i. 
le Veliaht Prens l\lişcl, bu nk. 

i şnm saat 20.22 de hususi bir yat 
f ile limanımıza .geldiler. 
İ Vali Etem Aykut ile Beledi -
: ye Reisi Behçet Uz, ynta gide -
i .rek kendilerine (hoş geldiniz) 
i dediler, Kral Karol biraz sonra 
İ yattan ayrılarak ktıraya çıktı 

: ve Şehir gazinosuna gelerek bir 
5 müddet oturdu. Bu arada izmi • 
1 rin gece manzarasını çok beğen. 
i diğini söyledi. . 
! .................................................... . 

Amerikan· Japon 
Ticaıret Muahe

desinin Feshi 
seyri hakkında son günlerde hasıl o. 

ti oir
0 

netice vermemiş olmakla be-
lan müsait intibaı idame eylemekte. • 

raber İngiliz mahafili görülen . terak 
dir. · 

kiden memnundur ve bu mahafil 

Tesirleri 
Moskovada Bahriyeliler günü 

Fakat bu netriya.t günden 
güne geni9ledi. Türkiyeye de 
hücuma batladılar. Suriye A
rapları üzerinde, Türkiye a
leyhinde propagandalara ger
mi verdiler. Ve nihayet Ha
tayda hrristiyanlara zulüm ya

pıldığını iddiaya batladılar. 

.Moskova, 28 {A.A.) - Uün bahri. 

1. N G ,. L ,. z F.r.I. L o s u n u n . s AR K"I ~AK D EN ,. z yeliler günu mi.ınasebetil~. Kremlin. 
de Bahriye kumandan ları, siyasi me-

l / · murları ve deniz inşaatı endüst:-isi 

Vaşington, 28 (A.A. ) - Gazetecile
ri kabul eden B. Hull, Hnriciye Ne
zaretinin Japon. Amer!kan muahe
denamesinin fesh ine takaddüm ctıne-
si icap eden evvelden ihbar müddeti. 
nin ikincikanundn inkız..:ısına kn:lar 
Uzakşarktaki vaziyeti dikkat!e gözö
ni.ınde tutacağını ve ondan sonra ne 
gibi bir hareket icra etmesi lfızım ol. 
duğuna karar vereceğini beyan et
miştir. 

B ütün bu tenkitlere, bütün bu 
hücumlara Türk matbuatı ve

kar ve sekinetini bozmaksızın la. 
sım gelen cevapları vermekte gecik. 
medi. 

Fakat son gelen İtalyan gazetele. 
rinde Hatay üzerinde tasarruf iddia
larına, ve Türkiye ile İtalya arasında 
Hatayın münaziünfih bir dava ola
rak kalacağı gibi gülünç sözlere te. 
sadüf ediyoruz. 16 temmuz tarihli 
İl Popolo d'İtalia gazetesinin "Mese
le denizlerdedir" başlıklı imzasız bir 
yazısında deniliyor ki: 

"Cenevre veya San Remo olsun 
olmasın, asıl mesele Akdenizde Fran. 
sanın kendisine ait olmıyan bir top -
rağı, İtalyanın Akdenizdeki hayati 
menfaatleri aleyhine, başkasına ver
mekle ortaya koyduğu muvazenesiz. 

liktir. Ve böyle düşünen İtalyan hü. 
kumcti, İskenderunun Türkiyeye ve
rilmesi hususunda en etraflı fikirle -
rini Fransaya bildirmiştir. Demek o. 
luyor ki, İskenderun heniiz halledil
memiş ve binaenaleyh halledilmesi 
lazım gelen bir mesele olarak kal -

maktadır. Bu hüküm, İtalyan milleti 
denilen icrai kuvvet tarafından icrai 
bir hale konacak olan, ve Milletler 
Cemiyetinin kararları fevkinde bu • 
lunan İtalyanın hükmüdür.,, 

Yani, İtalyan gazetesi demek is.. 
tiyor ki~ İskenderunu Türkiyeye ver
mekle mesel~ halledilmiş değildir. 

Hatayın Türklerin eline geçmesi Ak
deniz muvazenesini İtalyanın 

(Sonu Sa: 10; Sü: 

Halara 
Zırhlısı 

• • 
ızmıre 

Gidiıor 

"' MANEVRASI BASLIYOR mümessilleri şerefine hükumet tara-, I fmdan bir kabul resmi tert!p edilmiş 
f · I ve bu kabul resminde ezcümle s•.a-

---------------- lin, Molotof, Voroşilof, Kaganoviç, 

MANEVRAYA HAVA FiLOSU DA GiRECEK Kalinin, Mikoy;lln ve saır hükumet 
. ve parti erkanı hazır oulunmuştur. 

Izmir, 28 (Tan Muhabirinden) - İngiliz Malaya ı:ırh1ısı 
(Sonu; Sa: 10 Sii; 5) 

iki ağustosta limanımıza gelecektir. Dost ve müttefik Ingiliz 
devletinin zırhlısını karşılama;k için parlak istikbal programı 
hazırlanmaktadır. Geminin~. futbol takımı ile İzmir muhteliti 
arasında da iki maç yapılacaktır. 

··-·······-· .... ...=..·. _' _ • Bütün lngiliz kuvvetlerinin 
· · iştirakile yapılacak manevralar 

Rakılar Hafifletilerek 
istihlak Azaltılacak 

• Lonqra, 28_(Hususi) - İngiltere 
donanmasının Mısır sahillerine ve 

1 

_şarki Akdeniı;e_ ait kara, deniz_ve ha- _ 
va kuvvetlerinin iştirakiyle 15 • 17 

Bira~~n Şişesi 20 Kuruşa indirilecek 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 

aguşto'sta yapacağı manevralara bü: Karadeniz dün sabah Inhısarlar U. 
yük b~ ehem.miye~ verilmektedir 
Manevralara İngilterenin Mısırda 
bulundurduğu kuvvetlerin heps1 gi.: 
recektir. 

Şarki Akdeniz manevralarının 
ehemmiyeti 

İngiltercnin . Akdeniz filosu başku. 
· manda~ının İstanbul sularını. İn • 
ciliz l\lalaya zıhlısının Ağustos 

• başlarmda İzmiri ziyaret etme i. 
ni tniiteakıp yapılacak Mısır ma • 

· nevraları,- Şarki Akdeni:ıln emrİi· 

yeti bakımından büyük bir ehe~-
miyet kaznn~aktadw. Çünkü 

mum Müdürlüğüne giderek saat 12. 
30. a kadar meşgul olmuş, son ver
diği direktifler dahilinde şımdiY.e 

kadar ·yapılan hazırlıklar üzerinde 
izahat almıştır. · " . 

Raif Karadeniz öğleden sonra 
tekrar "f~hi~arla; id~resi~de" meşgul 
olmuştur. Vekil"yarın Ankaraya ha-
reket eaecektk. . . • 

• 
Yen,i bira fiyatı 

. . • Ankara bira fabrikası ve tesisa -
tının Devlet Ziraat· işletmeleri Ku • 
rumundan İnhisarlar idaresine devri . , 
bugünlerde ikmal edilecektir. Önü • 
müzdekisalı günilncı~n itibaren birayı 
Inhisarfar idaresi imal edec~ktir. Bi-

Malaya zırhlı•ı Maltadan ayrılırken 

· Şarki Akdenidn eniniyeti.-her ha. 
kımdan düşilniilmüş, ve· her ihti
mal hesap edilerelC · muhhil ted. 
birler alınmış ve hu suretle her. 
hangi bir tecavüz hareketinin kati 
bir mukabele görmesini temin 

(Sonu Sa: 10, Sü: 6 da) 

t'a fiyatlarının ucuzlatılması üzerin. 
de yapılan tetkilcl~r de bitirilmek Ü

..ercdir. Biraya yeni tesbit edilecek 
ve şişe başına yirmi kuruştan daha 

(Sonu; Sa: 10 Sü; 5) · Rail KaraJ eniz: 



z 

PENCEREM DENi 

Po Vadileri 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

Dün çıkan eazetcle:rde şöyle bi:r 
fık:ra var: 

#'Alman kara ordusu umumi er • 
kinıharbiye reisi general Haldorun 
riyasetindeki blr askeri heyet, İtal • 
yan ordusunun Po vadisindeki ma • 
nevralannda hazır bulunmak ilzere 
İtalyaya gidecektir." 

Bu satırlan okurken hatınma bir 
zamanlar o vadide dolaşan Türkler 
geldi. Kütüphanemden geli§I güzel 
bir tarih kitabı aldım. Mevsua temas 
eden şu satırlan iktibas ettim: 

''Türklerin Arnavutlukta Vene • 
diklileri afır bir inhizama uirattık -
lan ,On üzerinden henüz bir ay geç. 
mi!ti Jd bizzat Venedik ciimhuru 
Türklerin Krı~ ol bölgesine indikleri
ni ıördU. Arnavutlufa girmeleri hoı 
görillmeyen Türkler İtalya toprak • 
larında cirit oynamağa baılamıılar-
411. 

"Bu haber üzerine Venedikli~r 
fütur içinde kalmışlardı. Gerçi biri 
Gradiskada, biri Kogliyanada kurul. 
muş olan iki müstahkem ordugah ile 
Akile ci\'anntla İzonzo mansabından 
Gerçe kadar uzal an fasılasız hat Ü· 

zerindeki hendekler Türk istilasına 

karıı durmak için ) apılmıştı. Lakin 
1477 birincitC3rin başında Gradiska 
ordugahında Türklerin gelişinden 
\enüı hatier alınmamış oldui:ru hal • 
de onlar, Gerç köprü ünıi zaptet • 
ml!tili!r. Bosna sancak beyi Turhan 
oflu Ömer, bu köprü üzerinden bin 
aUvari geçlrdi. İkinci bir fırka da 
Dehri yüze yüze geçerek pusuya gir. 
dl. 

''Ertesi gUn Omer, Venedik gene· 
rali Jeroninıo Nuvelloya meydan oku 
da. O da • emri altındaki askerlerden 
Slkılarak - muhareb!~İ kabul etti. 
tık müsademede Türkler kaçar gibi 
glründUlcr. Nuvellonun oğlu, Os • 
manlıları takipte ısrar e)ledl, bu su. 
retle • bir ~ün evvel hazırlanmış o • 
lan • pusuya dilştil ve kendisiyle re. 
fakadnde bulunanlar Türk kılıcın • 
~an geçtL 

"Bu vaka bUtUn Venedik ordusu
nun ezilmesine sebep oldu. tfrdu da. 
idarak herkes kaçtı. Baba • oğul iki 
NuveJlo harp meydanında kalm1şlar. 
dı. Kendilerini kurtarabilen pek az 
kimseler de civardaki kalelere iltica 
eylediler. Turhan oğlu Ömer bey, sli
varilerini hemen İzonzo ile Tagliya. 
mento arasındaki O\ aya yaydı. Bir 
ay biltUn bölgeyi titretti. Sonra Tng
liyamentoyu geçmek istedi. Tiirklcr, 
bir çok orduları kıyılarında bocala. 
tan bu me~hur nehri • küçük bir 
ıüçlükle karşılaşmadan aştılar. Neh. 
rin sahilindeki asker çoktan kaçını 
'bulunuyordu. Türkler de hiç silih 
kullanmadan ilerleyip bu nehir ile 
Piyav nehri arasını istila ediverdi • 
ler. Artık bonzo, Tagliyamento. Pi. 
yav ve Po vadilerinde Türk atları 
ld'niyor, TUrk mızrakları parlıyor \e 
TUrk akıncılan doluıyordu. İtalya· 

nın on beşinci asırda kara ve deniz 
kuvvetleri bakımından en kuvvetli 
parçuı olan Venedik cümhuriyetinl 
idare edenler ve halktan çoğu, Türk. 
Jerln kuv, etli meşalelcrle sık sık 

)'aptıkJan şehr • il~ ini kulelerinin U. 
2erinden temaşa ettiler. 

İşte Alman erkinıharbiye reisi • 
nin ziyaret edeceği vldller bu yer • 
)erdir. Gecelerin daima ıebe bulun. 
masına ve siyas~t aleminin de sür • 
prizlerle dolu olmasına ıöre yakın 
bir günde ayni vadilerde Alman or • 
dalannm ıehr • iyin yapmıcaklan
nı, İtalyanların da • dört yU:ı altmış 
iki yıl evvel oldufu ılbl yine pencere 
ardınun, perde arkasından o tehr 
Ayinleri temaıaya dalmıyacaklarını 

kim iddia edebUir? .• 
"Olmaz olmaz deme, olmaz ol • 

maz!" 

* H: 
1 - M. A. iter lmıalı mektup Hhlblne: 
Tıtklklırlmı dıvam ediyorum. Kanaa· 

timi, bu lncılımıler, eonunda arzıdıu. 
ıım. HOrmetlır. 

1 - TUnılbatı - Jurnal tokalı - Nu
JHra: t - Bay Hu!Oıl B11mau: 

Cıvabımı, bUyDk bir hicap Ilı ıundum. 

HOrmıtlır. 

Akıehlrde Dikit Kursu 
Ak,ehir, (TAN) - Halkevinde, 

bir ay devam etmek üzere, kadınla. 
ra mahsus parasız bir diki§ ve nakış 
kursu açılmıştır. 

Sarı yerde 
Orman 
Yangını 

Dün Karacaahmette 

ikinci Bir Yangın Çıkh 
Sarıyer kazasfna bağlı Demlrcikö

yu civarındaki oı:.manlarda buyuk bir 
yangın çıkmış, on binlerce metre mu. 
rııobalık bir saba tamamen yanıp 
klıl olmuştur. 

Yangın saat 14 te çıkmr tır. Ateşin 
süratle buyüduğüniı gorcn jandarma 
kumandanlığl Demirel,"' ekerlya ve 
Uskumru köylerine postalar çıkara. 
rak kbylülerl yangını söndi.irmlyc da. 
vet etmiştir. Nihayet kôylı.Uer, ve o 
civarda kampta bulunan mektep ta
lebeleri, piyade ve topçu e!radınrn 
yardımları ile ateş altı saat devam et. 
tikten sonra saat tam 20 de bastırıl. 
mıştır. 

Yapılan tahkikata göre, Demirci. 
köyündenHayatl ismlnde birinin hos 
tnnında, kahve pişirmek üzere y:ık. 
tığı ateş yangının çıkmasına sebchf. 
yet vermiştir. Yanan orman miktarı 
henüz tesbit edilememiş olmakla be. 
nıber, bunun 40 - 50 bin metre 
murabbaından eksik olmadığı anla· 
şılmııtır. Hayati yakalanmı~tır. 

* 
Dün Çengelköyünde Emlaki mnıi. 

yeye ait bır 6ostan içincekl çalılık. 
lcrdan yangın çıkmıştır. Bir kısım 
çalılar yandıktan sonra sondurülmlış 
tür. Bundan bir kaç saat sonra da 
Karacaahmet mezarlığında ikinci bir 
yangın çıkmış ise de bu yalnız me. 
zarlrğın bir kısım otlarının yanma· 
sile bastırılmıştır. ;Ifer iki yangının 
da meçhul bir şahıs tarafından a'tı. 

lan sigaralardan -ileri geldıgine ihti. 
mnl vcrilmckU:: vo tahhikııtıı dovsım 
olµnmaktadır. 

* Heybeliadadaki yangından sonra, 
Ada çamlarının muhafazası için tak. 
viye dilen rnuhaüzların da kafi gel
miyeceği anlaşılmış ve daha geniş 
bir kadro yapılmasınaltarar verilmiş. 
tir. Bunun için şehir meclisinden 
munzam tahsisat istenileccktir. Bu 
ic:le beraber yanan yerlerle Adanın 
ağaçsız kalmış yerlerine yeniden 
çam dikilmesi temin edilecektir. 

Tramvay ve Elektrik 
idaresi Kadrosu 

Tramvay, Tünel ve Elektrik işıet. 
roeleri, 15 ağustosta fevkalad~ bir 
toplantıya davet edilecek olan şehir 
meclisinin tasdikine arzeuilrtıek ilze. 
re idare memurin ve müstahdemini
ne ait olmak tizere muvakkat bir 
kadro hazırlamıştır. Bu kadro knnu
nusaniye kadar, tecrube mahiyetin. 
de o~mak üzere, tatbik edilecektir. J. 
derenin esas kadrosu ancak kanunu
sanide hazırlanacaktır. Bu kadro sı
rasında, idare ile müstahdemin ara. 
sındaki idari, mali ve hu~uki esa:;lar 
dn yeniden tesbit edilerek :nukave. 
leye bağlanacaktır. Amelenin miişte. 
ki bulunduğu noktalar da. bu esnada 
halledıteceliur. 

SUAL 
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1 f stanbulun Süt İşi 
IZiraat Vekili Süt Tesisatı için= 

Darendede 
Selin 

Tahribatı 
= 1 Hükimetin Yardımını Bildirdi Bir Nahiyede 17 Ev 

Tamam en Yıkıldı latanbulun aüt İfiyle, Ziraat Vekaleti de YG: 

kından aliıktular olmaja lıarar vermiftİr. Şeh
rimizde bulunmakta olan VeWl Mulalia Erk· 
men bu makaatla dün Vilayete •iderelt Vali ve 

pan lomiayoncı riyaset •tmif bulunan Y iikıek 

Ziraat En•titüıü Sütçülük ~enti Elırem Rüf· 
tü ile Belediye lktısat Müdürü Sallet Sezenin, 
Vekaletle temaı etmek ve aiit raporunun ana 
hallan haltlnnda izahat uermelr Ü.zere Anka-

Darena€cien yaziJ'ıyor: 
Kaza~ıza yağan dolu ve sürekli 

yağmurlar, pek çok zar:ıra sebep ol. 
muıtur. 

.. 

1 Belediye Rein Lutli K.ardarla •örüfmÜf ve süt 
i maeleıi hakkında yapılan etüde dair izahat = raya gitmelerine karar verümiftir. Ekrem Rüı· 
- almıftar. Bu izahattan aonra, Mulalia Eritmen 

Darende • Malatyaıo"esi üzerinde.. 
ki menfezler tıkanmış, iki nhşap köp 
rü yıkılmıştır. Manmafih kaymakam, 
iki gün içinde bunları tamir ettirmi' 
ve otomobillerin geçmesine müsait 
hale getirmiştir. 

: Vekaletin, lıtanbulun aüt i'iyle al&lttıJar ola- tü ile Sallet Se.zen bu makıatla bugünlerde 
S cağını, meydana getirUecek te,ekküle de nalı- Ankaraya gülecekler ve orada V •ltaletle tema. 
5 Ji yardımda bulunmalı auretiyle ıermayaine ederek kurulacak teşekkülün eaaılarını te•bit .. 
5 İftirak etme•i müminin oldufunu, bu tefekltü- edeceklertlir. Bu e•cularJan .onra, Belediye, 
E lün, Vekalete ait orman, mera ve hayvanlar- Ziraat Vekaleti ve süt mütehaın•lannclan mü· 

Ayvalı nahiyesinde 17 ev tama • 
men, 7 ev kısmen harAp olmuş, bu 
evlerin bütiln eşyamu seller götür. 
müştür. -S dan iıtilade eclebileceğirıi beyan etmİftir. Bu rekkep olmak üzere bir teşekkül meyJana 11e-- Açıkta kalan k!Sylüler, yaylada 
bulunanların evle1lne yerleştirilınl:, 
kendilerine kazamız merkezlndeıı 

yiyecek ve içecek yetştirllm\~tir. 

! konu,ma ve temas neticesinde, ıüt etüdünü ya- tirilecektir. 
;;,,,,,,,,, •• , •••••••••••••••• , •••••• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rr.r11111r. 

Yerli Mallar Sercılsl 
Mekteplilere 

Bedava Geıdir.ilecek 

Adahlar Suya 
Kavuşuyorlar 

Adalılarm susuz kalmamalarını te· 
Dün şehrimizde bulunan bazı me. mJn maksadile Devlet lıman işletme. 

buslarla eski Ziraat Vekili Faik Kt•r. led umum müdürlüğü kar gözetmek. 
doğlu Yerli Mallar sergisini ge:tmiŞ- snin Adalılara Terkos suyu verecek
lerdir. Al<şam üstü ha1k kütleleri 1 tir. Belediyenin Adadaki memurları, 
pavyonları doldurmuştu. 1 utanbuldan Terkos suyu istiyen A· 

Şile bezleri için aynlan pavyonda dalıların bir listesini hazırlıyacaklar. 
bu bezlerin bi.ıtün çeşitleri beğenil-1 dır. Bu listede su istiyenlerin istedik. 
mekte ve satılmaktadır. Belediye ik. I leri su miktarı yazılacak, sıı bedeli 
tısat müdürlüğü Şilenin bu kıymetli de liman işletmesinin resmi makbu. 
bezlerinin taammüm etmesini ko. zu ile tahsil edilecektir. Liman işlet
laylaştırmak maksadile Şilede bir mesi Adalara taşıyacağı Terkos Sb· 

kooperatif k~-.ılmasına :karar 1ıetmit yunu bekdiyeden beae1i mukabilin. 
tir. inhisarlar VekW, Raü Karadeni~ de o11lacaktır. 
dahi gclcook ,...,.o ••"~ •ı:•lt••lr +•lr. 
dirde büyük Dır bira pavyonu yaptı· 
rılacağını ve ucuz bira sattırılmasmı 
temin edeceğini söylemiştir. Mektep. 
lilerin de sergiyi gezmeleri ve yerli 
n1allarımız hakkında fikirfor edinme. 
leri için haftada iki gün sabahtun öğ. 
leye kadar sergiye dühuliyesiz gir· 
meleri kararlaştırılmıştır. Bugünle. 
rln pazartesi ve perşembe olarak ay. 
rılması muvafık görülmüştür. Evvel
ki gün sergiyi on dört bin kişi gez
miştir. 

Yeni Gedikli 
Jandarma Erbaıları 
Perşembe günü Ankara jandarma 

okulundan 106 gedikli erbaı diploma 
almıştır. Okulda mesleki ve askerl 
dersler takip ederek yctiştiri en bu 
gençlere diplomaları bizzat Dahiliye 
Vekili Faik Oztrak tarafından tevdi 
edilmiştir. Ayni znmanda birinci, i
kinci ve üçüncü gelenlere d~ müka. 
fat olarak birer saat ver-:1nı~tir. 

Liman isletmesinin •m +anlrlo ... A
da iskelesine y naş ılrtan sonra bele-
diyenin arazBzleri makine vasıtasile 
tanktan suyu alacak ve hazırlanan 

listelere göre bu sulan evlere taksim 
edeceklerdir. 
Yapılan tahminlere göre, şimdilik 

60 ton su Buyükada ihtiyacına kafi 
gelecektir. Talep çoğalırsa Adalara 
300 ton su sevkedllecektir. 

60 ton suyun Büyükadayn gönde. 
rilmesi 18 liraya mal olacaktır. GO 
ton su bedeli de 9 liradır. 

Bu suretle Ada iskelesine 60 ton 
terkos suyu, karsız 27 liraya çıkmış 
olacaktır. 

Adalılar, beher ton suyu evlerin1e 
teslim 40 - 50 kuruş arasında bir 
fivata tedarik edebilecek~erdir. Hiç 
bir klı- gôzetilmekslzin ancak bu fi. 
yat elde edilebilmektedir. 

Bir ton su günde 6 - 7 tene.kc su 
sarfetmek suretile bir evin bir haf. 
tDlık su ihtiyacını gidermektedir. 

Şarki Erdünlii 
Prens Bursada Mektep komutanı ve Dahilıye Ve. 

kili tarafından birer nutuk söylenmiş Bursa, (TAN) - Şarki Erdün E
mezunlara halka sevgı ile mt1amele mirinin oğlu ve Cumhurreisimizin 
etmeleri ve doğruluktan ayrılmama- Fahri Yaveri, Prens Nayif, meşhur 
ları tavsiye edilmiştir. G.?clikli erbaş- suvarilerimizden Saim Polatkan ile 
tar, memleketin muhtelif jandarma beraber tehrimize gelmiştir. Misafir 
karakollarına komutan olarak tayin ı Prens, vilbeti ve belediyeyi ziyaret 
edilml§lerdir. etmiştir. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

Doğu Vapurunun 

Muvazene için 
Safıtaya ihtiyacı Yok 

Almanyann en büyük vapur inşa. 
at müessesesi, Yavuz zırh~ısmı ya. 
pan Blum Und Fos tezgAhları ma
mulatı &300 tonluk Dolu vapurunun 
muvazenesi bozuk olduğu ve bunun 
için 150 ton safraya ihtijiç hissecm. 
d!ği hakkındaki iddia alakadarlar ta
rafından hayretle karşılanmıştı. 

Devlet deruz yonan idaresi de Do. 
ğu vapuru hakkında uyduruian safO: 
ra hikayesinin doğru olmadığını aöy. 
lemek suretile haberi tekzip etmiştir. 
Doğu vapurunun tesellümünü. ge. 

eiktirJ!n ~di~ vaourun ~hillJusım 
larında gorul..On \lt':;ı.AC.. tQJ' • ~,K..; 

!erdir ki, bunların da konfordan baş
ka hiçbir hususatla alakası yoktur. 
Bunun için devlet deniz yolları ida. 
resile Blum Und Fos te_zgahları ara. 
smda müzakerelere başlanmışt!r. Bu 
müzakerelerin kısa zamanda netice. 
leneceği ve noksanların da derhal 
ikmal edilerek yeni vapurun nlhayet 
bir aya kadar tesellüm edile~eği mu· 
hakkak görülmektedir. · 

T ırhan ıelerlere baflıyor 

Ayvalı, Kayna~a, Ilisuhsk köylerin 
deki hayvan ve mahsul zayiatı yir. 
mi bin liradan fazla tahmin edilmek
tedir. Balaban nahiyesine ballı Ye
dıköyde de hasarat ve zayiat mühim. 
dir. Bostahlar ve harmanlar su al. 
tında kalml§, altı sığır ve ki yllz ylr. 
mi koyun seller tarafından boğulup 
sürüklenmiştir. 

Darende kaymakamt, biltfln fell· 
ket sahasını gezmiş, köylüye acilen 
yapılması lazım gelen yardmıı ve 
bunun şeklin\ tesbit etmiş, ollndelı.l 
blitün vesaiti seferber etmi;ıtır. 
Kızılay şubesi de fevkalade bir tç. 

tima akdetmiş, felaketzedeler için u. 
munıi merkezden yardım Jsteınl§tir. 
Fevkalade kongre mahiyetinde olan 
bu içtimada, idare heyetinin ıeten 
soneki .faaliyeti de .tetkik .edilmiş ve 
Ilt.!.)\;u ,....... • - • -

çilmiştir .. Kamil Çomıı, Kızılay reisi 
olmuştur. 

Yeni imar Planları 
N'afıa "VekAfett, şehir mütehHllS1 

tarafmdan hazırlanmıt olan B•fik· 
ıaştaki Barbaros türbesi ve civarına 
ah plan üzeı;inde bazı tadilata lüzum 
göstermiit'ir. Mütehassıs, bu seferki 
gelişinde hem bu tadilat \lzerinde 
hem de Taksim • Tünel yolu üzerlndt 
(tılışacak ve kati planını haıırhya. 
caktır. Bu pllnlarla beraber Dolma. 
bahçe ile BeQeje kadar olan sahanın 
planı da hazırlanarak tasdi1'e aöGde
rilccektir. 

·aır Kadının Cesareti 
Kızılcahamam, (TAN) - Çeltikçi 

Akdoğanda 2 Ev Yandı nahiyesinin Elveren köyil muhtan 
Kızılcahamam, (TAN) - Ankara }{asanın kızı Emine, dağdan odun ge 

şosesi üzerindeki Akdoğan köyünde tlrmiye giderken, ayni köylU Arif 
yang~n çıkmıf, Rasim ve ~ehmet oğlu Ahmet ve kardeti Zühtü tara. 
isimli iki köylünün evleri, ahır ve fından kaçınlmıştır. 
samanlıkları, hiç bir şey kurtanla. Bunu duyan Eminenln halan ebe 

Tecrübe seferleri muvaffakıyetle 
neticelenen deniz yollan idaresinin 
Tırhan vapuru hafta içinde seferlere 
başlıyacaktır. Menin hafüna tansfs 
edilen yeni vapur lakenderuna kadar 
gidecektir. ' 

madan yanmıştır. kadın, hemen tabancasını almtf, fl· 
Yangının, her iki evin alleti tarla. ,ekliklerini kuşanmı9 ve kızı ara. 

da iken evde kalan çocukların nohut nuya çıkmııtır. Nihayet ormanın 
pişirmek üzere ydktıklan ateşten kuytu bir köıesinde bunlara rastla. 
zuhur ettiği anlaşılmııtır. mıf, delikanlılar kaçmışlar, ebe ka. 
"Yeni Mersin.. 12 Yaıında dın da Emineyi köye getırmı,ur. 

M lnd k "Y i M i , Blllhare tutulan Ahmet ve ZUhtrı 

gazetesi, 12 yasına basmııtır. Tebrik adltyeye verllın fer r. 
ers e çı an en era n., 

1 

i 1 dl 

ederiz. 

