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r~--------------------------, 
Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 

Dr. Ga•on diyor ki: 

•Her tac:lr bu kitapta göaterdlillm uaullerl tatbik etmek auretlle 

bir iki aene gibi kıaa bir zaman içinde mutterllerln •dedin! bir 

mlall arttırabilir. Ben bu kitabımda alze bu aanatl öiiretlyorum-. 

Fiyatı 50 kuruı. 

,Jandarma Subay 
i Okulunda Dün 
Diploma Verildi 

Ankara 30 (A.A) - Bugün Jandarma Subay okulunda ' .. 
diploma tevzii merasimi yapılmıştır. Oğleden evvel mezun 

t ·1· F So"yet ittifakının tahakkukundan sonra sulh cephesi: İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, (1) Finlandiya, (2) Estonya, n~ı ız - ransız - • . .. . . 
subaylar tarafından zafer ve emniyet abideler~;ıı.e merasimle 
çelenk konulmuş, hitabelerde bulunulmuştur. Oğleden sonra 
saat 16 da okul salonunda diploma tevzii merasimi yapılmış
tır. Merasimde Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda. 

(3) Letonya ve Litvanya, (1) Bel~ika, (5) Hollanda, (6) Portekız, (7) Polonya, (8) Romanya, (9) Turkıye, (10) Yunanıstan. 

lngiliz • Sovyet 
Müzakerelerinde 

Son ihtilaf 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

A j~nslar, iki üç günd.~noeri 
Ingiliz - Sovyet muzake

relerinin bitmek üzere bulun
duğunu, bu siyasi anlaşmıya 
artık bitmiş nazariyle bakılabi
leceğini, şimdi de askeri müza
kerelere başlanmak üzere Mos
kovaya heyetler gönderildiğini 
haber veriyorlar. 

MOSKOVADA YENi TEMASLAR 
Nihai Anlaşma için 
Son Pürüzlerin Halli 

Başvekil Dr. Refik Saydam Dahiliye,
Vekili Faik Öztrak Hariciye Vekili 
Şı.ikrü Saracoğlu, Milli Müdafaa Ve. 
kili Naci Tınaz. Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili Dr. Hulusi Alataş, 
Riyaseticümhur Umumi Katibi Ke
mal Gedeleş, Başvekalet müsteşarı 

Vehbi Demirel. Milli i\1ı.iadfaa Müs
teşarı Korgeneral Nazmi, Emniyet 
İşleri Umum Müdürii Ali Rıza Çe-ı 

KRAL 
Karo! 
Pirede 

--o--vik, Vali Nevzat Tandoğan, Milli 1 
Müdafaa ileri gelenleri ile Matbuat Misafirimiz, lzmirden 
Umum Müdürü Salim Gündoğan, • 

areleri Aranıyor 
Emniyet Müdürü Şinasi Tungay, ve Tezahüratla Uğurlandı 
matbuat mümessilleri hazır bulun-
muştur. Merasime genç subayların Izmir, 30 (Tan Muhabirinden) -
söyledikleri ve muzikanın iştirak Romanya Kralı Majeste Knrol ile Vc
cttiği İstiklal Marşı ile başlanmış. 
ve müteakıben Okul Müdürü Albay 

liaht Prens Mişel ve maiyeti erkanı
nı hamil bulunan yat, bu sabah saat 
9 da demir almış ve hafif yoll:ı Kara-

Uç aydanberi devam eden İngiliz_ 
Sovyet müzakertalerinin miısbet bir 
neticeye varması, bütün sulh taraf
tarlarının en büyiık temennisıdir. Fa
kat anlaşmanın bugunden yarına im. 
--1----ı- ,.____ 1.1 • • 1-A ........... d. 

şimdiye kadar bir çok rivayetler çık-
nuş, falcat aaima bu tahminlerin 1 
sonradan yanlış olduğu anlaşılmıstır. 

Dikkat edilirse gôriılı.ir ki, müza- { 
kerelerin bitmek uzere olduğu haber
leri daima Londra ve Paristen Ç!· 

kar. Moskova şimdiye kadar müza
kerelerin ilerledigi hakkında bile bir 
haber vermemiştir. Bunun sebebi ba. 
sıttir. 

Müzakerelerde 1111ilizler ve Fran
sızlar pazarlık siyaseti takip ediyor- 1 

lar. Moskovanm başlangıçıa koyduğu 
şart1arı olduğu gibi kabul etmek is-

1 

temiyorlar. Rusyaya y11ptıkları her 
teklifi kendilerince son ve Ruslarca 
da kabule layık gordükleri için her 
yeni teklif yapışlarında ortaya artık 
müzakerelerin uzamasına sebep kaL 
madığını işae ediyorlar. Fakat Mos
kova ilk teklifinde ısrar ettiği için 
müzakereler yine o1duğu yerde kalı. 
yor ve demokrasiler yeni baştan tek. 
1ü formüle etmiye mecbur oluyorlar. 

Bu suretle pazarlık yapila yapıla 
lngiltere ve Fransa bugün ilk Rus 
teklifine hayli yaklaşmış bulunuyor
lar. Karşılıklı üçler ittifakını kabul 
etmişlerdir. Baltık devletlerine vaki 
olacak herhangi bir taarruzu bir harp 
sebebi telakki etmekte de ittifak et
mişlerdir. Garanti edilmesi lazım ge
len devletlere verilecek garanti şek
linde de :mııtabık. kalınmıştır. 

Ş imdi halleclilmiye muhtaç bir 
nokta daha kalmıştır: Baltık 

devletlerine Almanya tarafından 

doğrudan doğruya degil de, hileli bir 
şekilde bir taarruz vaki olursa, iiçler 
ittifakının vaziyeti ne olacaktır? 

Bu noktada Sovyetlerin noktai na
zarı şudur: 

Molotof 

HiTLER 
İstihkCimları 
Dolaşıyor 
Berlin, 30 (A. A.) - füh. 

rer, beraberinde Ribbentrop 
olduğu halde Saar ve Polati

naeın tahkim edilmit olan 
mıntalc:alarını ziyaret etmit ve 
buralarda yapılmıt olan tefki

latın mükemmeliyetini takdir 
eylemiftir. 

Hitler, dün aktam tayyare 
ile Bayreuth'e hareket et
mİftir. 

BAŞVEKiL 

Ankarada 
Ankara, 30 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Almanya, Baltık devletlerine doğ
rudan doğruya taarruz etmiyebilir. 
Fakat bunlarla veya bunlardan bıri
le askeri bir ittifak yapabilir. O va
kit, muttefiki ltalyaya olduğu gibi 
buraya da asker gonderebilir \'e Rus 
hududunda bir taarruza hanrlanabi
lir. Ve yahut Baltık devletlerinden 
tirinde, Sı.idet mıntakasında olduğu 
gibi dahilde tahrikat yaparak o mem
leketin Almanyaya ilh;ı~unı istiyen 
bir cereyan uyandırabilir ve sonra 
da bu cereyandan istifade ederek 
oraya müdahale edebilır. 

Refik Saydam beraberinde Hariciye 
Vekili Şiıkrü Saracoğlu olduğu )'lal
de bu sabah Ankaraya gelmişlerdir. 

Ve yahut, Çekoslovakyada olduğu 
(Sonu. Sa. 10,sü. 6) 

Başvekil Saydam, istasyond:ı B. 
M. M. Reisi Abdülhalik Uenda ile 
Vt!killer ve şehrimizde bulnna:-ı me .. 
buslarla, Ankara vali ve belediye re
i~i Emniyet direktörü V ekitletle!" i
leri gelenleri tarafından karşılanmı~
tır. 

Hüsnü Tekşen bir nutuk söylemiş-/ • ı • B k • ı • tir. Albay Hüsnü Tekşen bu nutkun. n g l l Z a Ş V e l l taş, Glızelyalı, Inciraltı sahilim taki-
da okulun kısa bir tarihçesini yap. ben körfezden çıkmıştır. Rumen tor

' tıklan sonra genç mezunlara şu su-n .. C" 1 .T.. • t retle hitap etmiştiP! ., pitosu yata refakat etmektedir. 
~-U~Un a;;,-Q n V Q Z zye l Okul Müdürünün nutku Kral dünkü ziyareüerınden yorgu 

O olduğu için karaya çıkmamı~tır. "Genç meslek arkadaşlarım, 

I lı E d k Majeste, Izmir seyahatinden ve E-za e C e Bugüne kadar, sizinle nıuhtclıf fes ziyaretinden çok me:nnun kalmış 
konular üzerinde konuştuk. Fakat, 

Askeri Müzakerelere Başlanıyor 
Londra, 30 (Hususi) - Başvekil M. Cahmberlain, yarın 

(bugün), Avam Kamarasında beyanatta bulunacak, l\Iosko
va müzakerelerinin son safhaJarı hakkında izahat verecektir. 
Başvekilin, bu beyanatında. mutabakat hasıl olan başlıca nok
talar üzerinde geniş izahat verceceği ve askeri müzakerelerin 
açılmak üzere bulunduğundan Kamarayı haberdar edeceği 
anlaşılıyor. . 

Diğer taraftan, Moskovadaki Ingiliz - Fransız murahhasları, 
ıarın Molotofla tekrar görüşecekler ve son pürüzlü meselele
rin halli için, Paris ve Londranın müştereken tesbit ettikleri 

1 nihai formülü bildireceklerdir. 

bu günün, kalblerinizde uyandırdığı ve halkın samimi tezal:ıuratından mü-
pek tabii olan, heyecan yüzünden, tehassis olmustur. 

Halkın tezahüratı 
burada olacak her şeyin ve söylene. 
cek her sözün, her zaman dımnğımız. 

Yat. bu sabah Izmirdı>n ayrılırken da akisleri kalacağını düşı.inerek, sa. 
yın dinleyicilerimin müsaadelerine rıhtımda toplanan halk kralı ıılkışln. 
güvenerek. sizlere son sözi.ımı.i kısa- mış ve Majeste güverteden şapkasmı 
ca söylemek isterim: salhyarak mukabelede bulunmuştur. 

Askerlik bilgilerinden sonra bu o. j Bildirildiğine göre, Kra1, doğruca 
kulda mesleki bilgileri .de. bellemiş ı Pireye gitmektedir. Ora lan Korfoya 
bulunuyorsunuz.. Bu bılgıler genel geçerek Yunan Kralı ile gorüşecek-
olıırak nazaridir. Bundan ~onra, ku. tı· K 1 h 1· h · k d 

1
• . r ra ın seya a ı aı< ın d veı -

mandanız altında, 3andarma kıt:.ısı 1 d"ğ b" h b d 
1 

f"r + 
en ı er ır a er e c e ~ıaJcs.e ve mmtakanızda, çoğunu \'Urdun en 

Karolun Iskenderiycye yapacagı zi_ sağlam bir unsuru ''e müstahsili o. . .. . . . 
lan, köylü teşkil etmek üzere, bir yaretı muteakıp Korfoya gıdecegı bıl-

(Sonu; Sa: 10 Su; 5J l diriliyor. 
Salahiyettar mahfillerin. tah-,--

~;n:c;::.:s~~r=~k:iv~~~;ş~:r;- ·-D--e-n-1-.z--'V--a-r_ı_ş-.. -fl--e-y-ecan lı Oldu 1 
rıne en geç gelecek hafta bıda- .1 ~ C: 
yetinde başlanmış olacaktır. O 
vakte kadar, Moskova temasla
rının tamamile neticelenmiş o 
lacağı ümidi kuvvetlidir. j 

Fransız hükllıneti, Or!:l'ncral Dım
mene'c 1\1oskc)\a scvahntintk rda
kat cdccc-k olan he\ et ar.al.lrıoı 
teshit ('tıni lir. ı 
lngiliz askeri hc)·ct de )'·arından 
sonra belli olacaktır. Jn.,.i!iı~ nskc
ri he,·etinin hafta sonundan c\'- 1 

'el, Pari c gelerek !cm slaı d. bu. 
lunması ,.c bu safhada da İngiliz
F'r2nsız miistcrck hareket ııluıımın 
tesbiti mukarrerdir. . 
Yerilen mahimata gôre, r.ıuahede-

nin metni, anlaşmanın hnyea mcc. 
muası tamaınıyle :esbit edildikten 
sonra ncşredilecektir. Müzakereler 
sgnunda vücude getirilecek olan üç 
taraflı nihai pakt, dôgrudan doğru., 
ya veya bilvasıta her tı.irlli tecavuz 
ihtimallerini önliyecek, üç devkt n- ı 
rasında çok sıkı ve devamlı bir i;;bir
liğini temin edecı:kfr 

Fransız Hariciye Nazırı Bonnet, 
bugun Pariste İngiliz maslı:ıhntgiıza
rını tekrar kab•ıl etmiş ve an la sılan • 

C)ıamberlain'in yarınki beyanatı et- Rumen yelkencileri ile amatör denizcilerimiz devam edilecek ve puvan vaziyeti bu yarı,Jardan 
rafında izahat almıstır. Bu arada arasında yapılan yelken müsabakalarını misafir- sonra belli olacaktır. Dünkü atletizm birincilik-
1\fo kovada vapılacak askeri miı?akc- I . . k d J H I k" d"I b 1 · t 1 d" w h k ti · h kk 
reler hakkında da görüşmeler olduğu erımız azan ı ar. eyecan a ta ıp e ı en u erı, a yarı~ an ve ıger spor are e erı a ın-

lahmin ~il~ktedir. ı müsabakalara, bugün de tekneler değİftİrilerek daki tafsilat resimleri ile spor sayfamızdadır. 
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PENCEREMDE 

Yine Aferin 
Demeli 

Yazan: M. Turhan TAN 

M aarlf Şurasına lıeyecanlı bir 
açık layiha sunan ve o Şura

da bizzat dahi bulunarak kanaatleri- 1 

ni -sırası dü~tiikçe- müdafaa e. 
den Galatasaray Lis~sinin eski mü
dürü Tedik Ararat, son Şfıra top
lantısrnda yanık yanık dertlerini 1 
takrir ederken şöyle diyor: 

alta İle Bir Koltukçunun Cinage.t:i.: 

Bir olgunluk imtihanında bulun. 
duın. Orada tarihten sorguya çekilen 
lise mezunlarından birine sordum: 

Ba dızını 
arçala 
---o--

1 

Bilecikte Tarla Yüzünden 

Çıkan Cinayet 
- Bııgiin Lehistamn Şarkında hi- Bilecik (TAN Muhabirindenı 

zimle senelerce uğraşmış biiyi.ik bir Karaağaç köyünde emsaline nadir 
devlet \'ardır. Nedir bu devletin a- tesadüf edilen bir cinayet olmuş, bir 

a 
• 
ıe 

ibi 
vl 
an 

Koltukçu 
kantada 

ile.Vurdu 
d

., 
ı. adam baldızını balta ile parça parça 
B:?ş yıl ilknıekfepte. iiç yıl ortao- etmiştir. 

kulda, iiç l ıl da lisede okumuş ve Katil Hasan ile baldızı Ayşenin bir HGstanesinde Bir Hemşire Bıçaklandı Gureba 
hcp~inden -ihtimal ki pek İl'.~ dere- harman yeri taksimi yüzünden ara- Evvelki gece Lalelide hiı.· vaka ol
c~dc- !;e_hndct~ame alarak Univer- ları açık bulunmaktadır. Vakn günü muş, bir koltukçu diğer bir koltukçu 
sıteyc gırmeyı ~asa.rlamış, h~nu.n Hasan harmana giderek kendi hudu- ile oğlunu tabanca ile ağır yarab-
1ç'.n de ,olgunlu~ ımt.ıha~~na gırmış ı dunu kazıklarla çevirirken baldızı mıştır. 
olan ha)' ş~ı ce~ ahı 'erdı. Ayşe de oraya gelmiş, Hasa um bu ı Vakanın tafsilatı şudur: 

- l\fararı tan. hareketine mani olmak istemiştir. Carih Ibrahirn, evvelki gece Ordu 
Bay Tevfik Araratın -zaman. Bu yüzden aralarında kavga çıkmı5. caddesindeki 21 numaralı Oınerin lo. 

mekan \'e şahıs tayin ederek- orta- tır. Hasan bir aralık yerdeki balta. kantasında yemek yerken, oğlu Mus
ya attığı hu miı.al üzerine Şura aza- srnı kaparak baldızının üzerine hü- ta.fa ile beraber seyyar koltukçuluk 
smın nasıl bir renge girdiklerini ve cum etmiş, onun başını ve göğsünü yopan Ali çavuş ta dük!<ana girmiş-
nelcr diişiindiiklcrini bilmiyorum. parça parca etmiştir. Vakayı gören tir. Iki koltukçunun arası bir rekabet 
Fakat ben, hu haberi gazetelerde 0 • bir köylü Hnsamn arkasından ha- meselesinden açık bulLmmaktadır. 
ku;\·unca 'jll fıkrayı hatırladım: b k 1 k k 11 

Vakti~ le riius imtihanları vardı, 

;) üksek müderris olmak istiyenler 
-usulii dairesinde Jcaz~t aldıktan 

sonra- bu imtihana girerlerdi. 

Bir zamanın Şehislamzadesi de 
-tafra ahp ri.ithe<'e yiikselmek yohı 
kendisi için açık iken- her nedense 
bu imtihana girmek ister, medrese 
köşelerinde ~ ıllarca dirs2k çüriitınü~ 
hocaların arasına karı~ır, imtihan 
meclisinde hO;\' gösterir. 

ersizce so u ara o arını tııtmu~ Bnba oğul başka bir masaya gidip o. 
ve daha ziyade vurmasına mani ol
muştur. 

Katil baltas1 ile beraber yakalan
mış. adliyeye teslim edilmiştir. 

14 Yaşında Bir Çoculi 
17 Yaşında Bir 
Çocuğu Öldürdü 

turmuşlar ve yemek ısmarlamı~IDr

dır. Tam bu sırada IbraMm, Aliye 
çatmıya, küfretmiye başlamıştır. Ba
ba oğul da mukabele edince Ibrahim 
tabancasını çekmiş, üç el Ali çavuşa, 
iki el de Mustafaya ateş etmiştir. 
Kurşunlardan hiçbirisi boşa gitme
miş, Ali çavuş karnının ~ yerinden, 
oğlu :VIustafa da bacağından ve hus
yesinden ağır yaralanmı~lardır. Silah 

seslerine yetişen polisler carihi ta
bancasile ben .. ber yakalamışladı~. Ya 
ralılar can kurtnranla Ccr.rahpa~a 

hastanesine kaldırılmı5Jarclır. Ali ça. 
vuşun yaraları çok ağır ve tehlike
lit:ir. Hayatından ümit kesilmi§tir. 

Gureba Hastanesindeki 
Yaka 

Evvelki akşam Guraba hasfane:-ıin
de bir vaka olmuş, Mürsil isminde 
birisi, hemşırelerden Aliyeyi bıçakla 
yaralamıştır. 

Vaka şöyle olmuştur. 
Hastahanenin mutfak kısınmcla ça. 

lı~an Mürsil, Aliyenin kendi hasta
sına götürmek istediği bir te!< eln1a
y1 alarak gizlice yemiye b.lslamıştır. 
Biraz sonra işin farkına varan Aliye, 
l\försile, yaptığı hareketia doğru ol
mı:tlığını söylemek istemiş ise de bu. 
na kızan Mürsil elindeki so.Era bıça
ğı ile Aliyenin üzerine yürümüş ve 

vlicudi.inün iki yerinden hafitçe ya. 
ralamıştır. 

Di~er hemşirelerin feryadı üzeri
ne hnstaneye koşan polisler Mürsili 
bıçağı ile beraber yakalamışlardır. 

Evvelki akşam cürmü meşhut malı 
kemcsine sevkolunan Mül'silin suçu 
sabit görüldüğünden 22 gün müddet
le hapsine karar verilmi:jtfr. 

Beş Met~eden Düı+ü 
Sultanahmette Mehmetpa.ş::ı camii

nin kubbesini tamir ~den ustaların 
yanında çalışan amele Salih, beş m~t 
re irtifadan yere düşerek başından 
ağır yaralanmıştır. Yar~Iı Cerrahpa
şa hastanesine kaldırıh~tır. 

Oç Yangın Baı ugıcı 
Taksimde Irmak sokağında Eleni

ye ait 11 numaralı evde, İ<:asımpaşa
da Iskele caddesinde Remzinin 32 
numaralı ahırında ve Floryada yarı
gın başlangıçları olmuştur. Her i\çü 
de ateş büyümeden söndürUlmü§tilr. 

Müıney~ıizlerdeki hayreti sÖJ lcıni
ye Hizuın yok. Hepsi şaşkm ve telaş. 
lı, çlinkii anane dairesinde tertip o. 
Junan .suali ortaya koysalar Şehis
laııızadenin sıkılması muhtemel. Ba
sit bir sual tertip etsefor, imtihana 
giren medreselilerin ilim dereceleri 
ölçülmUş olmıvacak. Bu sebeple baş 
basa verip düşiinürler ve önceden 
hazırlanmış suali medreselilere hno;

retm~k. Şchislıimıadcye de ko1ay bir 
)ey sormak kararını al1dar. 

Orhaneli (TAN Muhabirinden) 
Kazamızın Küçükkovacık köyünde 
çobanlık eden 14 yaşında Halil lb-

rahim ile 17 yaşında Mehmet arasın
da hayvan otlatmak yüzünden kav. 
ga çıkmıştır. Neticede Hafü İbrahim 

Mehmetli bıçakla muhtelif yerlerin. 
den yaralıyarak öldürmüştür. Suçlu 
çocuk yakalanmış, müddeiumumtltge 
teslim edilmiştir. 

lzmir Fuarında 

lstanbul Köşesi 
lstanbul belediyesi Izrnir fuarında 

htanbul şehrinin do tonu:il odilm.e. 

s"ne taraftardır. Belediyenin bu n!
y<'tini haber alan fuar komiserliği, 
Istanbul için fuarda bir köşe ayır
mıştır. Fakat bu köşenin, fuarda teş
hir edilmek istenilen Istanbulun i-

Bira Fiyatları Yarı~daıl 
itibaren Ucuzliıyor 

!\ilime~~ izlerin içinde rlalkavıık
lukta en mahir olan zat. Şclıislfıınm 
oğlunu imtihan etmek ;\·üki.inii üsfü. 
ne alır ve asilzade mollaya sorar: 

- Vallahideki ,.a,· nedir? 

Daimi SerCJİ 

i asının Yeri marına ait maket ve diğ~r eserleri 

Ankaı•a bira fabrikası ve tesisatr
nın Devlet ziraat işletmeleri kuru
mundan inhisarlar idaresine devri 
işleri bugün bitirilmiş olacak ve ya.

rmdan itibaren bira imali tamamen 

istiap edip etmiyeceği henüz }{iline- inhisarlar idaresine geçmiş buluna-
Istanhulda tesis edilecek olan tlai- c"klıı·. Inl1isarl;,ır idaresinin hazırla-memektedir. Bu eser ve maketlerin " 

mi sergi üzerindeki tetkiklere devam kısmı azamı halen Yerli Mallar Ser. dığı kadro Vekiller Heyetinin tasdi-
edilmektedir. Serginin yeri henüz d \i~ 1. kine arzolunmuştur. gisinde teşhir edilmekte ir. a ı ve -
tesbit edilmemiştir. Fakat daimi ser. Belediye Reisi Lutfi Kırdar. fuarda Inhisarlara geçmesi münasebet.ile 
gi, _dnhili . ve _ha~·.ic.i seyyah c;lb~ ve ayrılan yerin bunları alıp alamıyaca. ucuzlatılması kararlaştırılan bir::mm 
şehırde hır sırkula~yo~ horeı{e_tı ~- ~mı tetkike. mimar Gotyeyi memur yeniden teshil olunacak fiyatı etra
y_andırmak mak~a?ıle ırnr~acagı ı- 1 !tmiştir. Gotye bu maksatla YerJi frndaki tetkikler bitirilmi'j gibidir. 
çın burada ne. gıbı m_amula.t, n:asn~~ :\fallar sergisine giderek, bu maket Biranın 20 kuruştan aşağı bir fiyata 
at ve mahsulat teşhır edılebılece~ı 1 e. lerı· tetkik etmi:; ebatlarını satılması sureti kıüiyede kararlaştı. 

zerinde fazla durulduğu haber veril· 
mektcdir. Ağlebi ihtimal bir şişe bi
ra fiyatı ile muhtelif ehlıttaki"' f\Çl

h:.rla satılan bira fiyatı :ıy:arın ilan e
dilecek ve \bu suretle ~cuz bira sah~! 
bira imalinin inhisarlara geçyği ta
rihten itibaren başlamış olac<:ıktır. 

inhisarlar Vekili Dün 
Akıam Ankaraya Gitti ı.\ 
Gümrük ve Inhisarlar Vekili Rall 

Karadeniz, dün akşamki ekspresle 
Ankarayn hareket etmlş, Haydarpa
şa garında Inhisarlar umum miıdü
rile gümri.ik, muhafaza b~şmüdürleri .. 
tarafından uğurlanmıştır. 