CEVAP 

TAKViM ve HAVA 

29 Temmuz 1939 
CUMARTESi 

7 inci ay Giln: 31 

1 
C - Galatasaray futbol takı .. 

mındaki Güneşli oyuncular kim ~ 
lerdir? 

içinde Maarif vekaletine nüfus ka· 
~ıdınııın musaddak bir sureti ile 
tahsil vesikalarınızı, okula devam 
etmediğiniz senelerde nerelerde 
bulunduğunuzu ve ne lilerle meş • 
gul olduğunuzu gösterir evrak ile 
dört fotografınızı bir istidaya rap. 
tederek gönderiniz. Bu takdirde 
arzu ettiğiniz liseye devam edebi • 
lirsini7-

billrsiniz, mektebe girebilmek içln 
Türk olmak, karakterinin düzgün. 
Iüjü okul muallimleri tarafından 

tasdik edilmiş bulunmak, bedeni 
ve ruhi sağlamlığı okul doktoru 
tarafından verlecek rapora uy • 
gun olmak llzımdır. Birinci ıınıf
lara ortaokullan pek iyi bitiren • 
ler, ikinci ve ilçilncil sınıfiara lise. 
lerin bu ıınıflarını iyi derecede bi. 
tirmif olanlar girebilirler. LeyU 

olarak girmek isteyenler blr isti • 
daya vesikalannı ekllyerek me • 
zun olduklan veya hllen okuduk. 
lan mektep direktor)üğüne milra. 
caat ederler. Okul idaresi mezktlr 

evrakı Vekllete gönderir. Dolru • 

dan dojruya Vekllete yapılan mil· 

racaatler nazan itibara alınmaz. 

Arabi: 13118 
Cem. ahar: 12 
Gunıı: 4,&8 - Ölle:: 
İkindi: 16.17 - Ak,am: 

Hızır: 85 
Rumt: 13!\S 
Ternmu:ı: 111 

12.20 
19.30 

2.411 C - Faruk, Rıza, Salahattin 

* S - Orta okulun son sınıfın • 
dan ayrılmıştım. 16 )'•şındayım, 

şimdi tahslllme devam etmek isti
yorum, memleketimizde hmuai Ji. 
selere girebilir miyim 1 

C - Orta okul tahsillnfze tek. 
rar devam içln İstanbul kültür df. 
rektörluğune mu)acaat ediniz. Tah. 
sile devamınız milmkiındur. Eğer 
sizin için kabil olursa orta okulu 
bitirme imtihanlarına giriniz. Bu. 
nun için nisan ve temmuz aylan 

.,,. 
S - Mardin ortaokulunu iyi 

derece ile bitirdim, mualllm mek. 
tebine girebilir miyim, 99raitl ne
dir, nereye mliracaat etmeliyim ! 

C - Muallim mektebine gire-

imtihanda ayni derecede mu • 
vaffak olanlardan ıehlt çoculdan 
tArclh edilir. 

Kabul edllenlerln bir taahhUt 

unedi vermni prttır. Buna, E • 

dirne, tıtanbul, İzmir ve Konyada 

kız, Adana, Balıkesir, Edirne, Er· 

zurum, lıtanbul ve Sıvaıta da er· 

keklere mahıua ölretmen okulla. 

n vardır. 

Yatsı: 21.22 - lmroAk: 

Hava Vasiyeti 
Yetllköy Meteoroloji istasyonundan •· 

1 
ıınan mammata ılke, hava yurdun Kara. 
deniz kıyılarında çok bulutlu ve mevzii 
yağışlı, Kocaeli ile E~enln Cenup kısmı 
ve Orta Anadoluda cçık, diler yerlerde 
bulutlu geçmlf, rQqArlu Trakya, Ege ve 
Karadeniz kı:yılannda ~imali, diler böl• 
gelerde Garbi istikametten orta. lmvvette 
esml5tlr. 

Dun tstanbulda hava a~k geçmiş, rlh
gı\r Şimali Şarkkien ııanlyede 3 - il met· 
re hızla esmiştir. Sant 14 te havı tazyiki 
1007,8 milibar idi. SUhunet en yilk8ek 
31,l ve en dU,uk 18,0 ıauU&rat olarak 
kaydedllntf,U... 
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IBUGüNI 
Danzig ve italya 

Yazan: Ômer Rıza DOGRUL 

D ünkü .t~lgraf haberleri .arasın _ 
da hırı, Journale d'ltalianın 

bir makalesini hulasa ediyor ve Dan. 
zig meselesi yüzünden bir harp çık
tığı takdirde İtalyanın Almanya ile 
beraber hareket edeceğini anlatıyor
du. 

İtalyanın Danzig ile doğrudan 
doğruya alakadar etmediği Journale 1 

d'İtalianm bu yoldaki teminatı ancak 
mihverin tesanüdünü göstermeğe 

yarar. Danzig, mihvercilerin demok
rasilere karşı oynamak ist·edikleri 
oyunun ancak bir parçasıdır. Fakat 
bu oyunun kozu, Almanyanın elin -
dedir. Nasd ki mihverin diğer bir 
kozu da İtalyanın ·elinde bulunuyor 
ve bu koz Cibutidir. 

~ 

Fakat Cibuti kozunun Danzig ko-
zu yanındaki kıymet ve ehemmiyeti, 
şüphe yok ki, münakaşaya değer. 

Çiinkü Cibuti kozunun oynandığı da· 
hi farzedilse, bu oyunun hesabını 

daha ileride görmek mümkiindür. 

Fakat Danzig kozu öyle değildir. 
Ve onun hesabı derhal görüleceği 

katiyetle anlaşılmıştır. Bu yüzden 
İtalyanın komşusu v·e mihver arka
daşı olan Almanyanın elindeki kozu 
Azami ihtiyatla oynamasını dilediği 

~üphe götürmez. 

. 'Milli .Je~~miz ls"!.et .. lnönü evv~lki ~ ak§a~ 'AnkaraCla ı bul buyurmu§lardı~. lnönü bu resmikabulde 
Rıyasetı Cumhur koJkunde Maar1f Şurası azalarını ka- Şurası cizalaından ızahat alıyorlar. 

Maarif 

Romanyada 
Milliyetler 
Meselesi 
-0-

Hüküm et 

Kararname 

Yeni Bir 

Hazırladı 

EmirAbdullah1 

Suriyeye Kral 
Olacak 

Muşanof'un 
• • • 
lngıltereyı 

Ziyareti 
Hükumet. Bu Ziyaret 

Hususidir, Diyor 
--o--

3 

Avrupaya 
~ir Ni9ah! 

Yazan: B. FELEK 

A vrupa, arzın en ufak fakat en 
dedikodulu kıtasıdır. Şimalde 

soğukkanlı İskandinavlar ve Finler; 
garpte dostlarımız İngiliz ve Fransız 
lar~ Belçikalılar, Felemenkliler, or • 
tada Almanlar, İsviçreliler, Lehliler, 
Macarlar; şarkta Ruslar, Balkanlı • 
lar, Tü:rkler, cenupta İtalyanlar, 
Fransız ve İspanyollar vardır. 

İspanyollar, İspanyada otururlar. 
Bizinıle en benzeyen tarafları biri _ 
mizin Avrupanın bir ucunda, diğeri
mizin öteki ucunda yer tutmuş ol • 
mamızdır. 

924 olimpiyadında Pariste idik. 

Bizim güreşçilerden Tayyann bir İs

panyol güreşçisiyle karşılaşması ica • 

bediyordu. İspanyol murahhası bize 

müTacaat etti: \ 1 \ ' 

- Birimiz Avrupanın bir ucunda, 

diğerimiz öteki ucunda iki komşu 

milletiz. Birbirimizi hırpalamakta 

fayda yok. Güreşçinize söyleyin de 

sert güreşmesin! Dedi. ... 
Böyle bir müracaat mevzuu olan 

İsJJanyol güreşçisinin ikıbeti n~ o -

lacağım siz kestirebilirsiniz. 
İtalyan matbuatının mihver bir. 

liğinden ve beraberliğinden bahset
melerine rağmen, İtalyan halkının 
Danzig yüzünden büyük bi:r harbe 
sürüklenmek istemedikMri şüph-e gö. 
türmez. Düçe, müteaddit nutukla _ 
rında, ortada bir harp sebebi gör -
mediğini söylemiş olduğu için İtal -
yanlar da bu söze güvenmekte ve o. 
ııun İtalyayı harp harici bırakacağı. 
na inanmaktadır. 

Bükreş, 28 (A.A.) - Rumen va· 
tandaşı olmak için milliyetler listesi. 
ne bir çok sebe!)ier doiayısile yazıl
mamış bulunan ve başta Macarlar ol
mak üzere ekalliyetler ta:rafmd<ın ıs
rarla ileri siirülen Rumen vatandaşı 
olmak talepleri üzerine, hüklımet, 

Rumen vatandaşlığı hakkındaki eski 
kanunu bazı yeni hükümler ilavesi 
ile tekmil eden bir kararnameyi kra
Im 'tasdikine arzeylemiştir. 

ıh . d.. T 1 b. il Londra, 28 (Hususi) - Bulgaris-D ıss u u un a e ı e tan Meclisi Reisi ve eski Başvekil M. 

O giindenberi, İspanyolları mü • 

ca dele sevmez bir millet sanmıştım. 

Geçen iki senelik dahili harp zannı

mın yanlış olduğunu gösterdi. Gali .. 

ha İspanyollar1n kanında Afrika ma

lı faz]a mevcut ki; durmadan müca. 

dele etmek istiyorlar. ' A K • A ı Muşanof geçenlerde Londrayı ziya-
ret etmi şti. Anlaşılan M. Muşanof rap ongresı Çl ıyor Londrada Bulgaristan için bir istik- Son haberlere göre, İspanyanın ıç 

işleri iyi gitmiyor. İspanyadaki dahi· 
li harbin hareket noktalarından biri 
olan kralhğın iadesi hala tahakkuk 
edemedi. Mutlak bir hükômdar . gibi 
memleketi idare eden Franko bu 
kudreti elinden bırakmak istemiyor. 

Bu yüzden İtalyan halkına harp
ten bahsolundukça bunun bahis mev
zuu olanııyacağım söyledikleri biz • 
:zat İtalyada yaşayan değerli ve sö. 
züne güvenilir Amerikalı muhabirler 
tarafından temin olunmaktadır. Bu
nun böyle olması gayet tabiidir. 

Kralın tasdikine iktiran eylemiş 

OlaJ:). ~U Vefli kararname ffiUCibİTil"P 
,. •• - .._ .::. • · ' ' ~ · milliyetler listelerine yazılmak için, 
teye yeni bir harbe atılmak istemez. 

Yeni bir harp ancak tecu•iiz yü • 
%fuıden vukubulabilir. İtalyan halkı 
ise, hem bu tecavüzün vukubulma _ 

so~ olarak üç aylık yeni bir mühlet 

verilmiştir. Bu tedbirler, milliyetler 

listesine başkaları tarafnıdan yazdırıl 

Jnasını, hem de harp çıkmamasını is- mamak surefile bütün ha!da:rına rağ. 
tiyorlar. men vatandaşlık hakkından mahrum 

Bu vaziyet Italyarun elindeki ko- bir hale girmiş bulunan 24 şubat 921 

zu kuUanmak ve oynamak fikrind-e tarihinden evvel ilhak ediln:ıemiş vi
olmadığını göstermektedir. Çünkü !ayetlerde doğmuş anasız, babasız ve 
bu koz, Afrikada oynanacak ise de yahut anası babası gayrimalum ço
akisleri A vrupada görülecek mahi • 
yettedir. cukfara da şamil bulunmaktadır. 

Belki de böyle bir hareket sulh 
cephesinin derhal harekete geçerek 
İtalya ile bu müst·emlekeler arasın • 

Kızllayın Bir Ay 
daki irtibatı kesmeğe sebep olur ve Zarfındaki yardımları 
o zaman İtalyanın şarki Airikadaki 
bütün vaziyeti büyük bir sarsıntıya 
nğrar. Belki de böyle bir hareket 
bütün İtalyan imparatorluğunun ani 
bir üfule uğramasına sebebiyet verir. 

Onun için Almanya tarafından 

Danzig kozu oynandığı takdirde ve 
hatta İtalyanın Afrikadaki kozunu 
hemen oynamakta· istical gösterme
tnesi ve vaziyeti derinden derine te
enımül etmesi bekleniyor. 

Almanyaya daima ihtiyat tavsiye. 
Sinde bulunan İtalyanın ihtiyat -
ııızlık göstermesi, şüphe yok ki doğ
l'U olmaz. 

Sulh cephesinin imkanları gün • 
den güne artması ise, bu kozların, 
hiç te oynanmamasına sebep olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Ankara, 28 (A.A.) - Aldığımız 

malumata göre, Kızılay Cemiyeti u. 
mu.mi merkezi tarafından içinde bu. 
lunduğumuz temmu2 ayı zarfında 
yurdun muhtelif yerlerile hariç mem 
leketlerde semavi afetl.:ırden ::arar 
görmüş olanlara aşağıdaki yardımlar 
yapılmıştır: 

Darende seylapzedelerine 460, Ge
rede seylapzedelerine 1000, Samsun 
seylapzedelerine 2400, Kast~.monu 

seylapzedeler1ne 500, Hat;ıym Rey. 
haniye harikzedelerine 7"15 lira, bun
dan başka Bulgaristan seylapzedele
rine Bulgar Kızılhaçı vasıtasile 1500 
lira .ki ceman 6635 lira para yardımm 
da bulunulmuş ve ikisi kadın, biri 
erkek üç malUI vafanda~a da t~ lm1. 
şar üra kıymetinde birer suni ayak 
yaptırılmıştır. 

Halep, 28 (Hususi) - Siyasi ma. 
hafilde kuvvetle söylendiğine göre 
pek yakında Suriyede krallık ilan 
edilecek ve Suriye krallığına Emir 
Abdullah getirilecektir. Müstakil Su
riye mebusan intihabı da krallık hü
kumeti zamanında yapılacaktır. 

Aitıeı v ataruyı:mrn nannazı.r an • 
val hakkında neşrettiği beyanname. 
tini teyit ve yeni idareyi protesto 
şeklinde ali komisere Halepten bir 
çok imzalı protesto telgrafları gön -
derilmiştir. 

Diğer taraftan Şam da Dr. Şeh -
bentler partisi Zekiyülhatip beyin e
vinde bir içtima aktedip bundan son
ra Şehbenderist partisi yerine Halk 
Fırkası namı verilmesini ve Suriye 
muahedesinin Irak muahedesi gibi 
olmasını ve memleketin muhafazası 
için yerli askeri teşkilatın lüzumunu 

Londrada lrlandahlar 
Tevkif Ediliyor i 

Londra, 28 (A.A.) - Londra poli
si ile Ingilterenin bütün zabıta kuv
vetleri, Irlanda tethişçilerinin yeni 
suikastler yapmalarına mani olmak 
ve Irlandalıları hudut haricine çı -
karmak için hususi salahiyetler bah
şeden kanunun meriyet mevkiine 
girmesinden evvel Ingiltereden uzak
laşmak istiyen şüpheli eşhası tevkif 
etmek için büyük bir "teyakkuz gös
termektedir. 

Cebir hareketleri önlenecek 
Londra, 28 (A.A.) - Cebir ve şid

det hareketlerini önlemek, tenkil et
mek için hükumete hususi salahiyet
ler veren kanun projesinin bugün 
Lordlar kamarası tarafından da ü
çüncü kıraati yapılmış ve kanun pro
jesi tasvip olunmuştur. 

ve halkın elbirliği ile çalışmasmı te
min için çalışılmasını programların -
da kararlaştırmışlardır. 

Halepte de K.itlei Vataniye aza-

raz temini meselesini de konuşmuş, 

fakat Londra mahafilinden istikraz 
lehinde bir teşvik görmedikten baş. 
ka Bulgaristamn Dobruca hakkında. 
ki ailekleri için de hiç bir m üzaheret 

ları Sadullah Cabiri riyasetinde görmemiştir. 

mütevali içtimalar yapmaktadırlar. Hükumetin tavzihi 
,, ___ ,.._.t! J .. lJu. .u.l~.ııı. ...... ltı,,,..UU.ıC.ı 111.L. .lc:tdll-

yetleri görülmemiştir. 

Bundan başka kral İbnissuudun 
talebi üzerine ağustos ayında Mısır. 
da toplanacak Arap kongresine Suri
ye Kitlei Vataniye ricali namına, sa. 
bık dahiliye müdürü Adil Azma iş-

tirak edecektir. Ad.il Azma Şamdaki 
1 

Kitle merkezinden aldığı talimat ü-
zerine derhal Rıyaz şehrine hareket 
etmiştir. Orada kral İbnissuud ile 
görüşecektir. Bu mülakata Kitlei Va. 
taniye ricali arasında büyük bir e _ 
hemmiyet verilmektedir. 

Başvekilin 

Dönmesi 
Ankara ya 

Muhtemel 
Başvekil Dr. Refik Saydam dün 

sabah saat 10 da otomobille Florya-

ya gitmiştir. Başvekil yolda Topka
pı.Florya asfaltını da gözden geçır-

miş ve Floryada tetkiklerde bulun -

muştur. Refik Saydam Deniz köş -

künde bir müddet istirahatten sonra 

öğle üzeri Floryadan avdet etmiş ve 

Tarabyaya giderek öğle yemeğini To. 

katlıyanda yemiştir. 

Başvekil, saat 15 te Tarabyadan 

avdet ederek dişlerinin tedavisiyle 

meşgul olmuş ve akşam üzeri, ntlsa

fir olduğu Perapalas oteline dönmüş

tür. Refik Saydamın bugün Ankara

ya gitmesi muhtemeldir. 

c,..;,,!) ; ?~ t 4 A..) 

biri bildiriyor: 
Muşanofun Paris ve LondraY1 zi. 

yareti hakkında matbuata verilen 
resmi tebliğ, Bulgar siyasi mahfille
rinde hayretle karşılanmıştır. Bu 
tebliğ, hükumet ile Sobranie Reisi 
arasında mevcut fikir aynlıklarının 
resmi bir teyididir ve bu, parlamen. 
tonun toplantıya çağrılışında parla.. 
mento faaliyeti üzerinde tesirlerini 
gösterecektir. 

Köseivanol Londraya 
gitmiyecek 

Sofya, 28 (A.A. ) - Bulgar Ajan-
s1, Bulgar Başvekili K öseivanof'un 
pek yakında Paris ve Londrayı res. 
men ziyaret edeceği hakkında bazı 

yabancı gazeteler tarafından verilen 
haberi yalanlamaktadır. 

Diğer taraftan bazı yabancı gaze. 
telerin, Sobranie Reisi M . Muşanof' 
un seyahatine siyasi ehemmiyet ver
melerini ve bu hususta yanlış tah. 
min ve düşünceler ileri sürdüklerini 
nazarı dikkate alan B!.ılga:- Ajansı 

Muşanof'un bu seyahatinin, bizzat 
kendisinin de söylediği veçhile , ta
mamiyle nususi o1duğunu kaydet
mektedir. 

Bulgar Ajansı , Muşanof'un bir is. 
tikraz akdi hakkında herhangi b; r 

müzakereye giri~miye, ekonomik 
meselelerin halledilmesine ve yahut 
ta evvela bittarik Bulgaristanın ha. 
rici siyaseti hakkında izahat verme
ğe katiyen memur edilmemiş bulun. 
duğunu bildirmeğe mezundur. 

Kralcılar da kralın avdetini istiyor. 
İtalyan - Alman niifuzunun İspan -
yayı sarmasını hoş görmeyenler de 
var. İtalya Hariciye Nazırl Kont Ci. 
anonun son İspanya seyahatinde 
Frankodan Balear adaları ile, İspan
yol Fasında hava üsleri tesisini ve 
İspanyanın şimıılindeki sanayi ve 
maadin mıntakasına iştirak etmek 
arzusunu izhar ettiği, buna mukabil 
de bir İtalyan generali kumandasın
da İspanyaya 300 İtalyan muallim 
zabit göndermeyi teklif ettiği söyle. 
niyor. 

Mevsuk haberlere göre İspanyol

lar bu teklifleri kabul etmemişlerdir. 

Dahili ve harici siyaset bakımın
dan şimdiki İspanyol erkanı arasın

daki anlaşamamazlık son günlerde 

bir takım generallerin tevkifini in

taç edecek kadar had şekil aldı. 

Bütün bunların başında İspanya. 

daki kıtlık ve açlık geliyor. İki sene
lik kanlı muharebelerin akıbeti gü1 
gülistanlık olmıyacağı tabii idi. 

İspanyol şehirlerinden birinde 

harp ilahı olan (Merih) in elinde 

üç çatallı bir zıpkın tuatan bir hey -

keli varmış. Meçhul eller bu heyke. 

lin önüne şu Iavhayı asmışlar: 

"Ya bana yiyecek veriniz. Ya -
hııt elimdeki çatalı alınız!" 

Açlık, mizah edebiyatı arasına 

girince ondan korkmak lazım gelir. 

Paris Elçimize Leiyon 
Dönör Ni§anı Verildi 

Paris, 28 (A.A.) - Reisıcümhıır 
Lebrun Türkiye büyük elçisi, Suat 
bavazın veda ziyaretini kabul ede
rek kendisine l.ejyon Dönör nişanı
nın büyük haç rutbesini vermiştir. 

HADiSELE"İN iÇYÜZÜ 

Bütün harici tazyiklere rağmen 

İspa!lyanm iç cereyanları, bu mem
leketi sulh cephesine derhal iltiha
ka icbar etmese bile mihver grupu. 
na olan bağlarını mutlaka zayıfla _ 
tacaktır. Kaldı ki, eğer denildiği gibi 
sabık kral on üçiincü Alfons tekrar 
İspanya tahtına dönerse İspanyanın 
siyasetini sulh cephesine imaleye ca
lışacağına da şüphe edilemez. A v;u. 

---oı---

lspanyaya Kralrn 
Getirilmesi Meselesi 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Sketch 
gcı zetesi, Ispanyol kralcılarının lideri 
d.ük de Maura'nın yakında Londraya 
geleceğini teyit etmektedir. Eski Is
'Panya kraliçesi iie oğlu Don Juan'ın 
da Londraya gelecekleri rivayet erlil
tnektedir. Maamaiih ayni gazete Lon 
dradaki Ispanyol sefarethanesinin bu 
hapta bir şey bilmemekte olduğunu 
>aı zmaktadır. 

İngilfrrc, Fransa ve Rusya arasında esas meseleler 
üzerinde anlaşmayr ifade eden bir paktın yakımla 

imzı.tsı bekleniyor. Doğrudan doğruya tecavüz ile bil. 
'·astta tecaloÜZ meseleleri ileriye bırakılacaktır, Te
ferrüatın ikri bırakılması, paktın kıymetini bozınıya
cakiır. Diğer taraftan Sovyet Rusyanın arada Lelıis .. 
tan, Romanya ve Türkiye ile iki taraflı paktlar mü .. 
2akcre edecei?i anlaşılıyor. 

* Almanyanın en yeni harp tayyarelerinden biri 
lngiltereye getirilmiş ve mukabili olan bir lngi
liz tayyaresi ile denenmiştir. iki tayyare azami 
siiratle ve kuvvetle çalışmlşlar, altmı, saat sonra 
'.Alman tayyaresi inhilale başlamıştır. Fakat yüz 

saat sonra lngiliz tayyaresi hala İ§liyordu. 

* .faponlar, kendilerinden beklenen duruma rağnwn. Lc-
histaua dost görünmeğe ve ona sempati gösteı·meğ+~ 
devam C'diyorlar. Esasen Lehistan ile Japonyanın ara
sı hiç lıir zaman bozulmamış ve iki millet daima bfr
birine dost davranmıştır. Bunun devamı şüphe yok ki, 
mihver mahafilinde hoş görünmemektedir. 

* F ransrz askeri mahalilinin hesabına göre sonba-
harclla lngiltere ve F ransanın silah imalatı o ka
dar ileriye gidecek ki mihver devletlerinin silah 
İmalatı çok dü§ecek ve iki taraf arasında muva
zene tesisine imkan kalmıyacakttr. 

! padaki humma hala geçmedi. 

Baltık sahilinde bir çı~·an, Bre -
ner geçidinde bir konjestion, İspan • 
yada bir septisemi. İialyada bir fak
rüddem bu ihtiyar kıtayı sarsmakta. 
dır. Temenni edelim ki; son zaman. 
larda almıya başladığı İngiliz tuzu o
nu biraz rahat ettirsin de bu dört 
ayrı rahatsızlıktan, bir ameliyata lü
zum kalmadan kurtulsun. 

Miitehassıslara bakılırsa, hasta -

lıklar uzadıkça bıçak istimaline Jü. 

zuın kalmadan tedavisi ümidi arta -
vormu~. 
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Ye gesine Aşık Olmuş, 
Ağabeğisini Vurmuş 

Yengesi, 
Aşk 

Dün Mal,kemede, 

Mekt~larmı Hakime 

Suçlunun Yazdığı 

Verdi 
,,.,. 

'Çarşamba akşamı Edimekapı haricinde, kardeşi tapo me
murlarından Vehbiyi tabanca ile yaralayıp firar eden Kadıköy 
Bina ve arazi memurluğu odacısı Bahri dün yakalanmıştır. 
Doğruca Sultanrıhmet sulh ceza ki evine gitmiş, bir müddet oturduR-

mahkemesine gönderilen Bahrinin tan sonra beraberce Edirnekapı ha. 
sorgusu yapıldıktan sonra. tevkif c- ricinc gcztniye gitmişlerdir. Hadise
dilın.iştir. nin bundan ötesini Bahri dünkü sor-

Iddfaya göre, Bahri Sultannhmet- gusundn şöyle anlatma~tadır: 
te oturan ağabeyisi Vehbinin karısı 
Meftuneye aşk mektupları yazmır 

tır. Bu mektupların kiiğıtlaıının üze
rinde "Kadıkoy Bina ve Arazi Me
murluğu,, damgası vardır. 

- Çarşamba gunü kardeşimin e
vine gitmiştim. Bana berabc::- .ldir. 
ne.kapıya gitmemizi teklif etti. Ora-
yrı varır varmaz "sen benim karıma 
mektup yazıyormuşsun,, diyerek ü. 
zerime saldırdı. Dövmiye başl:ıdı. 

Bir aralrk belinden tabancasını çeke
rek beni vurmak istedi. Işte bu sıra
da ayağı bir yere takılarak düştü. 
Tabancanın iki defa patlad!ğını duy. 
dum. Başka bir şey bilmiyorum. Ben 
ağabeyimin kansına aşk mektubu 
yazmadım, dedi. 

Fakat mektuplar Mertuiic tnraCm-

Meftune, ilk zamanlar iki kardeş 
arasında, hadise çıkmasına meydan 
vermemek için kocasına bir şey söy. 
lememiş, Bahriye cevap vermiyerek 
işi geçiştirmek istemiş ise de Bahri 
gittikçe cesaretni arttı,rmış, her gün 
bir kaç mektup birden göndermiyc 
başlamıştır. Nihayet bunun sonu gel
miyeceğini anlıynn Meftune de ınek
tupları kocasına teslim etmek mec-
buriyetinde kn1m~ştır. dan mahkemeye teslim edilmiş oldu-
Mektuplannın ağnbeyisinin eline ğundan Bahrinin yalan söylediği an

geçtfğinden haberi olmıyan Bahri, lasıldı ve do[,'t'Uca tevkifhaneye yol
vaka günü Vehbinin Sultatıahmette- landı. 

Adliye Mutemetlerinin Muhakemesi 
Evrak üzerinde tahrifat yaparak 

zimmet ve ihtilas yapmaktan suçlu 
adliye mutemetlerinden Emin, Tcv. 
flit ve arkndaşlan Fenni, Necmi, A
sun, Şeref ve Ismailin duruşmaları
na dün Asliye !kinci Ceza mahkeme
sinde. devam edildi. 

Suçlulardan Tevfik ifadesinde~ 

Reis Emine teveccüh etti. Emin de: 
- Ben her şeyi lımirlerimf!ı em

rile yaptırn. Birinci sorguda tahkiknt 
yııpılırken adliye başrnGfettişi Rah
miye bir istida vererek nıücld~iumu. 
ml muavinlerinden bazılarının ken
dilerini kurtarmak için evrak üze
rinde uğraştıklarını bildirdim ve 
mani olunmasını fotedim. Dinliyen 
olmadı. Bu istidam mahkemece tet. 
kik edilsin. 

Dört Otobüs 
Kazası Oldu 

-o-

Dört Kazada 17 

Kişi Yaralandı 
Aydın, (TAN) - Çine belediyesi

ne kayıtlı 9 numaralı otobüs, bura. 
dan Çineye ~5 yolcu göturürken dev
rilmiştir. 

Tellidede civarında o1obiis koı\trol 
memurları, yolcuların haddi nizamı
de bulunduğunu tcsbit etmişler, fa
kat şoför Ali Rıza ve yanında bulu
nan otobüs sahibi Osman, daha iler
de bekliyen on yolcuyu da almışlar. 
dır. 

Biraz sonra 6 ıncı kilom~lreye ge
lince, direksiyonun idaresi güçlcş.. 

miş ve muvazenesi bozula'l otobüs, 
3 - 4 metre derinliğindeki bir hen
değe yuvarlanmıştır. Yolculardan al
tı erkek ve bir kadın, o.if.r ve hafif 
surette yaralanmışlardır. 

Mecruhlar, buraya getirilmiş. oto
büs sahibi ve şoförü hakkında taki
bata IJaşlanılmıştır. 

* Bursa, (TAN) - Buradan Anka. 
raya giden Sivrihisar 10, plaka nu
maralı ve Eskişehirli :Mehmet oğlu 
Veysinin idaresindeki otc 'Üs, Bur
,;a - Gürsu arasında kar .. sma çı
kan arabaya çarpmamak ic;in yaptı
ğı manevra sonunda devrilmişitir. 

Şoför Veysi, yolculardan Ankaranın 
Kılıçaslan mahallesinden Ibrahim oı 
lu SccJat ve karısı Remziye, oğlu Hü
samettin yaralanmışlar, hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

* Nafınyn nit ve başmakinistin ida. 
resinde bulunan kamyon, Uludağa 

gid\'rk~, direksiyonda çıkan bir im
za yuzü:nden devrilmiş, ameleden Or
hanelili Bayram ynralc\oınış ve has
taneye kaldırıimıştır. 

* Kızılcahamam (TAN) ·- Şoför Sı-
vaslı Mehmedin idaresinde bulunan 
Ankara nafıasma ait 'lcamyon bu=-a
ya yol malzemesi getirirken, lnkek. 
boğazı civarında Dlkilitaş mevkiinde 
devrilmiştir. lc;indcki ıımelE?de!l ~iğ
deli Abdullah~ Hamit, Rasim, Ali ve 

- Bt•n asıl mutemet Eminin mu. 
temedi vaziyetindeyim. Müddeiumu
milik lüı:umundan fazla nvans alına. 
bilmesi içjn ITtl mutemede füzum 
göstermişti. 

E,,-r J...1 e.cırtr.f.:ınu Lan.z.iınl !gledu- ,::Jaıu • ...,.uı.ı .. 1u! .. _ .. , .. ,..ı,...ı- -ralan
de müddeiumumi ve azalar karar ve- mışlardır. 

Beni ıie Emme yardımcı olarak al
mışlardı. Vazifem müddeiumuminin 
imzası bulunan avans ilmühaberleri
nin imzalamaktan ibaretti. Bunların 
iç.inde bazı ilmühaberler vardır ki, 
imzalar benim, değildir. Bunları be. 
nim yerime Eminin attığı anla~ılmak 
tadır. Emin izahat versin, dedi. 

Karakaş ibrahimin 

Katili Mahkum Oldu 
Bursa (TAN).=. Karakaş Ibrahimi 

öldüren sütçü Hasanın muhakemesi, 
nğır cezada meşhut suçlar kanununa 
göre bitirilmiştir. 

rirler, ben de onn göre hareket e
derdim. Ben mesul isem, bunu im
za edenler de mesul olmalıdır. Bu 
kararı verenler hakkıncia dn takibat 
ynpılmrısı icap eder, dedi. 

Vakit geç, ve mnhkemenin bakıla
cak bf r çok işleri olduğundan duruş. 
ma başka bir güne talik edildi. 

Seri Adaletten 

Yeni' Bir Nümune 
Arapkir (TAN) - Fulıuşia aliıka-

dar bir madde isnadile cürmü meş. 

hut mahkemesine veriltm ve ikişer ny 

hapse mahkum olan Lutfi, Osman, 
Cavit isminde üç kişi, bu kararı tem-
yiz etmişlerdir. Temyiz mahkemesi, 

evrakta. suç unsuru göz nıcdiğinden 
bunların beraetine karar vermiş, ge

Gümrük BaıkimyaCJerinin 
Mektubu 

Bundan on gün evvelki gazetemiz
de Gümrük başkimyageri Haki Tu
nanın, Hataydn gümriik teşkilatı yap 
mıya memur edildiğini yazmıştık. 

Gümrük başkimyageri Hikmet U
lucf e gönderdiği bir mektupla Haki 
Tunanın lskenderun gümrüğü kim-
yageri olduğunu, gümrük başkim
yageri olmadığını bildirmektedir. 

Mebuslarla Görüımeğe 
Davet 

Kadıköy Halkcvinden: 
4 Ağustos 938 cuma günü saat. 17 

de mebuslarımız tarafından halke
vimiz ziyaret edileceğinden üyelerin 
halkcvini teşrifleri. 

len yıldırım telgrafı üzerine üçü de YENi NEŞRIY AT ı 
geceleyin tnhliye edilmişth'. 

Adaletin bu sürati, sevinç uyan- BURDUR - Burdur Halkevi tarafından 
bu islmle ne~rcdilen derginin G ıncı sayısı 

dırmıştır. çıkmıııtır. 

TÜRKİYEDE 
Matbuat Rejimi 
Matbuat ve nc:ışriyat hayatımııı lnrı ve umumi heyet zabıtlarına va

yakından nlakadnr eden eserlerinden rmcıyn kadar tesbit etmiş, :ıyrıca ya
bahsetmek fırsatını bulmuş olduğu- hancı memleketlerle uktettığiıniz mu 
muz arkadaşımız Matbuat umum a1 ~d<; lcrde matbuatı alılkadni eden 
müdürlüğü .müşavirlerinden Server klSlm) rı da kitabınn ilave etmiştir. 
lşkit, büyük bir işi de b~armış. yıl- Matbuat tnrihimız ve fikir haya
ı~rdanberi sabırlı bir g:ıyret ve utiz 1.Jmız bakımından bi.iyük ehemmiyeti 
bu alaka ile hazırlamak!a olduğunu aşiktir olan ve şıındiye kadar pek 
bildigimiz "Türkiye M. tbuat rejim- çoğu aı şivlerin tozlu dosyaları için:lc 
lcri,, isimli biiyı.ik eserini nihayet her uyuyup ka'mış olan bu veslkaları ay. 
kesin istifadesine nrzetmiştir. d~lığa ~ıkrırmakla da vazıfesini bit. 
Matbuat Umum Jl;tüdür11.iğü tarafın- miş teld:.ki ctmiyen müellif, eserin 

dan neşredilen ve büyük kı~ada 1250 ı tahlil ve tarihçe kısmında, vermiş ol
sayfalık heybetli bir cilt teşkil edm duğu ve·ikalan tarih sırasile kısaca 
bu eser Türkiycde matbuatın teessüs gözden geçirmiş \'e bunların vLicude 
trırihinden 938 senesine kadar mem- getirilmesinde snik olan ıihniyct ve 
lcketimizdc matbuat hakkında konul. duşt.incelerl yerin müsaade i nisbe. 
muş o'an bfıtün mevzua!.l ve bunları tinde tnhlil etmiştir. 
alalt.-ıdar eden bütün vesıkaları im. Bu suretle neşriyat ve mntbuat hrı
kan dairesintte tam olarak bir arada yatımızın tam bir tarihi değilse bile, 
toplamak gayesini takip ~tmişlir. bu tarihi viicudc getirmek istiyccek-

'.Eser dört kısımdan mürekkeptir. lerin muhtaç olacakları bütlin malze. 
Birinci kısımda: l\latbuat, matbaalnr mE' bir tek cilt içinde toplanmı..; ve a
VP. hakkı telife ait - bulunabilen - laknlıların istifuôeslnc arzedılmı~ bu
hiikümet teklif layihaları, esbobı mu- lunmaktadır. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara l~adyosn 

Dalcn Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 19,74 m. 1595 Kes. 20 Kw." 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cuma, 28. 7. 1939 

Cumartesi, 29. 7. 1939 

13,30 Program, 13,35 Türk muz.iği 1 -
·:Wetarabnn peşrevi, 2 - D de - Şctara -
ban ş:.ırkı - Gozümdcn gönlümden git
miyor, 3 - Sadettin Kaynak - Şctaraban 

şarkı - Gecemiz kapkara, 4 - Artııki -
Kürdıllhicat.kflr ş:ırkı - Ne:ıe ile geçen, 
5 - Muhayyen Ulrl<Q - Dntan gtln bana 
benziyor, 6 - Bedriye Hoşgör - Muhay
yer Uırkiı - Gune~ doğdu damlara, 14,00 
l\Icmlckct saat nynn, ajans ve meteoroloji 
hnberleı1, 14,10 - 15,30 Müzik (Daiıs plak
ları), 

18,80 Progrnm, 18,!5 Müzik (Jau pla
no soloları - Pl.), 18,45 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın), ı - Jııko 

Chrtst - Altın yıldızlar, 2 - Ziehrer -
Karnaval çocukları (Vals), 3 - Mnlnzer 
- Dutun töreni, 4 - Heinz Reinfeld -
Eve gel yavrum. G - Mont! - Cardıış., 
19,15 Turk milzigi (İnce s:.ız faslı), 20,00 
Memleket sııııt ayarı, ajans ve mctcoroloJl 
haberleri, 20,10 Neşeli plfıkl:ır - R~ 20,15 
Türk müziği (3 kemençe, saz, la\'t:ı ile o
yun havaları), 20,30 Tilrk muzlğl, ı - Bi
men Şen - Hilızıım şarkı - Silkônla ge
çen, 2 - Sclfıhnttin Pınar - Huzzam tıar
kı - Aşkınlıı silrOnscm, 3 - $clahnttin 
Pınnr - lHluam prkı - Ümidini kirptk
lcrino, 4 - Fnfz KapanCl - Hfızzam ır.ırlo 
- BilkJiim bUkllim sırma saçlı, 20,50 Ko
nuşma, 21,05 Temsil, 22,00 Haftalık posta 
kutusu (Ecnebi dillerde), 22,30 l\10zik 
(Hafif milzlk - Pl.), 23,00 Son ajans ha
berleri, zJraat, sham, tahvillıt, knmbtyo
nukut borsası (fıyat), 23 20 Müzik (Caz
hand - Pi ). 2:1 55 - -24 Yarınki proıtram. 

cibeleri, şurayı 'devlet tanzimat daı- Arkadaşımızın büyük '(Üçli.ıkler ve 
resile heyeti umumiye mazbataları,, m~şakkatler bahasına başarmış oldu
meclis encümenleri tadilat ve maz- ğu bu Hergül işinin kıymı:ıt ve ehem. 
bııtaları. lkinci kı~mda: Matbuat.mat ıniyetini daha iyi takdir etmek için 
banlar ve hakkı telif kanunlarmm bu sahada şimdiye knı.lar ciddi hiç-
1G76 ve l 908 rnebusan mcclislcrile bir mehaz mevcut olmadığmı kay
Türkiye Büyük Millet Meclisinin he- d~tmek kafidir. Medeni ve kültürlü 
yeti umumiyeleriııde geçen müzak~re bir milletin hayatında tarıhin bi.ıylik 
zabıtları ve Loznl'lda imzalanan edebi rolünU tebarüz ettirmlye çalı~mak 
ve: artistik telif ve tercüme işleri h&k burada manasız olur. Her sahada ça
kındaki ihtirazi kayıtlarımızın müz~- lışanların o faaliyet şubesinin mazi
kere zaptı; üçuncü kısımda: 1\iutbuat, sini inceden inceye bilmelerine hn- , 
matbaalar ve hakkı telife ait bütı.in yatı bir zaruret vardır. Fakat mat- Çok Acıklı Bir Ölüm 
kanunlarl:ı nizamnamelerin, t:ıliınat- buat müntesipleri şimdıye kadar, ve
namc ve k:ırarnamclerin, ıradclerin, sikaların dnğınıklığı ve ele geçirmek 
iınza ettiğimiz muahede ve mukavele müşkülatı dolayısile, bu hususta en 
lerin metinleri ve ayrıca, matbuatla basit bir fikir edinmek imkanından 
aJakadar diğer kanunların metinleri; bile mahrumdular. Tarih ve hukuk 
dürclüncü kısımda: Matbuat, matbaa- fakültemizde verilmiş olan bunca tez 
laı ve hakkı telife ait bütün mevzun- ler arasında Türkiye matbuat tarihi
tın intişar tarihleri sırasil~ tahlilleri le alakalı hiçbir tetkikin lıuluumayı
vc bunların vücut bulmasında sebep ş1 da bu işlenmemiş sııhanı11 arzcttiği 
olan matbuat ve kültür vakaları ve müşkülata atfolunabilir. Fakat mut
],&nunların tatbiki tarihçeleri ve bu bi uat diğer faaliyet sahaları gibi te
Kanunl8l'i n ta OliU e muv;u~ ua •

1 
akk{ ecıueıuı::1.. •u"'• ti .. , .. ·- ... , 

Mütekait Mnliyc memurla. 
rmdan Nafiz Somerson kızı ''e 
Başmiihcndi!'i Adli Belin'in Te.. 

fikası İclal Belin Ankarada kı· 
sn siircn bir hastalığı ve ame. 
liyatı nıüteakıp çok genç yaşta 
Allahın rahmetine kavusmu<11-
tur. 
Cenahı Haktan mağfiret ve 

ailesi için sabırlar dileriz. 

relerin ve matbuat bir1ik1crlniu t~- memleketi idare ctmış olan rejimle- t tanbul 2 ci ina l\1cmurluğun
rihçeleri. Dünya matbnatının ve bı. ı riıı ve o rejimler altında yaşamış o- dan: 
zımkilerin muhlcliC karakterleri tcs. lan halk yığmlnnnın fikir ve hürri- Evvelce İstanbulda Mahmut Pa§<l
bit ve mutnlea edilmektedir. Ayrıca yet mefhumlarını anlayış tarzlllrını. da İrfnniye çarşısında elbisecilik yn. 
kitabın sonuna 938 senesinde fürki- umumi kiiltür seviyelerini biz·~ veciz pan Prodromos Aliciyadisin yenile
vede intişar halinde olan bütün ga- bir şekilde izah eder. Bu itibarla yal- me ilanı üzerine Dosyası yenilene
~etc ve mecmuaların bir listcsı ve mz matbuat mensupları için değil, rek gelen alacaklılar taleplerini geri 
başına eserin vücude gelmesinde ıs. her münevver için bu me\'Zll daima almalarile Mahmekece iflasın kaldı. 
tifade edilmiş olan eserlerin bir bib- aktüalite kıymetini muh::ıfoza eder. rılmasına 19-7-939 tarihinde ka-
Jiyografyası eklenmiştir. Arkadaşımızın bugiin ortaya koy- rar verildiği ilim olunur. 

Bu münderecatm şi.imulünclen de muş o1duğu eser metodik bir matbu- ~ -------
anlaşılacağı gibi müellif sadece mat- at tarihi olmasa bile, önümüze koy. İstanbul ikinci tflns :\temurluğun. 
buatı alakadar eden kanun ve kn- duğu bütün vesikaları ve yardımcı dan: 
r.-rııameleri bir araya toplam:ıkln ik- mahiyette yaptığı tahlillerle _b~rlikte Galatada Voyvoda Caddesinde 
tifa etmemiş, matbuat ve alelumum rr.ütaleası matbuatımızın tarıhı hak- Bakkal Dimitri Cumanın alacaklila
neşriyat hayatını yaktnian, uzaktan kında bizi kafi derecede. tenvir ede- riyle yaptığı konkurdato mahkeme. 
alakadar eden bütün mevzuat gibi cek mahiyettedir. Biribinnl la~ip et- ce tasdik ve katileşme3i Uzerine ü
bu mevzuatın vücude getırilmesinde rr.iş olan rejimlerin v~ dcvtrler~n zih- lasın kaldırılmasına ve malların ia
saik olan mucip sebepleri, müzakere n;yellerine nüfuz etmek hususunda desine 27-7-939 tarihinde karar 
VE:' münakaşa edilen muhte1if proje- bu e!:ier derslerle do!udur \•e okun- verildiği ilan olunur. (19495) 
leri, hatta l\IccliS encümen mazbata- masında pek büyiik Cayd tlar vardır. - •Iİllllilİİ• -~B;:u-:-;g;;uT.· n:--"'iliiiilıiiiiiiimcl.: 

Basın Birliğine Aza Kaydı Başhyor 
Bursa, Kocaeli, Çanakkale, T ekirdağı, Edirne, 
Kırklareli vilayetleri dahilindeki gazete ve 
mecmua sahipleriyle, gazete ve mecmualarda 

çalışanlara vesair Birlik mensuplarına. 

LALE'de 
1 • ALTIN HARBi 

GEORG BREMT -
OLİVİA de HA VİLLAND 

2 • Vatan Hasreti · 
HARRY BAUR • 

JANİNE GRİSPİN 

Dinlenen yirmi kadar şahidin de 
ffadelcrlnden nnlaşıldıgmn göre, ha
diseden bir hafta evvel, katil Hasa. 
nm ar'kadaşı Hilmi ne maktul Karıt
kaş Ibrnhim urasındrı umumhanedc 
kadın yüzünden bir kavga olJ1lmılur. 
Vaka gecesi Hilmi ve Hasan knhve
hal"ede otururlarken, Ibrn.him gel. 
miş ve Hilmiye çatmı~tır. Katil Ha
san ayırmak ish•miş, Ibrahim bu se
fer de bir sandalya ile Hasnna s:ıl
dırmıstır. Hasan dn bıçnkln Ibrahiml 
öldürmüştür. 

Bu neticeye göre Hnsan, tehevvii
ren öldürmek suçundan 12 sene ıılbr , 
hapse mahkum edilmiştir. 

HATAYIN ANAYA TANA KAVUŞMASI 

23 Temmuz 1939 Hatay'da yapılan merasim; Jlntay Bayrağının inip 

yerine TÜRK Bnyrnğının !:ekilmcııf V. S. Bütiin tcferriiatile i P E K 

FİI.l\I Stiidyosu tarafından filme alınmıştır. Bu kıymetli "\.'akayi filmi 

hu!!iin matinelerden itibaren: 

Basın Birliği istanhnl mıntnkası risini göndererek hazırlanan kayıt 

11 
idare heveti reisliğinden: varakalnrından birini do1cluracaklar 
Basın Birliği İstanbul rnıntaknsı ve üçer tane 6 X 4 eb'adınd3 fotoğ

teşekkül edip 15 Temmuz 1939 dnn rafla birlikte, idare heyeti klıtibine 
itibaren faaliyete başladığt, merkez imza mukabilinde teslim edccekler
idare heyetince 11 Temmuz 1939 ta- dir. 

3. Yeni Metro Jurnal'de 
Fransada 14 Temmuz 

Bugiin saat 1 ve 2,30 da ten. 
7.ilatlı matineler. -

POLiS: 

iki Kurşun Hırsızı 
Yakalandı 

Hayli zamandanberi tstanbulun 
muhtelif semtlerindeki eski ve tari
hi eserlere musallat olup kubbelerin 
den kurşun aşıran sabıkalılardan 
Mehmet ve Hüseyin isminde iki kur. 
şun hırsızı dün Şehzade camii av. 
lusunda ynknlanmışlardır. Mehmet
le Hüseyin bugün müddeiumumiliğe 
teslim edileceklerdir. 

Hırsız Pigirici 
Kasımpaşada simitçi fırını işleten 

Münevver isminde bir kadın zabıta
ya müracaatla çekmecesindeki 600 
lirasının çalındığını iddia etmiştir. 
Yapılan tahkikat neticesinde parayı 
ayni fırındn pişiricilik yapan Hüse. 
yinin nldığı nnla ılmıştır. Hüseyin 
yakalanarak paralar istirdat edil
miş, kendi~ müddeiumumiliğe tes
lim olunmuştur. 

1 İPEK ve MELEK Sinemalarında 
\ı Proı:ramlarına ilinte.n &ii terihnektedlr. •••••" 

~;·::~- ;~~?arİar Umum ·Müdürlüğü . ilanları : 
1 - Şartname, plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddele

rin nakline mahsus tekneye konacak bir adet motör kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

ıı - Muhammen bedeli (17957,50) lira muvakkat teminatı (1346,81) 

liradır. 

III - Eksiltme 24/VI11/939 Perşembe günü saat 15 te Kabatasta le. 
vazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname, plan, keşifnameler hergün levnzım şubesi müdürlüğü 
veznesinde 89 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle ro 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
lhtiva edecek kapalı zarfların ihale snatinden bir saat evveline kadar 
mezkur komisyon başkanlığına mtıkbuz mukabilinde vermeleri la. 
zımdır. (5563) 

rihli gazetelerle illın olunmu~tu. Gazete Ye mecmua sahip~eri ayni le bir işi devamlı olarak üzerine al-
Mıntnka idare heyeti Istanbul Bn- zamanda, çıkarmakta· oldukian ga- mıyan muharrirler, 

sın Kurumu binasında çalı~makt_a ve zete ve mecmualara ait hiik1ımetten 3 - !stanbuldn. yabancı bir gaze
lstanbul odası vaı.ifesinı de kendisi nlınmış beyanname ilmühaberinin, te veya mecmuanın muhabiri olan 
görmektedir. aslı iade olunmak üzere, ash ile bir Türk veya ecnebiler, 
Mıntaka idare heyeti, kanununun kopyasını yahut musaddak bir sure- 4 - lstanbulda çıkan ecnebi ga-

muvakkat maddesinin (B) fıkrast tini ve çıkardıkları gazete ve mec· zete ve mecmunlannda, gerek uc
mucibince Birliği teşkil eden a- munlann müracaatları ·~iiniindc çık- retle veya telü hakkı mukabilinde 
zadan Edirne, Kırklareli, Te- mış olan son niishasından Hd sayısı- devamlı ve muntazam olarak, gerc>k 
kirdağı, Bursa, Kocaeli viliı)etleri nı tevdi edeceklerdir. ücretle veya telif hakkına bağlı ve-
dahilinde bulunanları ıo Ağustos Azalık için müracaatı mecburi o- ya devamlı olmıyarak çah~,mlaı-. 
1939 dan itibaren bir ay içinde. me.r lanlardan muharrir, muhbir, muha- Bunlardan müracaat edenlerin ad. 
kezimize müracaata davet eder. birlerle ressam ve fotoğrafçılar da ları da merkez idare heyetine bildi-

Birliğe aza yazılması rrecburi o- matbuat kanununun 1 incı maddesi rilccektir. 
tanlar §Unlardır: mucibince taşımaları lazım gelen hü- Aza yazılmaları mecburi olanlar 

viyet varakalarını veya bunların su- ilan edilen müddet i"inde müracaat 1 - Bir gazete veya u _ ~muanın ,.. 
sahibi olan, retlerini tevdi edeceklerdir 1 etmemiş bulunurlarsa. hunlar mcs· 

2 - Bir gazete veya mecmuanın 
veya ajansın yazı, resim, fotoğraf, 

tashih işini ücretle (veya telli hakkı 

alarak) devamlı ve muntazam su. 

l rette yapan. 
Bunlar kendileri gelerek veya bi· 

Birliğe yazılmaları ihtiyarlarına 1 lekte çalımıaktan menolunacak, 
bırakılmış olanlar da vardır: memnuiyet hıUifına harPketle çaiı_ 

1 - Meslekten çekilıiıiş gazeteci· şan veya çalıştıranlar hakkınd.1 (25) 
ler (mecmuacılar), . liraya kadar para cezasına hiikmcdr-

2 - Bir gazete veya mecmua ve- lecek, tekerrürunde bu ceza iki krıt 
ya ajanstaki yazı işi ücrete ··eya te- almacaktn~. 

lif hakkına bağlı olmıyan veya bôy- Basın mensuplanna arzedcrlz. 



29 Temmuz ı939 

TA 
AIONI BIDILI 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 hnı 
8 Ay 
1 Ay 
1 A't 

-noo Kr. 
1500 • 

IOO • 
100 • 

llıfilletleraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçtn abone 
bedeli milddet nras~l• 80, 11, 9, 
8.1 llra41r. Abone becWJ plffndir. 
Adres deliftirm~k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplan 10 lcunlf)ull 
pul UAvesJ lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Romanya 
Krallnın 
Seyahati 
R omu7a Kralı Samajeste Karol 

ile V ellabt ild l'fln evvel ,eh· 
rimlze ufra7arak Akdenize geçtiler· 

Londra radyosu, Knhn cttmhur
relslmiz, Başvekil ve Hariciye VekL 
limlsle ılrllffteflnt halter vertli. Fa• 
kat Samatestenln 1nı seyahatini ıırf 
~ deablne Wu au•aa bk te
....d pdn&I elanlı 1apmalda ol· 
dülanm blltyens. Ba seiteple n 
.. beri varit söraaa,w.-. 

5 

1 o 

FIKRA 

Gens Kızlara 
Dikkat! 

1 

y cu:cm : Şiilıal• """" 

K lmleye nulhat TUmek .._ -
ıucla dejllim; memleket -.. 

selelerlnl bera'beree dtlftlnellm, dl,.., 
ltastln ba mevna alı7orum. 

Bua pnç kulann pylnltf, ta.. 
Jeti herhalde bir çoklanmm mem • 
naa etmb'ecek haldedir ve anneler, 
....... , baalara sis J1UDUlar. 

Ber tarafta, her umu astlara, 
OD dlrt, OD Ht, OD aiti Yatiumda Jm 
çocaldar; dtlnyanm hiç bir ytlbek 
medenl:ret terblyesiae aahlp oı.. 

memleketinde sörillmem.lı teldWe 
sokala çıkmütadırlar: 

Saçlar frbe, ltoyall; yanaklar, da. 
claklar; itin ortwada ••il kadıalum 
itile ,.,......... lbua .... Wu 
renldl; delil 1abm el, ayak tuaakJa. 

n bile imal elWı; dhdeıM ipek se -
rap, elH alpra . .-

PlljlaNa, f1INÜ, •uaü im, _... 
kek arbdatlarla a.-.ça ıum...., 
tüa•apaa! .. 

Bu tip JeDC ...ıar, 1tlr ltlru tk
dller ml, hemen Uıpblmı •eılrlen 

Maamaflh Samajeate Kralın bu 
Ryüattea utifade -- .. vı.t a. 
4amlanmm ıirmek UtemMİ de gay. 
ri tabU telakka edillldes Çlpkü Tiir· 
Jd19 ne Romanya mukadderatlarını 
ltldtlrine ... ballarla w1amı, iki 
mtlttefik memlebtdr. Her -vesileden 
istifade ederek iki devlet ricaliaba 

Dlnyaya lnısiinlerıle ~· 7flldGfGll llerlla• cır,.,_,.,,olıi Zrılaal, lliinyanın 6qlnlıa ~· laallnl .,,,.,.,.,, ıli101' lıi: 
- Aman ll011tmn, o """""' ralı 7Ültlf ma, 6cıluna luulalılılı birin• beMiyor. 

- Bili terhl19!.. JI 
Ve UllMlnlil• Ulml \h m~ 

dele lpadMirler: , 

temulan Wma fa,.uJıdır. 
Kral Karol, BomUya siyllletl 8. 

serinde ltlb'tik lmll olan kuvvetli bir 
fÜllreWr. Dülhle Nui propqan· 
dalma 1alrp durarak, memleket için. 
tle batlaJU Udliii kaldırmıt ve onan 
yel'llle kendi etrafında bütün milleti 
ltir t.k vtleut gibi toplamai• muv~ 
fak olmattur. Bu sayede Bomant• 
Balkaalann en kuvvetli devletlerin· 

Almanya R azırlı 
intizar Devresi 

ve 
- llerlrıea 1aP1Jor, sacle k • 

ylmT 
Bir ..... ,..,... 

J8Ü • 111 ~eğildir, neşeli 
W.di~~ 
,......U... değildir, zeki 
vmla; ltulaa' , 

..._ ~ ~r, tembel 
- ..,ar, Ttlrk ~~ 

.&wıas••a ille Wr 1nA ~ 
slrm..._. Balhukl I8'k ~ 
baaa ltlsltltln mtl6ade et.1 • 
..,.. mi? 

d• hbt obn11fhn'. Çekoelnak)'uın B ugtın 450 bin nflfustu olim 
ftplinHn sonra Bamen hu•adunda Dinzig hür ,ehrl, 750 mu. 
Alm•n ordularuwa durmasmda da rabba millik bir mesafe kaplamak
Kraha dinyetll al1ueti mWm rol taclır. 'Bu Nhayı. halea h&flf bir 

oyaa~~ --~--~ ~ nrı~~ ~~.:t:r:!.~~!..'!?I 
t1i1'9 SQret bütün Balkn uvletleri- 1Çmaeldl81"-prp Milfta', Wt ka. 
aha ıilkramm k•eemlfbr. µıı henilz taıma.nıaktadır. Bunun 

lamajedayi anmnda sörmek, w. için •tefleri biraz kanftırmak kA.. 
dıa illa 11•• W. MYiaç ka7Ui1 • fidlr. Bunu da her dakika yapmı
dır. ya imJdn \'Uda'. Mwlle, hakib. 

Kup olaeak maT 
Bera.ta bii'WllM Dk ....... 

..ı .. ohl1er. IMpnama .. tedili 
•• hdm. Daima hltd laarp .. vuı 1-
rinM ptetank allllrluimbi "T•· 
mü, •wwa• kapnnak. 

•ı..ıu. • .-....~. 
...... taftlrw ---= ................. ~.,. ......... .,.... .......... .......................... 
JIU7U ...... plll , ......... ...,,, 

llarp .... ..., ......... ,... • 

4hlm .......... yı11r. Li•-•1r yeJüm u. bqlaleriDI ........ .......... 
Barp olnupe...., o halde n . 

...... •- ldadllbal çekip ... 
7atud •hir......._ • mba var. 

o.- lcln ................... . 
lll7esinl t1ltı 

"Dalma ....., ol.cabut ıibi ha. .............. ....,~ 
.... ,.... .... t.ak." 

* 'Melıfepler Erk•• 

laflıyacolı, '•lıot I 

Maarif 16nmna velsiletfa vW 
oı..~wn•e ... -= ..................... ..-. 
Duta. .... lleelli7• ye ~ ...... 
10&'. Zatn denin a..tJaılıktaa sema 
da Wr mthlde& tmtt•·'•• ve u11tler· 
le vakit u,ww~. am.eaale7h 
lllektepler e7W b•tl•1111cınd• dene 
'batlamalularlar. 