Yirmi ~ ıl evvel orta tahsil görmü~ 
olan bütiin Ti.irklcr de bilirler ki 
Arnpçada 'cer harfleri., adını ta'jı

yan yirmi harf vtırdır ki ba~ına ko. 
nuldukları kelimeyi meksur okutur

lar. Vallahideki vav da bu yirmi 
harften biridir, van Kasem adını 

ta;:.ır. Fakat Şchislamzadc Arapçanın 
sarfından da, nahvinden de bihaher 
olduğu için şu garip cc,·abı verir._ 

b . "d • t ""tl 1 ve ser ·' 1 hakkında azı ıntı aı e u er ynpı - .. 1 .. b . 1 .. 1 · f d 1 + n rı'mış bulunuyor 17 5 i'e 16 kuruş Ü-.. .. . . .. o çmus ve u o çu en, uar a s.a - · · ' · 
mıştu. Bu etutlere gore, daımı fua.- . 1 , h . d'l k. . · b ct·ı·le ------------------------~ ou a La sıs c ı en o~enın e a 
drı memleketin bütün mahsulat. mas- k t . ,...t 

- Va\'l ahfa! 

Bir vavın nidiiğiinii bilmiye<'ek 
kadar cahil olan bir mollaya yiiksck 
müderrislik riiusu vermekte o imti
han mcdbinin dalkanık azast dahi 
tercddiit ederken uali oran zat gli. 
lerck şu sözleri siiyler: 

- Efendi Hnzr~tlcrine aferin de
meli, kendisini pöhpöhlcmeli. Çi.inkH 
hen -hugiine hugiin- Şehisliım o. 
lan babalarının da riius imtihanında 
hulunmu , a:n1i suali ona da sormuş 
\'c: ·•vallahide ,·nv yoktur- Beni şıı-

sırtmak mı istiyorsunuz., cevnbını 

almıştım. Mahdum efendi hiç olmaz. 
sa vallahideki ''a' ı kabul bu~·unı. 
yorlar. Kendilerini takdir etmeliyiz! 

Te' fik Arnrat ta o liselinin hu &
Yabını ho;} giirsiin. Ya muhterem 
g-enç. Auupada Lehistan yoktur ki 
!jarkında mı:mlcket bulunsun, desey
di Bay Tevfik ııe yapardı? .. 

Hıfzıs ıhha Kanununun 
Hükümleri Tatbik Edil c k 
Şimdiye kadar miıhmel kalmış o

lan hıfzıssıhha kanunundaki bazı 
hiıkümlerin tatbik edilebilmesi için 
belediye zabıta talimatnames~ndc ye
niden etütler yapılacaktır. 

Bu etütler sırasında meınba sula. 
nnın satış yerlerinin t ~rn~. :nuaye
llE' ve kontrolü, tabi tu:.ulacaklarr 
şartlar, balıkların satışı v~ balıkçı 
di.ikkanlarının tabi tutulacakları sıh
hi şartlar hakkında yeni hükümler 
konulacaktı'" 

mu ayese e mış ır. 
nuat ve mamulatmın her çeşidi teş- Vaziyct buı ada tcsbit edilemediği 
hir edilecektir. Bundan başka anti- takdirde mimar Gotye Izınire kadar 
ka mahiyetinde olan bir ~ok kıymet- giderek fuar komiserligile temasta 
li eserler de sergiye konulacaktır. bulunacttktır. 

Sirklcide Feribot 

iskelesi Kuruluyor 
Sirkeci ile Haydarpaşa arasmda i~-

---~~-o~~~-- -----o--- lctllmesi kararlaştrrılnn feribot için 
D iğe r Adalara da 

Su Verilecek 
Süt Makineleri Getiriliyor hazırlıklar ilerlemiştir. Yakında Slı-
. lstanbulun süt derdi:ü halletmek kecide bir feribot iskele~l yapı1acnk

Büyi.ıkadanm su derdi halledildık
ten sonrn, diğer Adnlara da su temi
nine çnlıs1lncağı haber verilmekte
dir. Bu işi de devlet liman ;şletmeleri 
umum müdurlüğü, bel~dıyenin ~·ar. 
dımı ile yapacaktır. 

üzerc belediye ile müştereken çalı
şuc~k olan Ziraat işletmeleri kuru
mumm, A vrupadan süt makineleri 
getirteceği bıldiriliyor. Süt meselesi. 
kökünden, esaslı şekilde halledilecek-

tir. 

tır. Biitün tesisat gelecek sene hazL 

rana kadar ıkmal edile~ektir. Feribot 
vasılasile transit seyaha!.in 940 hazi

ranında başlaması kuvvetli bir ihti
mal dahilinde gôrülüyor. 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S. - Komiser mektebi vnr mı
dır? Nerededir, ı,tirmc şaı·tlurı ııc
lertfü? 

C. - Ankarada polis kolleji 
vardır. Buraya orta mektep me
zunları leyli ve meccani olarak 
kabul edilirler. Kollej lise muadi. 
lidir. Badema polis komiserleri bu 
kollejdcn yetişeceklerdir. 

·. - İ tnnbuldn terı.i mektclıi 
var mıdır? Girme sartluıı nedir? 
Tahsil miiddcti ne kadnrtlır? 

C. - Terıi mektebi vardır. Tah. 
sil ınüdcleti di.>rt senedir. Gir:ırnk 
için Türk tebaasından olmak, res
mi ilkokul mezunu bulunmak, 12 
den küçi.ık. lG dan büyük ya:-;ta 
olmamak, sıhhati mükemmel ol
mak Iazımchr. 

• 

hınn girme sartlarını bildirir misi- ' 
niıı.? 

C. - Deniz gedikli erba~ oku
luna, ilkmektep mezunları alrn.r. 
Yalnız vücut ve sıhhatinizin de
nizde ve her iklimde çalışmıya el
verişli bulunması ıtızımdır. 1\lek
tepten çıktıktan sonra 12 sene hiz
met edeceğinize dair noter tara. 
fından tasdik edllmi bir ta.ıhhf.ıt
name vereceksiniz. 
Kayıt işleri ve sıhhl ınuclyene

ler, ı temmuzdan 15 a~ustota ka
dar devam eder. Istanbı.ıl dt§ından 

lığındaki idare ve öğrctme~ler ta
rafından seçilen iki kişi deni:ı su. 
bayı olmak üzere deniz lisesine, 
beş kişi de askeri sanat usesin~ 
ayrılır. 

ri * 
S - Orta okul ııtezunuymn. 

Yiiksck Deniz Ticaret okuluna gi. 
rchilir mivim? 

C - Yüksel- Deniz Ticaret oku
lu, ticaret gemılcrine kaptan ve 
makinist yetiııtirir. Orta okul me
zunları alınır. Tahsil müddeti üçü 
lise, ikisi yüksek olmak üzere beş 
yıldır. Mektep yahlı ve parasızdır. 

Kabul edilmeniz için: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti hü. 

kumeti tebaasından olmak, 
2 - 19 yaşından büyük, J 5 ten 

kücük olmamak. 

Sergiyi Dün 50 

Bin Kişi Gezdi 
On Birinci Yerli Malwr 'Sergisini 

dün, 50 binden fazla._ ~i:r:a.retçi gez
mişi~r- Pazar olma~·i~~~~sebe~ile, 
sergı sabnhtan nkşilri~ ~~kadar zıya-. \, ' 
retçilerle dolup boşalrrttşhr. Bilhas-
sa akşa.rn üzeri kalabalık son haddini 
bulmuştur. Hafta içinde &ı!rgide ge. 
ce hayatı ba~lıyacaktır. Bunun için 
sergi komiserliği hazırlıklar yapmak
tadır. 

~ ' ' · .... .,_ı "t'ıf. . • • . '• ., 
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bulunmamak, 
4 - Hastalıksız ve bünyece de

nizciliğe elverişli ve mukavim ol
mak, göz, sinir. kulak, burun mu. 
ayenelerinde normal derece almak, 

5 - Veli göstermek, 

6 - Nümunesine uygun ve no
ter tarafından tasdik edilrnış bir 

taahhütname vermek lazımdır. 

Müracaat edenler çok olduğu tak
diıde ingilizce bildildeı•ini bir im. 
tihanla isbat edenler tercih olu
nur. Mektebi ikmal edenler dört 
sene tüccar gemilerinde mülazim 
kaptan ve makinist olarak staj gö~ 
rürler. Bu esnada kapt~nlara 50, 
makinistlere 60 lira ücret verilir. 
Daha fazla mallımat vnahut ka .. 

• • t . \ b At},. 
yıt 1çın pazar esı. çarşam a. ve "'; -
mn günleri mektebe rn~racaat ~;... 
mek lazımdır. • .t' 

S. - Deniz gcdikii crhas okı.ı. 

gelenler bu şartları haiz iseler, 
kayıt işinin sonuna kadar mck -

tepte taşe edilir ve yatırılır. Yaş 

tayininde viicudün şekli de giiıö
niinde bulundurulur. Çıkıs imti
hanlarında en cok numara alan 
ve okul direktörlüğünün başkan- 3 - Hiçbir sure~le mahklıın 

--------------------~,(~.~" ~----
ı'fıi1 ) 
....... ~ 1 
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Nafıa Vekili 

Suriyeye 
Gidiyor 

--o--

Vekil Hatayı Ziyaretten 

Sonra Suriyeye Gidecek 
Antakya, 30 (TAN) - Nafıa Ve

kilimiz Gcnera l Ali Fuat Cebesoyun 
bu günlerde H ıtayı teşrifleri beklen
mektedir. Hab ~r verildiğine göre, 
Nafıa Vekilimiz, Hatayda Nafıa jı;le
ri üzerinde te•kikatta bulunacak ve 
bilhassa Amuk gölü ve lskendernn 
limanı meseles le meşgul olacaklardır 

Diğer taraft m dünkü posta ile ge. 
len Suriye ga ~eteleri, Nafıa Vekili
mizin yakında Suriyeyi d~ ziyaret e
deceğini yazrr aktadırlar. 

Yine bu gaz·~telere göre, Nafıa Ve
kilimizin bu s ~yahati bir ticaret an
laşmasile alakadardır. _.1 ı< 

----o---.=::= 

Yeni F1aris Büyük 
Elçilniz Geldi 

Paris büyük elçiliğine terfian tayin 
edilen Peşte t!lçimiz Behiç Erkınen, 
dün sabahki Semplon ekspresilc seh
rimize gelmiştir. Mumaileyh istas
yonda kendisi ile görüşen bir arka. 
daşımıza demiştir ki: 

"- Ankaradan yapılan davet üze

rine geldim. Parise ne zaman hare• 

ket edeceğimi henüz bilmiyorum. Bu 

cihet Ankaradan alacağım talimattan · 

sonra tem olacaktır. • -- • - .. 

M.acaristanla münasebetlerimiz 

normal ve• dostane olarak devam et

mektedir. Benim yerime Peşte elçili

ğine, ,Atina sefiri Ruşen Eşrefin ta
.)' .ın .:ı..pıuıgını ogrımuım. 

Be~iç Erkmen, doğruca Nişanta

jındaki Emek apartmanına gidip bir 

müdd~t istirahat ettikten sonra ek

ı:am Ankaraya hareket etmiştir. 

· ~emlekete Dönen 
,. ,, 

~ . Hil<lf~f Çi. firariler 
' Mi~U mücadele -sıralarmda hılafet
~iler tal'afından Adapazarında çıka. 

rılatı hadiselere ,iştirak edenlerden 
iki biri kadarı Balkan memleketleri

ne kaçmışlardı. 150 liklerin affr üze

rine bu firarilerden bazıları hüku. 

mete müracaat eaerek memlekete 
dönmek üzere müsaade istemi~ler, 
bu ricaları kabul edilmi5tir. 

nk gelen Çerkes Hacı M a1ı.met ai
lesinden 60 yaşında Adapazarlı Ze· 
keriya ve zevcesi Fatmadır. Memle
kete döndi.iğünden dolayı sevinç içe
risinde olan Zekeriya şunları söyle
mektedir: 
"- Firariler yaptıklarına çoktan 

nadim olmuşlardır. Zaten bunların 
çoğu Milli mücadeleye iştirak et
mişlerdi. Hepsi memlekete dönmek 
arzusundadırlar. Gurbet ilde hayat 
ıstıraplı geçiyor. 

T A K V 1 M ve HAVA 

31 Temmuz 1939 
PAZARTESi 

7 net ay Gün: 31 
Arabi: 1358 
Cem. ahar: 14 
Güneş: 4.54 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 

Yatsı: 21.21 - İms~k: 

Hızır: 87 
Rum'.!: 1355 

Temmuz: 18 
12.20 
19.~8 

4.48 

- Hava Vaziyeti -
Ye:rilköy mctcoro1oji istasyonundan alı. 

.nnn mal(ımata. göre, hava yurdun Karade
niz kıyılarında ve Doğu Anadolunun şimal 
kısımlarınd:ı çok bulutlu ve mevzil ya~
lı, cenup doğusu, Akdeniz kıyılan ve E
genln cenup kısımlarında açık, dfger böl
gelerde umumiyetle bulutlu geçmi:;, rüz. 
garlar şimali istikametten Ege bölgesin
de kuvvetlice, diğer bölgelerde orta kuv
vette esmiştir. Ege denizindeki mO.tedil fır
tına hafiflemiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu gecmiş. 
rüzgar simali sarkfden saniyede 5 - 7 met_ 
re hı?,la e miştir, Saat 14 te hava tazyikı 
1016.0 ınilibar idi. SUhunet en yilkı.ek 29.l 
ve en duşuk 17.3 santigrat olarak ltc.yde
dtımlştir. 
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lsuGüNI .ffiEK 
İspanyada 

,. 

iyet 
Ya.zan: Ömer Rıza DOCRUL 

1. spanyadan gelen haberlere ha. 
kılırsa bu memleketin içinde 

dahili harpten sonrn cıkma:-.t bekle
nen ihtilfıflar, ~imdiden ha5~öster. 

miştir. Reklcnen ihtiluClar, diyoruz, 
~ünkü Franko da,·asının zaferi için 
çalışan elemanları birleştiren amil, 
yalnız koyu milli.retçilik değildi. 

Belki koyu milliyetçilik namı altın· 
da toplanarak türlii tiirlü emeller is. 
tihdaf erfen unsurlardı. Harbin bit· 

Atina Elçisi 
Şerefine 

Ziy~fet 

Japonyada Harp 
Sıkıntısı . Artıyor 

Macaristan 
Mihverciler 
İle Beraber 

Karakolun 
Feryadı! 

Yazan: B. FELEK 

Dün geç ,·akit Galatasaraydaki 
eski karakol binasından u 

mektubu aldım. Ehemmi~ etine bina
en dercediyorum. 
"Sayın Bayım! 

---o---
Ruşen Eşref, Met aksasın 

Nutkuna Cevap Verdi 
Atina, 30 (A.A.) - Atina ajansı 

mesi üzerine bu unsurlardan herbi. bildiriyor: 
rinin kendi emellerini ileri sürmc~i. 
kendi hedeflerinin tahakkuku için 
uğraşması tabii idi. N'itekir.-ı bunun 
ilk tezahiirlerile kar ılaşıyor \'e kra
liyet tarafdarları ile fa i.,tlik taraf. 
darları ara ında miicadclenin ba~Ja. 

Türkiye elçisi Ruşen Eşref Unay
c!ın, Başvekil General Metakse\sın 
kendi şerefine verdiği öğle ziyaTetin. 
de. generalin nutkuna verdiği cevap
ta, Başvekil Metaksastan gördüğü 
samimi hiisnii kabulden mütevellit 
teşekkürlerini bildirmiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

Tokyoda Halk .Sun'i 
Yiyecek Maddeleri 
ile Besleniyormuş 

--o-

Kont Csaky Dün Mühim 

Bir Nutuk Verdi 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Kont Csaky, Sepron Üniver. 
sitesi kurlarının açılışında bir nu-

tuk söyliyerek Macar harici siyaseti
nin anahtarlarını çizmi5tir. Kont 
Csaky ezcümle demiştir ki: 

Bu mektubu size göndermeden 
e\'vel çok bekledim; çok umdunı; 

fakat ümit \'C infü;arımın boş oldu
ğunu görünce size müracaate karar 
verdim. 

İnsanlar doğar, yaşar, ihtiyarlar, 
tekaüt olur ve nihayet göçerler. 

Binalar da yapılır, kullanılır, kağ. 
~arlar. Eğer \'iİcudünc ihtiyaç devam 
ederse tamir edilir, kullanılırlar. 
İhtiyaç yoksa yıkılırlar. Ben de sc
nelerdenberi bu memlekete hizmet 
etmiş, il17ibat karakolluğu, polis ka. 
rakolluğu, Mrasına göre fe\'kifanc 
\'e nazarethane \'azifclerini görıniiş 

emektar bir binayım. 

dığını görüyoruz. 

İspanyada kraliyet tarafdarlarının 
mühim bir yekun teşkil ettikleri, 
fakat hunlar arasında birlik ve a
henk bulunmadığı için kunetli bir 
kütle halinde ortava atılarak mak· 
satlarını tahakkuk ettiremedikleri 
anlaşılıyor. Kraliyetçiler, krallık 
nıe\'kiine kimi getireceklerini kesti. 
rememekte, bir sah iyet etrafında 

toplanamamakta, bu yiizdcn nrnka. 
bil tarafın sademelerine nıuknht•le 

edememekte, bilakis bu sadcmclere 
boyun eğmek ıztırarında kalmakta. 
dırlar. Kraliyetçi tarafdarı olmakla 
tanınmış birkaç genuralin azli, \'e 
hir takım memuriyetlerle memleket 
haricine çıkarılmaları, yahut iş ha· 
şından atılmaları bu yüzdendir, 

Falanjlar i c, İspanyanın faşbt 
teşkilatıdır ve hu te kilat doğrudan 
doğru~·a General Frankoya bağlıdır. 
Bu teşkiltıtın hedefi, İ panyayı tota. 
liter bir idareye tabi tutmak, fa~ist 

İtalya. nazist Almanyaya tam mfrna. 
sile hem ire ve eş olarak hir rejim 
'\'Ücude getirmektir. İspanya f'nlanj. 
Iarmın hedefi, İspanyada tek ha"Zla. 

"Bu asil misafirseverliği, fikirleri· 
nizin yüksekiiği ile bir kat daha kıy. 
metlendirdiniz. Bu fikirier, sizin sa. 
mimi kanaatinizdir. Bunu, sizi iş ba
şında görmüş olduğumdan dolayı bi
liyorum. Bizim için çok aziz ol:ın bir 
dostluk etrafında sizin gibi yüksek 
bir otorite sahibinin fikirlerine ter
cüman olan sözlerin kıymeti pP.k bü
yüktür. 

Atinadaki vazifemin nihayet bul
duğu bugün, bana böyle bir hazine 
teslim etmiş olduğunuzd:m dolayı 

çok mesudum. Bu hazineyi büyük bir 
itina ile memleketime götüreceğim. 

Sizin asil sözleriniz. sizi tanıyan 

vc esasen bizzat kendinizi de bir cok 
defa mü şaha de fırsatını elde ettiği. 
niz gibi sizi takdir eden bütün Türk 
milletinin kalbinde hassas bir aksisn

d:ı uy~ndıracaktır. 

Temsil etmekle büyük şeref duydu 

ğum Türkiye Reisicümhuru ve Tür. 

kiye cümhuriyet hüktimetinin ve 

bütün Türk milletinin bu fikirler.:? ve 

bu hislere miittefikan i5tirak ettiği-
rına hiikiiıııran olmak \'e İ ·pan~·anın 

• , • .ni sö:v.Iemekliiüme hacet yoktur.,, 
bağlamaktır. O•----

Kraliyetcilerin birleşik olmaınala. 
n yiizünden halihazırda Falanjist
ler vazi~·etc hfıkiın gibi göriinii:yor. 
lar. İhtimal ki General Franko hu· 
günlerde bu hakimiyeti takviye i~in 
bir takım tedbirler almak mecburi. 
yetinde kalacak \"e bu suretle hpan. 

Bulgaristanda Yeni 

Bir Demiryolu 
Sof ya, 30 (A.A.) - Kral. bugün, 

Kraliçenb, Prens Kirilin, Başvekil 

Köseivanofun, bütün hiıkumet azası
nın. yiiksek devlet memurlarının ve 

yanın yeni rejimini knti~·ctlc tn~ in 
bi.iyük bir halk kütlesinin huzuru ile etmek Iiizunnmu hissedecektir. Çiin. 

Hong - Kong, 30 (A.A.) - Ameri. 
ka gazetecilerinden Shanghai Ebe. 
ning Post gazetesi müdürü Randall 
Gould, geçenlerde Tokyo ve Chun. 
king'i ziyaret etmiş idi. Mumaileyh 

Chunking - Tokyo unvanı altında 

yazmış olduğu bir makalede bu iki 
payitahtın dahili vaziyeti hakkında 
dikkate şayan mütalUalar serdet. 
mektedir. 

Gazeteciye, Chunking'de güzel ve 
nefis bir yemek ikram edilmiş ve ye
mek esnasında Çinli ve ecnebi dost. 
ları ile açık ve samimi görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Halbuki Tokyoda bir çok gıda 
maddelerinin yerine kimyevi terkip 
mahsulü olan mevadın ikame edildi
ğine şahit olmuş ve sözlerini guya 
bir takım ecnebiler dinliyormuş gi. 
bi konuşmalarında ihtiyatlı davran. 
mıştır. 

Japon milleti. harpten ve tama
mile intizamsız bir hayat yaşamak. 

tan usanç getirmiye başlamıştır. 

Halbuki Chun~king'de hal böyle de
ğildir. Orada Çin milleti, Japon ta. 

arruzuna kurban olmuş olduğunu 

müdrik bulunmaktadır. 
Çinliler iki sene muharebe ettik 

ten sonra zengin hinte,rlanda yerleş.. 
mişlerdir ve uzun müddet devam e-

vemet etmiye amade bulunmakta
dırlar. 

Çinliler bu mıntakalardaki tabii 
menabi ve vesaiti işletmeğe başla. 
mışlardır ve enerjileri, nikbinlik-

. Yeni Alman • Japon 

. Ticaret Muahedesi 
· cenubi Bulgaristanda Çepino - Ya. 

kii I ·panynnın rejimi heniiz taay~ iin Tokyo, 30 (A.A.) - Domei ajansı 
etmiş değildir. İspanya rejiminin ne kuruda - Belitza demiryolunun küşat 

merasimini yapmıştır. bildiriyor: 
şekilde tanyyiin edeceğini l;.cstirnıe- Yeni Alman • Japon ticaret mua-
ğe henüz imkan bulunmamakl:-ı bt•. Yeni demiryolu, altmış kilometre 

hedesi, ezcümle, iki meml!'!ket ara-
raber Cat-ist rejimin intihnln takdi- l!Zunluktadır. Takriben iki yüz mil- sında yabancı piyasalarda lüzumsuz 
rinde bunun birçok itiraz ve mulıa. yon levaya mal olmuştur ve Bulga. :-ekabetlerin önüne geçmek maksadi

ı~.fetle_rlc ka.rş-ılan~cağı. ~iiphe gii.

1 

ristanın en güzel mrntakasındaıı geç- , le iki memleketin üçüncii devletlerle 
turmez. Belkı kr:ılıyctçılcr, bu re. rnekt dir. olan münasebetlerini tanzim cyle-
jimle miicadcle etmek için kendile. mektedir. 

rini derleyip toplaınağa liizum gij_ F e· ·kıet Turu T' t hf'll . b' t ft J .. I ransa iSi ıcare ma ı erı, ır ara an a-
rur er. 

Paris, 30 (A.A.) - Fransa bisik. pon pamuğu ihracatını diğer taraf-

let turu bugün nihayete ermiştir. Tu- tan da Japon istihsaline lümmlu Al· 

ru 4224 kilometreyi 132 saat 3 daki- man makineleri ithalatını fazlala~tı. 

ka 17 saniyede katetmiş olan Belçi- racak olan bu yeni muahededcn mem 

kalı Sylvcrvcrc l\faes <azanmıştır. ııuniyet göstermektedir. 

leri ve hayatiyetleri bütün ecnebi
lerin kendi lehlerine olarak nazarı 
dikkatini celbedecek derecededir. 

Çin milleti, nihai zaferi elde ede. 
eeğine .kati surette kani bulunmakta. 

dır. 