Ba tekili karar laalhae pbnlf, 
ltatta, ifltdttnme sin, mekteplere 
de t.hlil M"•'t '" amaı iatllla • 
ıa..... .. 11 .......... bl--,... 
ıu•·- ltlWıibnit-

'l'aleı..rt ...... dar .... ~· ... .. ._.. .... •1r • ...,.. ...... Itır 
tlene.19 ...... .....,.,k ··-· .... 
rif VeMledala 1Ma .-..11 aasaft 
dildade at.ak .... ., ....... o). 

... a.n ............ .....,a1. 

.... •llftflk olu ............ 

ten dfplomatlk bir qçıhk mesele.. 
sidir vtt anlııd• u-a, lf, beı 
hafta sonra adamakıllı bynıyacak· 
tır. Mat onun kaynamasile bera.. 
ber daha b.clra b&dll81er de vuku 
buiacak 'ft Damlı beynelmilel bir 
buhruam ..,kezi olacaktır. 

\ 

H aU hazırda bu kazanla m91-
pl olan diplomat aşçıların 

çotu istirahat halindedir. Adolf 
l9tfer, Berlatıelgaden'dedir ve yer
li Nazi liderler son tallmab al
maktacm. Alman generallerinin 
çolu, YeriMD Jaahrlere ('re, mu)ı. 
telif 111 ft~ tlajltnıışlardır 

ve -~ bamlamaktadırlar. 
Danafie ...... bltfhı yoU. ha· 
ardır ,;e burqa aevlcotunacalc ~ 
kedlR ... ,...,_ talim ft ıer. 
biye ıörmektedir. 

Bugiln, tam mınalle hazırlan.. 
ma ve bekleme devridir. Belki de 
daha bap. 7erlerde bazırlıklar ya. 
Pılmütadtr. 

Bua '**8bll Leblller, gaJet 10ıo 
iukbnlı dlvramyor, lakaı için l· 
Çin hazırlanıyorlar. Lehliler, her 
hidiaefi en deriıı dikkatle gözet
le~. a.;ı whlUerln .... 
lihazırda tehlike hlasetmedtkleri 
ınlaflhyot. l'akat ıamlddann de
vam e'ttlJI ve uaml c:Ukkatln gOS
terilcUjl fÜ.Ph• ptürmu. 

Lehlile dencellncle u1an•Jdlk 
ıöatereDJer IDcllı.. ıı. :h.-.. 
dJr. Çinkü AlmmaJanm A...
turya w Çek.GllwU,qa ..,a 
tatt;.;k ett111 usulü tekrar etmeaiDI' 
imkb vwilml78C8kUr. Almanla. 
nn Avuturyad& &at~ik ettikleri 
usul, Siideüer maeleıdnde ımıvaf. 
fak OlmUf, daba 10ma Çekollovö
)'aJ& kartı da apl lllU1 taıldk o. 
lunmupu. Fakat LehJstanm vu1. 
yeti ap&Jndlr. Q6Dldl lDailtoe i
le Frama ela Lehistan& teminat 
vermlı bulunuyorlar ve Çekotto
\•akyadan ahnan den te henüz u. 
b\ltulmamıftır. lnpUere efkln u
mumiyest, Münlhln t '!krar edil.. 
memeai üzerinde mütWJktir. Fran 
aacla da vuiyel QDl merkMdedir 

.-------Yazan•------~ 
-F"'°J~ik Birclıall 

(Neqorlt T tqmÜin 0.-. •rılwılllri) 

Danzlt lıln~ ı......,.. veya Fransa 
T•·aflnd• Gisterlecek • Zaaf, 
Ncalstlel1 Taarruza Seft: .. rcmnr 

ve bOtün l'ran11mr, J'ramu hpm. 

sına ve taahhüdüne bilrmeı acıe
terilmeslni istemektecllrler. 

Fakat Almanyada, bu nokta. 
Jann liyıklle anlaıılmadıjı 

göze çarpıyor. Diplomasinin kay. 
naldan ıüphe yok ki. sonduzdur. 
Fa.tat Alman ıı.lkının l'ührere 
karp itimadı da ayni mah!yettedlr. 
Almanyada beslenen kati bir ka
naate ıöre, Danztı ve Korıdor me. 
selelerlnl büyük bir har~ sebep 
olmadan halletmek milmkftndflr . 
D ter ıarafm beltldtif kanaatte, 
bunun tamamlle zıddıdır. 

Onwa lçln demokrullar zerre ka. 

Sırası Geldikçe~ 

dar zaaf~ tUclkde, mu
haumatın derhal bqlıyaeağma i
nanmak icap .... ve m11ba•matm 
b•tl•ma11 ile yapılması bir olacak. 
tır. Buaüıı Da""& ._., Te sulh 
mukadderatının kaynadığı nokta-
dır. • 
Almanyanın Danzlg bakkmclald 

1ddfası. etnografl baktmmdan 10D 

derece kuvvetlidir ve tehir nüfu. 
IWlun yüzde doksan befl halis AL 
mandır ve yalnız yüzde ilçO Lehli, 
yüzde lkisl miltenevvidlr. Fakat 
Danzigin ilhakı, Almanya bakımın
dan bir şehir Dhakmclan ibaret ol. 
dutu halde, mesele, Lebbtan için 
bir hayat ve memat m21e!eslcUr. 

iKi NUMARALI 
FON TIRPIÇ 

Y ezan: AKA 60ND0Z 
K llçUk, ı•t huland• .... 

1Pa 1apa Milam ~ilan AL 
... donanma• Baltakta bflyiik hir 
DaaDevra 7ap17u. Ba maaevra 
hakkında aoralmadan ve lateail • 
me4ea veıllea 06Mllce tafailltlll 
IUdet merknlai ... ı..ıaıu ... -
kil etmektH&r. 

Knllanıha dil. tıpla tıplaana 
itli• 1111 da blJentlea dildir. 
Ö)ole ....... lllr ld o ....... Al • 
..... ........ nl l'on ~la Od .... 
....... ......., Ult .......... ... 
fuı ve anlaJltlyle ._....,_. 

Bir namanb JPm ~ .. ..... ,.., ................. . 
•aeulldnana....-11111 ... . 

...... 
1 - Alman donan•• 9aai16p ......... 
1 - Almu denlultllan •aa · 

,.... .. korkut liWllanlu; 
1 - Alman ....... illamMID 

lrorlmıak ıenk; 
4 - Almu1a denlsaltl MP ..................... 
1-A•-u,..w.- .... 

tiden verlnls. (Bu ......... ast ..................... ., . 
·~ . .__. ........ ...... 
ft ...,.,. ,..,.*•• - ...... . ..................... ~ 
~ ...... .,,.., 

Danzig, Lehistanı kllltltyecek bir 
anahtardır ve Danzigi ele geçiren 
taraf, Lehiltanın büyük phri olan 
VistWfl de ele geçiı1r. 
Daııme hAkim ~. Gdynia'. 

ya da hakim olur. Buruı ise Le
~ ~ Umamdır, Biri 
mOatemıa olmak flzere IAhJ.tamn 
bütün demiryollan hür şehir mm. 
takasından geçer. Lehlatenm ildWt. 
dl w •tratejik baJamludao Den
aı .. c:l6f uıtı.n. ıur-z a. 
bul etma bir ~ettea&. 

D amlste mtıjtl&U bir Leh. 
Abnıl" İÜNll .... •tmek 

ımkinı vardır. Fakat Almanlar
daa bafb berblln bu çal'91 ham 
kabul etUji anlaıılıyor. 

Halihazırda, J>amlıteki Alman 
ekseriyeti, ıehre ve tehrm ınu. 
kadderabna hakimdir. Nuyonal 
Soqaliatlerdeıı b8fka partilere 
memup olanlar, imha ec:lilmlfler, 
\'e memleketin mukaddualına hi.. 
kim olan senato bütün vaziyeti ele 
almıştır. 

iki yıl evvel, Danzfgte müfterek 
bir idare tel1si için müzakereler a
çılmıt. fakat ıeçen marı+.a Hitler, 
bu müzakerelerin kesilmeeini em. 
retmit. ve Danzigln ilhakını ute. 
dijinl ıöylemif, üatellk Koridor
dan bir demiryolu ve otomobil 
hattının uaatılması üwiııde de ıa. 
rar etmiftl. 

Eter ıenç kızlar ve annet.d 
valdtalz ve alabiWJiine ••lealp N.. 
yuuniyı bir (Jeal terbiye, 1eat ... 
yat) imüyuı, bir (luplıhk ltlzumaJ 
Aalyorlana aldanıyorlar. YalnıM• 
tamdatua rftMk, llakUd An .... 
ailelenl• .-c imlan bll•Btla .... 
ka bir terbl7e verildiiinl si'nltlm. O 
ailelerde IOÇ kJslar OD 7edl, .... 
klz ,..... ..,., •• , tpüll elblre w. 
le alsl•• ....... ......., ,... 
ltllerl tercUa .. erler. Katl7en ho1an. 

mastar, JCldnl, Nbah tuvaletleri, 
......... •1r ~ im aaffetine 7• 
rapcak tekilde sadedir. Anneler, 
PllC lazlanm o Y8fa kadar, aoqete. 
ye, monden eğlencelere bile ~ıbr • 
mular. Balo pbl ammal elleneelere 
götürmezler. Ancak tamdıklan. em. 
nl1et ettikleri lwnlarla llrlfmele. 
rlne ........ ederler. 

Ba paç lmlar, (Jamk) llellltllr
ler, lüln (a ... ) ta •eli161er; ..,... 
h, muma, tablldirler. 

Avrupalıdan örnek almaia ne 
hacet? Zaten hakiki Ttirk terbl7em· 
de, budar. En ..... inekleri bati 
lçlmmlen hlllmak bhllken, prptea 

misal setinllilme fldllJ.aun; -
7apahm ki, Halarmm, prbı iyi ta-
1U1Dadaa, ,.,...... ll~lklell 
prpbbk, m.-ıtk •111111f1Zd1r. 

Ttlrlr, ................. , .. -
dedir. Pakat I.ıeblller, bu talepleri ıed.. 

dettiler. Daha IODl'a lld wu ara- Bqtaa hap, ..... ı.nten, sanat 
1111da bir tıkir mübadel..ı wlN ......_ a.lar ller 197• Tilrk n. 
bulmadı. Anlaplan HitlS ~"8. ....... • faated,e, Mflflip kas • 
zırda Danziale beraber ~ ma1an ualeti W. slsterir· 
Almanyaya ilhakı lehiıadediJ'• Bu Ybleree )'ıl evvel bizden balase
ıuretle Lehistan d~ uıaldal- "8 prp müelliflerini obnak., Tar. 
~acak ve SUdet yur4un-:_,._ Mı u ...... ba utl lauletlerl nuıl ta. 
manyaya llbalwıdan IODl'a ~~ lif ettlklerblt slrtlr ve sarar dara· 
•akJada huıl olan vulyetln ..._ 
Lehfıtanda hasıl olacakt1r. lfMık•u her auenba 1tata ffrt. 
~buna tul al~ tecllr ......... 

-"pbe .....,._ hbt tebtltan • '!r_ .. arluNlaf'lnn ltoyaadJlı. 
... av--- mubft- 111, meitepte .... ipekli çorap 117cllll 
~ ........ al Piren ıenç kıs, •)'Jll ııeyl yap...p m~ rn,utete ve l'ranla tfe Lehfs. 
tam har_p ~ d.Utir. Şa- llrenir. Buu içba aileyi awıea, 
Jet Rul1I * IUllı eepiıellne Fer· lnaddeten tbtintüye aobr. 
• AhM•.,aı Od c.plıt4e mubare- Genç kızın bUtiln ıttzelHll, zeki. 
be etmek mte~ kal&cak. unda, terbiyesinde, ıadallibıde ta • 
tır. Sa ,a.sen her flY llolkova •lllltlndedir, Vakltaia çallarda dtlf. 
ınüsakenlerlnin neU..lDe ballı- ttlil bu bprialer, hu megaliyetl•, 
cbr. onan kendlaine, ailesine, ,..n--. 

Oatlml.teıd bir kaç hafta için- 111vuına faydah Wr bclın olaltlbne
de bildir vam,.t tebellür edecek. al ale:rhlnedir. llancl ıuultaa. bql 
tir. J>emtih' içi, bO.Ji1k faaliyetle. seviyeden oluna olsan, htltBn mem
rlD 1aın1M1 o1mrJa devam ediyor. Jeket ~aklarnu •w elMI, dalla 
l'üaı J11kmc1. ne olaoajı anlap- •nıra deler llrmek llterls. 
IMlak ve bütün hamlanmıJar, bQ.. AnaeJeat, ita _,

1 
,_..,_ ..._ 

tim beklemel• IODUDa --*tir. .. ptmek tpa, eJWrJill ~. 
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Evrak üze• 
zimmet Vf' 

adliye ... 
fiJ 

geçen sene yapılan yelken yarışlarından 
güzel bir enstantane 

·O~--
iSTANBUl. 
ATLETiZM. 

BiRiNCiLiGi 
-o--

Program 

itirazlar 

için Baz~ 

Yapılıyor 
Bu pazar ve ondan bir hafta son

ra gelen cumartesi ve pazar günleri 
Istanbul atletizm birincilikleri yapı
lacaktır. 

Bu yıl Istanbuldaki atletizm faa
liyetini takdirle karşılamakta oldnğu
muzu ilk söz olarak söylediklen son
ra bu seneki programın bazı klüpler
ce itirazı mucip olduğunu ve bu ten. 
kitteri kısmen haklı bulduğumuzu da 
yazmak istiyoruz: 

Bu itirazların hulasası şudur: 
Atletizm birincilikleri ile bayram

larının programlan daima, her sene 
bir noktası değişmek snrctile müsa
bakalardan ancak 4 - 5 gün evvcl 
ilan edilmektedir. 

Klüpler arasındaki rekabeti tah
rik ve bu suretle atletizmi teşvik i.. 
çir. yapılan bu müsabakalarm prog
ram icaplarına göre, atl~tleri hazır
lamıya zaman bırakılmıyor. Bundan 
başka bu müsabakaların aşağı yuka
rı ne tarihi, ne de tertıbi sabittir. 
Her sene değişmektedir. Halbuki baŞ
ka memleketlerde böyle mukannen 
müsabakaların tarihleri ve program
ları evvelden tesbit edilın~şti!'. Her
kes daha mevsim bidayetinde ne gü
nü ne yapacağını bilir. Bizım de ayni 
şekilde hareket etmemizi temenni e
denlerle beraber olmamamız kabil 
değildir. 

umen .. Tür-k 

Ayni şekilde itirazlar Balkan o
yunları için de ileri sürülmüş ve o
yunları tertip eden milletlerin prog
ramı kendi işlerine gelecek şekilde 
tertip ettiğinden şikayet edilmişti. 
Şikayeti haklı bulan Ba}kan komitesi 
uç gün devam eden Balkan oyunla
rının programını kati ve değişmez 
şekilde tesbit ve ilan ctt'i ve şikayet-

.... 

Yelken Yarışları 
Yarın Yapılıyor 

Moda Koyunda Yapdacak Olan Bu Yarışlar, 

iki Dost Memleket Denizcilerinin Tanışmasına 

iyi Bir Vesile Teşkil Edecektir 

lerin arkası kesildi. 
Bizim de ayni ş~kilde hareket et-

memize ve hatta Balkan oyunl ·ırı 
pragramını aynen ve günü gününe 
kabul ve tatbik etmemize bir mani 
görmüyoruz ve umuyoruz ki, alaka. 
darların ve mantığın bu haklı temen 
dsini salahiyettar makamlar 3yi 

telakki edeceklerdir. 

Suçlu Kalecinin 

Tahliye Talebi 

Romanya Yatklübüne mensup maruf yelken lieveskarla- Reddedildi 
nnın İstanbulda yelken yarışları yapmak için Modadaki De- Geçen pazar günü Fenerbahçe sta-

niz Klübümüze vaki müracaati alakadar makamlarca kabul dında yapılan maç esnasında hakem 
edildiği için, Rumen amatör yelkencileri muhtelif yarış kot- Tarığa tecavüzünden dolayı tevkif 

ra ve tekneleriyle bugün memleketimize geleceklerdir. edilmiş olan Demirspor kalecisi Nec-

t 
det, tahliye talebinin reddi üzerine 

1 

çlerinde Romanyanın sabık bah- itirazda bulunmuştur. Dün Usküdar 
riye ve sıhhıye nazırları da bulunan 1 - . asliye ceza mahkemesi, suç u kale-
dost memleket kotracılan dun bır . · ·· cinin bu itirazını da reddetmış, du. 
Rumen vapuru ıle Kostenceden ha - k f apılmasına ka 
reket etmişlerdir. Starbot ve şarpiler ı ruşmanın_ ~ev u en Y -

GAZETELER-LE 
. ··. . . 

ŞAK4LAR .. 
' .. 

35 lik Sabık 
Bayan 

Yazan: Naci SADULLAH 

l~EKONOMi~I 
ihracat iŞieri 

Birden bire Azaldı 
Yurtta Ne 

Hepsi 

Kadar Stok Av Derisi Varsa 

Birden .Almanyaya Satı ld ı 

Firde\'s adında, 35 ya~mda bir ka. 
dıncağı7., kendisine yapılan bir ame
liyat neticesinde erkek olmuş. Ben, 
diyebilirim ki, ömriimde bu vatan
da~ımız kadar kurnaz bir insan ~ör. Son üç, dört gün içinde ihracat nadolu tilki derilerinden mevcut ka-
medim. Zira, bir ~ok kimselere so- muameleleri birdenbire azalmıştır. lanların çifti 5 - 5,5 liradan muhte. 

Mevsim itibarile stoklarrınızın bıt- li! m ntakalarından gelmı"c: olan tav rarsanız, kadın otuz beşinden sonra ' :$ -
. d mi:ı olması, ve yeni mahsul için yal. şan derilerinin tanesi 15, - 15,5 ku. 

göz en diişer, erkek ise, otuz be~in. 
d 

nız alivre satı ... lar yapılması bunda ruştan kunduzların çıftı· 12 ıı·radan 
e olgunlaşnıı~·a başlar. Anlaşılan, " ' amil olmuştur. istenilen ihracat mal- verilmiştir. Bu son partinin satılma-

açıkgöz vatandaşımızın meramı da, 
hem kadrnlığın, hem de erkekliğin larına daha ziyade eylül ve teşrin sı ile iç piyasalarımızda hiçbir cins 
saltanatını siirmek. Kadınlı<Yının yükle

1
mesi şartile fi~at verilmesi de av derisi kalmamıştır. 

"' talep crın ancak yenı mahsule mun- * 
bitmiye başladığını hisseder etmez , 1 erkekliğe başlamış! ' hasır ka masına sebep olmaktadır. Almanya ithalat daireleri memle· 

B h d 
Maamafih iç piyasalartmızda satışlH kntı'mı·z ı·çı·n yenı'den 200 b"ın kı"lo-

ence, u vatan aşmuzla evlene- " devam etmektedir. Dün de Trakya 
cek olan hayan, diinyanın en bahti- luk tiftik permisi vermiştir. Bu per-

malı yapaklardan kilosu 65 kuruştan 
yar kadını sayılır: Zira dünyada 150 balya ve kızıl yapakların da par- mılerin gelmesi üzerine iç piyasalar-
hiç bir erkek, kadın ruhundan. ka. d l 1ık b l mı t A d 1 1 ti ha'inde ve kilosu 58 kuruştan sa- a canı aşa ş ır. na o uma. 
dın kalhinden, tam 35 sene kadınhk tılmaktadır. }arının satışları artmaktadır. Yine 

etmiş olan hu tecrübeli erkek kadar Yurtta stok bakiyesi olarak kalmış Almanya tçin yapak alınacaktır. Yer. 
salahi.vetle anlp.·amaz. d l" f b 'k 1 · · 'f k •n " ne kadar av erisi varsa dün hepsi ı a rı a arımız ıçın ra ya ma a· 

Fakat bilmem, bu derece anla~ıl- tc.ptan Almanyaya ihraç için satıl- rından ve kilosu 53 - 5-1 kuru~tan 
mak ta, kadınların i~lerine gelir mi? mıştır. Bu arada Kayseri ve Orta A. 12 bin kilo satılmıştır. 

Maazallah, eğer bu sabık ha~·an, 

erkekleştikten sonra evlenıneyive

rirse, kadınlar aleyhinde çok fena 
bir propaganda ola<"aktır. O zaman 
erkekler, onun 35 yıllık tecriibesini 
diişiinerek, evlenmeyişinde bir hik
met, bir keramet, bir isabet seze
cekler, ve: 
"- Elbette, diyeceklerdir, bir bil

diği var ki evlenmiyor!,, 
Yeryiiziiniin, kadınları en b·i an

lıyan erkeğinin evlenmeyişi, bekar
ların cesaretlerini ha~·li kırar doğı·u. 
su: Bu itibarla, kadınlar, itiharları. 

n rn kırılmasını istemiyorlarsa, hu 
dumanı üstünde erkeği bir an encl 
ayartmanın çaresine baksınlar! 

Benim nazarı dikkatimi celbeden 

Ticaret Odası 
Umumi Heyeti 

Ticaret odası umumi heyeti dün 
toplanmıştır. Heyet Ticaret ve za
hire borsasına seçilecek iki azayı 
intihap etmiş ve borsada son hafta 
içnde yapılan idare heyeti seçimini 
tasdik etmiştir. 

Oda namına seçilen Murat Furtun 
VC' Kerim Aktarla, borsa idare heyeti 
tamam1anmış oluyor. Umuıni heyet, 

kazanç ve temyiz komisyonlarına da 
bazı azalar seçmiş ve bir borsıı muıı. 

bir nokta da, 35 sene ta'.iıdığı adı u. m~lecisine para cezası verdikten son
nutmak liizunıunu duyan bu bayan- ra dağılmıştır. 
dan dönme zatın, kendisine yeni 
isim olarak ''Edip., kelimesini seçi. 
şidir. Acaba, erkekleşir erkekleşmez 
.. ı.,ı •• x=..ıı., oıu H!rUlf tt.rllk dogurn
mıyacak ta onaan mı? 

* Sütçünün ölümü ! 

Nedense, ba7.an, öliim haher1eri 
bile insana hayli tuhaf geliyor. l\Ie
seıa, diinkü gazetelerde okuduğuma 
göre, bir siitçü ()}müıı. Ben, siitçüniin 
öliişündc bir fevkaladelik görme
dim: Kıynnıetc kadar, sütii sade 
içenler ölecek değil ya? Fakat basi~ 
göriinen hu öliiın ha,·adisinde hana 
tuhaf gelen bir nokta \'ar: Bah'iedi
len sütçü neden ölmiiş biliyor mu
sunuz? Belki inannııyacaksmız am. 
ma söyliyeyiııı: 

- Kalb sektesinden!,, 
Görii:ı:or unuz ya? Bize yıllardan 

beri sütiin sulm;unu ve zehirlisini 
içiren insafsız siitçüde bile kalb 
,·armı~: Halbuki, onu hepimiz kalb. 
siz sanırdık dl'ğil mi? 

Bisiklet Müsabakasını 
Ankara da n O rhan K11zandı 

Bisiklet Federasyonu tfrafından 

* 
Hayat pahalılığını tetkili etmPkte 

olan komisyon dün mmtaka iktısat 
müdürlüğünde topıanaraıc sanay a 

ham maddeleri üzerinde tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Daima 

Daima 

Genç 

Güzel 

- -·--, 
BORSA 

28 - 7 - 1939 

Londra 5.93 
Nevyork 126.675 
Parla 3.355 
MllAno 6.66 
Cenevre 28.58 
Amsterdam 67.3575 
Berlln 50.835 
Brüksel 21.52 
Atfna 1.0825 
Sofys 1.56 

Praı 4.325 
Madrfd 14.035 
VarşoVI 23,8425 
Buda peşte 24.585 
Bükres 0.905 
Belgrıd 2.8925 
Yokoh,ma 34.62 
Stok!lolm 30.56 
Moskova 23.90 
~ ... , ..... ____ .. ·-·· -

Ergani 19.35 
1938 % 5 haılne t.ahvill 70.-\..,'!.-_______ ..) 

Manisada Yollar 

imar Ediliyor 
Manisa, (TAN) - Yeni elektrik 

tesi;;atının yapılmasına devam olu
nuyor. Bütün hazırlıkların Eylule 
kadar bitiril~eği ve o zaman bol 
ışığa kavuşulacağı anlaşılmaktadır. 

Yüzme ve 
Yelken 
Müsabakası 
Beden Terbiyesi latanbul 

Sporları Ajanlıjjından: 

YÜZME: 

eısıeesl Su 

1 - Yüı.me bölge şampiyonluğu seçme 
rnOsabaknları 29 - 30 Temmuz Cumartc
al \·e Pazar günleri Beşiktaş Klübu yüz
me havuzunda yapılacaktır. 

2 - "Müsabakalara 29 Temmuz Cumar
tesi günü saat 15 te, 30 Temmuz Pazar 
günü saat 13 te ba:ılnnacaktır. 

3 - Seçme müsabakalarına iştirak et_ 
rnlyen ıporcular Bölge şampiyonluğuna 

girmek hakkını kaybederler. 

k 
.... k k 1 ld • d b 1 rar vermıştır. 
uçu te ne er o ugun an un arın =====::::::ıı=------- - tertip edilen bisiklet sürat müsaba

kası dün Küçükçekmecede bir kilo
metrelik düz saha üzerinde yapıldı. 
Bu müsabakaya on dört bölgeden 
bisikletçi iştirak etmiş. İkişer kişilik 
gruplar halinde yapılan yarışta ele. 
ne elene finale kalanlar arasındaki 
müsabaka neticesinde Ankara bölge
sinden Orhan birinci, bir tekerlek 
farkla Kocaeliden İbrahim ikinci, 
Eskişehirden Salih üçüncü olmuş
tur. 

kendi başlarına gelmeleri müşkül o. 
lacağı nazarı dikkate alınmış, bu na
rin tekneler denizci kafileyi hamil 
olan hususi vapura yüklenmişlerdir. 
Yarıştan evvel bu küçük tekneler 
vapurdan denize indirilerek süratle 
donatılacak ve yarışlarını yaptıktan 
sonra tekrar vapura alınarak Roman
yaya götürülecektir. 

Rumen denizcileri ile memleke
timizde ilk defa yapılacak olan bu 
yelken yarışlarını sayın Hariciye Ve
kilimiz himayesine almak lıitfunda 

bulunmuştur. 

cak starbot yarışı beynelmilel mahi
yeti haiz olacaktır. Bu itibarla bu 
sınıf teknelerin yarışma hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Moda koyunun ve civarının yel
ken sporu için emsalsiz bir saha ol
duğunu Rumen yelkencileri de tak. 
dir edeceklerinden bu temasın her 
sene tekerrür edeceğini kuvvetle u. 
marız. Gelecek senelerde Yunan ve 
Yugoslav yelkencilerinin de iştiraki
le bir Balkan yelken müsabakası ter
tip edilmesini ve bunun yine memle. 
ketimizde yapılmasını yelken sporu
nun inki~'!lfı bakımından hararetle 
temenni ederiz. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

Belediye, uzak yerlerden parke ve 
diğer kaldırım taşları getirtmek mas 
rafından kurtulmak üzeredir. Yond 
dağları civarındaki Karakılıçlı köyü 
hududu içinde bulunan taş ocakların 
dan istifade edilebileceği anlaşılmış.. 
tır. Bu ocaklarda yapılan parke taş
ları altı kuruşa mal olmaktadır. Hal 
buki belediyenin Bandırmadan cel
bettiği taşların beheri Manisaya ge. 
linciye kadar on beş kuruşa mal ol. 
maktadır. Aradaki mühim fark, kal. 
dırımların daha süratle yapılmasına 
yardım edecektir. Nitekim, Velioğ. 
lu ve Uzunyol caddeleri de yerli 
parkelerle döşenmek üzeredir. 

-----0 
Kahtada Posta Nakliyatı 

• 
Otomobille Yapılacak 

Kahta, (TAN) - Kazamızla Adı
yaman arasında posta nakliyatı, ka. 
tırlar vasıtasiylc yapılmakta, bu da 
postaları geciktirmektedir. Vaki mu 
racaatlar üzerine, 1 Ağustostan iti
baren postaların otomobille nakline 
karar verilmiştir. Fakat Teşrinisani.. 
den itibaren yağmur mevsimi başh
yacağı, bundan dolayı da yollar bo
zulacağı için, o vakit tekrar katır. 
larla nakliyata başlanılacaktır. 

4 - Jüri Heyeti: Ahmet Fctr:erl, Ab
durrahman Benlıoğlu, Rlza Sucri. Hakem
ler: Sıtkı E9ar, Ali Rızn Sôzcralp, Bekir 
Macur, Himmet Oı>tilndnğ, Nur! Bosut, 
Hilsamettln Güreli. 

YELKEN: 
1 - Mevsimin flk yelken teşvik mü

sabakası 30 Temmuz. Pazar gum.i Moda 
koyunda yapılacaktır. 

Yanş programı Deniz klübü mü
tehassısları ve maruf amatör yelken-
cilerimiz tarafından,tertip edilmiş ve 
hakem heyetine Rumen misafirleri • 
miz de iştirak ettirilmiştir. Yarışlar, 
yarın Moda koyunda yapılacaktır. 

3 - Müsabakalara sa:ıt 14 tc başlana-
caktır. Yarış giinü akşamı Moda Deniz 

3 Sicil talimatnamesi mucibince 11_ Klübünde misafirler şerefine bir su-
sansı olmıyan hiç bir sporcu müsabaka- vare verilecektir. 
larıı iştirak edemez. 

4 - Yarı l:ır Beynclmllf'l yıırııı nlzam
Deniz sporları ile iştigal eden 

n mc ine ~orc yapılacnktır. 

·:Memleketimizde yelken sporu -
nun taammüm ve inkişafına çalışan 
Moda Deniz klübümüzü amatör yel
kencilerimize bu güzel fırsatı hazır
ladığından dolayı tebrike layık gö • 

rürüz. 
Yarışlara iştirak etmek üzere ge

lecek Rumen yat ve kotraları şun -

lardır: 
Dor de Val, Hoinar, Driss, Crai. 

Direktörlüğün Bir ICararı 
Istanbul 28 CA.A.) - Beden Ter

biyesi Genel Direktörlügünden teb
liğ edilmiştir: 

1 - Yapılan maçlarda kullanılan 
galip veya mağllıp kelimesi milli i
simler taşıyan bazı klüpleri rencide 
etmektedir. 

isimli 2 sahE:seri, bütün dünyanrn en 
mükemmel ~üzellik müstahzarlan
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazh;ır olmu~tur 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın J?fızelli~inin sihrini terki· 

binde saklıvan en ciddi ve c;avanı iti 
mat markadır. Gene ve ihtiyar bü· 
tün kadınlar icin zaruri bir ihtivac· 
tır. Cildin letafet ve taravetini art· 
tırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem cins· 
leri vardır. 

----o----
Boıöyükte Arteziyen 

Kuyuları A~ıldı 

5 - Yelken rota ı geçen senenin ayni
dir. 

bölgelerimizde bilhassa 1stanbulda 
yelken mevsiminde şarpi yolelerle 
yarışlar yapılmakta ise de starbot 
denilen ve olimpiyat yarışlan ıçın 

kabul edilen tekneler henüz memle-
e - Hakemler: Ahmet Fetgerl Aşenl, 

Abdurrahman Bcnlio~ıu, Rıza Suerl, Ha
nın thmnn Bchzat Baydar, Mühendis Hi.1. 
s metUn, Mühendis Naci, Ziya Kaptan, ketimizdc taammüm etmemiş oldu-

ğundan Rumen dostlarımızla yapıla. 
Ceifıl Gözen. 

ta II, Caraiman, Euxin, Elektra. Bun. 
lardan altısı yat tipi ve birisi büyük 
kotradır. Ayrıca dört starbot da ge
tireceklerdir. Şarpi sınıfı tekneleri 
Moda deniz klübü verecektir. 

Bundan böyle bütün maçlarda. 
falan klüp, falan kli.ıple ı - 3 mağlup 
veya galip kelimesi yerine -- klüp, 
- klüple yaptığı müsabakayı 1.3 
kazanmıştır veya kaybetmiştir de
nilmesini ve mağlup galip kelimesi
nin hiçbir zaman kullanılmam:ısını 
ve keyfiyetin bütün klüplerc de teb
lığini saygı ile arzederim. 

(Bu karar, bilgi için bölge baş
kanlıklarına, ajansa ve gazetelere 
bildirilmiştir. 

Eksir Balsamin Kanzuk · 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdeki cil ve lekeleri alır 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Tra~tan sonra cilde latif bir serinlik 
verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
BEYOÖLU - İSTANBUL 

Bozöyük, (TAN) - Belediye Rei
si Nafiz Arıkanın himmetiyle, İd
manyurdu sahasının Cenubunda o. 
tuz metre uzunluğunda ve yirmi 
metre genişliğinde bir yerin içinde 
beş arteziyen kuyusu açılmıştır. 
Kuyuların daimi surette fışkıran 

sulan soğuk ve tatlıdır. Bu sulan 
depo etmek için büyük bir havuz 
yapılmaktadır. 
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TAN 'm Yeni Resim Müsabakası 

Ben büıüıünce ne 
oımal< istiıorum? 

TAN, küçük okuyuculan için yeni bir resim mü
sabakası açtı. Bu yeni müsabakamız, bütün küçük o
kuyucuların hoşuna gidecektir. Siz de, bu müsabakA. 
ya giriniz. Hem hediye kazanacaksınız, hem de yap. 
tığınız resim, gazetede baı;1lacak. Haftaya başlıyoruz. 

Bu müsabakaya glnnek iste
me:ır misiniz! Öyleyse, hü. 

yilyflnce ne olmak istiyorsanız, 
onu anlatan bir resim yapınız. Bu 
tami de bize rönderiniz. 

Y olladığınız resim !:Ocuk !\8'.\'• 

famızda basılacaktır. Her 
resmi basılan çocuğa, güzel bir 
hediye verilecektir. Müsabaka ku 
oonunu kesip eönderin. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!Yer ~~zününEnDalgınlnsanıl 
•....... Hıkage Yazan: I lhan TEK ....... . 
Koca kafalı Tom çocuk, kahve

ye şeker diye tuz atan, kendi ce. 
bim diye başkasının cebine elini 
daldırıp avuç avuç fındık yiyen, e
lindeki bıçakla, sopa kesiyorum, 
diye parmağını uçuran pek çok ın· 
san görüp duymuştu. 

- Ama kim bilir, bunlardan da 
dalgın daha niçe insan vardır. He. 
le bir _&ıka.y).Q), düAYa ~ ben 

kepçe olup dolaşayım. Bakalım, 

yeryüzünün en dalgın insanım ne. 
rede bulacağım .. Dedi. 
Sokağa çıku. 

Nihayet, yolda birini gördü. Bu 
biri, sigara paketinden bir sigara 
çıkarmış, kibrit gibi, kibrit kutu
suna siırtüştürmiye başlamıştı. 

Tom, güldü, geçti. Bundan da 
daha dalgını var! Diye yoluna de. 
vam etti. "Hah buldum, hah bula. 
cağım,, diye söylenirken çup! diye, 
önüne çıkan suya düşUi. Rüzgar o. 
nu kıyıdan uzaklaştırmıya baıla

mıştı. 

- Imdat! Yetişin! Boğuluyorum! 
Sesini duyan bir kayıkçı kop, 

kop gelmiş, onu kurtarmıya ko.. 

yulmuştu. 
Tom, hay Alla.h senden razı ol· 

sun! Diyerek, suyun üstüne sıçra. 
dı. Ellerini uzattı. Kayıkçı da iki 
elini birden ona uzatmıştı. 

Kayıkçının sağ eli biraz ilerdey. 
di. Bu sağ elle, koca kafalı Tomun 
elini tutayım derken, telaşla ken
di sol elini tutmaz mı Tom: 

- Hay abtal adam hay! Sen, 
benden de belermişsin! Diye hay
kırdı. 

Tekrar, denizin dibine göctü. 
Kayıkçı da, muvazenesini kaybe
derek arkasından denize yuvarlan
mıştı. 

Neyse, zar zor '6in1>irlerinin e
linden ayağından tutarak kıyıya 

gelebildiler. Ustlerini, başlannı ku. 
rutmak için beraberce yurumıye 

başladılar. Koca baş, hem güliı
yor, hem : 

- Eh, dünyadır bu, senden de 
dalgını var! Diye söyleniyordu. 

Yolda, kayıkçı bir tanıdığına 

rastladı. Adam traşından sonra yü

züne sürdügü pudrayı silmeden 
sokağa fırlamıştı. Kayıkçı ona: 

- Bu ne hal, ekmekçi çırakları 
gibi boyle; dedi. Adam selam ver. 
mek için elini başına götürdü. Eli 
çıplak başında "şak!,, diye şakla
yınca: 

- Tüh! Şapkamı almadan soka
ğa çıkmışım! Diye gerisin geriye 
koşmıya başladı. Koşarken, arka. 

sından eelen bir adama ı;arptı. Bu 
da, kendi çoraptan sanarak, ka. 
rısının ipek çoraplannı giymiı bi
riydi. ikisi birden, cıV1k çamurun 

içine yuvarlandılar. Ustleri, baş.. 
lan çamur içinde kaldı. 

Onlar, kendilerini cıvık çamur· 
dan kurtarmıya çalışırken, koca 
kafalı durmadan gülüyor, '·eh, bur. 
!ardan da dalgını var.,, diyordu. 

Sonra onlara döndü: 
- Haydi bakalım, dalgın ça. 

vuşlar. Siz de bizimle beraber ı;:e. 
~ .... . ~ F 

Beraberce bir hamama girdiler. 
Ustlerini başlarını yıkadılar. Son
ra yıkanmıya başladılar. En önce 
yıkanıp dışarı çıkan koca kafalı ol. 
muştu. Eve vardığı zaman annesi 
gülmekten kendini nlamadı. 

. 

- Ayol, bu arkandaki c.eket te 
kimin? 

Dıye sordu. 
Tom, aynaya dönüp baktı: 
- Allah Allah, bu aynada u~ 

gördüğüm kim? Ben miyim, yoksa 
bizim kayıkçı mı, dedi. 

Annesi gülerek: 
- Kılık, kıyafet; kayıkçı kılığı 

ama, bu koca kafayla Sft"ıtkao yüz, 
senin! Cevabını verdi. 

Koca kafalı Tom, dalgınlıkla, 

başından ayağına kadar IY.yıkçı.. 
nın elbisesini giymişti. O zaman, 
yeryüzünün en dalgın insanım bul
iuğuna inandı. Bu, ta kendisiydi. 

iITE BUNU 
BİLMİYORDUM! 

p ortekiz kadınlar!, bütün 
yüklerini başlarında !aşır 

ve gayet kolaylıkla yürürler. Hat. 

ti bu taşıdıklan şey, resimde gör. 
dügünüz eibi, bir çocuk beşiği bi
le olsa. 

Bu yusyuvarlak, tostopr>rlak, 
sırtlı hayvan, Florida top

rakları dahilinde bu\unan bir kap. 
lumbağadır. 

B u korkunç baş, '=o!< mukacL 
des sayılan ve !<endisine 

tapılan bir Çin mabududur. tnsa. 
nın bu korkunç şeye de tapılır mı 
<iiyeceği gelmiyor mu? 

Y alnız insanlar sarhoş ol. 
maz, hayvanların da sat

hoşu vardır. Vaktile Paciste, ge. 
celeri gizli gizli şarap mahzenine 

gidip şarap içen ve alkolizm denen 
hastalığa tutulan ata rastlanmıştır. 

Yukarda resmini gördüğ_ünüz 

oıldırcın da biraya düşkündür. Ba
kınız, birayı ne büyük bir iştiba 
ile içmekt~dir. 

TAN 'ın resim müsabakaSI kuponu. 
Alttaki satıra adresinizi yaıın. 2 
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Annesi Oktaya çıkışıyordu: 
- Yaramaz kafir! Jlen sana, tam 

saat onda evde bulun diye tenbih 
etmedim mi? Neye böyle geciktin, 
bak, işte saat biri çalıyor. 

Oktay cev.ap verdi: 
- Hayır anneciğim, biri değil, 

onu çaldı. 
. - O da nasıl söz; saat on defa 
mı vurdu. 

- On def~ vurmadı ama, önce 
biri vurdu. Sonra da biriu önün. 
deki sıfırı. 

Ama tabii biz sıfın dn.ymadık. 
Sıfır da duyulur mu anneciğim. 

* Bay.an kocasına dedi ki: 
- Çok dikkat ettim, bir şar

kı söyle~iye baŞ:ladığım zaman, 
sen hemen, dıprıya, bahçeye 
çıkıY,orsun! Bu naden! Yoksa se
simi mi beğenmiyorsun? 
' - Hayır! Estağfurullah' Kom· 
şular beni görsün de, sc?ni dö -
ğüyonım zannettnesin, <!iye bah
çeye çıkıyorum. 

EVET .. HA YIR 
Şu sualleri okur okumaz kısaca 

EVET yahut H:A YIR diye cevap 
veriniz: 

1 - Kedilerin harareti kuşların 
hararetinden daha mı çoktur. 

2 - Son yüz elli sene içinde nü. 
fusu en çok artan memleke~ B!r. 
leŞik Amerika cümhuriyeUcri 
memleketi midir? 

3 - ilk kağıdı bulan millet es
ki Mısırlılar mıdır 

4 - Nebatların içinde en çok 
yaşıyan çatn ağacı mıdır? 

5 - lngilterede ya~an bir in. 
san Almanyada yaşamak ister mi? 

Gelecek sayımızda bu suallerin 
cevaplannı bulacaksınız. 

• Geçen sayımızdaki suallerin ce. 
vapları işte tunlardır: 

1 - EVE'İ'! Bu nehir şimali A
merikadaki Mlssisipi ııehrıdir. 

2 - HA,YJR! Bunlar mesellı 
Brezilya .gibi sıcak memleketlerin 
mahsulleridir. 

3 - HAYIR! Şimal yarım kü. 
resinde yaşıyan insanlar Cenup ya. 
rım küresinde yaşıyanların 20 mis· 
lidir. 

CEVAPL:I 
MESELELER 
MESELE - Babamın yaşı, ben. 

den annemin yaşı kadar !azladır. 

Ben annemin şimdiki yaşına gel
diğjm zaman, babam, 72 yaşında 
olacaktır. Babamın şimdiki yaşı. 

na geldiğim zaman da, annem 12 
yaşına gelmiş bulunacaktır. 

Ben on iki yaşındayım, hepimi. 
zin yaşlan tutan 96 dıt. Acabıı 

annemle babam kaçar yaşındadır? 
CEV Ae - 36, 48. 

* MESF;LE - Bir ailenin beş ço. 
cuğu var. Ahmet, Ali, Mehmet, 
Remzi, Rıza. 

Bütün çocuklann vasati (ortala
ma) yaşlan, 6 dır. Kağıt kalem 
kullanmadan, bir dakikada cevap 
verin bıtkalım: 

Alinin yaşı kaçtır? 

* MESEL&- Uç çeşit ,eftali var. 
Bunlardan her biri, kendisinden 
daha ucuz olanının iki misli, 
daha pahalı olanının yarıst kadar 
bir fiatla satılıyor. Her binnden 
üçer kilo aldım, 315 kuruş para · 
verdim. 

Acaba, her şeftalinin kilosu ka
çadır? 

CEVAP - 15, 30, 60. 

* MESELE - Bir sayı var. Bu 
sayıdan iki tane aldım. airbiriyle 
vurdum. Sonra ytne birbiriyle top
ladım. Çijlan adetleri birbirinden 
çıkardım. Ayni sayıyı elde ettim. 
Bu adet kaçtJr? 

Cl:V AR - Uçtür. 

. 
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Bu tavşanı olduğu gibi kopya 
edeb\lirsiniz. Eğer büyütmek isti
yorsanız küçilk karelere rastlıyan 

Bu b'ıçimde bir bahçe var. Kö. 
pleriieki siyah yuvarlaklar 

lljaçtır. Bahçeye on üç ağaç da
ha dikeceksiniZ. Ağaçları, nasıl, 

nereye dikmeli ki, bahçenin içine 
her biri üzerinde beş ağaç bulu. 
nan do~uz doğr:u çiz2i • müstakim 
hat - çizilebilsin. 

o o • 
·O 

., 

o 
o o 

o o o 

o o 

•o e o 

o o o 

b u adam yanındaki siyah bay. 
raktan üstteki beyaz bay. 

rağa gidec&lttir. Şu şartla ki, y~ 
lunu kesmeksizin v~ her delikten 
birer defa geçerek gidece!<. 

A . B, C, D, oldukları yerden 
kalkarak, yukardaki evle. 

rine gidecekler, sonra, üçü birden 
E mahzenine geleceklerdir. Ge. 
çecekleri yollan çiziniz. Yalnız dik
kat ediniz ki, bu dört arkadaş, yol
ları üzerinde karşılaşmasınlar. 

B u hayvanlariTutmak istiyen 
iki Avustralyalı nerededir? 

lı? 

ı 
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6 
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bütün çi~ileri büyük karelere yer
leştiriniz. Tabii karelerin numara. 
larına dikkat edeceksiniz. 

NE DER.SiNiZ? 

Hangisi Nedir? 
Beş kardeş var. 
Bu beş kardeşten: 

Cemil cesur da değildir, neşeli 
de değildir . 

Bedri tembel de değildir, zeki 
de değildir. 

Reır.:! cesur da değildir, tembel 
de değildir. 

Sami yalancı da değildir, tenbel 
de değildir. 

Jale ya cesurdur, yahut ta ya
lancıdır. 

Şimdi size soruyorum: 

Bu bef'kasl111teıı hangisi ~sur. 
hangisi tem5el, hangisi yalancı, 
hangisi zeki bangi;,i de nc~clidir • 

Bu bta çocuktan her birinde bıc 
beş iyi jlhllt 1fötü şeyden yalıtl'! 
birisi var, hangisi nedir? Ne der. 
siniz? 

BİLMECE 
BULMACA 

Ben Hangi Hayvanım? 
Ben, beş harfli minimini bir hay

vanım. 

ilk beş harfim bir uzvumuzu 
bildirir. 

Altı, yedi, beş harflerimden mey~ 
dana gelen kelime olmaLSa, biz ya. 
şıyamayız. 

iki, üç, dördüncü harflerim bir 
böcektir. 

ikinci, birinci harflerim bir rengi 
bildirir. 

ikinci, Liçüncü harfl~rim utan
mak manasına gelir. 

ikinci, beşinci harflerim kısa bir 
?.aman bildirir. 

Acaba ben hangi hayvanım? 

6 Kibritle SaJI 
Size tam altı tane kibrit veri

y<>t'um. 
Bana, bu altı kibritle ayn ayrı sı. 

tır. bir, iki, üç, dört, beş, altı, y~ 
di, dckuz sayılarını yapacaksınız. 

Bunun için Roma rakaın1arı kuL 
\anılacaktır. 

(X) ( +> (-) aritmetik işaretle. 
rinden de istifade edeceksiniz. 

Yalnız. her sayıyı m0ydanı:t ge
tirirken, 6 kibritten fazlasını kul
lanmıyacaksınız. 

• 
Bu bilmeceleri doğru yapıp, ku. 

ponla beraber &önderenlerden 25 
kişiye muhtelif bediler verilecek· 
tir. 

lilmecemizde Kazananlar 

Yannkl Sayımızdadır. 

TAN' ın Bilmece 
Bulmaca luponu 
29 Temmuz 1939 
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:Türk Safosunun Hayatı: JEFRIKA No. 115 --- .. 

Sipihi Ağasının İhaneti 
Halis Bir 
Haklarını 

Sipahi Olmıyan Ağa, Sipahilerin 
Müdafaa Edenleri Te~~im Etmişti 

Haber doğruydu, sipahilerin en 
illeri gelen kodamanlarından Poy
xaz Osman beylf, Öküz Mehmet 
ağa yakalanmış ve vezir sarayına 
getirilmekte bulunmuştu. Yemişçi 
Hasan Paşa, bu beşaretin ~ükra. 
nmı birer avuç altın ve birer ti
mar vermek mıretilc müjdecilere 
ödedi, kendine çeki düzen verdi, 
hocalardan ve ağalardan bir hayli 
adam çağırıp yanında oturttu, si
pahi elebaşılarını beklemeğe ko
yuldu.. 

Kaydolunacak bir nokta daha 
var; Poyraz Osmanla, Öküz Meh
metli yeniçeriler elde etmemişler. 
di, bizzat sipahi ağası Mustafa ya
kalayıp, sadrazama götürmüştü. O 
askeri zümrenin başkumandanı de
mek olnn Mustafa, nesilden nesi-. 
le geçen şerefli bir hak ve şerefli 
bir miras olarak, sipahi yaşamış 
Türklerden değildi. Uçüncü Mu

rat devrinde sadrazam Ozdemir 
oğlunun on bin tanesini bir çırpı. 
la sipahi yaptığı kimselerdendi. 

Beliti Türk, belki ermeni, belki 
gürcüydü. Fakat sipahi doğmamış, 
sipahiler arasında yaşamamış, si

pahiliğin gururunu duymam1şh. 

O zümreye ağa yapılması da, ih
timal ki, sipahiliğe yabancılığın. 

dandı. 

!şte bu adam, yine. kendi gibt 
dışarıdan sipahiliğe katılan beş on 
düzüne nabekarı başına topladı: 

- Yolda~lar, dedi, ocağımız 

tehlikededir. Şevketlu lıiinkann 

yüzüne karşı küstahlık eden üç 
beş yoldaşı içimizden çıkarmaz

sak, hepimizin kılıçtan geçmemiz 
mukarrerdir. İmdi size soruyo. 

rum: Padişahla muharebeye giri. 
ş.ip göz göre göre geberelim mi, 
yoksa bir iki yoldaşı - yıne pa
dişah uğruna - feda edelim ıni .. 

Ve telı.işla ilave etti: 

Etliye sütlüye kanşmayız. Sen, 
dilediğini yap ... 

Babadan, dededen ve atadan sü. 
zülüp gelen sipahi kant taşıyan
lar, şüphe yok ki, Mustafa ağaya 
bu cevabı vermezler, zorbalıkla it. 
ham olunan yoldaşlarını koru
maktan çekinmezlerdi. Nitekim 
Kurşunlu Han baskınındanhcri o 
mahiyetteki sipahiler, şura:ia bu
rada pusu kurararak. yeniçeri av. 
lamakla, yani baskına uğn~an 

yoldaşlarının intikamını almakla 
oyalanıyorlardr (1). 

Fakat l\Iustafa ağaya da yüz el
li, iki yüz sipahi kılıklı yadigarın 

verdiği kalp kuvveti kaCiydi. O, 
nihayet kendi mevkiini de tehlL 
keye düşürecek olan vaziyeti ida

re için, bir kaç kurban vermek 
zaruretini duyuyor ve bu zarure

te göre, adım atabildiği takdirde 

sadrazamın, padişahın, valide su1. 

tanın teveccühünü kazunacağını 

umuyordu. 

• 
1 şte sipahi alaylannı bir İ-

şaretle isyana, bir işaretle 
sükuna sevkedebilecek kadar nü

fuz sahibi olan Poyraz Osmanla, 

Öküz Mehmedin yakalaıtmasr bu 

sebeple, 'yani sipahi ağası Musta

fanın kendi ocağına ihanetiyle 

B u romanda bir kaç kere işa
ret ettik. Sipahi, o devrin 

erlik nümunesiydi. Onlar, kanla
rına su ve kir karışmamış Tlırk 

dilaverleriydi. Yalanı yılan kadar 
iğrenç saymalarına rağmen yalan
cılığın kazanç temin ettiği bir mu
hitte yavaş yavaş şereflerini, haysi
yetlerini kaybetmeğe bıı.şlamışlar
dı. Zelil görülüyorlar, fazla sayı
lıyorlar ve - bir kelimeyle söy. 
liyelim - yokedilmek isteniliyor
lardı. Yeniçeriler kadar değilse 
bile, yine zararlan hissolunacak 
kadar bu ocağa da yabancı sokul
muştu. Artık sipahilik ezelden
beri Türk doğmuş, ezeld~nberi at 
üstünde yaşamış temiz ruhlu yi
ğitlere münhasır değildi. Padişah. 

ların uşakları, vezirlerin iç oğlan
lan da, birer timar verilmek su
retiyle sipahi ocağına sokuluyor
lardı. Bununla beraber, sipahile
rin Çoğu - hikiiyemizin cereyan 
ettiği sırada - halis Türklü ve 
yeniçerilerle aralarında geçimsiz_ 
lik yüz göstermesinin sebebi de, 
berikilerin Türk olmayışıydı. 

- Bana cevap vermeden önce, 1 mümkün oldu. Herif: "Olup biten 
Kale kapılarınlll-.kapah, yeniçeri işler üzerinde görüşelim,, diye bu 
palalarının bilenmiş olduğunu, pa- iki meşhur sipahiyi bir yere da .. 

Bu satırları, sipahiliği nazarlar
da canlandırmak maksadiylc de
ğil, yakalandıklarını söylediğimiz 

Poyraz Osmanla Öküz Mehmedin 
vaziyetlerini biraz gayri tabii gü
rebilecek olan okuyuculara bu te
lakkilerinin yersiz olduğunu ka
bul ettirmek için yazdık. Çünkii 
yirminci asırdrı, bir Poyraz OS
man, bir Öküz Mehmet görmek 
mümkün değildir. Lakin bu adam
lar, Türk milleti içinde yetişmi~
ler ve isimlerini tarihe bırakarak 
hikaye edecel'!imiz şekilde ölmiis
lerdir. 

dişahın da bizden ho~ut bulun
madığını düşününüz. Kapan için

deyiz, kılıç ta ensemizdedir. 
.,. 

N eidükleri, nereden geldikleri 
belirsiz olan o kalabahlt bu 

suale, şu cevabı verdiler: 
- Hüseyin Kalfayla ark"ldaş • 

lan bizi kandırmışlar demek. 
Çünkü saraya gidişte zulmü or -
tadan kaldıracağımızı, kalelerlmi. 
zi gavura satan saraylıları ceza
landıracağımızı söylemişlerdi. On
lara kandık, şevketlu hünkarın 

güceneceğini hatırımıza bile ge -
tirmedik. Mademki iş başka tür
lüymliş. Biz, dilimizi ağzımızda, 

kılıcımızı kınlarında hapsederiz. 

Fitil hiddet arasında, sevdayı filim unutmuştu: 
"- Sen kedi değil, yılansın!,, Diye homurdardı. 

Ve yarasına sarılacak bezi kendisi de arum1ya baş
ladı: Eline, Mcla.hatin kombinezonu geçmişti. Onu 
sağ eli ve dişleriyle tutarak yırttı: 

"- Lüzum kalmadı, dedi, ben buldum .ı:adığı.. 
mı. Gel de, şunu sarıver bari!.. 

Melahat. Fitilin gösterdiği bezi, elleri r\triyc tit-
riyc sanrken: ı 

"- Şimc.11, diyordu, hemen polise haner verelim, 
bir de doktor çağıralım! Bu yara bö.rle mi duracak? 

vet etmiş ve kendilerni ansızın 

bastırarak tevkif ettirmişti. Hüse-

yin Kalfa, yeniçerilerin hatırına 

saray baskınında saygl göstererek 

Sarıkçı ve Tırnakçı Ihsan paşa
ları ölümden azadettiği için, mah

kumlar listesinden - ocaklınm 

ısrariyle - çıkarılmıştı. Kutip 

Cezmiyi ise, sipahi ağası Mustafa 
bulduramamıstı. 

(Devamı Var) 

(1) "Bu vakalardan sonra yeniçerJ 
ile sipah ar!liına adavet düşilp birbirini 
tenha buldukça katleder oldular. Hu
susa taşrada bu iki tııife arasında kfırü
zar eksik olmadı." - Naima - C· 1 - S: 
ao4 -- / • 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Her zaman e Zevk. 
2 -- Familyıı e Bir böcek. 
3 - Tamamlamak • Mükemmel. 
4 - Bir harf e Katmak e Arz. 
5 - Dişi değil e Ayırmak. 
6 - Bir zamir O Bir ay e Bir zamir. 
7 - Ansızın e İnleyen. 
8 - Bir harf e Niyaz e Bir mezhep. 
9 - Emeller e Bir zamir e Tamam. 
10 - Adanada yetiııir O Beyoğlu. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yuvarlaktır e Bir mtııet. 
2 -- Mensup e Bir nehir e Su. 
3 - Düğilrtı e Asmak. 
4 - Mannca e Büyük. 
5 - Bir sesli harf e İşler e Bir harf. 
6 - Bir harf e Bir harf e Bir şart 

edatı e Bir zamir. · 
7 -- Bir nota e Fiiller e Bir had. 
8 - Vallde • Kı.zkardeşin kocası. 
9 - Duran e Prensip. 
10 - Cari e Bir zamir e Fakat. 

._ __ Saç Bakımı ~ 

Güzelliğin en biri:ıci şartı 1 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dôkülmesini 

tedavi eden tesiri mücerreb bir 
ilaçtır. 

Nereye Gideyim DiyE 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. f{em ucuz, hem ya. 

kın, Hem Güzel 

Duhuliye 10 KU!'ll'}htr. 

29. 7. 939 

Sıhhat ve içtimai ~uavenet Vekaleti 
Yalova Kaplıcaları işletme Müdürlüğünden : · 
İşletme ve inkişafı işleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat ve İçtimai 

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

OTEL TERMAL 
/~ ______ ........_ ___ ........... 

.Bir kişilik odalar 275 kuruştan 385 kuruşa kadar. 
1ki . ,, ,, 340 ,, 495 ,, r 

Bir kişilik hususi daireler 425, 475 kuruştur. 
İki ,, ,, ,, 600, 770, ve 950 kuruştur. 

BUYUK OTEL 
\ 

Bir kişilik odalar 165 kuruştan 275 kuruşa kadar. 
İki ., ,, 250 ,, 330 ,, ,. 
İki kişilik hususi odalar 495, 550 ve 660 kuruştur. 
Banyolarla Küçük otel ve Çınar otelinde bir kişi için 55 kuruştan 220 

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

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

kuruş . 

Büyük Otelde: Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir kisi icin 200 
kuruş. 

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

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

4 - 15 Günlük kür için kalacaklara otel, banyo ve alelumum tedavi 
ücretlerinden ayrıca % 25, 15 günden fazla kalacaklara 15 günlük ıçin 
% 25, 15 günden fazlası için % 30 tenzilat yapılır. 