Gould, makalesinde şöyle demiş

tir: 

- Japon milletinin Japon matbu 
atının "Çin hadisesi .. hakkındaki ha
berlerini münakaşasız ve itirazsız 

kabul etmekte olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Maamafih Japon 
gazetecileri ile Japonyadtıki ecnebi 
gazetecileri, resmi Japon menabii 
tarafından neşredilen tebliğlerin sıh 

hatini tetkik için hakiki bir arzu iz. 
har etmektedirler. 1111 

Japonlar bir Kanada 
müesse•esine taarruz ettiler 

Loyang, 30 (A.A.) - Kwaiking 
~arnizonuna mensup piyade kıtasın
dan 600 Japon neferi, Ünited Church 

Mission Of Canada'yı ateşe vermiş. 

!erdir. 
Mission'un bir çok azası Japon as

kerleri tarafından öldürülmüştür. 

Jlarpten zarar gören 

Amerikalılar 

Vaşington, 30 (A.A.) - Şanghay-

daki ArnorHtCU'I konoolosu tarafından 

nu.rıcıy-e Nezaretine gönderıımış o
lan rapora nazaran Çin - Japon 
harbi esnasında vukua gelen hadise
lerde mutazarrır olan Amerikan te. 
baasının miktarı 600 e baliğ bulun· 
maktadır. 

Moskovada Feci Bir 

Tayyare Kazası 

"1facaristan, mihver dcvletleri:ıe 

samimi surette bağlı kalmaktadır. 

Dostlarımıza karşı gösterdiğimiz 

bu samimiyetin, bir milletin şeref ve 
namusu her şeyin üstiinde olduğu i
çin, dostlarımızın da bize güvenebi
lecekleri hakkında verdiğimiz temi. 
natın semereler vereceğini ümit edi. 
yoruz. Dostlarımızı muhafaza için 
üzerimize her tehlikeyi almıya hnzı. 
rız. 

Macaristan, bütün komşularile iti
mat havası içinde yaşamayı arzu et. 
mektedir. Ve bunun için hiç kimse
den, tamamile ve kati "hakkımız ol. 
mıyan hiçbir şeyi istemiyoruz. Ma. 
caristan, sekinetli ve azimkar bir 
harici siyasetle ve dahili sük(ınu ve 
memleketin inkişafını yükseltmek İ

çin hiçbir fırsat fevtetmiyecektir." 

Bir Fransız Gazetesinin 

Türkiye Nüs.fıası 
Paris, 30 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: .... • 
Figaro gazetesi, bugün on sa:, fa

lık bir Türkiye ilavesi neşretmiştir. 

Bir çok resimlerle müzeyyen olan 

b Have, yeni Tür'kiyenin hrır saha. 

daki gayretlerinin umumi. bir hulfı. 

sasını verrorktedir. 

Ilavenin başında Suat Davaz 

Rene Massiglinin Türk - Fransı~ doat 

luğunu tebarüz ettiren beyanatı var. 

drr. Bu ilavede en yüksek Tiirk ri
cali ile Türkiyeyi çok iyi tamyan 
Fransızların simaları vardır. 

De Chambcrunun AtatiirK: hak-

Benimle yaşıt olan binaların he· 
men hemeıı hepsi ya yenilendi, ya 
yıkıldı. Beni şehrin en kalabalık ye. 
ri olan bir ii~ yol ağzında bu halde 
bırakmak re\"a mıdır? Belediye Rei i 
Doktor Lutfi Kırdar ehrin biiyük 
caddelerini ~ ckrenk görmek ister \'e 
koltuk meyhanelerine kadar bütün 
ebniyclerin )·üzlcrini gö:dcrini te. 
mizletir, boyatırken benim gibi e
mektar bir yapıyı ihmal etmesi ada. 
Jet , müsa,·at \'e uhu, vetc uygun mu· 
dur? 

Karşıdaki diikkanların camlarına 
akseden cephemin halini gördükçe 
utanıyorum. Du\'arlarımın üzerinde 
deve dikenleri, yapışkan otları ve 
ballı babalar bitti. Bu halimle bir 
fspan:rnl ehrinde .sokak muharebe. 
<,İne sahne olmuş bir binayı andır. 
makta~ mı. 

Beni ne diye bu halimle burada 
bekletip duruyorlar. Yokı.a ben de 
mehterhane ,.e Taksimdeki u depo

su gibi antika mı oldum. Ondan emin 
olsam, istikbalim emindir diye se\'İ
neceğim. Lakin biliyorum ki; bugün 
antika denilen şeyin yarın hırda\"at 

olduğu meydana çıkı.)or. Onun için
ve dir ki ben artık gö~iip gitmek istiyo. 

rum. Serde karakolluk olduğu için 
heni koydukları yerden çekilmeyi 
namusuma yediremiyorum. Lakin 
her ~eyin bir haddi olduğu gibi be. 
nim de tahaınmiiliinıiin bir sınırı 
\'ar. Giiniin birinde çökiiverir \'C bir 
kaç \'atandaşı da altıma alırsam sa
kın bana ~iicenmcyin! Zira artık gii. 
ncşin altında. yerli yabancı gelen ge
çenlerin gözii öniindc hakaret gör. 
mekten, iğrenç manzara arzetınek. 
ten: 

Moskova, 30 (A.A.) - Dün feci kındaki makalesinin karşısında Hli. 
bir tayyare kazası olmuştur. Hakkın_ seyin Cahit Yalçın, ismet Inörıünün 
da tafsilat elde edilememiş olan bu portresini yapmaktadır. 

kaza neticesinde Gen€ral Victor Faris akademisi .fahri rekWrü 

Kholzulov, Binbaşı Serge Tcherkal. Charbety. Fransız _ Türk entellek
sey, askeri mühendisierden Alexan- tüel münasebetleri hakkında mufas. 
dre Titov ve Ivan Kuyeh<::v ölmüş- sal bir etüt neşretmekte ve Hasan Ali 

tur. Yücel, Türk maarifinin prensiplerini 

Letonyaya Kaçan 
Çekoslovcııkyah Yahudiler 

Riga, 30 (A.A.) -- Letonya polisi 
Çekoslovakyadan gelmiş ve gayri 
kanuni surette Letonyaya ,qirmiş o
lan bir çok Yahudiyi tevkif etıni;;;tir. 

anlatmakta, Hüsnü Çakır,· endüstri
le<:me hareketinin karaktcristiki~rini' 
bildirmektedir. 

Türk sanaHne, ziraatinc, turizmi

ne, ticari, mali, ve iktısadi meselele

rine de ayrı ayrı sayfalar tahsis o

lunmu~tur. 

- HaHi mı bu mundarı )'ıkmı· 
yorlar? Diye istikrah ile muameleyt 
uJ'.:rramaktan usandım. 
İçim öriimceklcrc, farelere: dı~ıın 

kargalar, ha;\·kuşlar \'e leyleklere 
mesken oldu. Adımdan, yerimden 
\'e kılığımdan utanıyorum. Beni halıi 
olduğum ~-erde bırakacaklar mı? 

Diğer tnraftan ispanyada halkçı, 
cümhuri,yetçi unsurların ölınediğ'ini, 

fakat miihiın bir mağliıhiyetin ezgin
liği i~inde yaşamakta olduklarını u
nutmamak lfız.ımdır. İspan~ ada en 
mühim ktı\'\'eti teşkil eden bu km·
,·ctin ilk fırsatta kalkınn<'ni{t zerre 

kadar şiiplıe götiirmez. Ciinkii bu '•------------
ku\'vet, ancak yabancı devletlerin 
yardımına nail olan mukabil tarafın 
silah üstiinliiğü karşısında ıniicade. 

leden vazgeçmiştir. Bu yabaıı<'ı km. 
\'etlerin silfıhları ortadan k:ılktı1Yı 

için onların da kalkınmalarınn sc. 
hep kalmamıştır. 

H A D i S E L E R i N i Ç Y-Ü Z U 

Yamında memleketin en büyük 
li::.esi, öniiındc İngiliz sefarethane 
binası, kar~ımda Be ·oğlu postanesi, 
beni gördükçe iizeriıne ı.iiriinınesin. 

ler diye deklerini toplamaktadırlar. 

İşittim ki; yakında mahalleli he· 
nim buradan kaldırılmam için maz. 
hata yapa<'akmı~. Bu da olursa o za. 
man yiireğime iner , -e muhakkak ol
du~um ~·ere ;\'ığılın'!ririın. 

Hula a, ispanyada \'nziyet, dahili 

harbin kol:ıy kolay tasfi~ e edilemi· 

yeceğini göstcrb·or. 

Maveraüşşeriada 

400 Kişilik · Bir Çete 

• 

• 

• 

ispanyanın pek yakında Tancayı istiyeceği ve bu 
suretle cenupta yeni bir Danz.ig me•elesi ihdas 
edeceği haber veriliyor. Totaliter devletler, is
panyayı, Akdenizin garbında ve Şimali Alrikada 
huzursuzluk tevlit eden bir unsur halinde kullan
mağa, ve bu sebeple de Tanca mesele•ini ortaya 
attırmağa karar vermişlerdir. 

* l\Invcravı Erdiin'le Suriyenin birle5tirilcrek ha_;ına E-
mir Alırlııllahın getirileceği ve iki memleketin kraliık 
haliııdc hir arada idare edileceği bildirilmektedir. 

* ita/ya, Kral Zogonun bütün emlak ve araz.i•ni 
zapta karar vermiştir. ita/yanlar Arnavutluğun 
her tarafında petrol aramaktadırlar. Buldukları 
petrol kuyularını da dağlara çekilen Arnavutla
rın baskınından korumak için kuvvetli muhafaza 
tertibatı almıslardır. Bu kuyulardan çıkan petrol, 
muhafaza için yapılan masrafı bile karşılama
maktadır. 

* Sov~,"ct Ruı-:~·n Baltık denizi ile Şimal denizi arasıncln 
lıarıı gemilerinin geçebileceği biiyiik kanallar inşa<,tna 

Amman, 30 (A.A.) - Fılistinliler

den mürekkep 400 kişılik müscllô.h 
bir çete, evvelki nkşarn Maverayüş
şeria arazisine girmiştir. Mavcrnyiiş.

1 şeria kıtaatı kumandanı Klap Paşa, 

çeteyi ele geçirmek maksadile araşt1r 
malar yapmak üzere yola çıkmıştır. 
Bu kadar mühim bir gr:ıpun Şeri~· 
nın ötesinde karargah tesis etm~si 

ilk defa olarak vaki olmaktadır. Vn. 
ziyet resmi mahafili olduk<'n ve cld- j 
di surette meşgul etmektedir. 1 

Sayfiyede bulunan Emır Abdullah 
Ammana avdet etmiştir. -------------------

• 
o 

karnı \'ermiştir. İngilizler, So\')'ef hiikümetinin lnı ha. 
rnrına lı:i:yiik ehemmi)·et Yermekteciirler. ... 
lngilterenin muhtelif yerlerinde başlıyan ve ln-
gilizleri sinirlendiren bnmba patlamaları hak
kındaki tahkikat, bunları Almanların teşvikile 
lrlandalıların yaptığını, ve bombaların Almanya. 
dan gönderildiğini meydana çıkarmıştır. 

* Alınaııya propaganda nezareti bu ~ene Macaristaııda 
prcıpaganda için bir milyon Ingiliz lirası tahsisat ayır. 
mıstır. Almanlar, Macarların kendilerine bo) un cğ
mcııu:lrı inden mü~tekidirler. 

* Polonya 'ordusu Dan.zig hududunda manevralara 
başlamıştır. 

* Po vfıdii-iincl<· 1 ağustosta ha lı:vacak İtalyan orılusn 
nıancnal1trına 400.000 ki~i istirak edecektir. Alman 
rı-ki'ıııılıarbi;\·c rcbi Gc~eral llalder ve l\lare~al Goc. 

ring mnnevralarcla hazır bulunacaktır. Almanlar hu 

mane\'ralı:ıra bii~·iik ehemnıi~·<'t \ 'ermektedirler. Çlin. 
kii ilk drfa İtalyan ordusunun kabiliyetini tecriibe:ve 
iınkfın lıulacaklardır. 

Riitiin hunlara hacet kalmadan 
heni buradan abınlar! Diye sizin de. 
Ialetini7i rica ediyorum. 

:\femleket asayişine uzun seneler 
hizmet etmiş lıir eın<'ktnrın bu kii· 
çiik ricasını reddetmezsiniz anı. 
rım . ., 

Sabık polis merkezlerinden 
Galatasaray Karakolu 

Roma Üniversitesi Bul9ar 
Kralına Doktorluk Verdi 
Sofya, 30 {Hususi) - l\Iir gazete

sir.in yazdığına göre, Bulgar kralı 
Uçüncü Borise, Roma üniversitesi ta
rafından tabii ilimler fiıhri doktoru 
unvanı verilmiştir. 

Jaüres'in 25 inci 
Yıldönümü 

Paris, 30 (A.A.) - Binlerce ki f, 
Jean Jaures'in ölümünün 25 inci yıl
donümü münasebetile yapılan mera
sime iştirak etmişlerdir. 

a 

a 
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az ·ı ·de Elekt i ve 
Su iş eri al ediliyor 

Naıilli, (TAN) - Btısma fabrikası 
kurulmadan evvel, yani 934 te 45 
bin lira olan belediye bütçesi, 939 
mali yılınd 122 bin liraya yüksel
miştir. Yakında Nazillinin, Ayrl1n 
vilayeti içinde mevcut on iki beledi-

• yeden geliri en yüksek olanı hnline 
gelcceğl anla ılıyor. 

nulmuş olan Aşağı Nazilli kadastro 
su ikmal edildikten. imar projesi de 
yaptırıldıktan sonradır ki orada da 
esaslı elell;trik tesisatı vücude geti .. 
rilecektir. 

Şimdiye kadar faaliyetinin şiklet 
merkezini Yulçarı Nazillide teksif et. 
mi~ olan belediye, Aşçığı Nazilli ile 
de meşgul olmıya başlamıştır. Bura. 
nın kndrıstro u için 3 bin, acil ü:;tim
)akleri için de 7 bin lira vermiştir. 
Aşağı Nazillinin modern bir şehir 
halinde fabriknya doğru genişliye. 
ceğine §Üphe yoktur. Bundan dolayı 
belediye, orada gelişi güzel ipşaatı 
şimdiden menetmistir. 

Her yeni açılan plaj, büyük rağbet göı·üyor ve da.ha ilk m evsimde dar geUyor, l ak at .. 

Belediyenin elektrik projesi, Vc
kftlctçe tasdik edilmiş ve münakasa. 
y,_ çıkarılrnışt1r. Cereyan, basma fab 
rlkasından belediyece kilovatı beş 
lturuştan alınacaktır, Bu fiat sudan 
ucuz; denilecek derecede ehven olrlu 
ğu gibi fabrika, belediyeyi elektrik 
istihsali gibi büyük bir külfetten de 
kurtarmıştır. Belediye sadece 40 bin 
Ilra sarfedip direkleri dikecek \·e 
telleri çe~eccktir. 

Su i~i halledili.vor 
Nazillinin en büyük derdi olan su 

mes~lesi de halledilmek üz;~redir. 
Su projesi, Veki\letçe tasdik olun. 
rnui. tatbiki için lft.zım gelen 175 bin 
lira B<::lc:diyelcr Bankasmdan temin 
edilmiştir. 

alnız üstü değil, dört ta· 
rafı da kapalı, içi ka

ranlık, ve kasvetli deniz ha
mamları yerine her tarafı a

çık, genişliği ufuklara kadar 
yayılan bol güneşli deniz ve 
göl kenarları, yani plajlar, 
modern hayatın hava, güneş 
ve su gibi en büyük ihtiyaç
larını tatmin ettiği için ola
cak ki, dünyanın her tarafın
da pek çok, rağbet bulmuş
tur. Hatta suyu ve sahili bu
lunmıyan yerlerde bile bunu 
pek büyük masraf ve feda
karlıklarla temin ediyorlar. 
Belediyeler, çok para harcı
yarak yüzme havuzları açı

yorlar. Uzaklardan pek pa
h ah ya mal ederek kum getir
tiyorlar. Kum bulamazlarsa 
yeşillik ve çimen üzerinde 
güneşlenme ve yıkanma yer
leri, yani "suni plajlar,, yapı
yorlar. 

B izde, yakın vakitlere kadar, 
plajlara adeta bi!" sefahat 

yeri ~ozü ile bakıldı. Her sene ol
duğu gibi geçen sene de yine bu 
sütunlnrda, yine bu plaj mesele:;i
ne, alakadarlnrın dikkatini çekmi. 
) c, "plfıj, bar gibi eğlence yeri mi
dir?" diye şikayet etmiyc mecbur 
oldum. 

Barlardan alınan nisbet ta pllıj. 
lordan pul para ı ahnmama:sım ıı

lakadnrlardan rica etmıştim. Çok 
ükur bu yanlış yoldan ger, dönül

dü. Vergiler kaldırıldr. Plajlara, 
sıhhi ihtiyaçlara tekabul eden mu. 
esseseler diye bakma{{ ve muamele 
etmek lüzumu bizde de :ınla;:ılmıp 
b .. şladr. 

Vergiler tenzil edilince halkın 
plajlara ragbeti çok arttı. Bilu i ;;. 
tisna bütiın plajlar küçük ve dar 
gelmiye vaşlndı, Pazar, tatil gun. 
leri ise binlerce kişinin hiç yıkan
mad<ın plaj !ardan geri donmiy~ 

mecbur kaldıgı görüldü. işte git
tikçe artan bu pfiıj krizi, ve halkın 
bu bakımdan çektiği sıkıntı beni bu 
meseleyi, tam mevsiminde, ve bü· 
tün ehemmiyeti ile bir daha orta
ya koymıya scvkediyor: 

P Jajlar, sıhhi bakımdan ohm 
faydalarından başka, mo

dern şehircilikte de biıyuk roller 
oynarlar. lstanbul ~ibi, biribirin
den güzel muteaddlt deniz!eri, bL 
ribirinden cazip türlü turhi snhil
ler1 olan bir şehirge. ma\ i suyu, 
sarı kumu ve kızgın gU..ıeşi ile pltıj 
kadar sııhillerl süsliy n ne olab:lir? 
Genişlik, temizlik ve si.ikiınet ka
dar insanın uı;abı ve ahlakı ic:n 
iyi bir münebbih olabilir mi'? 

Ne yazık ki, biz plajların şchi-. 
ciliktc oynadığı rolü de halli iyi 
anlamamıc;a benziyoruz. Çok evvel 

Yazan: 

so 

• 
Deniz, kum, çiçek ve ta dipte, sa. 
hilden uzak, agaçlar arc1srnd.ı sı
ralanmı zarif kablnlerdı.ın müreJt... 
kep, dUny nın on güzel, ufak pliıj. 
formdan birini vücude getirmek 
kabilken, biz yine elli sene ev,·cl
ki mantnlite ile hnreket ettik. Ye· 
illiğc, giiıclliğe arka ccvh'erek bun 

ları kapadık. Sahiitlen 50 metre 
ötede denize kar ı upu~\ın k{lbinr: 
duvarı kurduk. Bu da yetmiyor. 
:nuş gibi sağdan da, soldan da tfı 

denize kndar, kollar uzattık. Ve 
boylece yaptığımız cluvnr kalesi, 
ıçlnde bir tek ağnç ve çiçek bırıık

Belediye, beş kuruşa alacağı elek
triğin kilovatını halka on kunı§a 
satmak kararındadır. Bu fiyat ta bir 
çok şehirlerimizdckinden yarı ynrı
ya ve üçte iki nisbetlnde ucuıdıır. 

Böylece elde cdllccek karla imar iş
leri başarılarak. Nazillililer fazla 
mükellefiyetten kurtarılacaktır. A
şağı Nazillide şimdi belediye, yalnız 
yukarı Nazillinin elektrik tesi$atı 
yaptırılmasırn muvafık görmüştür. 
Buradaki eski tesisat ta Aşağı Nazil
liye kaldırılacaktır. Münakasaya ko. 

İzmirde Ekmek 

Buhranı Yokmuı 
l zrnir , (TAN) - Şehirde bir ek· 

ınek buhranı oldı.ı'1u hakkındalq ha. 
berler fö:crinc belediye ft!ısı, gaz~
lccilere şu beyanatta bulunmuştur: 

30 bin lira sarfiyle yaptırılan şık 
sebze hali in~<uıtı bitmqk üzeredir. 
Öni.lmüzcleki aylarda bütün kasap, 
sebzeci ve meyvacılar buraya ta ı. 

nacaklnrdır. 

Belediye, paıar kurulan yerde, 
yağ ve yQrğurt pazarı vUQYde getir. 
mek, bu maksatla bazı tesisat yap
mak niyetindedir. 

Fuarda Yapılacak 

Eğlencelerin Programı 
!zmir, <TAN) - Funr eğlence ko .. 

mitesi, bir ayhk eglcnce progr.ım111ı 
hazırlamıştır, 

~\;tli~~rtlf~~=ı~?~~~n dnn içini ln:n~ cloıdurcl_ı..._ Ve: 
işte plnj nçılır açılmaz d ha ilk 
mov imde dar geldiğini gördük. 

"Izmirde ekmek buhrıuu diye bir 
mesele yoktur. Bu bazı mahdut kiııı
sP-lerin narhı yiikseltmek için ihdas 
etmek istedikleri bir \'azivettir. Ba
zı semtlerde bir iki fırıncının az ek-

Fuarm spor haftası programında 
yüzme, yelken, kürek müsabakaları, 
rutool, güreş ve atletizm vardır. Gü
reşler, yeni inşa edilen büyi.ık açık ... __ ... 

Kızkulesi pliıjından bir göriinüf 

yapılmış, avuç içi kadnr obnlarını 
bir tarafa bırakalırn. Şu avuç do. 
lusu para dcikti.ığumüz Floryayı, 

kilometrelerce uzıyan, ta d~miı yo
luna kadar genişlikçe Y'•pılan biı
yuk, guzel ve halka y:ı.rur bir plaj 
ynpmnk kabil iken, nasıl parçaladı
gımızı şimdi kendimiz de t?<;cflc 
görüyor ve anlıyoruz. 

Haydi Florya işinde acelt' ettik, 
llk pliıjımızdır, ald<ındık diyelim. 
Ya Buyükadadaki Yorukali plaj•n
da yapılan hatayı nasıl tevıl ede- j 
lim? 

Kabinleri, iki dnğ yatnöCI boyun
ca ve tldcta çamlar arasın.ı gi:de. 
mek ve vadi istikametini tamaınile 
nçık bırakmak mi.imki.indii. Mavi 
deniz, sarı kum, ye~il çamlar par
çalanmadan biribirini tama1nhyan 
guzcllik unsurları olarak kalırdı. 
Hem güzellik, hem genişi.il-; kaz&
r.ılmış olurdu. Şimdi, plajın ıhti

yaca nisbetle ki.ıçiik geldii;i ve ge. 
nişlemesi lazım oldu~u anlaşılınca 

yamaçlıır boyunca giden kab;n sı. 
rala.rını vadiye doğru daha uzat
mak suretile, "ht'yeti umumiye,, 
güzelliğint' hiç halel getirıııeden 

pliıjı büyütmek mtimkiın ve kol:ıy 
olurdu. Maalesef biz ne imkiın, ne 
ko1nyhk hiçbir şey bırakmamış 

bulunuyoruz. 

H avdi Yöriiknli pluiındn da 
ace1" etlik. aldandık, d.ye

Um. Ya, Istanbulun en güzel yerle
rinden birinde bu sene açılan yep
yeni plfıj işinde de .acele yoktu ya. 

Şimdi bura mı gen\ letm1.~k için 
l\t'ka tı:ırı:ıfa dofıru mahalle kurar 
gibi knbin binaları ynpmnktan baş
ka çare yoktur. Fakat, ta dağ di
bine kadar giden, ağaçlık, ytJsillik, 
genişlik \'e toplu güzellik bil' daha 
ortayn çıkarılamaz. 

-Bütün bunlnr olmuş, bitmiş. tlü
zelmesi kabil olmıyan hı;1talar ise, 
~imdi bunları böyle tekrar etmek. 
te ne fayda var?,,Tarzında varit o
labilecek suale derhal cevap ver
mek mümkündür: 

-Fayda vardır.Hem de çok. Her 
şehirde olduğu gıbi Istunbulda dn 
pl6j ynpmıyn müsait yerler mnh
d uttur. Bunların çoğu doldu. Aıı 
kaldı. Işte bu az kalan imkan ve 
~erlerin geli i gi.ızel doldurulma -
ması ve bozulmaması çarelerini a
ro mıık \e bulmak lazımdır. 

Schrl sUsllyen, ze·1~inle~tlren, 

lıalkm sıhhatine yarıy:ın plajların 

nasıl yapılmak llızım t?eltli~İ.li pltıj 

mliteşebbisleri bllmlycbillc. 1"nkat 
beledi~ e bilmekle mi.iketıcftir. Bu 
cih t simdiyc kadar monlcsef ih. 
mal edilmiştir. Bundan sonru olsun 
naznrı dikkntc alınması ~ehrc çok 
faydalar temin edebilir. 