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

Kayseri lskôn Müdµrlüğünden : 
1 - Eksiltmeye ;konulan iş: Kayseri vilayetinin PınarbaŞl kazası mer. 

kezinde 20 çift, Kaynar nahiye merkezinde 15 çüt, mezkur nahiyenin 
Tersakan köyünde 10 çift, Panlı köyünde 15 çift, Pazarviran nahiye 
merkezinde 16 çift, Viranşehir nahiyesinin Pöhrenk köyünde 12 çift ol. 
mak üzere 88 çift kagir ve Kaynar nahiyesinin Beserek köyünde 15 çif1 · 
ve Bünyan kazasının Sarıoğlan nahiye merkezinde 18 çift ki cem'an 33 
çift de kerpiç göçmen evleri inşaatıdır 

Keşif bedeli 62.394 lira 16 kuruştur. 
2 - İnşaat 15 ~müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konuL 

muştur. Toptan veya köy itibarile ayrı ayrı ihale edilecektir. 
3 - Yapılacak evlerin keresteleri istasyonlarda teslim şartile hükıl. 

met tarıı.fından verilecek ve bir diğer bilumum malzeme ve işçilik mü
teahhide aid olacaktır. 

4 - Eksiltme günü 4 • 8 - 939 curi:ıa günü saat 15 te iskan müdürlü
ğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu işleri yap,abileceklerine dair 
' ' 1 • • , ' ~ 

Nafiaôan ehliyet ve Ticaret Odasından alacakları vesikaları ibraz ede. 
ceklerdir. • 

6 - Teklif mektuplarile 4369 lira 71 kuruşu muhtevi teminat mak
buz veya mektuplarının kapalı zarf içinde yukarda yazılı gün ve saatten 
bir saat evvel iskan müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edilmiş 
olacaktır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar iskan müdürlüğüne gelmiş olması lazımdır. Pos-· 
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Buna aid fenni hususi 
şartnamelerle plan ve projeleri görmek ve fazla malumat almak iste. 
yenlerin Kayseri iskan müdürlüğüne ve Ankarada iskan umum müdür-
lüğü fen heyetine müracaatları ilan olunur "5567,, 

Gebze Belediyesinden : 
Gebzenin Sultan Orhan mahallesinde Rıza kızı Nacive Paker. cocuk

lan Fecriye, Ali Rıza ve Saliha. 

Hüviyetleri yukarıda yazılı zevatın ikametg_ahları meçhul olduğundan 

maili inhidam evlerini. tarihi ilandan itibaren 15· gün içinde ya tamir ve. 

ya yıkmadıkları t akdirde belediyemfz Yapı ve Yollar Kanununun 44ün 

cü maddesi hükmüne gqre hareket edeceğinden ihba:zıame makamına ka

im olmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

gi.ın aybaşıydı: Aylıkları bir an evvel toplamak 
için, çok erken kalkmak mecburiyetinde vlan bek
çi, çoktan uykuya dalmıştı: Bu itibarla, Sarı Beki. 
ri kovalıyan yakın bir tehlike yoktu. Fakat buna 
rağmen, Sarı Bekir, peşinden yüzlerce insan koşu
yor.rrı uş gibi kaçıyordu: Koştukça terliyor, göğsü 

daralıyordu. 

Muhtaç olduğu kadar nefes alabilmesine, burnu 

yetmediği için, ağzını da alabildiğine açmıştı: Dili, 
bir köpek dili gibi sarkmıştı. ı -. ~ 

Fitil: 1 ~ 

TEFRi KA No. 41 
Bir hayli koştuktan sonra, bacaklarında bir kesilc

lik duyİnıya başladı. Bütün vücudüne ateş basmış
tı. Hele ayağı, büyiikçe bir taşa çarpınca, muvaze
nesi büsbütün bozuldu. Kaldırıma serildi. Kalbi, 
kaburga kemiklerini kıracak gibi çarpıyordu. Ter
den sırsıklam kesilmiş gömleği bedenine yapışmış
tı. Boynuna dolanmış bulunan yeşil yün atkt, onu, 
gittikçe daralan, sıkılan bir ip gibi boğuyordu. At
kıyı iyice gevşetti. Müthiş sarhoşluğundan da eser 
kalmamıştı: Bir damla içmemiş gibiydi. Sarhoşluk 
geçince, kini de azalıyordu. Ve kini azaldık~a. kor. 
kusu artıyordu. Hayret verici bir gayret harcıya
rak yerinden doğruldu. Ve sırtında bin. okkalık 
bir yük varmış gibi, adeta ıkına ıkına aya~a kallc
tı: Her tarafı ağrıyordu. Fakat onun içini .!olduran 
bir tek arzu, kafasını dolduran bir tek dü~unce 
vardı: 

1 
"- S:ık n ha ... Dedi. Sen delirdin mi? Ne tlok. 

tora, ne de polise lüzum var. Kurçunu kimin attı.. 
ğmı bilmiyoruz. Ya vaziyetimi:d yakından bilen, 
ve bize daha büyiik fenalıklar yapabilecek mevki
de olan birisiyse? O z:.-man, }·aşımıza, bu ynrudan 
daha büyük belalar gelir. Onun için, şim'"li niç ses 
çıkarmıya gelmez. Hele bir sabah olsurı. Ben, her 
~eyi anlar, ve icabına balrarım. Tabii, bu namus
suzluğu yapan hPagi hergeleyse, yarına bırakncak 
değilim. l·akat, şimdi, <Jrıun canına okuyalım der
ken, kendi Laşımızı da yakmıyalım!!,, 

Melt.hat, hiç sesini çıkarmadı. Fitil, bir eliyle 
sarılan yarasmr tutarak, yatağa uzandı: Yara, so. 
ğudukça sızlamıya. başlıyordu. Ve bu sızı, dakika
lar geçtikçe biraz daha derinleşiyor, birat: daha ya
kıcılaşıyordu. Fililin yaralı kolu da, yavaş yavaş, 

felce uğrar gibi, hareketten, takatten kesiliyordu. 
Melahat dışarıda, müebbet karanlıkların içinde 

bir silah drıha patlıyacağıru, kendisinin de vuru
lacağmı sanıyor, sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. 

Fitile gelince, onun içi, acısı gittikçe artan yara
sını bile unutturacak kadar büyük bir hiddetle do. 
!uyordu. Dişlerini gıcırdatıyor; 

"'- Ben, diyordu, bu namussuzluğu Jdmin, ni
çin yaptığını anlıyorum şimdi!,, 

Bu sözleri söylerken, Fitil Kadrinin gözlerinin 
önüne gelen hayal, San Bekirin, hırstan morarmış 
sıska suratı. ve birer kan. birer kin kuyusuna dön. 

rr.üş gözleriydi. Bu suratı görmemek ist~r gibi, 
yorganı başına çekti ve uyumak ümidiyle gözlerini 
yumarken: 

"- Alacağı olsun! Dedi, eğer bu alçak1ığı da o 
yaptıysa, görüşürüz. Gırtlağını vücudünden armut 
gibi koparmazsam, bana da Fitil demesinler! n 

Melahat, bir kaç saat evvel, meyhanede ortalığa 
meydan okpyan erkekle, şimdi yanında yatan sü
nepe adam arasında bir mukayese yapınca, Fitil 
Kadrinin numarasını hayli kırmıştı. 

Kendi kendine; 
"- Şimdi, diyordu, ben, yanıbaşımda kazık gibi 

bir erkek varken, bu kadar korkmalı mıyım? Böy. 
le kendisine güvenilemiyecek bir erkekten adama 
ne hayır gelir? Insan, kurşunu yedikten sonra, böy
le miskin miskin zıbarır mı? Tabansız herif: Sanki 
kurşun değil, lokum yemiş gibi; Neredeyse horul 
horul. uyuyacak!,, 
~unlan düşünen Melahatin, kuvvete, cürcte ta

pan, ve sünepeden, korkaktan nefret eden ·basit 
kadın ruhu, Fitili yaralıyan meçhul insana karşı 
incizapla dolmuştu. Onu düşünürken, içinden: 

"-- Ne cesur erkek!,, Diyor, ve kurşunu yedik
ten sonra, sokağa çıkmka.tan, kendisini yaralıyan 
adamın kim olduğunu öğrenmekten bile korkan 
Fitile karşı, içi derin bir nc.fretle doluvordu. Yine 
kendi kendine: 

.'- Ben, diyordu, biraz evvel: 
11

- Ya polis gelirse?., Dediğim zaman: 
"- Bizim polisten korkumuz yok: .Kaçak eşya

lar çok emin bir yere gizlidir!,, Cevabını vermişti. 
Halbuki şimdi, sokağa çıkmaktan korktuğn için, 
ayni eşyaları bahane ediyor ve: 
"- Polis duyarsa, halimiz haraptır!,, Diyor: 

Miskin, tabansız herif! 
Meğer rneyhı:ınedeki kabadayılığı, kavgayı ayı. 

racak insanlar arasında bulunmasındanmış! Tenha
da kıstırılınca, böyle, sıçan gibi, yorgan altına bü_ 
ztilüyor: Böyle ylireksize, erkek diye bakılır ını:,. 

Bir aralık Fitil: · 
"- Of!... Diye inliyerek, Melahate~ 
"- Ne yapalım? Dedi, çok acıyor yaram? 
Faktı.t Melahat, için~ dolduran nefret~ . arttıran 

.ıu suale, çok aksi bir cevap vermemek ıçın, uyu
muş görünmeyi tercih etti, ve Fitilin hitabını duy
mamazlıktan geldi: Fitil, kendi kendine: 

"- Kaltak ... Dedi.. Ben yanıbaşında inim inim 
inlerklm, o horul horul uyuyor: Bu kan mi.llatine, 
gönül değil, sadaka vermeğe bile değmez!,, 
v~ böylelikle o gece, bir yatağın içinde, koyun 

koyuna girmiş iki düşman yılan gibi uyudular! ,. 
- 20 - ,,.. 

San Bekir, tabancasını ateşler ateşlemez, taban. 
ları kaldırrnt~ r.:ınrlPnin vohınn tntmustu: Ertesi 

"-Kaçmak! 

Nereye gideceğini, · nere~c saklanacağını düşun

müş, h~saplamış değildi. Fakat nereye · olursa ol

sun, gitmek, or adan, .oralardan uzaklaşmak istiyor
du. Bıraz ferahlıyabilmek ümidiyle, ceketinin, ye
leğinin , hatta ıslak gömleğinin düğmelerini de çöz
dü: Soğuk rüzgar, onun ıslak gömleğiyle viıcudü

nün arasına dolmuştu: Biraz rahatlar gibiydi: Fa
kat bu sefer de öksürmeğe başlamıştı. 

Öksürükler, sanki göğsünün ta dibinden geliyor, 
b ütün kaburgalarını sarsıyor, ve boğazını yrrtıyor~ 

du. (Devamı var) 
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Pusuya Düşen Takipçiler 
Efradının Milli Kuvvetler Eline Düştüğünün Farkında 
Olmıyan Düzme Yüzbaşı Hala Böbürleniyordu 

Fakat, tesadüf o gün fedakarları
mızın karşısına, bekledikleri çe. 
teyi değil de, hiç ummadıkları can 
sıkacak bir teşebbüsün habercisi. 
ni çıkarmıştı. IJursunköy!ü Kazım 
Beyin bir atlısı şu haberi getirmiş
ti: 

"Silah ve cephane nakliyatı İ}
lerinin Yeniköy ve civarı istasyo. 
nerliğini yapan Hacı Mehmet, Ce
mal, Avni ve lokantacı Ali efendi
ler, tevkif edileceklerini Bakırköy 
merkez karakol kumandanı Tev . 
fik çavuştan haber almışlar. tam 
Yeniköyden çıkacakları sırad:ı, ha
demei hassa kumandanı kaymakam 
Zeki Beyin teşkil ve idare ettiği ta
kip kollarından kırk kişilik bir ıniif 
reze ile karşılaşmışlar ve bin müş
külat ile ellerinden kurtulup kaç 
mışlar. Şimdi hem onlar, hem de 
takip müfrezesi bizim köydeler. 
Şu anda, müfrezenin zabitleri köy 
kahvesinde, efradı da Mazhar Be
yin köşkü civarında b:ılunan ko
ruda dinleniyorlar. Koru civar•n. 
daki köprünün dört neferle tutul
muş oTauğuna göre, mı.ifrezenin 
köyde bir araştırma yapması ih. 
timali çok kuvvetlidir.,, 

B u haber karşısında, hemen 
ayaklanan milli müfrez~ 

miz, az bir zaman sonra, Dursun 
köyünde idi. Çok kurnaz ve seri bir 
hareketle, korulukta dinlenen ta. 
kip kolunu gafil avlamışlardı. 

Sessizce sarmışlar, ansızın yap
tıkları süngü hücumiyle, bozgun
culara müdafaa zaman ve imkanı 
bile bırakmamışlardı. Ellerinden 
silahlarını almışlar, hepsini de bir 
yere kapamışlardı. Mili müfreze. 
nin fedakar erlerinden bir k&çı, 
köprü başını tutanlara da hadleri
ni bildirmcğe giderlerken, Halil 
bey de köy kahvesine girdi. 

Maiyeti efradının silahları a
lındığından haberleri olmtyan ta
kip kumandanlariyle Halil beyin 
karşılaşmaları, görüşmeleri ger
çekten pek gülünç bir sahne teş
kil etmişti. Ferit paşa hükumeti_ 
nin bu gururlu zabitleri, Halil 
beyin alçak gönüllüliğiyle kendi
lerini selBmlıyarak bir kenara çe
kilmesinden, küstahlaşmışlardı. 

Bozgunculara başlık eden düz
me yüzbaşı, gazaplı bir bakışla, 
Halil beyi baştan aşağı süzdük. 
ten sonra, sert bir tavırla: 

- Buraya gel ulan, dedi. Nedir 
bu kıyafet, asker misin sen?:· 

HaUl bey, bu yakışıksız hıt~bı 
kendine mal etmedi. lskemlesıne 
otururken, tekrarlanan bu terbi
yesizce sualin kendine sorulduğu
nu farketmemiş gibi göründil. Ya
vaşça kalktı. Muhatabına alaylı 
bir nazar fırlattı. Nazik bir lisan
la: 

Bana mı, dedi, hit:ıp ettiniz 
beyefendi? .• 

K ol kumandanı kendine di
kilen bu gözlerin ifade et

tiği istihzalı miınayı kavradı, 
birden kızdı ve kızardı. Elini, bcl
kayışında asılı bulunan tabancası
na attı. Bir de kahkaha fırlattı. 

Tosunvari bir eda ile: 
- Hayır, dedi. Köy imamına. 

Ne sandın ya, elbette sana soru
yorum? Neci olduğunu hele bir 
söyle de, biz de anlıyahm. 

Halil bey yine güldü ve: 
- Mademki, dedi. Bu kadar 

merak ettiniz söyliyeyim. Çatalca 
livasiyle Bakırköy kazasının mil
li müfreze kumandanıyım. Ismim 
Dramalı Halil. Vazifem de bu ha
valide asayiş ve inz.ibatı korumak, 
halkı uyandırıp, milli teşkilat 
kurmak. 

- Kim tayin etti seni, bu va-
zifeye tosunum? .• 

- Millet. 
- Hangi millet? .. 
- Anadolunun göbeğinde co-

§UP kaynıyan, sana ve senin gibi
lere alçak diye bağıran, silaha 
sarılan millet. Anladın mı arka-

daş, büyük Türk milleti? .. 
Halil bey ~özünü tamamlıy.:ı

madı. Çünkü, tam o esnada, köp
rü başrna bırakılan bozg!.lncuları 

önüne katarak, kahvenin içine ka
dar sürüp, getiren erlerden biri, 
Halil beyin karşısında durdu. Sert 
bir hareketle kumandanını selam
ladı ve bağırdı: 

- Beyim, ne yapalım bunları? 
- Kaoayın arkadaşlarının ya-

nına. 

H alil beyin emri, takip kolu 
zabitlerinin yüzlerınde bi

rer şiddetli sille tesiri bırakmıştı. 
İkisi de al çuha gibi kızarmış. na
sıl bir kapana kısıldıklarını anla
mışlardı. Akılsız başlan önlerinde 
kapkara düşüncelere dalmışlarch. 
Halil bey, ne de olsa, ;o:abit üni. 
forması taşıyan bu bedbahtlara, 
halk önünde el ve dil uzatmayı 
muvafık görmedi. İkisini de Maz
har beyin köşküne götürdü. 

Kurnaz bozguncular. biraz ev
velki gurur ve azametlerini at -
mışlar, büsbütün alçalmışlardı. 

Yalancılığa başlamışlardı. Halil 
beyi adlatmıya uğraşıyorlardı. 

Milli müfrezeye iltihak için gel. 
diklerini söylüyorlar, badema, 
milli gaye uğrunda beraberce ça_ 
lışmak, düşmanlarla çarpışmak 

vaadinde bulunuyorlardı. Fakat... 
Biraz sonra, her şeyi itiraf etmiş
lerdi. Hademei hassa kumandanı 
kaymakam Zekinin emriyle, lo
kantacı Ali efendi ve arkadaşları. 
nı tutmak vazifesiyle yola çıktık_ 
larını bütün tafsilatiyle sayıp dök
müşlerdi. 

AYNAYA 
Tik çirkin bir adet oldUb'ltndan 

onu kaybetmeğe çahşmak lazım
dır. İşe ne kadar erken ba~lanılır. 
sa, tikten kurtulmak için ümit o 
kadar çok olur. Sinir müte
hassısı hekim bulunan yerler
de tedaviyi ondan istemek ta. 
biidir. Hiç hekim olnnyan yerde, 
yahut tik tedavisini üzerine ala
cak kadar sabırlı bir hekim hulu. 
namayınca, insan onu keııdi ken. 
dine kaybetmeğe de çalışabilir. 
Tik çocukta olursa, çocuğa o çir
kin adeti kaybettirmeğe çalışmak 
annenin, babanın ,·azifcsi olur. 

Tik tedavisi biraz uzunca ıa
man siir e de, usulii pek basittir. 
Lüzumlu olacak alet de sadece bir 
ayna .. Tik yüzde ise, bir el aynası 

yetişir, omuzda veya daha aşağı
~a olunca - aynalı dolabın kapa. 
gındaki gibi - bir endam aynası. 
na ihtiyaç olur. 

.. Günde bir kaç defa, fakat en az 
uç defa, ayni saatte, aynanın kar. 
şısına geçersiniz. Tik yiizde ise, o
turulduğu yerde, hatta başı bir ye
re dayamak ta mümkün. Ayna 
karjısında! oynryan yeri oynatma
nıaga, . abıt tutnıağa çah~mah. An. 
cak çok değil. İlk günler~c bir sa
niye, iki saniye.. Her gün birer 
saniye arttırılarak.... Adeta bir 
hareketsizlik jimnastiği, Hiç bir a
daleyi hareket ettirmeJen sabit 
durmak. Buna fotoğraf cıkartıldı
ğı zamandaki gibi, de;lerse de , 
insan fotoğraf çıkartırken, biraz 
tebessiim etml'k ister. Ualhuki te
bessüm de adnle harekf'ti demek
tir. Onun için he;vkel gibi demek 
daha doğru olur. Vakıa tehessiim 
eden heykeller de ''ardır ama, o
nun adalesi oynamaz ... 

Bir saniye kadar heykel gibi 
durmak da, elbette pek giiç o1mn7.. 
Yava~ yavaş arttırılır. Dayanabil
diğiniz, yahut sabredebilcceğ'iniz 
kadar. Zaten jimnastiğin tekmil 
müddeti nihayet on dakika siirer. 
Günde iiç defa onar dakik:ı hare
ketsizlik, ,·aktUıiz olursa, beş de
fa, altı defa ... 

Hareketsiz durmıya ahştıktnn 
sonra, muntazam hareketler Talt· 

Halil bey, bu yurt günahkarla
rını daha fazla dinlemedi. Kararı. 
nı süratle verdi. Sarayın bu hıya_ 
net aletlerini maiyetlerindeki 
bahtsızlarla beraber, Ç~ltalcaya 
gönderilmek üzere (Boyalık) na
hiyesi jandarma karakol kum&n
danı olan ve milli teşkilata dahil 
bulunan Dramalı Yusuf Çavuşa 
teslim edecekti. 

Sabaha karşı kafileyi onune 
kattı. Dereyi takip ile Boyalık yo. 
luna katıldı. 

S abah olmuş, ortalık iyice ı_ 

şımıştı. Azametle yükselen 
güneş, gebe olan gecenin ebeliği
ni yapmış, milli müfrezemize iyi 
bir meşgale doğurtmuş meğer. Bo
yalığa bir kaç kilometre mesafe. 
de, fedakarlarımıza rastlıyan Bo
yalıklı İbrahim ile Mehmet, Halil 
beyin karşısına dikilmişler. su ka. 
ra haberi vermişlerdi: 

- Geçende, demişlerdı. tsakla
lı ile Terkos arasında karşılaşıp, 
geri çevirdiğiniz yabancı zabit, 
kuvvetli bir müfreze ile bastı kö-

yümüzü. Sizi soruyor, bilmiyoruz 
diyenlere etmediğini bırakmıyor. 

Nahiye müdürü ile jandarmaları. 

mız bu büyük kuvvet karşısında 
köyden çekilmek mecburiyetinde 

kaldılar. Rüstem Çavuş, bu kötü 
haberi size ulaştırmıya çıkardı bL 
zi. De bakalım ne edeceksin? .. 

Halil bey, bu baskının kendi -
sinden intikam alınmak kasdiyle 
yapıldığını anladı. Baskını yapa
nı da tanıdı. 

(Devamı Var) 

BAKARAK ... 
mıya başlanılır. Fakat tikte oldu
ğu gibi, adalenin birdenhirc, çir
kin hareketleri değil. Her ' 'akit, 
herkesin yaptığı muntazam, diiz. 
&ün hareketler ... 

Mesela göz kırpmak tikiml<', iki 
göz birden büsbütün sabit kalını-
ya alıştıktan sonra, gene iki göz 
birden bir müddet açık, bir miid
det kapalı bırakılır. Sonrn iki gö. 
zün her biri ayn ayrı. Biri kapa
lı, öteki açık ... Dudak tikinde, du
daklar büzülür, ağız açılır, dişler 
muayene edilir. 

Omuz tikinde, endam aynasının 
karşısında, ayakta sabit durnnya 
alıştıktan sonra, hep aynanın kar
şısında geri geri gidilir, sonra ge
ne ileri. Omuzlar muntazam kal
kar, ilkin ikisi birden, sonra her 
biri ayrı ayrı. Kollarla ıla her v:ı. 
kit lüzumlu olan hareketler tek
rar edilir. 

- Ne zamana kadar? 
Diyeceksiniz. Tabii tik adetini 

t<aybedinciye kadar. Hatta kaybet
tikten sonra iyiliği perçimlemek i
çin biraz daha devam etmeli ..• 

Çocuk, bunları kendi kendine 
ayna karşısında yapamaz. O ,·a. 
kit annesi, babası ona ayni hare. 
ketsizliği ve muntazam hareket
leri talim eder, şiiphesiz, çocuğıtn 
iyi yaptığını dikkatle kontrol ('de
rek ..• 

Bir de, teneffüs hareketleriyle 
tikleri iyi etmek usulü varılır: Ge
ne günde üç defa, arkayı duyara 
dayıyarak, muntazam ve derin 
nefes almak. Nefes alırken 

kollar yukarıya kalkarken, ndcs 
çıkarırken de aşağıya. Miiddetl 
hep on dakika. Buna dn haftalar
ca devam edilirse, tik ~ec;er ... 

Bu usul daha basit, fakat öteki, 
aynaya bakarak ilkin lıart'ketsiz
liğe, sonra muntazam hareketlere 
alışmak elbette daha eğlencelidir .. 
Yalnız, aynada peri kızma aşık ol
mamak şartiyle... Bereket vrrsin 
ki, bu zamanda perilere, cinlere, 
tikliler de inanmazlar. Onun icin 
aynaya bakmanın hiç bir tt>hlike. 
si yoktur. 

Tiklerin geçeceğinden hiç bir va. 
kit umudu kesmemelidir .• 

KIRMIZI MANTAR 

Artık Mister Coombes'in canı 
na tak demişti. Kendinden 

de, karısından da, dünyada kim 
var kim yoksa topundan da bık • 
mıştı. O felaket yuvası evinden ba
şını alıp kendini ormana atmıştı. 

Deretepe demiyor hem yuruyor, 
hem de yüksek sesle sövüp sayı • 
yordu. 

Küçük, benzi soluk, karakuru 
bir adamdı. Kapkara bıyıkları var
dı. Yüksek ve dik yaka giydiği i. 
çin çenesinin altında bir ikinci çe. 
ne peydalanmıştı. Caketinin yaka. 
sr astragandı, eldivenlerinin par -
mak uçlan, eskiliklerinden üzülüp 
delinmişlerdi. İlk evlendikleri za. 
man karısı ona "ama da yakışıklı 
ve fiyakalı bir duruşun var" der
di. 

Şimdi ise ona solucan veya top
rak böceği gibi pek tahkirfuniz sı. 
fatlar takmıştı. 

Evde çıngar, yine o körolasıca 
Jennie yüzünden çıkmıştı. Jennie 
karısının arkadaşıydı. Davet edil -
meden, her Allahın pazar günü ye. 
meğe gelirdi. İri yarı, haytanın bi. 
riydi. Gülüşü bir kart kısrağın te
pinişi gibiydi. Konuştuğu zaman 
herkesi sağır sayardı, hulasa çeki. 
lir şey değildi. 

• f şte bugun sanki kendisi ye .= 
tişmiyormuş gibi, bir de ni. 

şanlısı dediği bir erkeği peşine ta. 
kıp getirmişti. Her sefer olduğu 

gibi saat iki olduğu halde hala ye
mek hazır değildi. Kansı da. bu 
güzelim arkadaşlarının canı sıkıl. 

masın diye piyanonun başına geç -
miş banco dans havalarını veriştiı 

meğe başlamıştı. Onun eli kolu 
ağrınca gürültü yapmak vazifesini 
J ennieye ciro etmişti. 

Koltuk sandalyesine misafirler 
oturduğu için mister Coombese 
kala kala arkasız iskemle kalmıştı. 
Piyano tepesine vuruyordu. Gitgi. 

de öfkeleniyordu. 
Bir aralık birdenbire beti ben. 

zi uçtu. İskemleden ayağa sıç -
radı. Boyunun bütün yüksekliğin
ce salonun ortasına dikilerek. "Pa
zar günü!" diye bağırdı. 

Karısı kaşlarını çattı: 

"- Sana ne oluyor, yoksa in. 
san biraz eğlenemez mi? .. 

Jennie de: 

"- Ne o fena mı çalıyorum?" 
Nişanlısı: 

"- Herhalae bıraz musiktye i
tiraz etmezsiniz değil mi Mr. Co. 
ombes?., diye söze karıştı; ve ken
dini göstenneğe çalıştı. 

Mister Coombes: 

"- Acanım eğlenmeğe eğlene. 
lim. Fakat insanın kulağına durma 
macasına tam tam diye çalınan bu 
gürültünün tadı tuzu var mı? Ben 
evimdeyim. Piyanonun çalınması
nı istemiyorum.,, dedi. 

Jennie'nin nişanlısı güya zayıf 
kadın kısmını müdafaa ediyormuş 
gibi "zor ve şiddete müsaade ede. 
mem" dedi. 

Karısı da mister Coombese dC\. 
nerek: 

"- Hele dediğine bak!" diye -
rek bir kahkaha salıverdi. Mister 
Coombesin gözleri öfke yaşlariyle 

doldu. Yüzü yanıyordu. Şapkasını 
başına, paltosunu da sırtına geçi • 
rince dendinidaradar dışarı ata -
bildi. 

Aklından ölüm geçiyordu. Me • 
sut olmak ümidiyle evlenmişti. 
Halbuki uğramış olduğu şu kara 

günlerjn sonunu göremiyordu. En 
doğrusu bu kabusu kısa kesmekti. 

İşte önünde, yerde renk renk man. 
tarlar vardı. Hele şu kırmızı man. 

tarlar için babasının pek zehirlidir 
dediğini hatırlıyordu. Bir tanesini 

kopardı. Kokusu sertti. Fakat fe. 
na değildi. Üstü krem renginde 
yumuşak ve ılık bir beyaz, altalan 

ise inadına kırmızı idi Parmağı ile 
bir parça kopardı. Kopardığı par
ça beş altı saniye içinde yeşilimtı. 

Çeviren: 

Mister Coombes 

Misis Coombes 

Misafir 

Jennie 

rak bir sarıya döndü. Bir parça 
daha kopardı . O da öyle oldu. Ko -
pardığı üçüncü parçayı ağzına at-

tı. Hardal gibi yakıyordu. Soğan 

gibi insanın burnundan fitil fitil 

geliyordu. Fakat fena da değildi. 

Ölümle oynamaktı. Bir parça bir 
parça daha derken bir avuç dolusv 
mantarı yutmuş bulundu. 

Aradan henüz bir dakika m. 
iki dakika mı geçmemişti ki ayak 
ve ellerinin parmak uçlarında bir 
karıncalanma, bir uyuşma duydu. 

Nabzı sert sert ve hızlı hızlı atma. 

ğa başladı. Adımları bir sağa bir 

sola kayıyordu. Yere yuvarlandı. 

Kıç üstü oturup bir kahkaha salı
verdi. 

Cevat Şakir 

E vde karısı ve iki misafir otur. 
muşlar, çıkıp giden mister 

Coombesi çekiştirmekle meşguldü
ler. Dışardan kapının tokmağını 

bir yoklayan oldu. 

Misis Coombes: 

"- Bizim kahraman geldi ga
liba. Kükremiş aslan gibi çıkar. 

Sonra posmuş köpek gibi döner. 
Ben malımı bilmez miyim" dedi. 

Kapının açıldığı ve sonra da bir 
sandalyenin devrildiği duyuldu. 

Bunlar tabii gürültüler değildi. 

Sonra fakat daha tuhafı oldu. Ko. 
ridorda hoplaya zıplaya dans eden 

bir adamın adımları işitildi. Ve 
kapının iki kanadı birden, vuru -
lan bir tekmeyle ardlarına kadar 
açıldılar. Neydi o kapıda görülen? 

Üst başına bir toz olsun dokun. 
durmamış olan mister Coombesin 
yakası yırtılmış, omuzundan sar -

kıyordu. Koltuğu altında tuttuğu 

şapkasının içini, tıka basa mantar. 

larla doldurmuştu. Caketini ters 
giymiş, yeleğinin her cebine ve heı 
deliğine tarlalardan tutam tutam 

yolduğu ot ve çiçeği tıkmıştı. Fa • 
kat bu fantezi giyim ve kuşamı 

yüzünün haline kıyas, gölgede ka-

lan ufak tef ek tadilattan sayılabi
lirdi. Benizi bembeyaz bir kireç 
duvarı gibi uçuktu. • 

Gözleri mosmor çukurlar için
den fal taşları gibi açılmış ateşler 
saçıyordu. 

Seke seke odanın ortasına gel • 
di: .. "•. 

"- Haydi cümbüş edelim; eğ. 
lenelim. Vur patlasın çal oynasın" 
diye bağırdı. 

Misis Coombe:Jin Közleri lror : 
kuyla parladı. "Jim" diye bir Ç'J.ğ. 

lık saldı. Saçları başında diken di-
ken oldu. ... - .... __ ,. • 

Micter Coombes, yine güldO.: 

:....._ Haydi, gülelim, hoplayalım, 
zıplayalım, zevk ve safa edelim." 
Dedi. Fakat deliliğe ait seri bir ta. 

havvülle yüzü karardı. Kaşları ça. 
tıldı. Hançeresinden o güne kadar 

hiç çıkmamış ve duyulmamış ko -
caman ve amirane bir sesle: 

"- Burası benim evim, ne ve. 
rirsem yiyeceksiniz!" diye güldü. 
Ve karısının ağzına bir avuç man

tar tıkmağa kalkıştı. İşte o zaman 
oradakilerin ödleri koptu. Çil yav. 
rusu gibi dağıldılar. Misafir kapa. 
ğı mutfağa atıp, ardından kapıyı 

kapamak istedi. Fakat anahtarı 
döndürecek vakit bulamadı. Pe -
şinden yetişen mister Coombcs bir 
itişle kapıyı kırdı. 

Başka çare yoktu. Misafir diz 
üstü düşerek, aman etmeyin eyle-

meyin diye işi yalvarıp yakarmağa 
döktü. Fakat Mister Coombes 

"ye!" diyerek bağırıyor. ve man • 
tarlan misafirin yüzüne gözü • 

ne sürtüyordu. Sonra misafirinin 
yüzünü pek berbat bir hale koy -

duğuna vicdan azabı duydu. Onu 
mutfağın çeşmesine sürükledi. Mi
safirinin yüzünü kendi elleriyle 

yıkamak istiyordu. Başını çeşme -
nin altına eğdirdi, ve yüzünü iyi. 
ce temizlemek için, kı:nduralara 

kara boya sürmek için kullanılan 
pabuç fırçası ile de iyice bir fırca
ladı. .. 

A radan bir sene geçmişti. Mis-
ter Coombcsin kardeşi A • 

vustralyadan gelmiş, iki kardeş 

beraberce dağda bir gezinti yapı • 
vorlardı. 

Kardeşi Mister Coombcse: 

·•-Yahu sana ne oldu? Evvel
ce kılıbıktın, halbuki şimdi. Yen -

gemin eli maşalıydı. Hepinizi de
ğişmiş buldum. Keramet nerde?,, 
Diye sordu. 

Mister Coombes, otların ara<ıın. 
da biten kırmm mantarları göste

rerek: "keramet mi?" dedi "işte 

bu kırmızı mantarlarda" diye ilave 
ettL 
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m ra ı 
Tirpiç 

Başı 5 incide) 
olmndıf,rı halde Kayzerc ~u raporu 
da \Crmi.,ti: (Tiirkiycyi düşman • 
hıra pc keş çekmek uretiyle bir 
sulh yolu arayalım! Türkiyeyi fc. 
da etmekle belki bir ~cykr kaza-
nabiliriz!) ... 

Göriiliiyor ki o günkii Tirpiç 
bugUnkü Göbclstcn daha şatafatlı 
konuşmasını da biliyordu. 
Fakat Jıugiinldi iki numaralı Fon 
Tirpiçe biz bazı şeyler söyleyebi -
liriz. Açıkça lı:onuştuğumuzdan ö. 
türü öziir dilcl'crck söyleyelim: 

1 - !\1ağlfıp edilmez denilen 
Alman donanması Skajerakta ha. 
kikaten son asırın en şiddetli ve 
en kahramanca meydan muhare • 
be ini verdi. Fakat harı> fenni \'e 
harp tarihi maalesef kendisini ga
lip saymadı. 

2 - Bu donanma bir daha Ki. 
lin ötesine aşnmadı. 

3 - 1918 mağlUbiyetinin bel • 
li ba 1ı beş sebebi \•ardır. Birincisi 
ile beşincisi bu ebeplcrin en mii
him c a mı teşkil eder. Ortadaki fi. 
çil de miihim olmakla beraber tc. 
ferruat sayılabilir. ö~le ki: 

1, A - l\lnrn meydan muhare. 
besi işin neye '\'aracağım sarahat
le gösterdi; 

2, B - V.erdun taarruzu hu 
gösterişi perçinledi; 

3, C - Cermen miittefik ordu
ları, gUnü güniine Romaya ineme. 
yecek ve cebri yürüyüşle yardıma 
gelen bir iki yorgun Frnnsız fırka. 
sını sökcrniyceek kadar yıpran -
mı~tı; 

4, D - Alman otoritelerinin si
yasetteki becerik izliği v-e nobran. 
lığı tahammUl edilmez hale gel • 
mişti. 

5, E - Yenilmez denilen do • 
nnnma en bUysk parçasından 

en kiiçük sandalına kadar harpsiz 
bir ihtiUil panitrinc uğramıştı ki 

a,arif Şôrası 
üzakereleri 

(Başı 1 incide) 
Bundan sonra Gazi Terbiye Ensti. 

tiısu muallimlerinden Nuri söz ald!. 
s:ıranın plan komisyonu raporunun 
müzakeresi sırasında hümanizmaya 
temas eden hatiplere cevap ve. 
rerek, bu k n d a r geniş ve 
şiımullü işler hakkında müta. 
lealnr scrdetmenin doğru olmıyaca. 
f,rını ve 25 yıllık bir ömrii olan mu
a11imlerİn insanbk tarihini bu kadar 
ynkından nllıkadar eden bir mevzu 
üzerinde beyanatta bulunmn!arının 

büyük bir insafsızlık olacagını söy
ledi ve şuranın bu meselenin müza. 
keresine snluhiycti bulunmadığını i
lave etti. 

Mnnrif Vekili Has!ln Ali Yücel, 
muallim Nurlnin ileri sürdüğü mü
tolenlara şiddetle itirazla her biri sc. 
rıelerce memleketin ilim ve irfanına 
hizmet etmiş, sc,.kin bir heyet hu
zurun~a bu şckiide bf!yaiintıı1 doğru 
olmıyacağmı soyliyerek: 

- içimizde herhangi bir arkada
şın ve hele Muallim mektebinde ho. 
calık eden bir arkadaşın bu şekilde 
mütaleada bulunması beni ziyadesile 
müteessir etmiştir. Teessüf ederim. 
Humanizma, bu kelimeyi işittikçe 
büyük bir korku geçiriyoruz. Neden? 
Bu da ne demek? lnsanlıktan korku-
lur mu? (Alkışlar) 

Burada ilk, orta, yüksek tahsilini 
yaparnK'yıllarca. bu mevzu üzerinde. 
imali fikir etmiş insanları humaniz.. 
madan bahse salfihiyettar görmeıneği 
bir turlü anhyamadım.,, 

Muallim Nuri: 
- Efendim, ben öyle demedim. 
Vekil: 
- Ya ne dediniz? Sözleriniz bura. 

da aynen no! halinde dur:.ıyor. 

imtihana girerler. Dolayısilc bu ta. 
kbe zayıf olur. Bana öyle geliyor k!, 
orta ırrektebin müstakil olarak değil, 
Jiseni.o .ilk kısmını tC§kil <.!tmcsi la
.ıımdır. Eğer orta mektep baş1rn bir 
gaye takip etmezse bu takdird.E' ran
dıman dediğimiz şeyi, talebenin 
5C\•iyesi yükselir, dedi. 

Tekrar Q,manizma meselen 
!Juallim Nuri 'tekrar kürsiiye gc. 

lerck bir suitefehht.im basıl olduğu
nu anlattı ve şöyle dedi: 

- Dilim dolaştı. Bazı anlatmak 
istediğim şeyleri yanlış söyledim. 
Benim demek istediğim şey latince 
ve gre1q~enin liselerde okutulması 
meselesi üzerinde arkadaşlar bura
ya hazırlıklı olarak gelmemişlerdir. 
Yok a Şura bu meseleyi görüşemez, 
salahiyeti haricindedir, yolunda bir 
şey anlnşıldıysa sizden ö2ür dileyo
rum. 

lsmail Hakkı Baltacıo~iu hüma. 
nizrna mevzuu üzerinde geniş izahat 
verdi. Bundan sonra klasıkleri, bu
günün tclakkisile muhakeme etme. 
nin doğru olmıyacağını, onl..ırın ba~lı 
bnşına bir kıymet olduğunu ileri sü. 
rerck cteümle şunları söyledi: 

- Hümanizm meselesi kültür ela. 
vasıntn kaynağıdır. !!Pr inkılfibm ba
şında bu dava ıt-!'te~"B çıknı·. Eski Yu
nan cemiyetinde, orta tamancla, Rö. 
ncsnnsla, 20 inci asırda hümanizm 
dnvası ~rtaya çıkmıştlI'. Fidyas, A. 
risto, Eı": lurl, :n in fikrini io::lemis
lerai. Skolastik bugün guhinçtGr. [<"~-
kat onsuz orta zaman anlnşılmaz.Hü. 
rnanite insnndn en insani olanı taşır. 
Turk • insan a'llaj'lmrırl•:tça onsuz 
ne ilk, ne orta, ne ılc ~ . .tsek kUltür 
davası halledilemez.Atatürk, 'l'ürkün 

Muallim Nuri: 
- Beş dakika müsaade edin 

hürnanitesini isi \1lencliren şaheser 

de değil midir? 
tekrar arzedcyim. 

kara cephesinin çöziilmesine l\Io • Vekil: 
re al Foş kadar ynrdım ettiği in • 

Bu hümaniteyi keşf~nek, Atatür
kü anlamaktır Greko - Latin teme. 
Jine mi dayanmaltyız? Bu tali mese. 
ledir. Bence hümanizma meselesini 
ortaya koymalı, yeni hümaniteyi 
keşfe çalışmalı. Garptan ve hattfı 
şarktan insanda \nsan olnn ne varsa 
almalıyız. Bu mesele bir günde ve 
bir şiırnda halledilemez. Fakat vaze. 
clllmeli ki kcşfodilcbilsin.,, 

kir olunamaz. 

3 -Alman denizaltıları ilk 
hoftnlıırdo gerçekten korku salar 
gibi oldular, sonraları ise balıkçı 

gemilerinin tuuıklanna dil tülcr. 
Amerikadan kauçuk yükleyip ge
tirmelerine rağmen ..• 

4 - Bu denizaltılardan kork • 
rnak gerekti fakat Transatlantik 
postası korkmadı, \'C arkasından 

Birleşik Amerikanın muazzam or
dulan Frnnsndaki ccplıcde silah 
çattılar. 

5 - Denizaltılar dört denizi 
tcrkettiler ve Tirpiç söziinti tut • 
madığı için harbi kaybetti. 

6 - Peşin istediklerinden bir 

şey alamadı, fakat vermemek is • 

tcdiği her §el'l \'erdi. 

'1 - Almanyanın o harp için 

hazırlanmı tabii bir müttefiki var

dı: Koskoca A\'llsturya • l\Iacnris

tnn İmp ratorlui!u .. ilkönce o l'J. 

kıldı. 

8 - Jtalyn gibl kırk milyon -

luk, ve Roma İmparatorluğu pe • 

şinde koşan bir müttefiki daha 

vardı •.. (Mukaddes hodgamlık) sa

ikasiyle iJkönce o ayrıldı. Alman • 

yanın Roma üzerindeki bugünkü 

tedbirleri o sıcak çorbanın ilfle -

nen yoğurdu olsa gerek. 

9 - Almanya üçüncü mutte -

fik olarak Ferdinaııd dö Eorbonla 

Radoslavofu buldu. Neye yarar ki 

iki5I de dar koınitcciliğe ve g~ni~ 
politikncılığn kurban gittiler. 

10 - Almnnyanın Avusturya 
imparatorluğundan daha iistün ve 
daha foydalı bir mlittefiki de Os· 
mnnlı İmparatorluğu idi. Harp 
meydanında tek başına kaldı. Ve 
harbi en on bırakan odur. Fakat 
ne t lisizliktir ki centilmenliğe 

ığmıyan en nğır isnat ve iftiralnn 
i itti; Tirpiçtcn, Liidendorftan, Vi. 
yana mareşalinden, şundan ve bun
dun. 

l 1, ve 12, ve 13, ve saire ... Dn. 
hn nynlıillriz. :Fakat hlz yakın ve 
bil"ncn bir tarihi tekrarlamak idn 
bunları yazmadık. Bunlan oncılk 

yeni, Baltık manevraları dolayı • 
ıylc c ki tempoda konuşanlnu 

tem ir etmek için yazdık. Bugiiu 
'aı.iyetler ve urtlnr deci miş oln. 
bilir. Kabul. Amn yalnız bir taraf 
için değil, her tara{ için. 

- Beş dakika değil, buyurun 25 
dakika söyleyin! Biz burada büyiik 
bir hürriyet ve samimiyet havası i
çinde mü1.akcrc yapıyoruz. (Alkışlnr) 

ikinci celse 
Bundan sonra celseye on beş da

kika fasıla verildi ve üçüncii celse a. 
çıldığı znmnn üniversite Rektbrü Ce
mil Bilsel: 

- Yuksek şUranın SOi\ gününde 
ve son dakikalarında söz alınanın 

çok tehlikeli olduğunu biliyorum. 
Fakat bazı arkadaşların Universite
de talebenin sınıftı\ kalmasının sebep 
lcri üzerinde ileri sürdilğii mütalea. 
lara cevap vermek istiyorum. Ben 5 
sencdcnbcri 1mtihanları bizzat takip 
eder ve neticelerinf ilan ederim ve 
diyebilirim ki, bizde talebenin mıı, 
vnffak olmn nisbcti hiç te diğer üni, 
versitelerden aşağı değildir. Bu ba. 
bmdan orta tedrisat umum müdüriı
ne, hocalara ve hatta ilk mekt~p 

muallimlerine alenen te~ekkür ede
rim. Bugi.m üniversitenin noksan ta. 
rdları yok değildir. Fakat şunu ka
tiyctle söyliyebilirim ki, bugünkü 
tr.1ebe benim yetiştiğim zamandaki 
talebeye hocalık edecek bir haldedir.,, 

Saim Ali D'Ifemre, orta tedrisat me 
selesi :Oevzuubahis olduğu zaman te
mas edilen humanizrnanın sadece 
garpte tekevvün ettiği sadedınde mü. 
taleada bulunan Cevat Dursunoğlu
na cevap verdi. Çin humaniznıasının 
hiçbir zaman gnrplan n ğı olmadı
ğını, ve hatta mukayese kabul etmiye 
cek derecede ileri devirler yaşadığı. 
nı ifade etti. 

üniversitenin ecnebi profesörlerin
den N eumark söz alarak : 

Bir ecnebi profesörün Tür'.< çocuk
larına ders vermenin o kadar ko
lay bir şey olmıyacağınt, ecnebi pro. 
{esörün ders verdiği memleketin her 
b~kımdan her türlü hnl ve hareketi
n: katiycn bilmesi U1zım geldiğini 

söyledi ve şCıra müzakerelerinden 
aznmi istifade ettiğini ilave ederek: 

- Altı senedenberi bu memleket. 
te ders okutu orum. Dunyanın her 
tarafında o1duğu gibi buradn da kuv. 
vetli ve zayıf talebe vardır. Türk ü
niversitcs·nde çok kuvv tll, fovkalft. 
de kabiliyetli talebelerle karş1laştım. 
Un ·v rsi' enin randımanı ü:ı-.rinde 

sözler söylendi. Randıman iktısadi 
bir kelimedir. Universitc diploma, 
sl'rtifika tevzi eden bir fabrika de. 
ğildir. Hukuk ve Iktısat fakültelerin
de bir çok talebeler mcmurdutlat'. 

1 
:>crslerl takip edemezler. Imtihamı 
bir hafta kala daireden izin alır ve 

lsmail Hakkı Baltacıoğ!unun 
sözleri 

Halil Vedat Fıratlı, Umıwızma 

mevzuu iizcrinde azaların söylediği 
sözlerle Şuranın yüksek ve değerli 
müzakere dakikalarını başardığını 

tebarüz ettirdi: 
- Gaye olnn şey insan yetiştir. 

mektir. Liselerimiz ve maalesef bu. 
gün Türk insan yetiştirmek imkfm. 
mektir. Üniversite bir lale • 
be yetiştirebilir. Fakat eğer o ta. 
lehe tabii bir insan olarak yetişmişse 
muvaffak olmuş sayabiliriz. İnsani 
tefekkür sadece grekçe ve latinceye 
verilen kıymetle olçülmez. Biz ken. 
di tarihimize, mazimize bir bakalım. 
Divnn edebiyatının en büyük şairi 
Baki bu Türk - insanı yaratacak ne 
yapmıştır! Bi:ıe bıraktığı şey dört 
mısrn. En büyük divan şairi Füzuli 
bu mev:ıu üzerinde neler keşfetmiş. 
tir. Hiç bir ey. Elbette ki Şekspir, 
Göte, Rasin büyük adamlardır. Çün. 
kü insanın tekamülüne. insanlık 
meflıumunun terakki ve tealisine 
hizmet etmi§lcrdir. Bizim için gaye 
olan şey bu insanı yetiştirmektir. 

Bundan sonra pHin komisyonu ra
poru maddelerinin müzakeresine ge. 
çildi. Bu arada söz alan Saim Ali, 
üniversitede talebenin eski harflerle 
not tutmanın mecburi olacağına göre 
not tutmann mecburi olacağına göre 
liselerde steno dersinin konulmasını 
istedi. " 

Plan komisyonu raporunun müza. 

keresi bitmediı!inden vaktin de bir 
hayli gecikmesinden dolayı celseye 

nihayet verHdi. Şura yarın 9,5 ta 
müzakerelerine devam edecektir. 

Yeni Kuru Ozüıtı. 
ve incir Mahsu:ü 

lzmir, 28 (A.A.) - Yani kuru ü. 
züm ve incir mahsulleri yavaş yavaş 
piyasaya gelmekte devam ediyor. ln. 

glttz 1stihltık kooperatllic-ri nıüdür 
ve müessislerinden mürekkep 4 kişi
llk bir heyetin nğustos sonl:ırına doğ
ru 20 gün kadar kalmak üzere şeh. 
rln~zc gelecekleri ve piyasayı tetkik 
edecekleri bildirilmektedir. 

İtalya İle 
Aram~zdaki 

Dava Nedir? 
(Başı 1 incide) 

hine olarak bozmustur. İtalya bu mc. 
seleyi kendi kuvveti 'ile ha11edecek -
tir. 

A.merikanın Japo 
ile Ticcireti 

ya 

(Başı 1 incide) 1936 senesinıle 14 milyona ve 1937 
lngili.zler de mukavelelerini tarihinde 39 milyona çıkmıştır. 

feshetmeyi .düşünüyorlar Petrol mübayaası ise 1934 tari -
· Londra, 28 lA.A.) - Roytcr ajansı hinde 20 milyon dolar kıymetinde i. 

bildiriyor: ken !1'938 de 53 milyona baliğ olmuş-

Mall'ımd ur ki, lngiltere Japonya i- tur. 

Hnıay, ~mdı '.!\irkiyenın bir µar-, b 19H senesinde bir ticaret m'Uahe- 'Paris gazelelerinin mütalcaları 
çası olduğuna göre, dernek ki desi nkdctmişti. Amerika, ayni ta- ı Paris gazeteleri, Japonyanın A • 

İtalyaya göre :mıımzda münaziiinfih ı rihte l?p.oııy.a ile akdett•ği ı"ca~t mu! merikndan aldıgı iptidaı maddeleri 
bir Hatay davası vardır, ve İtalya bu nhedcsını fcc::hctmck1c pek tabu ola. başka bir yerden tedarik edemiyece
davayı bizzat \"C kuvvete müracaat rak Ingili:z mahfillerini de Uzakdosu- g1ni, Amcrikamn son kararı vermek. 
ederek halletmek tasavvurundadır. duki Ingiliz mcnfaatlermi korumak le dünyadaki rolünü oynamaktan fa-

İtalyan hükumetinin fikirlerine i~in ayni usulu tatbikte fayda o1up, rtğ olmadığnn ve diktatôrlüklerle 
tCTCumlln olduğunu iddia eden bu İ- o!mıyacağını tetkike vkctmı;>tir. demokrasileri ayni seviyede tutma • 
talyan gazetesinin iddiasını ccrhc . ~ununla bcrab r, Tıençın mesele- dığını gostermiş olduğunu yazıyor -
kalkmak onun mevkiine düşmek o- sının halli için cereyan etn:ckte o. !ar. 
lur Çunku Hatay i'ürktiir ve Türk j lwı1 lngilh: .. Japon müzakerelerinin J k b l . d"" .. .. · • . . ap:>nya mu a c eyı uşunuyor 
vatanının ayrılmaz bir narrasıdır. I s,cyr.ınc. zarar vcrm. ek mcv?.uu. lmh•.s Arı·ta 

r- "' Jd F Tokyoda, hariciye nazırı 
oı·z bur"sını ne zorla, ne kuV\·ete ' cgı ır. akat Uzakdoğudakı lngı-
.;..) cı nıızırlar meclisinde Amerikanın ka. 
müracaat ederek, ne or da ynşayan 1 lı:z m. enf atlcrinin himayesi için A-- ı h rarına nasıl mukabele edileceğini i-
hallun arzusuna :rağmen aldık. ro.crı tanın ath hareketine benzer 

b 1 u h k · ı 1 zah etmiştir. 
Hatay ne bir Arnavutluktur, ne ır. la ı are .. ctın . iiz•ım u ~lduğ~ı 

de bir Habeşistan. Bu topn.klnrda sabıt olur~a, boylc bır hareketın mu. Domei Aj~.~ ının. . sala~yet~r 
İ ı . . h kk 1 k" tıılcası m tc-bat degi1dir. membalardan ogrend1gıne gore, hu. 
ta yanın hıç bır a ı o amaz ı k' · · t" · ki f .. k> tl 

· k ı·· - 1. İ Amerikan matb cıtı umcı. vazıyc ın m şa ını su une e 
bunu mü na ~aşaya uzum gore ım. - a ı t k" 1 kt d" ş b"lh .. ka a a ıp ey em c ır. urası ı a sa 
talyanm cenup toprnklanmı:zda go - . r " alkıŞlıyor tcbar:üz ettirilmektedir ki. J3ponya 
zü olduğunu biliyoruz. Bu toprakları Amcrıkanın butün siyasi ma'hafili 1 d w·ı l A !k a· l .k D ' 
kuvveU almak emel ve ümidindcy. !t-ı;hi memnunt~Ue kı:ır.ştlam1ştrr. 

1 
~t_'ı ·yta nıfz dmcrf kaat ır ~ı ev. 

hf"ll . 

1 

e ıer~ ara ın an, a .ayıu zaman-
se, :ı.uyursun, kendilerini beklivo • Siyasi ma ı er göre yeniden alı. d d.ğ ..J 1 ti .A f d d b 

k "-db"rler ,.,, ı d • a ı 'er ~ev e er .... ra ın an a u. ruz. naca •1,A; ı ~ ... n al' ır: .. . 

I• tnlya ile aramııdald 111iina
ziiinfih dava Hatay davası 

değil, sahillerimiz boyunca uza • 
nan Oniki adadır. 
Bu adalar coğrafi ~ckkiil bakı. 

mından bizimdir. Sahillerimize 
kadar okulmuş, kara sularınuza 

kad r girmi ir. Türkiye, karasu -
lnrında ecnehi süngiilerinin '\'e ec

nebi kuvvetlerin yasamasına tn -
hammül ~emet. 
Bu adalar askerlik bakımından bi-
~o lfümndır. Sahille.rimiziu müda. 
{aası bu adaların Ti.irkiyenin elin-
de bulunmasını zaruri kılar. Bu 
bakımdan da bu adaların, hele 
topraklnrımı7.da gözii olan bir düş
man elinde bulunmasına cevaz 
veremeyiz. 
Bu adalar Akdeniz nıuva7.enesi ha. 
kımından da Türki~·e~·e aittir. 
Türkiye bir Akdeniz devleti ola. 
rak Oniki ndanin sahibi bulun -
mak ihtiyacındadır. 
Bu odalar e ki Türk toprakları • 
dır. Gayri iahii şartlar içinde bi-z. 
den alınmı,lnrdır. içinde ya ayan. 
ların çoğu hala Tiirktür. Üzerinde 
bir İtalyan vatımdnşı yaşamıyan 
toprakla?'da balyanın hakkı ola -
maz. 

H uliisa coArafya, askerlik, tarih 
vesaire bakımından Oniki a

danınımutlaka Tii rkiyeye dönmesi 
ve Türk topraklarına ilhakı zarureti 
vardır. 

Binaenaleyh İtalya ile nramızda 
hnlledilmesl lfizım gelen bir dava 
vardır. Fakat bu dava Hataya değil, 
Oniki adaya aittir. 

Biz bu davamızı şimdiye kadar or. 
taya atmağa lüzum görmüyorduk. 
Çünkü siyasetimiz hariçte ve dahil. 
de sulh siyasetiydi. Dünya sulhünü 
bozacak davaların ortaya atılm::ısı 

zamanı henü:z gelmemişti. Fakat bu. 
gün artık Türk topraklarına hakimi
yet iddiasına kalkişanlara karşı hak. 
kımıtı ve davamızı müdnfna etmek. 
te bir mahzur kalmamıştır. Onun i
çin Akdeniz muvazenesinin temini 
esnasında Onikl adanın da Türkiyc
ye iadesi lilzım geldiği meselesini 
artık açıkça konuşabiliriz. 

.Yunan Millt Banka 
Müdürü Öldü 

Atina. 28 (A.A.) - Son günlerde 
Milli Banka genel <lirektôrhiğüne ta
yin edilmiş olan Jnn Drossopulos 70 
yaŞlnda olduğu hnlde bugün k lb 
sektesinden vc!nt etmiştir. 

Drossopulos, 1918 senesindenberi 
epey müddet Milli banka dlrektörlti
ğllnü yapmış ve iki defa mızırlıkta 

bulunmuştu. 937 knnunucvvel1nde 
Drossopulosun milli bn:ıknya inlis:a
bmın ellinci yıldönümü kutlanrtıı!';tl. 

Bir Buçuk Milyon 
lspanyol Altını 

Bayonn~. 28 (A.A.) - Mont - ae • 
Marsan'da Fransa bnnk!lsma yatın). 
mış olan 1 milyon 500 bin lspımyol 
altınını hamil beş zırhlı kamyon mu. 
hafaza altında bu akşam hududa var. 
nuş ve Irun'dn yanında müteaddit 
polis komiseri bulunan Bidason kn
mandanı albay Sanzagero tarafmdan 
karşılanmıştır. 

il . • k'· _.. . ı na .nu bıh ahnncak kararlardan do 
Japon ~Cnt crı tın Ktnoa tııhmıl • k A te k ko k · i ıa 
ve limıın lıarçlannın fazla1astırd- ı;:ca v

1
azJyc ·arşı ykmt a hıç_ n 

1 
• 

~ uın ge en 1>rogramı ço an azır a-
ınn ı, 

.'npon tficcnrlnrımn Atnerikn Bir. 
),•şik IDevJcUcrinc girişlerinin tah
dit ıeMlmesi, 
Jnpon) aya Am rikadan )nllana • 
ıc~k silah ''e harp mn1zcmc i 6ı:eri-
n ambargo konm sı. 

Aıncı·Jka gnıetcleri verilen kararı 
alk1şl r.mnktadır. Londrn gazetelerin 
den '.1.'aymis Amerikanın Japonyaya 
karşı hissettiği infiali, açıkça göster. 
diğini nnlntıyor ve Amerikanın Çin 
ile J;q:.onya arasındn hali harbi tanı
yarak Japonyaya silah ve mühimmat 
girmesine tle mfıni olabileceğini izah 
ediyor. 