Kızllcahamam 

YoUarı Yapıbyor 

mek çıkararak narhr yükseltmek is
tedikleri i~tilmiştir. Belediye hoyle 
wızlyetl r ihdas eden fırıncıları dik. 
katle takip etmektedir. Şimdiki :;:art. 
lar altında ekmek fiyatın1 yiikst!lt
miyc makul bir sebep yoktur. 

---o---......... 

rıca garsonlar aı•asında bir koşu ter. 
tip edilmiştir. Bu koşuyn garsonlıır, 
ellerinde tepsi, tabak ve bira §i§e. 
lcriylc gireceklerdir. Bfrlnci ve i . 
kinciye miıkafatlar verilecektir. 

Memleketin en uzak yerin.im, "Fu
ara otomobille en kısa zam,ıncfn ge. 
lecckler arasında bir müsab.:ı.ka ya-

!ıvasta Tayinler pılncaktır. Bu da, memleket dahi. 
Siva , (TANı - Baytar mildiirii !indeki otomobilli sporcular arasın

Akif Telli, dôrdüncü umumi müfct- da yeni blr hareket yaratacakt ır. 
u,ııık baytar müşavirliğine tayin o- Turing klüp, Fuar zamanında 
lunmuştur. Yerine tayin edilen Er- Çeşme plıijları, Bergama, Efes, Sart 
zincan baytar müdürü Abdurrah- harabelerine otomobille ~eyqhutlcr 
man Ero~lu gelmiş, vazifesine baş. tertıp edecektir. Bu seyahatlerde, 
lamı tır. belediyenin kırkar ki ilik otobüsle. 

Nafıa fen memurlarından Sadi rindcn istifade olunacaktlr. 30 - 31 
Gördilek, şoseler heyeti fen başme. ağustos gecesi hususi vapurlarla kiJr. 
murluğunu, başkomiser Mahmut fezde mehtap alemi yapılacak, Ay
Llıtfi, İzmit başkomiserliğine, llu. dın, Bergama. Odcmi~, Tiı·e, l\lcııe
kuk mezunlarından Abdülkerim A- men geceleri tertip edilecek, ZC'ybek 
tak, Kangalın Alacahan nahiyesi mü oyunları, köylii kadınların milli o. 
d ürliigüne, Mehmet Özdemir de yunları oynnnacnkhr. 
.Kangalın Delikta~ nahiyesi mi.idür. Sun'1 gi.ılrlc Vcnedik go~clcri ve 
li.igı.lne tayin edilmişlerdir. 

1 

ayni zamanda Liılo devri yn atıla. 
Malive tahsil şefi Orhan Eriyen, caktır. Bunun icin mehter tal~ınunın 

Bursa tahsil şefliğine, Edirne tahsil getirilmesine 1\laarif Vekaletinin 
şefi Talat ta Sivas tah il efliğine 1 müsnadesi istenmiştir. 
nnklolunmu§lnrdır. Fı.ıardnkı vilayet pavyonunun tan-

--o-- zimi için 3500 lira ayrılmr§tır. 
Akıehirde Ev Buhranı Var 
Akşehir, (TAN) - Buruda ev Toplantılar, davetler: 

buhrnnı başlamı§ ve kiralar artmı • 
tır. İki odalı evler için 7 - 8; üç, 
dört odalı evlere de 1 O - 15 lira Jd. 
ra istenilmektedir. Buna rağmen, 

matlup şekilde ev bulunnmamakta

Saray urnunda Bir 

·· n t Dü-ünü 
Kııılcahamam lTAN) - Ankara. dır. .Kı:t.ılny Aleınrlar Nahiye.si, 5 Aj::ustOi 

!>30 Cumın·t ı aksıımı Sıırnyb~ırnu pnrkı 
gıııinosundn eğlenceli bir stinnet dü~ümi 
trrtip ctmtwUr. Sabaha kndar dcvtım ade
cck bu sünnet duğunundc Sehir '!iyatro-

Kızılcahamam, Klzılcahamam - ne. 

rede yollarının tamiri devam edi. 

yor. Birinci yolun inşaatı teşrinisa. 

ni sonunda, ikinci yolun yapılması 

da, cylul sonundn bitirilmiş olacak

tır. 

Açık olan hususı muhe.sebc me

murluğuna Çubuk memur vekili A

dem ünnl, Ankara Yenişehır tahsil 

Kiraların yükselmesinden en zi. 
yude küçük ve yabancı memurlar 
zarar görmektedir. 

-o-- sundnn H~zım ve nrkndaşlnrının bir pi. 

1 .... yesl, Hnnılyct YUcescsln fevkoliıde bir 
psala Kaymakamlu:11 1 konseri, Knvuklu Ali ve İrfan trupunun 

İp ala (TAN) - Trakya umumi orttı oyunları, l'anlı karngöz, Kıırndeniı o
müfettişliği evrak müdürü Hamdı yunları vcsair eğlenceler vardır. Cocukla-

sö k b l k kay rmı sUnnct ettirmek isteyenlerin Divan-nmcz açı u unan azamız - . 
' yolundu trnmvay durnğındn Sıhht Muzc 

makamlığına tayin edilmiş ve gel. yanı11dn 120 No.lu mnğnzaya murııcantlnrı 
mlştir. lazımdır. 

memur muavinliğine tahsil mcmu- ====------"-- =-
ru Raif Kucnk, knzomız varidat me

murluğuna muhasebe katibi Ihsan 

Kucnk, tahsil memurluğuna varidat 

memuru Kamll Necnti Orhon, husu. 

si muhasebe katipliğine de Kızılca

hamam mülga yatı mektebi anbar 

memuru Hüseyin Akdoğan tuyin c.-

dilmişlerdir. 

Eski~ehir \/aliliğinde : 
24 • 7 - 939 tarihinde ihale edilmek iizerc karıalı zarf usulile eksilt

meye çıkarı lmı~ olan Eskişehir . Sivrihisar yolunun 13;-000.3+080 nci 
kilometreleri arasındaki (22262.75) lira keşif bedelli ose esaslı tami
ratı talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 31 • 7 - 939 tarihinden 14. 8 • 939 tarihine müsadif pazartesi 
günij saat 15 e kadar temdit edilmiştir. 

İsteklilerin evvelki şeraite tevfikan müracaatları. (5646) 

~AID,XO· . - -

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiyc 

Tiirkiyc 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara R~dyosu 
Dalga Uzunluğu 

1839 m. 183 Kes. ll!O Kw 

T. /\. Q, 19,74 m. 1595 ~es. 20 Kw. 

T, .A.. P. 31 170 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Pasartesl, 31. 7. 1939 

lll.30 Program, 12,35 Tiırk miiılği - Pl. 
J3.00 Memleket snnt ayarı, ajans ve mete
orruoji haberleri, 13.15 - 14 Mü:ıik (Karı
şık program - Pl.). 

19 Program, 19.05 Müzik (Senfonik 
plAklar). ı0.30 Tilrk mlizigi (Fasıl heyeti), 
20.15 Milli musikilere c\alr 4 ün<'ii konuş
ma (Fin musikisi ~ Halil Bedi Yönetken), 
20,30 Memloket sııat 11yarı, ni11ns ve me
teoroloji hnb<'rlcri, 2Q,50 Turk miiziğı: 
1 - Lcnıl: Hlcnz şarkı (Neşem emelim), 
2 ..- Fnbenin: Acemn§iran ş:wkı (Kime 
hıılim riiY<'.Ylm), 3 Neyzen Burhanın: 
Stıı:infık li&rkı (Hnyli demdir), 4 - Sul
tnnlyegfıh ncşrcvi, 5 - Dr.de: Sultanlye
gAh ikinci beste (Canil dilimiz), 6 - Pe
clc: Suıtanlycgfıh ağır semai (Nihan et
tim seni), 7 - Kemnn taksimi, 8 - Lemi: 
Sultaniyegah liilrkı (Andıkça geçen gUn
krO. 9 - Lemi: Ferahfozn şarkı (Din
lendi başım d\ın &:ece), 10 - Arif Bey: 
SultanlyogAh snz semaıııl, 21.SO Konuş

ma (Doktorun saati), lU.45 Neşeli plAk
lar .. R., 21.1'0 t.Hııik (Sofütl~r - Pi.), 
22,00 Müzik CKiıçük cırkeştrn - Şef: Ne· 
cip 4\şkın): ı _. Aloiı; Pechernegg: Viyn
rıı,nın cazibesi, 2 - Hermann Dostal; Marş, 
3 - Saint - Sncns: Mahrnmanlar marıı;ı, 

4 - Heethoven: Bir dosta, 5 - Hanı 

Sshnelder: Tlrol clnğlarmııı halk ınırkı ve 
danslımndnn potpuri, 6 - Mıınnfrııd: Bir 
karnavcıl hülyası fntcrmc:ızo, 7 - Dri~o: 
F.smcraldıı bnletindcn ağır vals No. 3. 
29.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tııhvllAt, Jrnmblyo • nukut borsnııı (J'Jat), 
23.:ıo Mlh:ik (C11ıband - Pl.), 23.55 • H 
Yarınki progrıım. 

Ekonomi 

Son Bir Haftanın 

Borsa Satışları 
BUGDAY: Piyasamıza yeni mah. 

sul gelmcğc başlamıştır. Gelen mal· 
lar Eskişehir, Beyliknhır, Ağapm.ar 

havalişindendir. Bu mallar yumu. 
~ak cinsten oluo 5.27 ile 5.32 para 
___ , ____ ..1_ --•·1 ........... _ ... ~:~- ""---~· -
Toprak Mahsulleri Ofisi de .ıııuntn. 
zaman satışlar yapmakta ve değir
mencilerin ihtiyaçlarını karşılamak. 
tadır. 

ARPA: Gerek Sıımsundan gerek. 
se Mersin limanlarından yüklemek 
şartile alivre arpa satışları olmakta· 
dı r. Bu hafta içinde muhtelif limaıı
lardan. iki ny zarfında yiiklenınE'k 

üzere coman l 750 ton miktarında 
arpa satılmı§tır. Trakyada bu sene 
mah ul iyi olduğundan, bu havali .. 
den eelcn mallar da'hili snrfiyat için 
satılmaktadır. Almanya ve İtalyadan 
ve Belçikadan talepler gelmektedir. 

SUSA!\1: Piyasada gelesiye iartile 
hararetli satışlar olmakla beraber 
fiatlar gerileme istidadını göster· 
ınekledir. Mahsul iyi olduğundAn 
yurdun her tarafından teklifler gel. 
ınekte ve müstcri aramaktadırlar. 
PİRİNÇ; Gelişat azdır. Gelen mal. 

lar satılmaktadır. Beylik taahhiitler 
ba~lamadığından fiat seviyesinde hiç 
bir fark göriilemeınektedir. Orhan
gazi malları 30 • 31. Kurşunlu Tos
yalar 26,10 - 26.20 para. Mersin mal. 
ları 21 • 21.20 nrasınd~ satılm:ıkta

dır. 

Tİl•TfK: Bu haftanın son giinlerl 
piyasamız işsizlikle geçmiş ise de. son 
dakikalarda Almanyudan yeni pcr .. 
miler gelmesi üzerine canlı satıslar 

olmağa baslnmıştır. Haftalık satı~ 
750 hııl~ra arasındadır. 

y AP AK: Satışlar devam etnıektt'. 
dir. Bu vaziyet firıt ve piyasamızın 
tutkun gitmesine yaramaktadır. Al. 
manya ve yerli fabriknlnrım1zdan 

maada. Sovyetlerin de piyasamızda 
ııhcılor torafınn iltihak edecekleri 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu 
müd det icindc İstanbulda 1550 balya 
yapak c;ntılmı tır. 
KECİ KILI: Kırkım m'.lllarına 

-52 - 54 ve tabak mallarına 23 - 2!5 
kurus aralarında talep mevcuttur. 
DERİLER: Koyun derileri mücıteırı. 

nn olmak üzere diğer bilumum deri. 
lere canlı talepler mcv<'uttur. Altcı
lrır ihracatcılar ve yerll fabrikalar. 
dır 

----o--
YENi NEŞRIY AT : 

ÇOCU K - Çocuk Eslrgeml' Kurumu 
tarafından çıknrılmakta ol:ın bu mermu .. 
nnın 149 uncu sııyıııı mllnderecat ve tatı 

itibarile çok gilzcl bir ,ckilde neıredll

mişlir. 
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31 Teınmu~ 939 

T.~N 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 
1 ''"' 

2800 Kt, 
750 .. 6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 • 
150 • 1 Ay 300 • 
MilleUeraruı poıta ltUhadına dahil 
olmıyan memleketler icin abone 
bedeli mUddet ıırasiyle ıo, 19, t, 
ı.ı liradır. Abone bedeli petlndır, 
Adres dellıUrmt:k H kuruıtur. 
Cevap için mektuplara 10 kurufluz 
pul UAvesl lbımdır. 

Şiiractlar'a 
Bir Hasbihal 

• Melıtlep ve Terbiye Balaıi • 

------

TAN 

'' 

B ir dertleımeden faal~ iddi~ı 
olmadıtını ıöatermek içın, 

yaaımıu 'hubihal,, baılıtını koy· 
duk. 

. ,., .. . 
) ' ., "'41 ... ,, , I · -y 

Geçenlerde bir ana beni ıiyarete 
geldi, ''- Evde çocukla bap çıka· 
mıyorum, dedi; mektebe ıltmesden 
evvel oilum daha ualu idi. Yaramas 
delil de ldeta terblyealıt o.ten ıün 
mektebe ılttim, lıocaıını buldum, 
çocuta biras terbiye v.enenlı... de. 
~im. Mualllm efendi yU.tlme baldı, 
"- Biz çocuklın•n tahsiline baka. 
rız, terbiyesi size ait:,, cevabanı \'er. 
di." 

\;;," . 
ı·i 'tı 

·~ ,,,., 
,t/,. t f', I ,,. -

A.VRUPADA HASAT MEVSiMi: MAHSUL ZAMANINI VE MAHSULV BEKLIYENLER 

Eaton kollejini dola§ırken, hir 
merdiven sahanhiında ayağıma do. 
Iapn dayak tahtası eösümün önüne 
geldi. Prevost dedikleri müdür, Lord 
Salsburi'nin oğludur: ihtiyardır; A· 
nm Kamai'lı• reisliği etmiştir. Ken
disine: "- HAii dayak atar m111. '' 
nız?" diye sorduğumda, gülümseme. 

Türkiyenin Avrupa 
Hududu Boyundan 

ğ'e bile lüıum görmekaizin, - El. 
bette!'' dedi. 

lll:ai dolaıtıranlar aru'lnd• bulu. 
nan on sekiz yaşlannda, silindirli 
bir talebeye. latifemsl, hiç dayak ye
yip yemedifinl sordum: ' - Elbette! 
Hem kaç defa!'' dedikten soı,ra. 

"- Birkaç ıopa sayf atarca Latin ka
ralamasandan daha kolay!'' söziinii 

anladım ki inailiı datatı. lalzlm u. 
ki ihtarlar, tevkifler kabilinden bir 
cezadır \'e tealil odiel mahiyl·tte de. 
ğildir. -

Ben dahi, kırk sene e\ vel, ınektep 
hocasına: •·- Eti senin kemiJri be. 
nim!'' denerek teıUm eıdilmi~ o~n. 
lardanım. Dayak olmasa bile, diğer 
ceıa korkularının, çahştarmak hu11u· 
sunda, aile korkusunun ~ok iistünde 
bir teıir yapmıı olduğunu hatırlıyo
rum. 

Ne mektepte falaka İ!ltemek, ne de 
bugünkü terbiye si temini tenki~ et. 
mek niyt'tinde değilim. Bir şe~· anla. 
mak istiyorum: Mesela ingiltereae. 
yahut Fransada miieases bir aile 
Yardır. Bu ailelerden çoiunun her 
büyütü. çoeuğunu kendi yeti~tire. 
cek kadar tahıil görınü,tilr muaşe. 

ret muayyen bir ni:ıaım altındadır. 
Bu alle, ~~utunun terbiyesi mcsu
Iiyetini kabul edebilir. 

Bizde eski eemlyetin milesses bir 
ailesi \'ardı. Ru ailenin baha~ı bir 
nevi kabile reisi idi. E\·lenmeden ht>r 
hangi bir ıuale cevap vermiyen de
Jikanhlar, ellisinde babasana elpt'n. 
çe divan duran çocuklar, zindrbend 
kız, erkek arkasında yürüyen kadın, 
bütün bunlar bizim tarafınuadan 
'reddedilmiştir. Bu ailenin ne terbi. 
yesini. ne de adabına istemiyoruz. 
Yt."Ji aile ise, yeni cemiyetimi:r. gibi, 
teessüs halipdedir. Yeni terbiye, ye. 
ni ahlak. ve yeni muaşeret, ne inhi
lal içinde bulunan eski ailenin, ne de 
teessüs halinde bulunan yeni ailenin 
verebileceii bir seydir: Çünkii bil
mediği bir şeydir. Fakat catal tut· 
maktan, kadın selamlamaktan. fah. 
si ve cemiyete kal'Şı olan ahlak vazi. 
lelerine kadar, her şey yeni gençliie 
bir yeni müessese tarafından telkin 
olunacaktır. Bu müeueaeyi arıyo.. 

rum. 

btaahul sokaklarını, bam\ a) lan. 
nı, plijlannı, kamplannı bu sene her 
seneden fazla, bilmem ne demeli, 
ahlak zifı denecek kadar terbiye ve 
muaıeret dıtında buldum. Birt;ok li· 
se ıençlerinin Vr cümleaini en a"atı 
üç tane " .. ulan!'' kelimesi süslü~·or! 
Geçenlerde baıı mektep kasketli bir 
genç, komıumuzun duvanndan hah· 
çeye athyor. Maksadı kestirmeden 
iskeleye gitmektir. Taranda evin 
Jwuumı duru~nr: "- Nkin du\'ardan 

(Devamı 10 uncuda) 

Hô la Brebansiyo! Hollaa!.: 
Shakspeare'in ölmez eseri 

Othellonun birinci perdesi açılınca 
sahnede bol sütunlu bir Venedik 
evi görülür ki bütün pencereleri 
kapalıdır. Mantosunun etekleri 
yerde sürünen beli kılıçlı bir adam 
bir kenardan belirir. iki elini ağ. 
zına dayayıp eve doğru avazı çık. 
tıgı kadar haykınr: 

- HcLla B.rebansivo! Hô lia! 
Veneclik .Qojluğu asillerinden 

Sinyor Breblll1$iyo bu evin sahibi 
ve tutkunları ~ayısız. çok gür.el 
bir bakirenin babasıdır. Neden son 
ra pancurlardan birini açıp başmı 
uzatır. 

Eğer Othellonun ilk sahnesinde 
olduğu gibi, bir adam, şimdi, Edir
neden 16 kilometre ötede. ister 
gece ister gündüz ağzını açıp bir; 

- Hey hey! Bre heeey! 
Çekecek olsa bir balkonun üç 

penceresinden birinde değil fakat 
üç tepe üstündeki üç karakolun 
bütün pencerelerinden birden 
Kasklı asker kafalarının uzandığı 
görülür. 

Zira Meriç boyunun bu noktası 
üç devletin müşterek hudududur: 

Türkiye, Yunanistan ve B a. 
ristan devletlerinin hududu. 

ı 

Avrupanın herhangi bir ül~-
, sinin herhangi bir hududu. 
na gidiniz. Bu hudut ister şarkta, 
ister garpte olsun, ister şimalde 

ve ister cenupta. mutlaka orada 
bir endişe, bir teliış hissedeceksi. 
niz. 

Bu hudut, Avrupanın büyük sa
yılan devletlerinden brinin hudu. 
du olabilir. Bir Majino veya bir 
Zigfrid hattı bu hududu aşılamaz 
bir yirminci asır ''Seddi Çin,, i na. 
line sokmuş olabilir. Bu hudut, en 
kuvvetli hava ordularına, en kud. 
retli donanmalara sahip bulunan 
bir devletin kara veya deniz hu
dudu olabilir. O devlette halk, 
müdafaa kuvvetlerinin nihai za
feri kazanaca&ına da, hatta ana
vatanın bir milimetre murabbaı

na, harbin bütün devamınca, tek 
düşman eyağı basamıyacağma da 
inandırılmış olabilir. Fakat bun. 
lar, yine kendilerini en<ilfe ve te
la§a dü~mekten menedemezler. 
Edememektedirler. 

Danzigi ele geçirmiye azmetmiş, 
hatta Ukraynaya kadar uzanmıya 
karar vermiş olduğunu haykıra 
haykıra söyliyen Almanyanın Şa.r. 
ki Prusyasıııda yaşıyan Cermenler, 
Danzij ve Leplberg'deki Leh va
tandaılarından daha u endişe 
içinde deiildirler· 

Her tarafında bir hava veya de
niz; üssü yapılmış olan ve bütün 
kara sularını yirmi dört saatte 
mayin tarlaları ile doldurabHeceği 
herkese malum bulunan İtalvan 

Yazan: 
Nazif 1 

da yalnız doğruyu söylediğine 

inanmakta hiç kimsenin en ufak 
bir tereddüde düşmemesi işte bun. 
dandır. 

Nizam ettin ..______.;...__-_ A vrupa sınırlanmızda işitilen 

sözler şunlardır: 
Köylü: 

çizmesinin herhangi bir noktıasına 
giderseniz gidiniz, orada yaşıyan 
insanların yüzde doksanının ''ya 
düşman gelirse?,, endişesiyle tit
reaıgını sezeceKsınız. 

İtalyan işgali altJndaki Arna. 
vutlukta tüccar. Zoti Mehmetten 
ziyade Banko di Roma sermayesini 
tehlikede görm~tedir. 

H indistan lanada, Habeşis
tan, beklenen Avrupa yan

gınından binlerce mil uzaktadır. 
Fakat, demokrat cephe deniz kuv
vetlerlnil] kudretini bildiği halde, 
Bombhyla tacirle Klinadalı kürk. 
çü Habe§istandaki kahve ve katır 
toptancısı İtalyan kadar emniyet. 
sizlikle ve haşyetle denize bak
maktadır. 

Bu, harp arifesi psikozudur. Her 
milletin düşman taarruzuna hedef 
olması mukadderdir sanılan uç 
noktalarında yaşıyanlara arız olur 
ve manevi sıhhati bozar. 

Acaba bu harp ,axifesi psikozu. 
nun sirayet eden\ediği yerler, ma
nevi sıhhatlerini bozamadığı in
sanlar yok mudur? 

Vardır: 

Türk Cumhuriyetinin sınır viliı. 
yetlerinde yaşıyanlar. 

Bu, milli gururumuzu okşamak 
niyeti ile masa başından uçurul. 
muş bir balon değildir. Avrupa 
hududumuzdaki villyetleri köy 
köy, kasaba, kasaba, şehir şehir 

dolaştıktan sonra ulaşılmış bir ka-

naatin ifadesidir. _Bu yıl yeni tohumlardan epey 
Edirne, Kırklare\i, Tekirdağı, fayda gördi.ık. Bari ônumüzdeki e-

Malkara, Keşan, Murefte, Havza, kim içih bu tohumdan biraz daha 
RS\bo.<>ı;wi, ue Lülebur_gaz' ..... _ _.........,,____ arıK aebilsck. Ben bu mevsim 
bulu Karaa~aca b~ıyan emir-

6 1<•
15 • yirmi kavak daha dikmek istiyo. 

yolunun bütün istasyonlarını. E-
rum.. 

dirne - Havza - Babaeski - Kasabalı. 
Kırklareli şosesi ile Kırklareli - _ Bu artezıyen kuyusu iyi am. 
Lüleburgaz - Muratlı -Tekirda. ma yetişmiyecek. Belediyeyi kış.. 
ğı şosesi güzergahındaki bulun kırtıp bir arteziyen daha açtırsak. 
köyleri gezdim Şehirli: 

Tarlalarda h11rman döven bacı. _ İmar planı bir an evvel tat. 
tarla, Arda, Tunca, Ergene kener. bik edilmeli. Artık şu koskoca şe-
larında sığırlarını, davarlarını su. hirde bu sokaklara tahammul edi. 
Jayan sığırtmaçlarla konuştum. lemez. 
Yiızlerinde giızel bir hasadın ra- Gorulüyor ki Avrupa sınırındaki 
hatlıgı sezilen köylulerin kahve. 

Türk, eski goç gunlerinin telaşlı ve 
leı;deki konuşmalarını dinledim. 

endişeli insanı degildir. O bulun. 
Şehirlerin ve kasabaların di.ıkkan. 

dugu toprakta "MUKiM.. olmıya 
!arına, kahvelerine, bahçelerine ve 

ı karar vermiş ve bu kararını dün. 
sokaklarına, endi§eli bir insan yii. 

ya siyasi mukadderatına hük. 
zü seçmek gayreti ile beyhude 
baktım. metmek niyetini güden sahte ilah-

lardan hiç bırinin tesiriyle değişti. 
rilemiyeceğine inanmış bir Türk. 
Hır. 

O, asla. dunya hadiselerini ya. 
kından takip etmemekle itham e
dilemez. Hayır! Onun nefsine iti. 
madı. içinde yaşadıgı dunyanın ca. 
hili oluşundan ıileri gelmemekte. 
dir. O, olup biteni herkesten iyi 
kavradığı halde, hadiseleri dikkat
li bir devam ile takip ettiği halde, 
böyledir. 

r-
• Gazeteler, Trakyanın her köy, 
kasaba ve şehrinde bu yıl bir yıl 
önce olduğundan değil bugtin bir 
gtin evvelinden daha çok okun. 
maktadır. Ve dunyanın her tara. 
fında, hakikatleri olduğu gibi ak. 
settirmek endişesine tutulmuş her 
dürüst gazetede nasıl sadre şifa 

verecek habere ender rastlanırsa 
Trakyalı vatandaş ta gazetelerinde 
tıpkı öyle ancak endişe verici ha. 
herler okumaktadır. 

1 

1 

1 

ıl 
Amma 'Ja yava1 clevelope oluyor 

Lakin buna rağmen Trakyalı her 
endişeden, her telaştan uzak. yal. 
nız tek bir heyecanı. temiz ve saf 
bir heyecanı, milli heyecanını ta· 
vında tutarak, Türk vatanının her 
tarafında gır ılmi olan medeni 
faaliyete, kendi hissesine isabet 
eden mıntakada vnr kuvveti ile 
devam etmektedir. 

Türk milletinin lctimai sıh. 
hatine, Türk devletinin sL 

yasi sıhhatinin mesut bir mlivazi 
hat 'resmedişinden doğan bu hale. 
ti ruhiye. diınyanın sayısız endi. 
seler icinde çalkandığı bugünler
de Türk hudutlarına bir kat daha 
yalçın bir kat daha çelik bir ifa. 
de vermektedir. 

5 

Sırası geldikçe : 

Yem Borusu 
YE'rine 
Toprak Borusu! 

Ya.zan: Aka Gündüz 

Hem mU bet bir dinamizma ile 
çalışan Refik Saydam hüku. 

metinden, hem salın Ba vekilimin 
ah ından hararetle, samimi) etle 

-ve itiraf ederim ki biraz da- asa. 
biyetle çok rica ediyorum: Topraksız 
köylüye toprak verelim. Gerçekten 
'ereceksek ne vakit vercceğimiai 
öyll) elim. Ver111İ) eceksek "şundan 

ve bundan ötüril bu i ten vazgeçtik,, 
diyelim. Ve bu i i, parlak nutuklara 
mevzu, ıeçici sempatiler toplamıya 
kl'şkiil olmaktan kurtaralım. 

l:'ıllardanberi topraksız çah kan • 
ların ağızlarına sundujumuz yarım 

parmak bal e klıl, sirkcle ti. Ve ıe
niı, fakat battal topraklılar da -mal 
canan yonıuı dly~ üzüntüden ser· 
semle tiler. iki tarafa da usanç ıel .. 
dliini k\ıvvetle tahmin edebiliriz. 

Zaten vaktiyle başlar göründüjil .. 
müa bu işe sakat tarafandan başlar 
göründUktU. Memlekette de,•let ma. 
h toprak yokmuş ıibi ilk adımda •t
hipll topraklara el ve ıöz attıktı. 8lr 
ıUrUltüdUr koptu veya koparıldı. 

Önce eldeki devlet topraklarını 
dağıtabilmiş olsaydık meselenin ya
rıdan çoğu halledilmiş bulunacaktı. 

Her ne hal ise olan oldu, geçen IOÇ• 

ti. Limittt !İrket kurmayı, bozuk 
düzen kooperatif imal etmeyi beş on 
arşan toprak dağıtmaktan -kirh 
dcmiyeyim de- kolay bulduk. 

Rejimin ele aldığı ana prensip. 
lcrdcm biri de bu toprak işidir. Ne 
hazindir ki bu ana iş -galiba yalnız 
hu- toprak üstünde kala kaldı. 
Kurulduğu gündenberi milıbet 

yollarda yürüdiltilnli görmekte oL 
dutumuz sayın Saydam hükUnıeti 
devrinde artık bunun da kati bir ne
ticeye vardırılmasmı emniyetle bek· 
Jiyoruz. 

Toprak Kanunu projesini öyle u. 
zattık, öyle ilmi karmakarışıkbta 

getirdik ki bugiine kadar halledfle. 
memesi belki de bundandır. 
nesi zor, nesi nazik, neresi mudil? 
Anhyamadık. Basit ve milli bir da· 
vayı komünizmaya kadar çıkardık 
'c f eodalizmaya kadar indirdik! A
rada. toprak ız kö~ lii topraksızhk. 
tan ba ka umut uz da kaldı. 

Bunun labirent tarafı nerede? 
Madde bir: Topraksız köylüye ilk

i)ncc devlet malı topraktan hane ha. 
şına su kadar v~rilir. Bundan dola. 
yı köylii horçlandmlmaz. tl'stilne 
iistliik te 'erilen toprağa işliyebile

cek alctll'r de bedava (e\ et bedava) 
'erilir. 

Madde iki: Bu bittikten sonra sa. 
Iıipli biiyiik araıi istimlak edilir ve 
birinci madde tatbik olunur. 

1\fadde üç: Bu kanunun hilkümle. 
rini kim tatbik edecekse eder. 

Benim bu projem şüphesiz ki hu
kuk ilmi ve kavanin hikmeti bakı. 
mandan seı>ete atılacak bir projedir· 
Ö~ ledir amma topraksıza da kolay. 
ca toprak \'erir. 

İş ~~lmak gibi sakat bir zihniyete 
sapf-dnıp şehirlere akan eden köylu· 
lcrc soralım, çoğunun, hatta yüzde 
doksanının topraksızlıktan akan et. 
tiklerini giirürüz. Bu halin kısa gö
ren giizlerc memlekette geniş bir iş. 
sizliğin var olduğu zannını vermesi 
de caba. 

Ben Ankarnnan dört kilometre çe
nesi dibinde 'e kırk kilometre burnu 
nun ucunda topraksız ve (dikkat) 
işlediği beylik topraklar şu bu tara. 
fından ellerimlcn ahnınış köylüler 
\ ':! köyler tanırım. 

Ben şunu da hatırlarım: Bir tarih· 
te böiriimfü:deki Pulatlıda bir bey. 
lik araai vardı. O araziyi en çok kırk 
beş ' 'e en az yirmi iki yıl işli~ en, her 
tarafma cetveller, kanallar açan, 
corakhğı mamurc~·e çeviren dev. 
irme köyli.ilcrdi. Onca yal sonra bu 
toprağa borçlanarak sahip olmak is
tediler. Bilmem hangi kaııunun be. 
şinci maddesi de bunu emredisordu. 
Kilyliinün arasına karıştım, hu dile. 
ği takip ettim. Tam iki uzun yıl. 
Belki daha fazla. Ne oldu bilir mi· 
siniz? Dahiliye Vekaleti 'ermek is. 
tedi. \'eremedi! Maliye Vekaleti e. 
mir \'erdi, yapamadı! Defterdarhk 
uğrash, nafile! Valimiz Bay Tando
ğan bizzat me gul oldu, beyhude! 

Yine bt'r<'ket \'ersin Tandoğanımı. 
ZID ~ iğitliğine. 

(Devamı 10 uncu~a) 

• 
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TVRK - RUMEN DENiZCiLERi ARASINDA YAPILAN DUNKV YELKEN YARIŞLARINDAN iKi .iNTiBA: 

Modadaki Deniz 
Yarışları Çok 
HeyeCanlı Oldu 
Müsabakaların İkisini de Rumen Misafirlerimiz 

Kazandtlar, Bu9ün Yarışlara Devam Edile::"~c~e .... :..:.:k;;:;.::;::y:~~?~::::;;: 

D eniz Klübü tarafından İstan
bula davet edilen Rumen 

yelkencileri, dün Moda koyunda 
denizcilerimizle karşılaştılar. Ken
di sularımızda yapılan bu ilk bey. 
nelmilel temas büyük bir alaka u. 
yandırmış, l\Ioda Koyunu meraklı
larla doldurmuştu. Bugüne kadar 
tertip ettiği deniz yarışlhriyle bu 
güzel sporu yayan ve aşılıyan De
niz Kubü, bu beynelmile teması da 
hazırlamaka Turk sporunda bir 
hadise yaratmış ouyordu. F.akat 
şunu da kaydedelim ki, yarışlar ne 
kadar heyecanlı oldu ise. o nisbette 
de gayrimuntazamdı. O kadar ki, 
ortada bu işle alakadar hiç bir 
kimse yoktu. Sahada intizam temin 
edilememişti. 

Düne kadar olan müsabakaları 
goz önüne getirerek :IVIoda Koyunu 
dolduran meraklılar, dtinkii inti
zamsızlığı görünce hayal inkisarı
na uğradılar. Evvelce hertürlü ter
tibatı aldığını yazdığımız komite, 
her nedense dün ortada görünme. 
di. Böyle bir beynelmilel temas. 
ta daha titiz davranılmalı idi. 

Şarpi teşvik yarışları 
Rumenlerle yapılacak müsabaka

larla beraber İstanbul bölgesi şar. 
pi teşvik yarışları ad ayni zaman. 
da olacaktı. Saat tam 15 te müsa
bakalara şarpi teşvik yarışlariyle 

başlandı. 

Bolge şarpi teşvik müsabakala
rına altı tekne iştirak etti. Yarış 

başladı. Rota iki turdu. Neticede 
Galatasaraydan Mahmut \'e Mec
dinin kullandığı şarpi bir saat se
k iz dakikada birinci, Demirspor
dan Melih.Kudretin kullandığı şar 
pi bir saat 13 dakikada ikinci, yi
ne Galatasaraydan Niyazi - Vil
danın şarpisi bir saat 32 dakikadr 
üçüncü oldular. 

Beynelmilel müsabakalar 
Sıra Beynelmilel müsabakalara 

gelmişti. İlk müsabaka starbotlar 
arasında olacaktı. Romenlerin dört 
starbotundan ikisiyle bizim yel
kencilerimiz yarışa iştirak ede
cekti. Rumenlerden Bercca ve 
Rfaranwera bizden de bir teknede 
Harun - Bchzat, bir teknede de 
Feyyaz - Biirhan girdiler . 
Yarış başladı. Harur; ın kullan. 

clı[,11 ,;tarbot öne atladı. vaz ve 

Bürhnn da onu takip ediyordu. Ya
rış çok sıkı oluyor ve heyecanlı ge
çiyordu. Harun çok güzel bir şe. 
kilde rüzgarı hesaplıyordu. 

Harun önde gitmesine rağmen 
Hayırsız Ada açıklarının önünde 
şamandıraya yakın yerde Rumen, 

aradaki mesafeyi kapattı. Ve şa. 

mandırayı birinci olarak dönmiye 

muvaffak oldu. Harun bundan 
sonra açığa doğru ilerledi ve rüz
garı daha güzel hesaplamıya baş
ladı. .Nihayet tekrar önü kaptı. 

Feyyaz - Bürhanın starbotu şa
mandıraya takıldılar ve tabiatiyle 
yarışı terketmiye mecbur kaldı
lar. Şamandıraya çok yakın dön
mekle büyük hata işlemişlerdi. 

Harun - Rumen çekişmesi devam 
ediyordu. Harun önde gidiyor, Ru
men starbotu mütemadiyen Tra
malo yapıyordu. Kendini sulara ve 
rüzgara güzel uyduran Harun ilk 
turu başta bitirdi. Rumen de arka
sından geçti. Harun, bu vaziyeti 
şamandıraya kada:ç muhafaza etti. 
Fakat bundan sonra yanlış bir rota 
takip ettiği için önü Rumene ter
ketti. Ve Rumen Bercca'nın star. 
botu bunu muhafaza ederek bir 
saat 24 dakika 30 saniyede birinci: 
Harun - Behzat bir saat 26 dakika 
yedi saniyede ikinci, yine Rumen
lerin starbotu üçüncü oldu. 

Olimpiyat yole 
Rumen ve Tiırkler arasında ya

pılan olimpiyat yole yarışlarına 

iki Rumen, iki Türk olmak üzere 
dört tekne iştirak etti. Bizden Şe
ref ve Nejat girdiler. 

İki tur üzerinde yapılan yarış 
çok heyecanlı devam etti. İlk turu, 
yine Rumen birinci olarak bitirdi, 
ikinci Şeref geçti. İkinci turda baş
tan nihayete kadar Rumen Sime
nesku başta idi. Onu, Şeref takip 
ediyordu. Bu vaziyeti sonuna ka
dar muhafaza eden Rumen Sime. 
nesku, 54 dakika 5 saniyede birin. 
ci, Şeref te 57 dakika üç saniyede 
ikinci, bir saat 5 dakikada Nejat ü
cüncü. Rumen Celes dördüncü ol
dular .Bugün yarışlara ayni rota iize 

rinde devam edilecek, yalnız tek
neler değiştirilecektir. Bugünkü 
müsabo:ıkalarda Harun - Behzadıa 

muvaffak olacağına ümitlerimiz 
kuvvetlidir. Puvan tasnifi bugün.~ 
kü yarı~lardan sonra yapılacaktır. 

Yarışlarda hakem komitesi çalışıyor 

Velief enciiciei-li at varıslarınaa 

JJ:r kotra açılıyı:>r At yarısında son 

~t yarışlarım takip edenler 

il Dünkü Atletizm 
Bir.inciliklerinde 
Alınan Neticeler 
Tasnif Neticesinde Fener 30 Puvanla Birinci, 

Galatasaray 22 Puvanla İkinci Oldular 

D a.. r ........ """"' 1.lf;.4.J.•')''- ., .. v.Y•••..&- :ı .... 

tanbul atletizm birincilik. 
lerine başlandı. Stadda seyirci, 
hiç yok gibi idi. Ancak elli, altınış 
kişi vardı. Bu alakasızlığın sebep
lerini diğer bir yazımızda anlata
cağız. Dün yapılan müsabakalar 
neticesinde aşağıdaki dereceler a. 
lındı: 

Üçüncü katagori 
110 maniah: Birinci Fenerden 

Agop 18.8, ikinci Haydarpa~adan 
Ferit, üçüncü Boğaziçindcn Şahin 
oldu. 

50 metre: Birinci Galat;;ısaray. 
dan Cezmi, ikinci Galatasaraydan 
Sait, üçüncü Haydarpaşadan Ne

jat. Derece: 6.1. 
100 metre: Birinci Galatasaray

:ian Cezmi 11.8. ikinci Fenerden 
Ziya, üçüncü Galatasaraydan Sait 

~ldu. 
200 metre: Birinci Galatasaray

dan Sait 24.6. ikinci Fenerden Zi
ya. üçüncü Fenerden Merih. 

800 metre: Birinci Kasımpaşa
dan Kazım 2.12, ikinci Beşiktaş. 
tan Hüseyin, üçüncü Beşiktaştan 

Yorgo. 
G iille (küdik) · Birinci Kuleli. 

den Nadi 12.85. ikinci Galatasaray. 
dan Orhan, üçüncü Fenerden A

gop. 
Cirit: Birinci İstanbul lisesin

den Kemal 44.57, ikinci Beşiktaş. 
tan İhsan. üçüncü Boğaziçinden 
Mikaroyiç. 

·Yüksek: Birinci Kuleliden Na
di 1.63. ikinci Besiktastan Necip. 

Unm: Birinci Kuleliden Cemal 
6.16. ikinci Deniz lisesinden Yaş-:ı.r, 
üçüncü Havdarpaşadan N<'jat. 

4X50 bayrak: Birinci Haydarpa. 
ja lisesi takımı 25.2. ikinci Beşik
taş. 

Gülle (kü<:ük): Birinci Beşiktaş
tan Necdet 12.28. ikinci Haydarpa
şadan Hidayet. üçüncü Deniz li. 
sesinden Selcuk. 

Uzun: Birinci Fenerden Hayri 
5.58. ikinci Haydarpaşadan Kemal, 
üçüncü Beşiktastan Yaşar. 

Yüksek: Birinci Beşiktaştan 

Necdet 1.50, ikinci Beşikta~tan İ
ner, üçüncü Bcsiktaştan Tevfik. 

50 metre: Birinci Haydarpaşa. 
dan Sezai 6.4. ikinci Haydarpaşa. 
dan Ferit, üçiincü Beşiktaştan 

Necdet. 
100 metre: Birinci Haydarpa,a-

......... ,_,'-''-<u .ı."'.-, Lh.aıcı rıayuaı pa-
şadan Kamiran, üçüncü Haydar. 
paşadan Ferit. 

Birinci katagori 
100 m etre: Birinci Galatasaray. 

dan Fikret 11.1, ikinci Fenerden 
Melih. 

400 mania: Birinci Fenerden 
Melih 60.8, ikinci Galatasaraydan 
Cemal, üçüncü Galatasaraydan 
Ali. 

1500 metre: Birinci Fenerden' 
Rıza Maksut 4.26.4, ikinci Galata. 
saraydan İbrahim, üçüncü Kur. 
tuluştan Vladimir. 

Cirit: Birinci Fenerden Melih 
54, ikinci Beşiktaştan Şeref, üçün
cü Fenerden Sudi. 

10.000 metre nıuka,·cmet: Bi
rinci Fenerden Rıza Maksut 36.38, 
ikinci Beşiktaştan Remzi, üçüncü 
Galatasaraydan İzak. 

4X200 bayrak : Birinci Cemal, 
Galip. Zare, Fikretten mürekkep 
Galatasaray takımı 1.35, ikinci 
Fener bahçe. 

Puvan tasnifinde 30 puvanla 
Fenerbahçc birinci, 22 puvanla Ga. 
latasaray ikinci oldu. Müsab'lka
lara gelecek hafta devam edile. 
ccktir. 

At Yarzşlarznın 
Neticeleri 

Y arı~ ve ıslah ~ncümeni tara
fından tertip edilen yaz at 

yarışlarına dün Velicfendi çayı
rında devam edildi. Yarışlar geçen 
haftanın iki misli denecek kadar 
kalabalık bir seyirci önünde ya
pıldı. Fakat evvelce koşuya gir. 
mesine karar verildiği halde tam 
koşu günü ıslah encümeni ile at 
sahipleri arasında çıkan kilo ve 
mesafe ihtilafları yüzünden bir. 
çok atlar müsabakaya iştirak et. 
medikleri için koşu. geçen hafta. 
ya nazaran daha az heyecanlı ol
du. 

Birinci koşu (Satış koşusu): 

Dört ve daha yukarı yaştaki ha
lis kan Arap at ve kısra!danna 
mahsus olup 2000 metre mesafesi 
olan bu koşuya programda 5 at 
yazılı iken ancak iki at istirak etti. 
İhsan Akayın İncisi biri~ci, Ahmet 
Gelişin Ünlüsü ikin ci geldi. Atlara 

(Devamı 10 uncuda) 
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Soğuk Et 
as Pişirilir 

H zırlanır? 
--o----

Dana Rostosunu İ yi 

Hazırlamanın Usulü 
Malzeme şudur: 
Yarım kilo külbastılık et, ya. 

nm kilo dana eti, 1 çay kaşığı do
lusu Hindistan cevizi, 1 çorba ::ı:a. 

şığı ince doğranmış maydanoz, ya. 
rım doğranmış soğan, 1 kah,•e ka
şığı tuz, yarım kahve kaşığı bi
ber, 1 çay fincanı kalyete unu, 1 
yumurta. 

Pişirme usulü şöyledir: 
Etlerin yağ ve kemiklerini ayı. 

rarak parça parça doğrayıp maki
nede kıyımz veya kıydırıruz. Son. 
ra üzerine biraz su serperek suyu
nu gevşetiniz. Geniş bir tasa yeya 
tepsiye koyup yalnız kalyete unu 
ve dövülmüş yumurta müstesna ol
mak üzere bütün diğer malzeme i
le iyice karıştırıp yoğurunuz. En 
sonra da kalyete ve yumurtayı ka. 
rıştırınız. Hepsini birlikte tekrar 
yuğurunuz. Hamur tahtasının üze
rini unlayıp hazırladığınız eti tak. 
riben 15 santim uzunluğunda yu. 
varlayınız ve ince bir tülbendin i
çine koyarak başlarını sicimle bağ. 
layıp yanlarını dikiniz. Kaynamak. 
ta olan suyun içine atıp üzerine 
bir miktar maydanoz, tuz, biber 
serpiniz ve etin kemikleri ile ay
rılan yağlı parçalarını da bu suya 
atınız. Hepsini birlikte iki saat 
kaynatımz. Tencereden çıkarıp 
soğutunuz ve üzerindeki tülbendi 
çözünüz. Bir kayık tabağına ko. 
yunuz. Üzerine parlaklık vermek 
için de bir tabaka jelatini sıcak 

surl:ı eritip üzerine dökünüz. Etra. 
fını maydanoz ve domatesle süs
liverek sofraya getiriniz. 

Dana rostosu 
Dana etinin but tarafından arzu 

edilen miktara göre ayrılmalı, si. 
nirleri ayıklanmalı, güzelce et ya. 
pılmalı. İçerisine bir havuç bütün 
olarak konmalı ve havucun üze
rine yufka sarar gibi et sarılmalı. 

Et sarılmazdan evvel arzu edi. 
lirse baharat da konmalı. Bir ten. 
cere içerisinde haşlanmalı. Sonra, 
ete yetişecek miktarda sadeyağ i
çerisinde kızartmalı. Rostonun 
hafif ve lezzetinin daha güzel ol. 
ması için et indirileceğine yakın 

birkaç damla şarap ilave etmeli. 
Bazan rosto doğrudan doğruya 

haslama suretile yapılmaktadır. 

Fakat. hafif yağda kızartıbr. ve 
az miktarda şarap ilave edilen 
rostolar yanına biraz garnitür ila
vesile güzel bir çeşit olur. 

Y ukarıda göriılen ı·esim, siyoh be

yaz kontrostından meydana 

gelmiştir. Siyah elbisenin eteklerı dik 
ütülenmiş pli~ed!r. C:ıket, ince yünlü 
veya kalın ipek.lı kumaştan yapılmtş o
lup önlerine dtkı le görülen desenler 
konulmuı;tur. C\ ketin önündeki bnŞ: ye
rine k:ırşılıklı toka da kullanılabilir. 

TAN 
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B u şapka beyaz pikeden yapılmıştır. Gerek tepesi. gerek ken::ırlnrı kat kat 

plisedir. Beyaz rengin bu kadar kesif ~ckilde başta toı)laıımµsı güzel bir te
zat yapmaktadır. 

B u ,şapka da yine beyaz p kedcn yaptl mıştır. Yalnız kenarın alt kısmı .·iyahtır. 

Bu şapkadaki hu:su:siyet te beya;ı: yaban gülleri ile donanmış olması \ ~ yine 

büyük siyah tülüdür. 

Kazalara 
. . 

Karş ı Ac·e ıe 

Tedbirler 
--o-

Aşağ ıdaki 

Dikkat le 

Tavsiyeleri 

O kuyunuz 

G ecen haftaki kadın sayfa
mızda doktordan uzak ohm 

yerlerde vukua gelecek bazı ka. 
zalara karşı ne gibi tedbirler al. 
mamız lazım geldiğinden bahset
miştik. Bugün de her zaman vu. 
kua gelen bu nevi kazaların birka. 
çından daha bahsetmeği faydah 
bulduk. 

1. Yiil:et-kcn gelen kraınp: 

Yüzme esnasında kramp geldi
ği takdirde asla telaşa düşmeme. 
li. Hemen arka üstü yatıp ayağı 
oynatmaksızın kolları açarak su 
üzerinde durmalı. Bu vaziyette 
kramp geçerse yüzmeğe devam e. 
derek sahile dönmeli. Geçmediği 

takdirde ise tabii yüzme vaziyeti 
almaksızın ve telaş etmeksizin ar
ka üstü yalnız kolların yardımile 
yüzerek yavaş yavas sahile gel. 
meli. Sahile geldikten sonra da 
kramp gelen yerin hareketini ko. 
laylaştrracak şekilde uzanmalı. Ve 
bir kimse yağlı bir krem ile teknl. 
his etmiş uzvun aşağısından yuka. 
rıya doğru olmak Ü?:ere hafifçe 
ovmalı. Kramp gelmemesi için a. 
lınacak esaslı tedbir çok kuvvetli 
hareket yapmamak ve lüzumun
dan fazla uzanmamaktır. 