G:ızeteJıer Amerika :ile Japonya ıa. 
rnsnıdaki ticaretten bahsederken J a-
pony.anın Amerikndan hul'da demir 
mübayaatının 1930 tarihinde iki mil. 
yon 900 bin dolar kıymetinde iken 

Rakılar 
Haf·fletilecek 

(Başı l incıde) 

aşağı bulunacak olan fiyat bugün
lerde ilfın edilecektir. 

40 derece rakı 
piyaraya çıflarılıyor 

ınhisarlar idal'esinln yerıJ 40 de. 
..ecelik r.akısındnn kafi mıktarda i . 
mal edilmiştir. Yoeni çeşit rakı bu 
hafta içerisinde piyasaya çıkarıla • 
caktır. Senelcrdenberi üzüm rakıla
rının alkol derecesi 45-50 olduğun • 
dan halk ve bilhassa rakı müpteliılal 
rı yüksek alkollü rakılara alışmış 
bulunuyorlar. Rakı istihlakinin azal. 
tılma.sı için esaslı şekilde mücad le • 
ye girişilirken ha1k1 rılışhrmak ma'k
sadiyle 40 dcr~elik rakı imalinden 
işe başlanmıştır. Kısa fasılalarla al. 
kol nisbcti dü~ük rakı imaline devam 
edilecek ve komşu memleketlerde 
olduğu gibi 23 dereceye krıdar rakı 

çıkanlacakhr. Bu suretle fiyatlar da 
kendiliğinden ucuzlamış olacaktır. 

İleride alkol derıccesi yüksek ra. 
kılar peyderpey piyasadan kaldırıla
cak ve tedariki guçleştlrilecektir. E • 
sasen halkın derecesi düşük rakılara 
alıştıktan sonra vücutt=. faz1a tahri
~nt yapan 45.50 derecelik rakıları 

terkedecekleri tahmin olunmaktadır. 
Gümrük Komi•yoncuları 

Ankaraya bir heyet 
göncf erecekler 

tiümrlik ve İnhisarlar Vekili Ra. 
if Karadenizin ehrimizdeki tetkik -
leri sırasında gümrtik komisyoncula
rı kendileri için bugünün icaplarıne 
ve eski kanunpn esbnbı mucibesine 
uygun yemi bir kanun hazırlanması. 
nı rica etmişlerdi. Bu kanun için An. 
karada icabeden tetkiklerden sonra 
hazırlıklara ba tanırken gümrük ko
misyoncularından mürekkep bir he. 
yet Ankaraya çağrılacaktır. 

Kanunun hazırlıkları esnac:ında 

komisyoncuların mütaleaları alınn • 
cak, dilekleri tcsbit edilecektir. 

Gümrük memurlanna iki 
apartıman yaptırılıyor 

Uzunköprüdc gümrük memurları 
için inşasına karar verilen iki apar
tımanm projeleri tamamen hazırlan. 

mış hulunmaktadır. 

Gar.eteler Amerik:ıya boykotaj ya. 
pıiması hiıumundan bahsediyorlar. 

Almanlarla Japonların 
muflabelesi 

Berlin 28 (A.A.) - Amerika 
Japonya ticnret muahedesinin feshe. 
dilmesine bir muk bele <1 1mak üzere 
Alman;,?a -.- Japonya tio.aret muka
velesinin tesirine çalışılmaktadır. 

Berlin siyasi mnhfilleri iki memle. 
ket arasındaki ticaret münasebctk. 
rinin jstikbali hakkında büyük b"r 
nikbinlik göstermekte ve Japonya
nın Amerikada göreoeği ziynı, At. 
manyada fazlasile telAfi ed bilcce· l. 
ni ispat eylemektedir. Bu ksam çı
kan resmi bir yazıda mukavel n·n 
Japonyada imza edileceği bildidli. 
yor. 

lngi iz Donanmastntn 

AN EV RASi 
(Başı 1 incide) 

.için düt:ünülcn plfınlar tatbiki sa
hada denenecektir. 

Siiveyşin, .ahillerin müdafaası 
'Ue tayyar.e topları denenecek 
M nevTalarda bilhassa Mısırın ve 

diğer sahillerin müdafaası denene. 
cek ve tayynre dafii topların muvaf. 
faklyct derecesi tesbit -edilecektir. 
Hedef, Mısmn herhangi bir tecavü
ze karşı, yü2d yüz katiyetle muka
vemet etmesi, ve bu suretle Süveyş 
Kanalının yabancı bir ıele geçmesi 
ihtimallerine sed çekilmesidir. Şinı. 
diye kadar Mısıtda alınan askeri 
tedbirle?' ve yapılan hazırhtt ar bu 
gayeyi istihdaf ediyordu. Manena
lar esnnsındn bu tedbirlerle hazır. 
lıklo.rın kıymeti anla~-ılacnk ve ona 
göre kararlar verilecektir. 

İngiltere Harbiye Nezareti Hin. 
distandan Mısıra scvkolunan 1ı:uv

vetlcrin Mısırdaki stratejik vaziyeti 
takviyeye hfıdim bir ihtiyat kuvveti 
elarak kullanılacağını bildirmekte. 
dir. Hint askerleri Filistine gönderil. 
miyeccktir. 

Fransız Başlmmantlanı da 
teftişte 

Paris, 28 rHususi) - Fransa or
duln.rı Başkumandanı General Gam. 
len Şarki Fransada yaphğı teftiş se. 
yahatine devam etmektedir. Bugün 
General Gamlen M:etz'i ziyaret et
miş ve burnsının kumandanı ile icnp 
eden teftişi yapmıştır. 

------oı---

Bi r Haftada Yal·alanan 
Kaça 'çıfor 

Ankara, 28 (A.A.} - Gecen bır 
hıı.ftn ıçinde glimriik muh.,fnza tcş
ki1b.ti, Suriye hududun fa· 21 kaçak. 
çı. 284 kilo gumruk kaç T.:ı. 37 kesım 
hayvanı ile 5 kaçakçı lıavvant. 

Ege mıntakasında: Kara rnlnrı. 

~ızda avlrmmnkta olan üç yabancı ı. 
le bir balıkçı kayığı ele g0çjnniştir. 

mıştır. Apartımanlann inşasına ya • 
kında başlanacaktır. Memurlar bu 
apartımanlarda çok ucuz otur~cak -
lardır. 
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42. 
Jsmet İnönünü11 

hnyntı 

Yazan: 
Ziya Şakir 

Borjiyaların 

Cinayetleri 
Aleksandr Duma 

Ömer Rıza Do!jrul 
Ynzan: 

Yaroslav Haıek 
B. Deniz 

44 
llCJ' Genç Kız 

Nrler Bilmetiılir? 
Ynznn: Leo l\larkum 
Türkçeye Ccvlien: 

B. Denl;ı 

B çı Ti BUGÜN Ç IKTI 

50 Yaz T afilinde Çocuklarınıza Göte' in Kitaplar: Cep Kitaplan 

Okutacağınız En Faydah 
Haya ı 

Ynznn: Maritzan 
Öm,.r Bı"" nn& .. 111 Serisidir 

İrade Nedir 
47 

Yazan: 
Yaznn: Dostoyevakl 
Türkçeye çeviren: 
•allkarnas Balıkç11• 

Ynznn: Leo Markum 
Türkçeye çeviren: 
Ömer Rıza Dollrul 

Ynzan: Jak London 
Türkçeye çeviren: 

Yazan: Leo Merkum 
Türkçeye 
D. B, 

Bernard Shaw 
Türkçeye Çeviren: 
Hallkarnas Bnlıkçısı Efdal Nogı:ın 

39 - Bir sokak hiidisesi 
38 - Her genç neler bilmelidir? Şimdiye Kadar Çıkan Kitcıplar 11-12 =.. Demokrasi ne demektir? 

10 - Nasrettin Hocanın hayatı 
9 - Uykulu Kuytu menkıbesi. 37 - Cihan Harbinin kısa bir hu· 

liısası. 

35 - 36 • Sannyi Kralı I • Il 
34 - Tolstoy. Hayatı ve Eserleri 
33 - Artistin ölümü. 
32 - Ingiltercde :ı.nnayi inkılabı 
31 - Yahudi düşmanları 

30 - Lorcl Nclsonla Lcdi Hnmilton 

29 - Ege kıyılnnndan 
28 - İspanyada istiklal savaŞt 
27 - İtalyan hikô.yeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınlan 
25 - Ablam nasıl evlendi? 
24 - Çinin kurtuluş kavgası 
23 - Kırmızı saçlılar cemiyeti 
22 - Kabahat kimde? 

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

18 - Kendi kendimizi tahlil 
17 - 26 erkek ve bir kız 
16 - Yirmi yıl sonra 

14-15 - Karmen 
13 - Büyük Knterina ve ac:klarr. 

8 - Nefse itimat. 
7 - Kazazede. 
6 - İspanyada engizisyon. 
5 - Acemi bir köylü kızı. 
4 - Markopolonun sergüzeştleri 
3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 
2 - Rip Wan Winkle. 
1 - Atatürkün hayatL 

Senelik abone 8 lirn. 
Abone Şartları : 

Altı aylık abone 4 i lıradır. 

Senelik abonelere bir küçük kü-
tüphane hediye edilir. . 

:Yapı ve imar i şleri, Kalorifer ve 
Elektrik Tesisat. llcinı. 

Nafıa Vekôletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta olan Atatürk 

l isesi tcsi tıdır. 

'Keşif bedeli 154425 lira l 1 kuruştur. 
2 - Eksiltme 11.8.939 cuma günü saat 15 te Nafıa Veknleti yapı ve 

imar 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 Veklıletinden bu işe girebilecek. 
lerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lizımdır. 

Bu vesika eksUtmenin yapılacağı günden en az sekiz giin evvel is
tida ile isteklilerin Nafın Vekaletine müracaatla ve dilekçelerine en az 

bir kalemde 40.000 Urnlk kalorifer ve elektrik tesisatı işi yaptıklarına 
dair i~i yaptırım idarelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye. 
ceklerdir. 

5 - 1stekliler teklif mektuplarını ihale günU olan 11.8.939 cuma 
günü sıırıt 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Pnstada olncak gecikmeler kabul edilmez. (3180) (5421) 

H rp Okulu Komutanllğından: 
Harp okuluna 15 Temmuz 939 gilnü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi "eylUl 939,, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubeleri. 
ne ve Ankarada bulunanların Harp Okuluna rnüracaatlan ilAn olu. 
nur. "l 79,. "5551., 

Maa:-if Matbaas ı Müdürlüğünden : 
Matbaamız için 10 mürettip ile,,kırma makinelerinde çalışabilecek 3 

işçiye lüzum vardır. İsteklilerin 1.8.1939 Salı günü saat 9 da Matbaa 
Müdürlül!üne müracantian. (5651) . 

Adres: Ankara c;addesi Reşit 

Efendi Hanı birinci !{at, Posta ku-

tusu 97. 

lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş: Kız Enstitüsü birinci kısım ikmali lnşaatı. 
Keşlt bedeli: <277'i8) lira (5) kuruş. 
Bu işe ait evrak ~şağıda göstE.rilmiştir. 
A - Kapalı eksiltme şar'..ııamesı, 
ll - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Keşif cetveli hususi şartnome umumi fenni şartname ve proje. 
İstekliler bu evrakı İzmir, Ankara, ve İstanbul Na!ıa müdürlükle. 

rinde göriip inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılac·ağı yer tarih gün ve saati: İzmir Nafıa müdürHi. 

ğü eksiltme komisyonunda 11 ı Ağustos/939 cuma günü saat 11 ~e ka. 
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek fcin İzmir vilnvet makamından bir ehJiyet 
ve!i:lkası almış olmak mühendis veya mimar olmak, veya bu sa]fıhf. 
yette kimselerle tesri1d mesai edeceğini noterlikcc musaddrık t3ohhiit. 
name ile tevsik etmek 939 yılır.a mahsus ticaret odası vesikasını haiz 
olmak lfümndır. 

Muvakkat teminat f2R34\ liradır. 

Teklif mektuplan yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadnr 
İzmir Nafta mUdfirlii~iind~ mnteşekkil komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecek ve postada viıki gecikmeler kabul edilmez. 

• (5465) 

Ortaköyde Cavitağa mahallesinde eski Türk sokağında 2 numaralı 
dükkan 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre pazarlıkla kira. 
ya verilecektir. İhale 8/8/ 939 Salı günü saat 14 te ~faimi encümende ya. 
pılacaktır. Muhammen bedeli 24 lira ve ilk teminatı 1 lira 80 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamelat Müdiirlüğü kaleminde görlilebilir. Talip
lerin ilk teminat makbuz: veya mektupları ile ihale eünü muııvven a-
atte daimi encümende bulunmaları. {5699) 

S ahibi ve Neşriyat lUOdürO Halil LQtfü DÖRDONctJ. Gaıetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Mathaa51 
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~D'evıet:· oeh11t;oııari: ve>uınariıan:_·;şletme_ u.i·jdaresi~;ilaniarı~ 
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Sirkecide Vezir iskelesi caddesi üzerinde bu kerre inşası tamamlana 
dairevi kagir dükkan müzayede ile ve bir sene müddetle k iraya veril 
cektir. Senelik muhnmmen bedeli 600 liradır. Muvakkat teminat 45 lira. 
dır. Müzayede 14/ 8/ 939 Pazartesi günü snat 11 de Sirkecide 9. İşletm 
blnasında yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün ve saatte komisyona müracaatları lazımdır. Şart 
nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. "5683,, 

* ' 
Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet Metal izabe ocağı 8 eylıil 

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 vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisytm Reisliğine vermeleri Iaztmdır. 
Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme dairesinden. Hay. 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5523) 

lstanbul 4 icra Memurluğundan: 
Şükrü varislerine borçlu Niyazinin tapu siciline nazaran Beyoğlund 

Şehit Muhtar mahallesinin Bekar sokağında eski 22 yeni 24 kapı 404 ad 
21 parsel num:ıralı şarkan 23 şimalen 22 garben yol cenuben {20) ile çev 
rili 65 metre murabbaı 1ve tamamı (7000) lira kıymeti muhammenli ka 
gir evin 2280 No. lu kanunun hükümlerine tevfikan açık arttırma ile sa 
tılmasına karar verilmiştir. 

Vnziyeti hnz.rrn ı: üzerinde bir kömürlük bir oda ve bir servis merdi 
veni ve bir mutfak vardır. Mutfağın zemini kırılacak çini döşeli altı sar 
malıdır. Mutfağın ocağı çamaşırlığı ~apısı ve bahçede metruk bir hel 
vardır. 

Birinci K at: 12 mermer basamakla çıkılır bir koridor üzerinde v 
bahre tarafında iki yerli dolaplı pencereleri demir kepenkli bir oda v 
ayd;nlık mahalli alaturka bir hela ve ikinci kata çıkan bir merdiven var 
dır. <Servis merdiveni bu koridora çıkar.) 

İkinci K nt: 16 basamak ahşap merdivenle çıkılır. Aydınlıktan ziyay 
olnn bir koridor iizerine iki oda bir dolap b!J katın sokak üstündeki od 
şnhnişlidir. 

tiçiincü Kat: Keza 16 basamak ahşap merdivenle çıkılır. Bir ko~ 
dor üzerinde iki oda bir apteshane. 

Dördilncli Kat: Keza 16 basamak ahşap merdivenle çıkılır. Bir korl. 
dor üzerinde iki oda bir apteshane vardır ve sokak tarafındaki odada 
küçük bnlkon vardır. 

Çatı Katı: 16 ahşap basamakla çıkılır. Bir koridor üzerinde sokak ~ 
rafında bir oda ve bu odadan çıkılır. Bir tarasa bahçe tarafında iki kü
çük oda ve bir dolap mahallinden ibarettir. 
E\•safı Umumiyesl: Bina beden divnrlan kagir. Bölmeler ahşaptır. 

Ahşap aksamı yağlı boyalıdır. Binada elektrik terkos tesisatı mevcuttur. 
Sokak tarafındaki zemin kat pencereleri demirdir. Bina 59 metre mu. 
rabbaı üzerine inşa edilmiş olup yanındaki 22 No. lu bina ile müşterek 
divarlı ve methal mermer taşlığın altı bodrumdur. Bu bodrumun soka. 
ğa iki penceresi vardır ve pencereler demir parmaklıdır. Alt katta bir de 
kuyu vardır. - _., 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 1/ 8/ 939 tarihinden iti. 
haren 34/ 4751 No. ile İstanbul 4 üncü İcra dairesinin muayyen numara. 
sında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
maltlmat almak istiyenler işbu şartnameye ve 34/ 4751 dosya numaraslle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. " 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtüak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde ev. 
rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak. 
si halde hakları tnpu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma.. 
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname.. 
sini okumuş ve lüzumlu malümat almıs ve bunları tamamen kabul et. 
mi~ ad ve itibar olunur. 

5 - Gayri menkul 7 / 9/ 939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul 4 üncü İcra Memurluğunda üç defa bağınldıktan son. 
ra en çok nrttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy. 
metin % 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş 
ala~aklılarının mccmuundan fazla çıkmazsa en çok arttırnnın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 22/ 9/ 939 tari
hinde Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İst. 4 üncü İcra Memurluğu 
odasında nrttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala. 
caklılara bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mec.muundan 
fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 ini geçmek şartiyle en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmıyarak 
2280 No. lu kanuna tevfikan satış geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olamaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıka
rılıp en çok nrttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler için % 5 den hesap olunarak faiz ve diğer zararları aynca hükme hn
cet kalmaksızın mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırmn bedeli harici olarak yalnız tapu ferag harcını 20 
senelik vakıf tdviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecbur. 
dur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tcllôliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol
mayıp rttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarda 
gösterilen tarihte İst. 4 üncü İcra Memurluğu odasında işbu iliın ve gös
terilen nrttırmn şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Darende Belediyesinden : 
Kapalı zarf usulile evvelce eksiltmeye konulup talip zuhur etmediğin. 

den şartnamesinde değişiklik yapılan Darende kasabasının Hidro Elek. 
trik tesisatı 30/ VII/ 939 tarihinden 14/ 8/ 939 tarihine kadar 15 gün müd. 
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Tesisat birisi makine ve teferruatı ve diğeri santral binası ile 
bent; kanal olmak üzere iki kısım olup her ikisi birden veyahut ayrı ayn 
ıhale olunacaktır. 1 

2 - Makine ve teferruatı olan birinci kısmın bedeli muhammeni 19277 
Lira ikinci kısmın bedeli muhammeni 00199) Lira 47 kuruştur. 

3 - Tesisatın projesini belediyede görebilecekleri gibi eksiltme ş:ırt. 
namesi, proje, keşffname ve fenni şartnameyi 10 lira mukabilinde Da
rende belediyesinden alabilirler. 

4 - Taliplerin kanuni vesaiki haiz olarak ihale günü olan 14/8 939 
Pazartesi ı?ilnü saat 13 te Belediye encümeninde hazır bulunm:ı l:ırı ilim 
olunur . 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin lcitif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR· 
SAKLARI ahşhrmaz ve yormaz. INKIBAZ, haıımsizhk, 
mide bulantıS1 ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, 

29. 7. 939 

1 LAN 
Beyanname No. Makbuz No. Tarihi 

42700 37851 23.2.38 
30076 420888 22.12.38 

Hülasa : MİDE 
mide ekşilik ve yanmalarında emniyetle ,kullanılabilir. 20954 322919 14.10.37 

I 
İstanbul İthalat Gümrüğünden aL 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE ACRILARI ve EKŞILIKLER1N1 ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 
hissedilen çöküntü ve A<'.iIRLIK ile kolayca mücadele iç.in HAZMIN en müessir musahhihi olan MAZON Meyvatmu alnuz. 

mış olduğum yukarda No. ve tarih· 
leri yazılı gümrük makbuzlarını za. 
yi etmiş olduğumdan bir yenisini çı. 
kartacağım cihetle hükümleri olma· 
dığını ilan ederim. 

MAZON ismine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

H A s 11 Bana inanınız .. 

BIÇAGI 
.ı. 

En müliemmel ve en ucuz traş 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaıındaki birçok 
kadınlar ancak 30 ya§
larında görüneceklerdir. 

bıçağıdır, bir adedi 25 defa ı 

tra§ eder. 1 O adedi 15 kuruş I 

ş 

b:ır adedi huzur ve rahatla 

100 defa lr8.f eder. 

1 O adedi 35 kuru§fur 

HASAN PASLANMAZ 
TIRAŞ BIÇAGI 

Oklarla iıaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Dünyada mevc:ut tıra§ bıçakla· 
rının en keskini ve en mükem· 
melidir. Senelerc:e suda ve sa-

Sonra da bütün y:.iz 

ve boynunuza sürünüz. 
Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 

bir cildi tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit bir usul: Taakim ve tas 
fiye edilmiş bir miktar süt kreması
nı bir miktar saf zeytinyağile karış
tırınız. Sonra hepsini iki kısım en 
iyi krema ile karıştırınız. Bu halita, 
cildinizi besleyip tazeleştirecek ve 
inanılmaz bir güzellik temin edecek
tir. 

TÜ KİYE 

KIZILAY CEMIYETl 
UMUMi MERKEZiNDEN : 

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 küayet ve

sikalarile Yeni Postane civarında Kızılay Hanında, Kızılay Deposu 

Direktörlüğüne müracaatları. 

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

ı _ Satın alınacak 700 adet battaniyenin 9/ 8/939 çarşamba gunu 
saat l 5 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedeli (5600) lira ve ilk teminatı 420 liradır. 
3 - Evsai ve şartnamesHe nümunesi komisyondadır. Gôriil~bilir. 
4 _ isteklilerin o gün ekf>litme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun tarifi vc~hile hazırlıyacakları teklif mekrııplarını 
Galata rıhtım caddesi \'eli AJemdar hanı ikinci kattaki komisyona ver~ 
meleri. (5513) 

Etsiz Şifa ve Sıhhat Kaynakları 

T 1 
Romatizma, siyatik, böbrek, nikris, nefes darlığı, akciğer, ka

raciğer, ekzema, felç, nevrasteni ve sair sinir, hazım cihazı ve kadın 
hastalıklarını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. 

Otelde birinci sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. 
Otelde ikinci sınıf odalarda ikamet (banyo dahil) 135 Kr. 

Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. 
Mudanya postaları her salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri 

'1ı gidiş ve dönüşte uğrar. 

-Yeıilköy Tohum lslah istasyonu Satınalma 

Komisyonundan : 
Cinsi Mıktarı Tahmin bedeli 

Kilo Lira Kr 
Motorin 15000 1200.00 
Vakum 1000 410.00 
Valvalin 300 108.00 
Gres yağı 300 46.50 
Gaz yağı 300 45.00 
Benzin 1500 337.50 

İlk teminat 
Lira Kr. 

161.03 

1 - Cins, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 6 kalem 
müşteil madde ve makine yağları 4 ağustos 1939 cuma günü saat (11) 
de Beyoğlunda İstiklal caddesi 349 sayılı binada Liseler muhasebecili
ğinde toplanacak komisyonca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler hergün adı geçen muhasebecilikte görülebilir. 
3 - 2490 sayılı kanun şartlarım haiz isteklilerin belli gün ve saat-

te vesika ve ilk teminatları ile komiıı:yonda bulunmaları. (5~87) 

~un içinde kalsa kat'iyen 
paslanmaz, 

1 O adedi 60 liuru§ 

lsrar ile HAS, HASAN 

ve PASLANMAZ 
markasını isteyiniz. 

Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 
tatbik etmiş ve 70 yaşında genç ka
dın rollerini oynamıştır. Eczacınız da 
bu halitayı size ih2'ar edebilir. Fakat 
muhteviyatı az miktarda olmakla 
beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) 
beyaz rengindeki Tokalon kreminin 
terkibinde saf zeytinyağile ihzar 
edilmiş süt kreması mevcuttur. Cil
dinizi beslemek için en mükemmel 
ve hakiki bir cild unsurudur. Her 
halde memnuniyetbahş semeresi ga
rantilidir. Aksi halde paranız iade 
edilebilir. 

Demir Köprü inşaatı 

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

'·Kille,, köprülerinin Demir ve Betonarme olarak yeniden inşaatı 
"92.500,, lira keşif bedeli i.ı.zerinden kapalı zarf usulile eksiltmeyt! çı. 
kı:ırılmıştır. 

2 - Eksiltme 5/ 9/939 tarihine müsadif Salı günü saat ''16,, da Na
fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 ~ Eksiltme şartnames: ve buna müteferri diğer evrak "463,, ku. 
ruş mukabilinde adı geçen keislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tar1hinden en az sekiz gün evvel bir isti
da ·ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecekk.riıı dördüncü maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait Ticaret oc:L<osı vesikasını ve "5875,. liralık muvak
kat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları kaµah zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilınde verme. 
leri lazımdır. (3124) (6293) 

MALiYE VEKA ETi 
ve 

TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: 
5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lu kanun ile 

tedavülden kaldırllması kabul olunan mülga, 

DONANMA CEMİYETİ 
PİYANGOSU 

• 

Tahvillerinin itibari kıymetleri olan yüz kuruştan Türkiye iş 

Bankası Şube ve Ajanları taraf mdan 1 Ağustos 1939 tarihin

den itibaren tediyesine başlanacaktır. Tediye muamelesi 31 

Mayıs 1940 tarihinde hitam bulacağından hamillerin bu ta

rihe kadar Banka Şubelerine müracaat etmeleri ilan olunur. 
~ ............ İlıilll .......... lllİll ......... _._._.._, 

Adres: Korozo Düğme Fabrikası. 

E_şsiz Boğaziçinin ------••-.. 

ç . GAZiNOSUNDA 
Her Pazar Memleketin Sevimli Soliai 

Bayan MUALLA, Kıymetli Kemanist SADl'yi 
dinleyebilirs.iniz. Bu fevkaladeliğe ilaveten 
HAFIZ BURHAN riya.setindeki değerli SAZ 
BIRLIGI arasında Bayan AFiTAB, NEVZAT 
AL TINOK, Ostad MOŞERREF tarafmdan 
nadide şarkdar söylenecektir. 

Aynca HAFIZ BURHAN tarafından 
AŞKIN GöZ YAŞLARINI 

.. --··-----••• dinliyecekainiz. _____ .,, 

Tarih Fakültesi Pansiyon Talimatnamesinin 
Yemek ihalesi Y apdacak 

Anliara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi Direk· - . 
törlüğünden: 

A -- Fakültenin yatılı pansiyon talebesi için sabah, öğle, akşam ye. 
meklt>ri kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kuruş bir senelik 
umum tutan 34218 lira 75 kuruştur. 

C - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere fakülte hesap memur. 
!uğuna müracaat etmeleri. 

C - Yüzde 75 muvakkat tenıinat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
D - İhale 7-8-939 pazartesi günü saat 15 te Ankara mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir sut 
evveline kadar mezkılr muhasebeciliğinde mevcut bulunan komisyon 
heyetine teslim edilmiş bulunması lazımdır. (3138) (5340) 

Tarih Fakültesi Pansiyon Talebesinin 
Çamaşır ihalesi Yapılacaktır. 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : · 

A - Iı'akülte yatılı pansiyon talebesi çamaşırlarının yıkama işi 8'ık 
eksiltme yoluyla münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bedel büyük parça için 7 kuruş orta parça için 4, 
küçük parça için 2 kuruş olup taınaml 5280 liradır. 

C - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Fakülte Hesap memurlU. 
ğuna müracaatları. 

Ç - % 7 ,50 muvakkat teminat 396 liradır. 
D - İhale 10/ 8.'939 perşembe günü saat 15 de Ankarada mektep. 

ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teminatın ihaleden bir saat ev. 
veline kadar mektepler muhasebecili2i veznesine yatırılmış olması 
lazımdır. (3190) (5418) 

ÇOK SIK BAŞ YI· 
KAMA, PERMA· 
NANT, SAÇ BOYA· 

Si. GUNEŞ ve ROZ- l fi 
GAR SAÇLARI SERT· ( 
LEŞTIREREK KIRAR. 

nti • 
1 

Terki bindeki huıuıiyet itibarile 

• saçların kırılma.ama ve koruya. 

rak kepeklenmesine mani olur. 

Saçları harici tesirattan korur. 

bii bir parlaklık bahteder. 
Tatlı bir yuınuf8klık ve ta-

Her Eczane ve ıtriyat 

mağazalarında bulunur 

• 

'------------------------·------~, 
Konya Belediyesinden : 
1 - Konya - İstasyon - Beyşehir Yolunun 1+528.70 :.__ 2+243.10 

kilometreleri arasındaki (25399) Lira (92) Kuruş keşif bedelli parke taşı 
ihzar ve ferşi işi (20) gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeni odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1905) Liradır. 
4 - ·Bu işe ait keşif, proje plan ve şartnamelerle müteferriğ evrakı 

fenniye her gün mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde görü
le.bilir. Ve 2 Lira mukabilinde temin edilebilir. 

5 - Taliplerin 1905 Liralık muvakkat teminat mektup veya makbuzu 
ile Ticaret Odası .kayıt vesikasını ve ihale tarihinden (8) gün evveline 
kadar Konya Vilayet makamına müracaat ederek alacakları ehliyet ve. 
sprnsını haiz olmak şartiyle 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazır. 
lıyacakları teklif mektubunu ihale saatinden bir saat evveline kadar ve 
makbuz mukabilinde Vilayet makamına tevdi etmeleri lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. - ; _ .. ...._ 