2. Burkulma: 
Burkulan yeri hareket e-.ırme. 

mek lazımdır. Zira bu vaziyette u. 
zuv hareket ederse hem ıztırap 

fazla olur, hem de neticede o uz
vun hareketi pek güçleşir. Bunun 
icin hemen bir kimseyi doktora 
göndererek doktor gelinceye !rn. 
dar burkulan yeri sıkı sıkı sara. 
rak hareketine mani olmalıdır. 

:l. Boğulmadan kur tarma çar~si : 
Suda boğulma tehlikesi geçiren 

bir kimseyi sahile cıkardıktan 
sonra yapılacak hareketler şunlar
dır: 

ı - Hastayı yüzükoyun yere 
yatırıp başını yana çevirerek sun! 
teneffüs yaptırınız. 

2 - Yüzükoyun yattığı vaziyet
te kollarını omuz istikametinde u. 
zatınız ve ağzının acık kalmast i. 
cin dişlerinin arasına temiz bir 
tahta pare ası koyunuz. 

3 - Bundan sonra kendiniz 
hastanın üzerinde ata biner gibi 
vaziyet alıp diz kapaklarınızla ye
re dayanınız. İki elinizin dört par. 
mağı ile kakalarını, ba!i parmak
larınızla da kalça kemiklerinin ü
zerini tutunuz. 

4 - Bu vaziyette tedricen vii
cudünüzün ağırlığrnı hastanın ü. 
zerine bırakınız. Yavaş yavaş bir, 
iki, üç. ilh .. sayarak takriben iki 
dakika durunuz, bundan sonra da 
;rine tedricen ağırlığınızı hastanın 
üzerinden kaldırınız ve bu hare
keti nefes almanıza uydurarak 
tekrarlayınız .• 

İŞLEM ELİ ELBİSE VE ŞEMS[YE MO DASi: En ~on gelen tn~iliz memıunlf.ıın
dan işlemeli elbiselerin yıı:>. modası olduğu anlaşılmaktadtr. Hatta işlemeye \'eri
len clıcmıniyetın şemsiyelere kad~,r nksd miş oldugu yukarıdakı resimde görult~yor. 

Yatak için Köşe 
Yastıkları Nasıl 
Hazırlanmalı? 

H asta olduğunuz, yatakta isti. 
rahat etmek ve kitap oku

mak istediğiniz zaman hareketle
rinizi rahatça yapabilmek için ya. 

tak köşe yastıkları kullanmak ih. 
tiyacını hissedersiniz. Bilhassa son 

zamanlarda bu nevi yastıklar faz
la kullanılmaktadır. Bunlardan i. 

ki tanesinin nümunesini veriyo. 
ruz. Mustatil şeklindeki yastık i
çin şu malzeme lazımdır: 

MALZEME: 60 santim en ve !5C. 
santim boyunda kalın ipekli be
yaz kumaş. (İki kat hesabile), yüz 
miktarında astar icin kumaş, 30 

santim en ve 25 santim boyunda 

açık mavi krep saten, bir çile açık 

pembe sarma ipeği. 

Ha7.ırlanması: Evvela astarları 

tersinden dikip yalnız bir ucnn

dan bir kısım açık bırakınız. Çe
virip kini pamuk veya kuş tüyü 

ile doldurunuz. İpek kumaşın ya. 
rrsını yastığın arkası için sakltya. 

rak yarısını bir masaya yayıp ü

zerine ayrıca aldığınız acık mavi 
krep sateni teyelliyerek muk::ıbil 

köşelerine resimde gönılen fiyon
gaları çiziniz ve kenarlarını aç-ık 

pembe ipekle fisto işi veya çama~ 

şır işi şeklinde sarınız. Sonra işle

rin kenarlarını keserek resimde 

görülen şekli meydana getiriniz_ 

Tersinden ütüleyiniz. Arka parça. 
sını ve yüz parçasını bir araya ge. 

tirerek arasına da ince tül greki 
bolca teyelliyerek hep birlikte üç 

tarafını tersinden dikiniz. Açık 
bıraktığınız kenard.an da hazırla

dığınız y~stığa geçiriniz. Sonra da 
o ucu gizli dikiş olarak yüzden 
dikiniz. 

Ta t il ve 
Sayfiye 
Oyunları 

-o--

Kampt a da Eğlence li 

Vakit Geçirilebilir 
A şağıda tarif edeceğimiz o. 

yunları kampa çıkan genç
ler oynıyacağı gibi, yazın grup 
halinde gezmeğe çıkan Ye sayfiye 
komşusu olan gençler de oynıyabi. 
lirler. 

1. Üç bacakla yürüme miisaha
kası: 

Oyuncular iki grupa ayrıları:ık 

ikişer ikişer dizilirler. Her çiftin 

yanyana olan iki bacağı topuktan 
bağlanır ve bir bacak haline g~-

lir. Bu çiftler ikişer ikişer sıra ile 
ve muayyen bir işaretle yürüme. 
ğe başlRrlar. Katedilecek mesafe 

50 • 100 metre arasındadır. Han
gi taraf 100 metrenin sonuna ilk 
defa vasıl olursa o taraf bir sayı 

alır. Bu suretle çiftlerin yürümesi 
nihayete erdikten sonra hangi ta. 

· rafın sayısı daha çok ise oyunu o 
taraf kazanmış olur. 

2. Ebe düşiirınc oyunu: 

Oyuncul,ar bir daire teşkil erle
rek diz üstü duru.rlar. Ortaya da 
ilk ebe olacak kimse geçer. Ebe. 
nin vazifesi etrafındakilerden bi. 
rinin üzerine yığılıp onun yerihe 
geçmektir. Etraftakiler ise ebe 

yaklaştıkça diz üstü oldukları hal
de ebeyi elleri ile iterler. Ebe bu 

vaziyette kimi düşürmeğe muvrıf

fak olursa o kimse ebenin yerine 

çıkar. Kalabalık bir grupta çok 
eğlencelidir. 

3. Kaplumbağa oyunu. 

Oyuncular diz üstü gelmek ve 
elleri ile yere dayanmak suretile 

dört ayaklı olurlar ve bu vaziyet. 
te bir kaplumbağayı taklit ederek 

daire şeklinde dizilirler. Ebe orta
dadır ve vazifesi kaplumbağa va-

z:ivelinde olan oyunculardan bi. 
rine dokunmaktır. Oyuncular ise, 

ebe kendilerine dokunmadan he
men takla atıp, ayakları yukarıda 

olmak üzere arka- üstü yatmak 
mecburiyetindedirler. Bu vazi. 

yeti alamadan ebe kendisine doku
nan kimse ortaya çıkar. 

4. Kurtla kuzu oyunu: 

Oyunculardan biri kurt, 
muhafız, diğerleri de kuzu 

biri 
olur-

lar. Kuzular muhafızın arkasına 

sıra ile ve birbirlerinin arkalarını 
tutmak üzere dizilirler. Kurt dı!:ia

rıdadır. vazifesi kuzulardan birini 
kapmaktır. Muhafızın vazifesi de 

kollarını iki yana açarak kurdun. 

arkasındaki kuzulara temasına ma. 
ni olmaktır. Bu suretle ileri geri 
hareketlerle muhafız ve kuuzlar 
kurdu aldatırlar. Kurt kime doku
nursa o kurt olur:Kurt onun yeri. 
ne geçer ve bu suretle oyun de. 
vam eder. 
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Ev Kadını 
İçin Faydah 

Bilgiler 
--o--

Lekeleri Çıkarmak 

İçin Başlıca Usulrer 

L ekeleri çıkarmak için bircok 
usuller vardır. Evvela bun. 

ları yağlıboya, ter. su ve makine 
yağl lekesi olarak dört kısma ayır. 
dıktan sonra, nasıl çıkarılacakları
nı anlatalım: 

Yağlıboya lekesini çıkarmak i. 
çin. leke yeni olduğu takdirde ve 
eşya da yıkanabilen bir eşya ise 
hemen sabun ve su ile y1kam:ılı
,dır. Leke eski olduğu takdirde ise, 
turpentine, benzin ve benzol ma. 
yilerinden birinin içinde yıkamak 
kafidir. 

Ter lekesine gelince: 

a) Yıkanabilen beyaz eşya: Mal. 
zeme olarak su ve sabun kull:ını . 

· ıır. Leke Ölari yer sabunlu suda yı
kanarak güneşe asılır. 

b) Pamuklu ve ketenler için~ 

Jadel suyu kullanılır. Leke olan 
yer jadel suyuna batırılarak bir 
müddet bırakılır. Soğuk suya vu
rulup asılır .. 

c) Beyaz renkli pamuk ve ke
tenler için: Amonyak kullanılır. 

Bir miktar ılık suyun içine birkaç 
damla amonyak damlatılarak le. 
keli kısmı bu suda yıkamalı. 

d) İpekli ve yünlü kumaşlar i . 
çin: Sodium hydrosulphite kulla
nılır. Sodium hydrosulphite su ile 
karıştırılır.ve leke bu suda yıkanı. 
lır. Sonra da soğuk su ile durula
nır. 

Su lekesini çıkarmak için: Bu 
leke, bilhassa yıkanmamış yeni 
kumaşlarda olur. Bunun için bir 
çaydanlıkta su kaynatarak çıkan 

buharın üzerine lekeyi tutmalı ve 
buharla tamamen ıslandıktan son. 
ra yelpaze gibi sallıyarak hemen 
kurutmalı.. 

Makine yağı lekesine gelince: 
Lekeyi Turpentine ile ovustur
duktan sonra sade suda çalkalayıp 
hemen kurutmalı. 

Okuyuculara 
Cevaplarımız 

Bir kadın okuyucumuz seccade
lerin nasıl muhafaza edileceğiııi so
ruyor. Bunun için alınaca~ tedbir 
basittir Seccadeleri iyice süpürüp 

, fırçalamak ve sonra tercpantin sü. 
rüp sarmak lazımdır. Bu şeki1de 
kolayca muhafaza edilir_ * Şişelerden kokuyu çıkarmak 
için, J avel suyu ile yrkaınak la
zımdır. 

t ................................ t 

t YAZLIK ELBiSE • : ........................ ~ .... ! 

Y uknrıda görülen elbise, bir sokak 

elbisesidir. Kumas kalın ıpekli 

veya ince yünlü olabilir. Biçimi görül. 
dügü i.ızere kloş eteklidir. Bedenin ön 
kısmında, kollarda ve etekteki ince be
yaz parçalarla beyaz yakn ve bey1z ke
m er, çok., güzel bir ~henk y;.ıpoır. 
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Saraydaki Sorgu 
Padişah, Kendisine Ayak Divanında Ter Döktürenlerin 
Sorgularını Pürgazap Bir Halde Kendi Yapıyordu 

Y emşçı vezir, evvelce kazas
ker iken kendısınin himayesı 

le şeyhulislamlığa yukselen Ebill. 
meyamin Mustafa efendinin il:i 
yuzluluğunden ilk defa ştipheleıı
di: 

- Kuzum Osman Bey, dedi, ha-
18 müftü olan efendi dahi anlarla 
bile miydi? 

Poyraz Osman mufassal b;r 
kahkaha bıraktı ve sonra kendini 
toplayıp cevap verdi: 

- Bile miydi ne demek? .. Seni 
duşürmek isteyenlerin başında o 
vardı, cumleden ziyade telaştay. 

dı. 

- Baska bir diyeceğin var mı 
Osman Bey 

- Yoktur devletlu vezirim. Yal
nız deminki niyazımı unutma. Be
ni kadınlar g"bi bogdurtma, kılıç. 
la öldurt. Çunku er doğdum, er 
yasadım, er olmek isterim. 

Sadrazam, yuzunu Öküz Mah
mude çevirdi: 

- Ya sen Mahmut, bu işe niçin 
\•e nice girdin? 

- Onu ben bilirim. Başkasının 
5ğrenmesine hacet yok. 

Yemışçi kızmadı, sakin sakin 
sipahi ağası Mustafaya emir ve:-
di: 

- Bunları Babıhümayuna ilet. 
Bana sbyledıklerini şe\ ketlü hun
kira tekrar etsinler. 

ı ki saat sonra, Osman.a Mah
mut hunkarın onunde bu

lunuyorlardı , yeni ba tan sorguya 
çekıhyorlardı. Birinci ve ikincı 
sorgu meclisleri arasında çok fark 
vardı. Ötede hocalardan, yeniçeri 
zabitlerinden terekküp eden bir 
meclis huzurunda bu ıki suçlu g{ı. 

ler yi.ızle, tatlı sozlerle soyletil
mişlerdi. Sarayda kurulan heyet, 
gayzın timsali olup ak ve beyaz a
ğalardan teşekkül ediyordu. Baş. 
tan aşagı sırmayla örtülü, elmas
larla sıislı.i olan bu,. saray adamla
rının hepsi gozlerinl hınçlı hınçlı 
açarak, dişlerini fasılasız gıcııda -
tarak, suçlular hakkında verilecek 
hukmı.i peşin peşin hissettıriyor

lardı. 

Kolelerine başkanlık eden padi
ıah ta sinirliydi. Bir iki haıta ev. 

vel, kendi ini gozdelerinın sıcak 

kucağından çekerek avluya çıkn. 

ran, omrtinde duymadığı soz!eri 
yuzune kar ı haykıran, bir baba 
veya hatırlı bir yolda~ sayan~k, 
candan sevgi gosterdiği ağalarının 
başlarım koparan, anasını rusvet
çilikle itham ederek, koca bir ka
labalık onunde kepazeye çeviren 
zorbalardan ikisıni - palaları iş. 

lemez ve boruları ötmez bir vazi. 
yette - karşısına eetirilmiş gö
runce, butun kini şahlandıl{ıntlan 
gozleri kan çanagına donmuştu, 

kollarını yay halinde gerer..?k, ka
sıklarına dayayıp suçluları - yi. 
yecckmiş gibi - süzliyordu. 

Kölelere kalsa, iki sipahiyi eli. 
dim didim didikliyeceklerdi. Fa
kat padi ahtan çckindikl0 ri ;dn, 
sadece diş gıcırdatıyorlardı. Fakat 
meraktan da kurtulamıyarlal'Ch. 

Çunku sipahilerin, saraydan kıy

metli ha lar alıp padişah nüfuzu
nu ve haysiyetini berbat '!fmclc. 
rini hala havsalalarına sı v dıranu. 

yorlardı. Bu işin hangi scytani 
kuvvet tarafından idare olundu
ğunu ögrenmek istiyorlardı. 

S ultan Mehmetle, böyle bir 
merak yoktu. O, '"ade ga

zap halindeydi. Zira ayak diva. 
nında kendini sovulmiış. dovi.il. 
muş sayıyordu ve o gı.in bu zin. 
cirleme hakareti yapanlardan iki
sini karşısında gbrur gcirmez - ze. 
bunku lere yakışan bir f,.veran i. 
le - mucessem gazap kesi!mi ,fi. 

Poyraz da, Mahmut ta kayıtınz 
gorunuyorlardı. Ayak dıvanı giınü 
ayak öpmedikleri, secde etmedik
leri gibi şimdi de fazla egilmiyor
Jardı, padişahı sipahice selamhya
rak. yapılacak sorguyu bekıiyor _ 
lardı. Sultan l\Iehmet, bir hayli 
fosurdadıktan, bc.ibürlendiktPn son. 
ra, bağırır gibi görtinen bir sesle 
sordu: 

- Poyraz Osman sensin, Oküz 
Mahmut ta sen, oyle mi? 

Onların evet! Demesi üzerine 
yine bağırdı: 

- Siz ne zehre (od) ıle benim 
haremime el uzattınız, ağalarımı 

oldurduniız? Hele nasıl bır curet. 
le ..... 

Buna rağmen, sanki, konuşulmıya baş1anılmac;ı 

için, bir yere oturulması şartmış ve sanki bu yolu 
a§l1ladan soz soylemek yasakmış gibi, ikisi de su. 
auyorlardı. 

Kahvenin mezarlıja bakan balkonunda hiç kimse 
yoktu. Oradaki masalardan birisınin başına yerlcs.. 
tilderl zaman, Moruk Mehmet sordu: 

•
1
- Bir kahve içersin değil mi? 

Ayşe Hanım: 

Poyraz Osman, g zap halinde 
bulunan padişahın soz.iınti kesti" 

Bo., yere, dedi, iıztilme sev
ketlu hunkar. Ne demek i tedigi
ni biz biliyoruz. On b , yirmi 
gun önce, biz kuvvetliydlk, seni 
titrettik. Şimdi sen kuvvetlisin, 
bizi titrctmeğe yelteniyorsun. La
kin bo yere yoruluyorsun. Bizim 
ne senden, ne sana yar ol&n hiz. 
metkarlardan pervamız var. Senin 
hırsız uşaklarını ohıme mahkum 
ederken, senin ananı ru• vctçilik. 
ten vaz geçirmek isterken, nasıl 

kimseden korkmadıysak. bugün 
de öyle pervasısız. Bir sipahi mut
laka kılıçla olur. Bizim de ollimu. 
muz öyle olacak. Yalnız suna ya. 

• nıyorum: Bugüne kadar otuz sa. 
vaşa girdim, otuz yara aldım, öl
medim de, burada, padişah sara. 
yında başım kesiliyor. Ne yapa. 
hm, bu da alnımızın yazısı• 

O sırada salona - birbiri ar. 
dınca - iki kole girdi ve her bi· 
ri, padi aha bir kagıt sundu. Bun. 
lardan biri sadrazam Yemişçi Ha. 
san paşadan gelmekte olup. Poy. 
raz Osman beyin bir çok harp -
lerde yuz aklığı iôstermlş olma
sına karşı şahane bir cemıle ola. 
rak kendisinin kementle boğdu. 

rulmaması ve cezasının kılıçla ve
rilmesi rica olunuyordu. Öbür ka. 
fıt. Safodandı. Huzura getlı ilen 
sipahi elebaşılarının hiç söyletil. 
meden ve aman verilmeden oldu. 
rulmelerini tavsiye ediyordu. F et
tan Venediklinin, uzun surecek 
bir sorgu neticesinde oğlunun, 
kendi aleyhine hır takım fikirler 
edinmesini mumkun gor:iugimclcn 
boyle bir tavsiyeye li.ızum gördu. 
ğu bcllıydi. 

H ıinkar, her ikı kağıdı bir kaç 
kere okudu, sonra suçlula. 

rı hain hain gozden geçirdi ve a. 
yak divanı gtinı.iniın hatıralarım, 

onların kaniyle silmek düşünce
sinden kendini kurtaramı~ arak, 
kölelerine emir verdi: 

- Bu ktistahları gotiırı\n, öbür 
dünyaya gbçurun. Tuz, ekmek 
hakkını ayak altına almak nicc
dır. eorsunler! 

ffie\amı Var) 
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SOLDAN SAGA: 
1 - M hur bır Fran ıı - Bir zamir. 
2 - Bır dili - B b d n oğula geçi . 
3 - Ahkoym k - Göndermek. 
4 - Bır edebiyat terimi - Bır sesh 

harf • Bir not . 

Halkın dertlerine olan allkası bUtun ı tine gıtrneks!z!n h:ıtaları tashih lle iktifa 
Turk mtlletınce tanınmı ve kabul edllmiı edc.:cegim. 
olan muhterem iazeleniıln Nlide halkı· Bu akarları te kil eden (70) e\ den 
nın aıağıdakl feryadını alAkadar makam- (23) unde mustuhdcm ve mutcknıt erkan 
!arın dlkk.ııt nazarlarına arzetmesınl rica ve ü.nern ve zabitanı kerlycn n mü tc. 
ederım. ciren ık:ımet etmekte olın 1 rı kcrlere 

İçılecek suyu, umumi bir helası, sokak- ev venlmedıgı lC de mi fillen t kr.ıbe kı\
larını suhyncak arazözü olmıyan Nıjde fıdır. Şimdiye kadar ev tutın k i.ııere bir 
B lediye i yeni bır cadde açmak niyetin- polisin muraca tı ' · ki deııılidir. Bo ev 
dedir, falrnt bu her açılan cadde &ibl de- bulunmadığı ınmanlard muracnat eden
ğıldır. Gönılmbş ve ıörill~k cadde açma lerc ret ce-. bı verllın i e tabiidir Ak ini 
te bbU terinin en illlundldlir. lddi..ı edenle..· lddı !arını 1 p t etmelidir . 

B kınız. n ıi· Beled ye Uİ; ınra Uz~dne Herhangi b r ev b ldıiı 7. n n t yin 
olan ç r ıd n ortadakini kaldumak v~ Jkl ve gazete ile ilan olun n gundc bılmü2n
hıraftnkllerl de /.ine çıkarmak suretlle yede ihııle \ c ıcnr olunm 1 t dır, bu tun 
mevcut c ddeyl 75 s nUm 'enlşletmekte- evler rle bu urctle ıcnr olunmu tur. 
dır, takat bu 75 santim Nı'1• halkına ba- Milddei hıt m bulan bir evin kıracı ı 
kınız neye mnl oluyor: şeraiti sabıka ile talip olduiiu halde ica-

1 Nıidede bir dUkkAn bu'hranı mev• rın tecdidi 934 tarıhll evk t ı lzamname. 
cut iken b"it buhı·ıın bir kaj daha yıkılma.- si ve bu niınmn menin ureti tatbikine 
ru mukarrer olan çarşı yUz.Oriden artmıs rlafr olan iznhnııme lkUz ındandır ve bu 
buhınmaktnd r, bu artıı yuıde 50 ile JUz- suret evkafın menfantıne pek uy undur. 
de 100 ara tnda t."lhavvul etmektedir. Oturduğu evin mllı yedeyc konular k 

2 - Nı •de halkına 200 bin liralık bir neticede ya çıkmak \ey kır yı arttırmak 
ın a t çıktı kı bu lüzumsuzdur. ıhtlmallyle kıırsıln n bir kim enin bu 1-

3 - Dukkiln kiralarının yukııelmesi yli- bi e\ lı:re rnjbet etmiyecegi tabildir. B r 
zundcn eşyn satı fıallarınd:ı yüıde 50 bir ınilstecirin çıkmrısUP dığcı ınin ~irmec:I 
rtı husule geldıiil buaOnkU idarenin yil- arasında geçecek ınm n da vakıf için bir 
rumesıle krıbıh telif değlldır. znrardır. 

Niöde Kayabafı mahallesinden 
Aıım oAlu Kadir Demirer 

* 

E~kaf idare inin böyle bir niımmnamc 
ve IZJ1hname ynpmı olması tecrilbe netı. 
cesi ve vakfın faydası icab: oldujunda 
şüphe yoktur. 

5 - Bir c lı harf - Ilır nota - Oyle 
saymak. Bir mektuba cevap : 

Herhangi bir kiracı kendisine btiylık 

gelen e\ in bir iki od sını veya blr kntı
nı itimat ett!J!!ı bir kimseye kir ya ver-6 - Bir Mu c\i ı mı - Bir ç l.gı . 

7 - F sıla - Fnzln • Bir 1.amır. 
8 - Gö\ de - Olma tan emir - Bır zn-

mlr. 
9 - 1h - Bir or u • B r rabıt edatı. 

10 - Bir ' pur dı - B luk 
YUKARDAN AŞA<il: 

l - Bir milverrıh - H mız.. 

2 - Hububatt n bıri - Taharı i. 
3 - İttifak • V kurluk. 
~ - Bir d 1 - Bir harf 
!5 - Bır nota - Bir nehlr. 
8 - Eskı bir devlet - Uzatma'k. 
7 - Bir znmlr - Bır nota • Bir e 1ı 

harf - Bir har!. 
8 - Fransndn bir şehir - Znmnnı geç

miş. 

9 - Derce • Fran ada bir şehir. 

10 - Rusyadadır - NAmevcut - Bir harf. 

Uludağın imara 
Bursa (TAN) - Uludağda başhya

cak yeni imar hareketi için, esas 
teşkil etmek üzere bir plin hazır
lanması takarrur eylemiştir. Bu 
maksatla şehrımize gelen Ankara i
mar mi.ıdurliıgu mütehassıs muhen. 
dislerinden Mithat, tetkikat için U
ludağa çıkmıştır. 

Tetkikatını ikmal ettikten sonrı:ı , 

1\lutcber gazctcnizm 24 'i'-939 tarihli mesl akaretlere mUnhasır olm yıp h r. 
nushasımn sckııinci sayfgsında Muzaffer t.ıırnfta görülen zaruri hallerdendir. 
ve Faik ımz lı bır mektup \'ardır. Bunda O mektubu yaz nl r. su·i timalden \C 

İkinci Abdillhamıt e\ k fı akarlarından ırketten brıh etmcktedırler. Bunl:ır hü
bulun:ın evlerin kiralanmasında yolsuz \ iyctlerıni tasrih ve ıddıalarını tn\-zih et-
muamclc vukuundnn bah olunmaktadır. mehd rler. 

HU\ ıyetleri tasrih edılmt'llllş olan imza\ Betlktaf Akaretler 54 numaralı yazı ha· 
sahiplerinin bu yazıl rı ile ne gibi bır nede 1 kinci Abdülhamit vakfı matıvılll 
maksat takıp ettiklerini araştırmak cıhe- kaymakamı Murtaza GÖZI 

Sergileri 

bir proje hazırlıyacaktır. Tokat Vali:!i ve Maarif MüJürii ilkmehtepler ıeriiıinde 

Dlvrlkll Talebe lursada Tokat (TAN) - Yeni vali Sala- Bu sene merkez ilkmekteplenn-
Bursa (TAN) - Divrik orta mek- hattın Üner , tetkikatının sonunda, den 226 talebe mezun olmuştur. Ge

tebi talebesinden 70 kı ilik bir ka- ilkmektep binalarının umumiyetle çen yıldakinden 41 fazı• olan mc. 
file muallimleriyle Bursaya gelmis.. evden bozma ve yıkılmak tehlikesi. zunlar.ın 75 i kız ve 151 i erkektiı. 
lerdir. ne maruz olduğunu görmtiştiir. Bun .Mekteplerimizin geçen deı"S sene. 

Şehrimizi gezen ve Uluda a da çı. ların tamM ve sıhhi bir vaziyete ge- si zarfındaki faaliyetini ve talebenin 
kan talebe, Atatürk anıhna s.-elenk i tirilmeleri için kayına~amlara ve eserlerini gö:;termck iızeçe, Gazi 0:.
koyduktan sonra, yurt gezilerine de-

1 

nahiye miıdurlerine emrrter v.ermiş.. manpaşa me.ktebinöe bir <>ergi açıl
vam etmek üzere Mudanya yolu ıle tir. Bu işler. yeni ders sene.il bası. mış, bir hafta miıddetle ıtezilcrek 

1 f stanbula hareket etmişılerdir. na kadar bltiriiecektir. takdir edilmiştir. 

••- içsem de olur, içmesem de!" der gibi dudak 
büki.ıp, omuı silktı. Moruk, kahveciye seslen •rck ıki 
l·ahve ısmarladıktan sonra, soze: 
"- Bılmem haberin var mı? Geçenlerde bu m, 

hanede bır maraza koptuydu! diye başladı. Meyha. 
ne.1in içyuzu, ve muşterıleri hakkında bir suru ma. 
luınat verdikten sonra San Bekirle Fitil Kıtdri nrı:. 
sında geçen son kavgayı, Fitilin o gece vurulusunu. 
Sım Bekirın olumunu anlattı ve: 
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lümu karşısında hemen 'hemen ayni lakaydıyi duy. 
ınıya alışmıŞ' olan Ayşe hanımın hisleri, sade MU
ruvvete karşı tj,egişlyordu. Mevcudiyeti Ay§e hanı. 
ma, tatlı ümitler besleten yeglne insan Müı·iıvvet
ti. Kuçük Mürüvvet, karanlık bodrumun, bir gi.ın 
i liyeccği muhakkak görunen mefl'U sermayesi si· 
biydi. Ayşe hahım., Mi.ıruvvetle birlikte, sermayesi
ni de kaybetmiş oluyordu. Yurejl, ifüıs tehhkesini 
~'Ok yakından duymuı bir ınsan aublyle doluydu. 
M~et, onun zavallı ümttlerlni ayakta tutan 
c· lı ve cılız bir payanda gibiydi. Ve ıu and:ı, Ay. 
şe hanımın i\Ji, harap olmuş, çökmuş ümitl~rin en. 
kozıyle doluyd..u: Zifiri karanlığında bo~ulmaktan, 
bi.'ısbutün ,bunalmaktan ürktuju ıçin bodruma gire
~ .. Memduh Şerifin konagına dikilen ıslak göz
len,· §üpheyle, nefretle, kinle doluydu: içinin Mu. 
ruvvetc bu derece bajlı bulunduğunu, §U andaki 
kacl,,r hiç bir zaman hissetmemişti. Fakat, olmuı 
bu~ası ihtimalini de hatırıamasa, .Mürüvvete 
b~ddet te duyacaktı. 

"- Neticede, dedi, anlaşıldı ki; Fitil, kurşunu ye. 
dikten sonra, Sarı Bekiri kovalamış, yolda yakala
yıp, ağzından, burnundan kan getirinceye ı~.:ıd r 
duvmuş ve biçarenin ölumune sebebiyet vennı . Ku
rakolda, vakanın böyle olmadıgını iddia etmiş ve 
Benlı Melihaü de şahit gostermiş, fakat Mebh ıt: 

"- Benim hiçbır şeyden haberim yok: O ırada 
uyu~ordum!" deyip işin içinden sıyrılmış. Kaltak 
ustE.'lık te, fırsattan istüade, biraz ikramiye kop ra. 
yım d.ye, Fıtilin kaçakçılığını da ihbar etmiş. Kacuk 
mallar da meydana çıkınca, Fitili delige attılar, 

m~yhanenin kapısına da bastılaı: mtihiıru! .. 
Bu işten Melahate bir miktar para verildigini de 

söylüyorlar. Fnkat ne Melahatin, ne de Mtirtivvctın 
ner~ye gittiklerinden kimsenin habeıi yok. Dedigım 
gibi, biz Muruvvetı serin yanında sanıyorduk. 

Av e Hanım Moruk Mehmedin şişire şişire anlat. 
tığı vukuatı dikkat, hayret, merak ve endişeyle din. 
lıyordu. Moruk Mehmet: 
"- 1 te hal ve keyfiyet h··yJe'" d':ıı,•erek süahl a.. 

11 
- Peki, dedi, şimdı ben Muruvveti nereden arı. 

yayım? 

Moruk Mehmet dudak buktiı: 
"- Vallahi, orasını bilmem! lstecsen bir keN ku. 

rakoldan sor! 
Ayse Hanım karakolda da, kahvede dinlediklerin. 

den fazla bir şey ögrenemedi. Oradan yapabllecegi 
hareketleri kestirmeye çabahyarak uzaklıısırken o 
kadar dalgındı ki, bodruma varıncaya kadar, iki o. 
lum tehlikesi atlattı. Ve hayatını bir defasında lıir 

şofortin maharetine, bir def asında da bir vatmamn 
tramvayı yoldan çıkarırcasına durdurmasma borç. 
landı. Mürüvveti nerelerde arıyabilecegini düşt.inilr
kcn, gözlerinin bntine gelen ilk sima, Doktor Mem
duh şerifti. Bodruma inmeden önce, konağa da ugra
dı: Konagın kapısını da o gtin ılk defa çalıyordu. 

Kapının açılmasıl'll beklerken duydugu heyecun, 
kalbinin çarpıntısını şiddetlendirmişti. BerekP.t, çok 
beklemedi. Kapıyı açan orta yaşlı kadına sordu: 

"- Doktor Bey evdeler mi 

"- Hayır efendim. Evde benden baŞKa ıumse yok. 
" 1 Doktor Bey sokaktalar demek? 
"- Hayır ... Doktor Bey de, çocuklar da, on oeı 

gundür Bursadalar ... 

dekı "çocuklar,, kelımesinc takıldı: Acaba içlerinde 
kcnclsinlnki de var mıydı? 

Kapıyı yuzi.ıne kapatmıya hcızıı la nan muhatabın. 
dan bir sual daha sordu: 

"- Acaba ne zaman donecekler? 
cc Bilmiyorum. 
A vşe Hanım oradan uzaklaşırken, biısbütun iımlt. 

siz kalmıştı: Artık yapılabilecek hiçbir hareket yok. 
tı..ı. Bacak kadar kızı, koskoca lstanbulun hangi köşe. 
sinde arıyabilirdi? Vakıa, kızını başına gelmiş olan 
kazanın çesidini de kestiremıyordu. Fakat onun bır 
kazaya uğradıgını muhakkak sayıyordu. Kendi kcn. 
dine. 

"-- Eger, dıyordu, Mürüvvet. doktorla bernbl'l 
ise lıerif kızcağızı mutlaka, ya aldatarak, yahut ta 

zorlıyarak goturmüştur: Zira .Mürüvvet kendi ihtı. 
yarile böyle bir maceraya atılmaya cesaret edemeı! 

Fakat ya doktorla beraber değilse, ve başına gel. 
miş olan kaza, çok daha büyükse? 

Ay e hanım, duşündiıkce bunahyor, ve zihnine 
uşüşen suallere birer karşılık bulamadıkça, bir çok 
yerlerine batan cam kırıklarını çıkaramıyan insan
lar gibi kıvranıyordu. 

\ikü o koskoca kızın, artık kazalardan kendisi. 
nt koruyabilmesi' lazımdı. Fakat, biraz duşununce, 
mesulıyetin, .. biraz da kendısıne ait bulundugunu 
.kabul etti: 

"- Ben, dedi. Onu bırakmamalıydım. Buradan 
kacıp g~dişinı hoş gorıneseydim, ışler bu huıe gel
mezdi. Ben, o günden sonra, onun Zehralarda kal
masına goz yummakla, fena yol tutmasına müsaade 
vermiş oldum. O ihtiyar kurt, kızı kandırmak ıçin, 
k!nibılir neler vermış, neler almış. neler yapmış, 
noler söylemiştir. Buraya geldiğı gun. o kadar hırs
lı olduğum halde, beni bile kandırmamış mı) dı'!., 

Ay_şe hanım bunları dilşunurken, konağa daha 
derin bir kinle bir daha baktı: Koyulaşmıya baş.. 
lıvan akşam karanlıiı içinde, kirli bir k<>fene bu. 
ı-unmiış gibi görünen koca konak, Ayşe hanımın 

diş bilediğı servetin, yıkılmaz kalesi gibi yükseli. 
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iti afçı arın Boşuna Gayretleri 
· · sküdar Yakasından A~adoluya Kaçırllan Silahların 

Hangi Ellerden Gönderildiğini Bulamıyorlardı 
Ben de, adamlarımdan ~Ialtepe1i 

Bıyıklıyana (1) vereceğim bu işi.Iki 
cepheden çalışır ve hiç şüphesiz 
ki, bir kaç gün içinde kuvvetli 
bir ipucu yakalarız. Sonra da i
caplarına bakarız. Yalnız, dikkat 
nazarıma çarpan ve bana biraz da 
çarpukça görünen bir nokta var 
ki, onu da söylemeden geçemiye
ceğim. Geçenlerde, Kadıköy inzi
bat kumandanı yüzbaşı Mesut bey 
için de, hemen hemen ayni :-;eyler 
söylendi. Hathi., Mesut beyin s•ıç 

üstünde tutulmak imkanlarının 

elde edildiğinden bahsedildi. Ben 
de bu sözlere inanmak, keyfiyeti 
derhal bizimkilere anlatmak gaf
lctine tutuldum. Neticeyi biliyor. 
sunuz Zeki bey. Sait Mollanın biT 
bardak icinde fırtına koparmak ar
zu ve tesebbüsünden ba~ka bir 
şey çıkmadı meydana. Korkarım 

'iti, bu da öyle olmasın. 

Z eki bey, Kadıköylü Şzvkiye 
istifhamlı bir nazar fırlattı. 

Muhatabından, her halde ihbarı
nın doğruluğunu tasdik eder bir 

işaret almış olacak ki, Paotikya
na döndü ve ciddi bir tavırla: 

- Emin olunuz mösyö Pantık
yan, dedi. Bu. tamamiyle müsbet 
netice verebilecek mahiyette bir 
iştir. Şükrü beyin, bizce maium 

bazı zevat ile devam eden temas 
ve münasebetleri tamamiyle tes
bit edilmiştir. Buna rağmen, şim
diye kadar azil ve tevkif ettiril-

memesi sebebi, teşkilatın bugün 
bile gizli kalan müessisleriyle Şük 
rü bey ve arkadaşlarını idare e. 
den elemanları da meydana çıkar
mıya matuf olan tarassut ve ta
kiplerimiz\p henüz neticelenme, 
mesidir. 

- Üsküdarda Nuhkuyusunda 
bir evden bahsediyordunuz geçe~
de. 

- Evet, Harmanlık mektebi 
karşısında topçu Ihsan beyin evi. 
Fakat, yalmz onu değil, Altuniza. 

dede Fehmi beyin köşkiyle, Sul
tantepesinde Şeyh Ata efendinin 
Özbekler tekkesini de tarassut et-

tiriyoruz. Fakat, İhsan beyin, Üs
küdar jandarma kumandanı R.em. 
zi beyden başkasiy le teması he. 
nüz tesbit edilmiş değildic. 

- Diğerlerinden mallımatım 
var. Bu, Şeyh Ata efendi dediği
niz zatın da, bu cemiyet ile bir 
münasebeti mi var? .. 

- Elbette, hem de çok mühim 
bir münasebet. Dergahın bu teş· 

kilatta bir istasyonu vaziyetinde 
olduğu ve Şeyh Atanın bilhass:ı 

bu teşkilata mensubiyetlerini biL 
diğimiz ve fakat heni.iz vaziie ve 

alaka derecelerini tayin ve tesbit 
edemediğimiz imam Naci, imra

hor imamı Rıza, Üsktidar iskele i
mamı Hafız Nuri, süvari zabitie-

rinden Adil bey ve efendilerle 
şüpheli temasları takip edilmek -
tcdir. Hatta. bu isimlerini saydı-

ğım adamların Samandıra köyün
de Yörük Mehmet ve Denizli kö-

yünde Ha~im ağalarla da, kendi 
aralarında tc:ıyin edilmiş bir şifre 
ile muhabere ettikleri ve bu mu

haberelerin silah ve cephane nak
liyatına ait bulunduğu hakkında 
da rnalCımat var. 

E ğ~~>. bizim Şevki bey, vaadet 
tıgı gibi mülazim rA.) bevi 

elde etmeğe muvaffak olabilir;e, 

bütü1 esrarın bir corap söktiğı.i gi. 
bi s~ılacağına hiç şüphem yok. 
Buna da muvaffak olacağımızdan 
yüzde yüz eminim. 

- '•eınenni ederim muv:ıffakı
yetini2. Tokalı Süleyman bey 
meselei ne oldu? .. 

- Ebt. Birinci Vakıf handalü 
yaz1han1>ini tarassut ve gdip gi
dPnlcrin takip ettiriyoruz. Fakat. 
İttihat " Terakki cemiyetine ait 

paraların bu yazıhanede saklı ol
duğu hakkındaki şayialar doğru 

çıkmadı. Bu şayia, Süleyman be
yin bazı düşkün ittihatçı bekaya. 
larına nakdi muavenette bulunma
sından galat olsa gerek. Bu ha -
berin teeyyüt etmemesi, Süley
man bey hakkındaki kanaatimizi 
hiç te degi~tirmiş değildir. Son 
günlerde, bu adam hakkında iyi 
bir ipucu daha geçirdik ele. Fa
kat. mösyö Pantikyan çok entere
san bir havadis bu. 

- Ne gibi? 

- Üsküdar jandarma taburu 
efrat ve zabitanına hüki•metçe 
maaş ve.rilemediği aylarrla, Tol • 
calı Süleyman bey, tabur kasası
na bir aylık maaş miktarı nisbe
tinde gizlice teberrüatta bulımu
yormuş. 

- Muhakkak mı bu?.. Inanıl
mıyacak bir şey doğrusu. 

- Öyle diyorlar. Hatta, Üskü
dar jandarma taburunun bütün 

zabitan ve efradının Karakol ce. 
miyetinin Üsküdar şubesine ka
yıtlı oldukları rivayeti de var. 

- Bu kadarı da mübali'ığadır 

Zeki bey. Kimden haber aldınız 

bunu? .. 

- Bize gizlice hizmet edenler

den terzi Mehmet getirdi bu ha. 

vadisi. Bir gece, sabık Burs:ı po. 

lis müdürü Nuri beyin keyif ha

linde ve Üsküdar vapurunda, ve

rilen maaş ve taburun olduğn gi. 

bi cemiyete kayıtlı bulun::lnğu me~ 

selelerini bir arkadaşına hikaye c. 

derken kulağiyle dinlemiş.. Bu 

havadisler, bilahare başka memur

larımız tarafından da teyit edildi. 

- O memurlar da Nuri beyden 
mi işitmişler? .. 

- Hayır canım. Membaları 
hepsinin ayn ayrı. Hadise, bu se
beple nazarı dikkatimizi ce!betti 
ya. 

K aymakam Zeki, o gün Pan. 
tikyan efendiye bu ve bun. 

ların benzeri daha bir çok ifşaat. 
ta bulunmuştu. Bütün bu görüşü

lenler hakkında, Pan tikyan ile 
müşavere ederek takip planları 

hazırlam~tı. 

O günün akşamı, Taksimde, 
Sıirpagop mezarlığı karşısında kö

şebaşındaki kasabın üzerinde bıı. 

lunan hanenin kapısına, geç va -

kit bir otomobil yanaşmış ve bir. 
biri ardına bir kaç defa korne ç::ıl
mıştı. 

Bu, bir işaretti. Tam o sırada, 
evin açılan kapısı, otomobilden 

atlıyan tıknazca bir adamın içeri
ye girmesiyle beraber kapatııver

mişti. Otomobil ile gelip işareti 
veren Pantikyan, kapıyr açıp Pan

tikyanı evine alan da Ihsan bey. 
di. Günün bu iki esrarlı adamı o 

gece de böylece birleşmişler, geee 
yarısına kadar söyleşmişlerdi. 

l(-. 

1 htiyat mülazimi :Necmi De
yin tevkifi, Muğladaki mü

cadele taraftar ve aleyhtarlarmda 
derin bir hayret uy;:mdırmıştı. 

[Devamı \•ar) 

(1) Elyevm sağ olan ve Maltepede 
oturan bu hıımiyctli vatandaş, Pantik
yan efendinin itimat ettiği adamhrından
dı. O da çorbacısı gibi milli mücadele
mize, can ve başla iştirıtk ve hakikaten 
büyük hizmetler ifa etmiştiı·. 

Bu Kadardır Ol Hiltayet ! 
Dinlenme zamanını İstanhulcla 

geçilmek iizere gelmiş ~ayı•ı bir 
okuyucumuzdan dört sayfa üzeri. 
ne vazrlmıs bir mektup aldtm .. Ri. 
zin; gazetecilik işlerinde dinlenme 
zamanı olmadığı için, bu mcktubıı 
okurken, okuyucumuzu, do~rusu, 
hem kıskandım, hem de daha kısa 
yazan okuyucularıma kar~ı nün. 
netim arttı. .. 

Sayın okuyucumuz, her suretle 
nıükemnıel bir zat olduğunu mek
tubunda bildiriyor. Yemesi. içme
si pek mutedil. zekası islck, fıfi. 
Yeti yolunda, maiset duruınundırn 
bile memnun. Halindl'n hu kadar 
hoşnut insan elbeHe güç bulunur. 

Yalnız ... Bir derdi var. Bunun 
için bir <:are soruvor. Fakaı, hu
nu sorarken verilecek ccvahın, 
'?Iemdertlcrine de .. faydası olaca. 
gım söyl<'mckle, sadece kendini 
diişiinmenıek faziletini de gösteri
yor. 

Oku;nıcuınuzun bildirtliı~i. an
cak burada onun e;ibi yazamadı
ğım dert, gc~enlerdc vesil biher. 
le kırnıızt biberden · ı;ahscde-r. 
ken söylediğim ve onların verdi«i ,.., 
hassanın kendiiiinde azalmasıdır. 
Bu dertten . ikayet~i olanların çok
lııi{ımu. gazcte,.-e gelen ınektuı;la
rın sayısı da göstCL·mcktedi:ı.·. 
Şu k:ıdar ki, Jıcmdertlerin en 

coğu değilse de. bir çoğu gcn~t<'r
dir. Bn savın oknvucumuz da, h<'
niiz ihtiyar denilemezse rle, elli 
b<'Ş ya~ında bulunduğunu haber 
v~rdiğine göı·e, pek te genç sayı. 
lam az. 

Vakıa. hu vac:;ta insanın yenifiı•n 
haha olmak hakkından mahrum 
kalınası lazım gelmez. :Nitekim 
flaha ileri ;\·a!51arda bile baha olan~ 
]ara hir cok misalJcr vardır. An· 
cak lnmlN· kaideden de~ildir. 

Bn bahsi tetkik etınis olan ht-. 
kimlerden hazılarrnın rh-ayetleri. 
ne göre, baba olmak kndreH yir
mi bes ya'iına lrndar artar, !.oııra 
on sene rlcğismerlen kalır. Otuz 
hl'şindcn sonra da ya,·a~ ya'\'a!j a-

zalır .. Otuz beşle elli beş arasında 
da tam yirmi yıl vardır. 

Tabii. bunların hepsi , ·asali he. 
saplar. Onların daha biiyüklJri ol
duğu gibi, daha küçükleri tle olm·. 
Sayın okuyucumuzun ~aye a-ra

dığı dert, daha gençlikte olursa, 
ehemmiyet verilmelidir. Elli be
şinde olünca, biraz da tabii sayıla
bifü. 

Fakat, tabii sayılmas!, derdin 
artık devamlı olduğuna delalet et
mez. Tabii olması, o yaşlarda pL•k 
çok kimselere gelmesidir. Sebchi o 
yaşlarda damarların sertleşıııcğc 

, başlamasıdır. Damarlar se1·tlc~in. 
ce, bütün uzuvlar islerini görın"ek
te az cok tenhelle~iı-ler. l\lidc bi
le, da~ıarlnr sertle~ince, gen~liktc 
olduğu gibi hazmedemez .... 

Bütiin hormonlar da, yas tesi
riyle, damadarda sertlik haşlayın
ca, az ~ok sekteye uğrarlar. Daha 
sonra, veni hayata ahsmış gibi, 
tekrar faali)•ete girdikleri de olur. 
Mesela on sene biisbütün halsiz 
kaldıktan sonra, tekrar haha ol
mak kudretini kazanmı~ yaşlı a. 
damlar görülmii5ti.ir. 

Damarların sertleşmesine 

karşı çan•? 
Diyeceksiniz. Bn da havntın ta

bii bir neticesi. Ona car~ bulun
saydı, ebedi gençlik çaJresi bulnn
ını:ş olurdu. 

En doğrusu, ellisinden sonra, ta. 
biati zorlamamakhr. Türlii türlü 
ilaçlardan muvakkat hir fayda 
gelse ele, neticenin iyi olacağı te-
min edilemez. Kendi k("ndine. vas
hlıkla da devam ederse, ne fıU{! 
Tabiatin verdiği kudreti sarfct
mekte ifrat olamaz. Fakat insan 
o yasa gelince, tabiat daha ziya. 
de liituf göstermek istemiyorsa: 

- İşte bu kadardır ol hikayct! 
De)·ip, gecmis zamanları hatır

lrımıya calrs;nal;dır. Ya~Jıca z:ıt-
1arııı ma1.iden söz açmayı sevdik
leri. hazılnrrnın hafırai yaznıala. 
rı da ondan değil midir? 

A rgovan Anşa (Ayşe) yüz yet
mi~ evli köyünde tekti. Za

ten onun için köylü, dana on yaşın. 
danberi ona Argovan demişti. Bir 
ilkbahardan daha taze, bir salkım 
Argovandan daha mat pembe idi. 
Gençliği talihli geçti. Babası Ay
şeyi everdikten sonra öldiığü için 
kız o günedek sıkıntı yüzü görme. 
di. Kocasının da vakti hali epeyce 
yerindeydi. 

Ayşe, anası, kocas1, üç yıl çok 
rahat, düzenli, keyifli bir ömür sür
düler. Fakat bir gün kocası Meh
metli Yemen illerine gönderdiler 
ve gittiği çöllerden, öteki Mehmet
ler gibi dönmedi. Am., kız, bütün 
öbür analar, Anşa1J r gibi ağlaştı. 
lar, sonunda yüreklerine taş bas1p 
oturdular. Barşmacaklar1, geçine
cekleri vardı. Ayşe bir dah& c>vlen. 
meği henüz aklına ~etinniyordu. 
fakat anası, Argovanın yi_rıni bir 
yaşına yeni basmış bir taptaze ol. 
duğunu aklından çıkarmıyordu. 

Vilayet defterdarlığında, kaza 
malmüdürlüğünde ve nahiyedeki 
zaptiye karakolunda yerı, itibarı 
olan Aşar mültezimi Molla Kıtırın 
oğlu bir Paşabey vardı ki, asıl adı 
Ahmetti ama babasının zenginli
ğinden, oğlunun pek satafatlı gez
diğinden Paşabey derlerdi. Paşa

bey harmanlarm aşarınr ölçmiye 
geldi, Argovan Ayşeyi gördü, göz 
koydu ve ilk fırsatta Ayseve 1af 
attı. Ayşe isitmezlikten ~eldi. Pa
şabey işi. hovardalık v~ anafo!.' or
tağı olan tahsildar Nuri Efendiye 
actı. Nuri vergi koçanlarını dol
d~rurken Argovanm anasma fıs -
ladı ve Molla K1tırın biricik oq
lunu, malını mülkünü methetti. 
Anası belli belirsiz bir sevincle: 

- Tah<::ildar Nuri F:fendi. Past'l
beyle senin için böyleler, böyleler 
derli. 

Diye kızının kovu kestane renk. 
li iri gözlerine baktı. 

A rgovan önce rearlntti Ye
men merinden dönmiyen 

kocasını acı acı andı. Anası mah
zun oldu, böyle bir yağlı paTça ka
cırılmamalıvdı. Nuri teiv~lles olın1-. . -
ya baslayınca ArE'OVıt!l bac;tan sav-
ma biT cevap taslağı verdi: 

- Bakaiım, Tanrı kısmet ettiy. 

se ... 
Tahsildar bu mi.ljdeyi Pa<:;abeyc 

yeti ctirdi. Paşa bey yarı şaka, yi1.rI 

ciddi: 
- Nuri Efendi. dedi, darılma a

ma çok avanakmışın~ 
- Böyle haber getirmE-k ava· 

naklık mı? 

- Değil mi ya? lşim kalmadı 

kalmadı da ilin dul avradım mı ni
kahlıyacağım? 

- Ya sen ne istiyorsun? 
- Argovan Anşaya gönlüm ak-

tı, şöyle böyle beş on gün bir ke
yif... 

- Hay ocağın sönmiye Paşahey 
bana apaçık söyleseneycli 

- Sen de anlayıverseneyd:. 
Niyet hayır, akıbet hayır deyip 

işe başladılar, bir yan<l'l.n . tahsil. 
dar, öte yandan Paşalv•y, Ayşeyi 
sıkıştırdıkça, sıkıştırdılar. Ayşe kı
sa kesti: 

- Ben o alçaklığı yapmam! de
di, ve elindeki keskin bağ bıçağmı 
gösterdi. 

Paşa beyle tahsild::ır kumpas 
. kurdular. Nuri ertesi gün 

Aşaköylü Ali Efeye başvurdu, lafı 
getirerek dedi ki: 

- Geçen gece Argovan Anşa bi
zi çok eyledi. (Eğlendirdi) 

- Vay! Argovan o yola düştü 
mü 

- Eskiden de neydi ki? 
- Hay canına! Şu qarip dünya-

ya bak, biz onu cami şamdanmdan 
daha doğru sanıyorduk. 

- Kafayı lutunca ağzından bir 
de laf kaçırdı, o laftan anladığıma 
göre, Argovanm gözü sende Ali E
fe. Sarhoşlukla: (Ali Efenin bo
yuna bostına, gaytan b1yıkların;ı. ca
mın kurban!) diye, diye bir oldu. 

- Uzaktan kurban olu:) duraca· 
ğına geliversin. 

=- Utanıyormuş, anlarsın ya, 
rl:ahpe düzeni. Istiyor ki, biraz 
nazetsin, sen de zorla kaldtrasın. 
Avrat işine akıl sır ermez demiş, 
Erenler. 

Ali Efe düşünceye daldı, o sıra. 
da tahsildar Nurinin ak!m:ı geçen 
sene ıssız bir dere içinde Deli _-\
ziz Efeden yediği daynk geldi. De. 
li Aziz. dere içinde yalnız yaka1a
yınca attan aşağı almış, yere y::ı

tırmış: 

~ Ulen kahpanalı! Köylüye zu
lüm edecek misin? Dip koçanları
nı yine eksik doldura~ak mısmo;

Seni domuz öldürür gibi boğazla
yım da ... 

Bereket versin yalvarıp yakar. 
mıştı da on beş yirmi chkika sü
ren dolgun bir dayaktan sonra pa
çasını kurtarabilmişti. Bu sefer 
Ali Efe sordu: 

- Ne düşünüyorsun Nuri Efen
di? 

- Çamoba köyünd~n Delı Azi
zin seninle ne alışverişi, ne vaz
geçtisi var, diye düşünüyorum. 

Sormasan da söylerim. scn~"l gibi 
bir yiğide karşı susmak erliğime, 
insaniyetliğime yaraşmaz. Malum 
a Deli Aziz Argova!l Anşaya öle. 
siye tutkun. nereden d•ıymuşsa Ar
govanın sana yandığını duymuş. 

Argovana: "Seni Ali Efe ile görür
sem ikinizin de işini oracıkta biti
riveririm!,, diyesiymiş. 

Aziz Efenin ne deli olduğunu 

yakından tanıyan Ali Efeyi derin 
bir düşünce aldı ve benzi biraz uç-

· tu. 

P aşabey Ça~obaya at siirdü. 
Aziz Efeye misafir oldu. Ak

şam yarenliklerinde söz çalımını 

getirerek dedi ki: 
- Geçende Argovan Anşe bizi 

çok eyledi. 
Neee! Argovan o yollara mı dü~ 

'ü? . 

Şimdi mi ya? D'lha kocası 

!smailin sağlığında ... 

- Hay! Töbe. töbe! Neyse, ağ
zımdan kötü kelam çıkmasın, ba
bası rahmetli iyi adamdı. 

- içi arasında sana vurgun 01-
duğunu ağzından kaçırd1. lkide bir 
"Aziz Efeye bin canım olsi bini de 
kurban, ama o bana hiç bakmıyor, 
aldırm1yor, galiba Aşakl'ıylü AH 
Efeden çekiniyor!., deyi durdu. 

- Ali Efenin bu işlerle ilgisi i. 
li;;iği ne ki? 

- Ali Efe ona yangımmş. der
miş ki, ··seni deli Azizle yakalar. 
sam, ikinizi de bir çırp.da temiz_ 
lerım!., A\•rat ta öbür yandan: 
"Onun için Aziz Efe!'l'l beni zorla 
gibi kaldırırsa, suç benden gider ... 
dedı. Durdu. 

Ali Efeyi yakından tanıyan De
li Azizi kara bir dtişılnce ~ardı ve 
beti benzi uçtu 

A rgovan A nşa bağdan gelir
kı~n, Ali Efe yolunu kesti, 

ve Ayşeyi zorla dağa knldırdı. Çev. 
re köyleri üç dört gün allak bulla!<: 
oldu. Pa~abt~yle tahsildar sorana 
sormıyana izahat verdiler: 

- Argovan Deli Azizle sevişir
lermi ş. Ali Efe, Azıze inat olsun 
için kahpeyi kaldırmı1 1 

* Argovan Anşa. tam iki hafta dö. 
şeğinde serile kaldı ve anası başu
cunda ağlıyadurdu. On yedinci gü· 
nü akşamı biraz ayağa kaltkı, iki 
kaşık çorba içti. 

O günün gece yarısı Deli Aziz 
Efe, duvardan atladı ve Argovanı 
zorla dağa kaldırdı. Sekiz, on gün 
de bunun dedisi kodusu sLirdü. Tah· 
sildar1a Paşabey yine insaniyetlik 
namına işin iç yüzünü anlattılar: 

- Argovan, Ali Efeyle aşıktaş
lık edermiş, Aziz Efe inat olsun 
i~·in kahpeyi dağa kaldırmış. 

Z aptiye çavuşu. Paşabeyle, 

tahsildardan aldığmı Ali E
feye sattı: 

- Bu kai1pe senin basını bela. 
ya sokacak. Kim bilir Deli Azize 
neler söylemiş ki, deli bozuk senin 
için ağza alınmıyacaJ<_ laflar etti d~ 
ben ağzım kapayıverdim. 

Zaptiye çavuşu bunları noktası 
noktasına Aziz Efeye cie söyledi ve 
o gece Argovanı sorgu için kara
kola çağırttı, fakat karakol yerine 
Paşabeyin odasına götürdü. Saba
ha kadar rakı içtiler. saz çaldılat", 
zorla oynattılar ve ağlattılar. 

Artlk güzel Argovan Anşa pör
sük bir deliye dönmüşUi. Ali Efe 
sorsa: 

- Senin i"in ölüyorum Efem: 
Aziz Efe ağzını arasa: 
- Bin bir Argovan, Azizım\? kur. 

tan olsuı:! 
Demiye alısmıştı. Yüz yetmiş 

evli bir köyün (tek) Argovan A.,_ 
şası şimdi yetmis kayl'm (tek ı kah
pesi olmu<:.tu. Iki Efe biraz da is
tiyerek biribirile karşılaşmak iste
miyordu. Böyle bir vaziyet pek teh 
likeli olurdu. Bunu herkes de böy. 
le tahmin ediyordu. 

Efe namzet1erinden Cevik Ha
san mert bir delikanlıydı, iki efeyı 
de çok severdi. Arkalarını bırakıp 
boşTamamıya karar veı-di. Tki koç 
yiğiti çarpıştrrmak istemiyordu. 
Eir gün Ali Efe, Argovanı bir b:ı ğ 
damına kapadı. Zaptiye ('.avuşu, 

bunu her n~sılsa Deli Azize ağzın
dan kaçırıvermiş oldu. Deli Aziz, 
hemen ortadan kaybo\lıı. Cevik 
Hasan işitince telaşa düştü. Pa
şabey, Çevik Hasana Zilli Emine 
yüzünden gizliden gizliye içerliyor· 
du, Ceviği görünce ya~·ına sokuldu 
Dereden tepeden derken sozu Jr
laya atı vereli: 

- Bir kahpe yüzünden iki ars
lan Efeye yazık olacak. 

Çevik Hasan. ilk fırsat rlakika
sında Ali Efenin Argovnnla bt:lun
duğu damm yoTuı:rc :.:o~a koşa tut
tu. On adım kalır kalm.ız iki efe
yi damın öniinde karşı karşıyı? buL 
du. Dehşet! Çeviğin tüyleri diken 
diken cMu: iki efenin ellerinde 
birer keskin, iri, kulaldı hıçak par
hyordu. Ikisinin de renkleri ucuk. 
ikisinin de gözleri ve bütün dik
kat!eri ellerindeki bıçaklarda. Iki
sinden birinin en ki1cük bir kır

rantısı, büyük ve çifte bir fcla~~etle 
bile bilirdi. 

A rgovan Anşa, duvarrn dibi. 
ne çömelmiıı, elleri vilzüne 

kapalı, yarı baygın... Ba:akbrın 

(Lı'.itfen sayfayı C'eviriniz) 
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Yem Borusu 
Yerine 
Toprak Borusu ! 

Başı 5 incide) 

- Bre mal nıUdürti! Bu t~p~ı 
köyliiye 'erecek misin 'crmıyccck 
misin! Şimdi söyle! 

Diye öyle bir telgraf çekti ki hala 
zevkini, e\ incını içimde duvarım. 
İ~tc hö~ le, bir mal müdürü her ııc 
sebche mebni is~, devleti allak bul
lak edi\ermişti. ~~~on~n.onun p.~s
tu miicbbcden ~~n gıltı ya. Koy. 
liinün ahı tuttö galiba. 

Bu sayıı> dökıncklc tiikcnmi;ycn i~
lcri bir çırpıda ve bir kaç kısa macl. 
dede halletme.sini hiikumetimizdcn 
durmamacasına ve ~·ana yakıla rica 
ctml!~ i milli vazife sayarız. 

---o---
Karaisahda Kamp 

Karaisalı (TA.'1') - Adana maarif 
müdürlüğü taraf111dan bu yıl mulıi-
1.imizde ilk defa olarak hir t::ılebe 

kampı acılnnştır. Adananın en giı. 

zel yeri olan Bi.irunci.ikte, e,,ki Amt!
rikan hastanesinde kurulan kampa 
kırk kadar talebe girmiştir. Iki mu. 

allimin nezareti altında bulunan ~o
cuklar, çok zevkli ve sıhhatli günler 
geçirmektedirler. 

Önümüzdeki yıl kampın daha faz_ 
la ragbet gorecegi umulmakı-.adır. 

---o---

TAN 

At r arış/arının 
Neticeleri 

(Bcı.ıı fi rnrıclaJ 

rni.iştcri çıkmadığı için satış ya. 
pılamadı. 

İkinci ko~u: 
Mesafesi 1800 metre olan bu ko

şuya 3 yaşında yerli halis kan in. 
giliz taylarından 3 at iştir~k etti. 
Birinciligi Atıf Esenbelin Kayası, 
ikinciliği Salih Temelin Ecesi k;'l. 
zandı. Bu ko~uda da programdan 

Akdenizin En Hikim 
Yeri ve Egenin En 
Güzel Plijı: Çeşme 

bir at noksandı. 
Ü~üncü kosu: 
Dorl ve daha yukarı ya~ta hıi

lis kan Arap at ve kısraklarına 

mahsus olan bu koşuya gene t11'0'1 -

ramdan bir noksan olarak 4 at İ"
tirak etti. Me:;afesi 2400 metre idi. 
Semsi Tanakın Bahtiyarr birinci, 
Recebin Ceylanı· ikinci ve Hasan 
Mutlunun Karakuşu üc;unciı geldi. 
ler 

Diircliincii ko u (Y41lo,·a ko-:usu): . J İki ya!ıında hiç koşu kazanma. 
mış İngiliz taylarına mahsus olan 
bu 1000 metrelik koşuya 4 at ye. 

Çeşme plajında serlnliyen /zmirliler 

rine, 3 at istirak etti. Birincilıgi lzmir (TANı - Çeşme. cogra!i 
Fahri Altının Sibeli, ikinciliği Fik- durumu itibariyle tabii bir üs ve 
ret Altının Sigetvarı kazandı. Akdenizin en hakim bir yeridir. 

Besinci kosu (Handikap ko:~usu): Korsanlık bile Akdenizde ilk defa 
Programda 7 at yazılı olduğu Çeşmeden başlamış. burası ticaret 

halde bu ko~uya da ancak !) al iş- gemilcrinı haraca kesenlerin mücia. 
tirak etti. ·Mesafe 1400 metre idi. faa kalesi ve sığınağı olmu~t:.ır. 

Çe!irne ile Ildır arası, 12 ıni1 u
zunluğunda büyük bir körfezdi r. 
Kör!ezln bir <;ük girinti ve çıkıntı
ları vardır. Önündeki küçük, büyük 
on sekiz adacık ta. körfezi tamumfy
le müdafaa ve muhafaza edebilecek 
vaziyettedir. 

Arapklrde Bağ Hastahğı F'. L. KaraO·manT!'I Nh'v8fta31 M.. <_:eşm.Un lılilMtan evvelki ismi, 
Arapkir (TAN> _ Bır ayclaıthcri rinci, Fehmi ve Arif Özün Ökesi Keses'tir. İyonyalılar zamanında 

Akdenizin tabii üsleri olan Çeşme 
ve Marmaris, Osmanlı Imparutorlu
ğunun uzun zaman Akdenizde haki
miyetini temin eylemiştir. 

fasılalarla devam eden fliddPtli fır. ikinci Kanberin Yıldmmı üçlinci.i kırmızı taş veya tepe manasına ge
tınalnr, mahsule bir çok zarar verip geldi. Saat 5.30 da koşular tamam •. len (Erza) ·ismini taşımış, buraya 
durmaktadır. Arapkir iktısJdiyatın- landı. Kaprini de denmiş ve bunı.tt ınede. Çeşme, ayni zamanda dünyanın 

en güzel plajına da :sahip bu11,mu. 
yor. 

da mühim bir mevkii ulan üzumlcr. Yüzme Seçmeleri niyet yatağ1 olmuştur. 
külleme hastalığına tutuhnustur. Su sporları ajnnlıgı taraftnclan Osmanlı lmparatorluğunun son 
Geçimi bu ytizden olan aileler muş- tertip edilen İstanbul yüzme şam- devirlerinde Gifre kump.rnvasına 
kül vaziyete düşmüşlerdir. piyonlugu secmc müsabakalarına Çeşme surlarının taşlarını sökmek 

Sebzeler ve meyvalar ela fırtına. dün Besiktaş klübii havuzunda imtiyazı verilmiş ve sökülen taşJ;ır, 
dan müteessir olmuştur. mr ziraut ki.ıcı.iklerlc klüp harici yıizlıctiler İzmir. İskenderiye limanlarının in. 
yeri olan Arapkirde ziraat memuru arasında devam edilmiş ,.e aşağı- şasında kullanılmıştır. Bu .ırada pek 
bulunmamasının zararları gôrl:lt.i- daki dereceler alınmıştır. Kliıpler kıymetli tarihi eserler de y1tbancı 
yor ve baglarda hastalıklarla nıiıcu- arasınd<lki seçme müsabakaları ii- devletlerin müzelerine taşınını~tır. 

Bugün esaslı olarak tahkim edi
leceği ve Akdenizin Slngapnr'u ha
line getirileceği söylenen Çeşme,, 

bundan sonra da eskisi gibi mühim 
rol oynıyacak ve Akdenizde kuvvet. 
li bir müdafaa üssü haline gctırile
cektir. 

~k~i~m~o~ 
1 
nümü~~icumarte~günü yç~ =================~============~ 

lact0k0ıı;;rtiistii kiiçiikler: Şuracılarla Bir Hırsız Bir Buçuk ! -

ha carpıştlğmr. ha carpışaca~ını 

bekliyor. Iki efe tek sôz söyl~ml
yor. Belli ki, bıribirine kıyıv kıy
rnamagı bir kere daha duşüni.ıyor
lar. 

Çevik Hasan yetişti. Cılgınq bir 
utlılrşln ortalarına girdi ve titriyen 
bir sesle haykırdı: 

- Ikiniz de buyü~umuzsimüz 
Ikiniz de nğomızsınız, ikinız de yı. 
git arslanlarsınız. Yedi kaza irirıde 
un alan efelcrsiniz, Tanrı askına, 
ana yuı t aşkına biri birinize kı} -
mayın! Biz, yenice yetişeol.:r sizler 
den ornck alacağız. Bir eteği kanlı 
kahpe yuzi.inden iki ,,n ıh çarpıs
masın. 

Efelerin ıkisi de sozTusmİ§lcr gi
bi bi:r tek sey sordular: 

- Peki ama ne olacak? 
- Ben ışı en doğrusuna bagla-

rım. Yalnız ikinize yazık olm~sın. 
- Nasıl bağlarsın'? 

- Tşte boylc bağlarım. 
Dedi -.e belin<.7en simşek c~"luk

lugu ile cektiği rıltı patlnrınm altı 

kur;~ununu da Argov :ı.n Anımnın 

dizlerine eğilmiş kafo.,ın, sıktı. 

1 ş işten gecmisti. üçii de Ar
govan An~anm kanlar i

cinde iki bUkli.ım olmuş cesedinin 
önüne geldiler ve: "Simc\i ne ya
pacağız'!,. der gibi bak1stılar. Her
kesin kulağı kirişteydi. Civar bağ. 
lardnn, tarlalardan koştular. Zaµ. 
tiye müfrezeleri üşiiştü. Dam sa
rıldı. Iki efe suçsuz olouklarını bi
lıyorlardı, fakat kendileri icin fe
dakarlık eden toy delikanlıyı kur
tarmak gerekti, bu ytizc.leo zaptL 
yelerle zaruri bir siluhlcışmıya tu
tustular. 

Çevik Hasan göğsünden nldığı i-
ki martin kurşunu ile ölclu. Ali e
fe yaralı olanık yakalandı. Deli A
ziz dağlara çekilip eşkiya oldu. On 
bes yıl hapse mahkum odıleıı Ali, 
bir kaç yıl sonra yattıgı duvarları 
küflu cezaevi koğuşun~cı öksurc, 
oksiıre kan tukürmiye ba6ledı. 

Millı ;ı.rncadelenin b ışında Aziz 
Efe Aman c!iiedi. Atatür1t onu af
fetti. Milli mucadele cephelerinde 
ı..rslanca carpışıp çalış:ın Aziz ça. 
vuş, şimdi çok ihtiyar gi:ıriınmek
tedir. Ankara vilılyeti,ıin bir bucu
ğında tiftikçilik, davarcılık eder. 
Bir kaç yıl önce, bir haİta için ha. 
na misafir gelmiştl. 1kinci gec<> bu 
hikaveyi kurcalayıp bir daha ken
di ağzı~dan dinlen~e!t istedim. 

- Biraz yorgunum, dedi, yoı.rın 
ak am anlatırım. 

Erte::rt j!Ün gitti ve hala gorün-
ment 

1 Maruf rBesikta~) 1.12. 2 -- Bir Hasbihal Seneye Mahkum Oldu 
Necati Beşikta§), 3 - Cemul (De. 
mirsport Başı 5 incide) Evvelki gün Yedlkule haricinde 

ıoo sırtfüiü kliiı> harici: athıclınız?" Sert, sert: "- Eh ... Ne bahçıvanlık eden Omere ait kulübe. 
oluvor?" "- Bu balH·e ı;izln mi?" nin kapısını kırmak suretıle içeri gi-

1 - Murat 1.26.2. 2 - Adnan. 
Ka"larını çatarak: "- Ne <;ıkar? .. rip muhtelif eşya aşırdıktan sonra 

200 SPfhC t kfü;üklcr: ~ 

ı "- Ne çıkacak, kabalık çıkar!" kaçmak üzere iken yaknlanaıı sab1· 
1 - brahim (Beykoz) 2 45, 2 ~ - -

Bedri (.8cykoz), 3 - Artin <Bey. Genç efendi ev hanımına: "- Sura. kalılardan Hasan, dün cUrmü mt-şhut 
koz). mahkemesine verllmlştiı:.. 

la bak! Ben de seni bir ~ey zmınct-
200 "erbcst kliip harici: Yapılan duruşma neticeı;;indc He. alm!" diyor \'e ~·oluna devam edi-
l - Mahmut 2.26, 2 - Sadul. sanın suçu sabit görülmüştür. Şim-

yor. Bu genç zabıtaya geçse zulüm 
lah. diye kadar buna benzer bir çok hır-

4x b k k ki Y<lpacak, maliye memuru olsa riişHl 
200 ayra üçii er: sızlttt vakalarının faili olduğu, tev-

1 B k t k ? l' k alacak, bu genç fena yeiisiyor! Ka. - ey oz a ımı, ~ - 'lCY ·oı kifhaneden verilen rapord:rn anlaşıl-
t 1 3 n 'kt t k lelerini yumrukla müdiifaa eden a onu, - '"'eşı ııs a ıını. dığmdan Hasan 1 sene 7 ay 13 gün 

Sıı tapu müsnbakası: sporct1ları hatırlamıyor ınufqnuz? 

S ı k B k ·ı B 'k Ahla~k \'e ın•·ıaşeret ierb1• ... , - ··. ''lck- müddetle hqpis cezasına ~arpılmış, on o ara ey oz ı e esı ·t;ış ~ .T ı~ 

ki.içtikleri arasında yapılan su to- tep valnız _yeni gençliğin ka(usmı derhal tevkif olunmuştur. 
pu maçını Beykoz 5 - 1 ka:r.aımııs- değil. yeni cemiyetin ailesini de vli· --~-O'-·---

Egede Çekirge Müc.ade lesi 
İzmir, (TAN) - Egenin muhtelif 

tır. 

----oı---

İSİkle+ Mukavemet 

Yarışında Neticelar 
Bisiklet Federasyonu tarafından 

tertip edilen Türkiye mukavemet 

birinciliği 14 bölgenin iştirakilt: 

dün Topkapı ile Silivri arasındaki 
150 kilometrelik me;,aie üzerinde 
yapıldı. 

Müsabakaya 28 bisikletçi istirak 
ctmi· ve yariş Ütin scıb::ıh saat 6,30 
da hıışlalJlıştır. Yarıştan evvel ge. 
çen sene vefat eden bisikletçinin 
hatıras'tna nürmeten bir dakika 
süklı t edilmiştir. 

Yarış bi.iyük bir inti7.am içinde 
cereyan etmiş, yalnfz Konya bisik. 
letçilerinden Ahmet mÜe$sif bir 
kaza geçirmiş ve kolu kırılarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 28 yarış
çıdan on beşi müsabakayı ikmal el
mistir. 

Neticede Ankara bölgesinden 
Orhan, Beş saat iki dakika 15 sa
niyede birinci, Eskişehirden Faik 
bir metre farkla ikinci yine Eski
şehirden Sabahattin i.'içl\ncü ol
ınL1stıır, 

Takım itibarile Orhan, Osman, 
Nuriden ınurekkep Anlrnra ekibi 
birinci. Bayram SMleyman, Nihat
tan mürekkep Izmir takımı ikinci 
olmustur. 

Mıısabakahlrdan sonra, Bisiklet 
~·ederasyonu tarafından sürnt ve 
mukuvemet )·arışlarıntla birınci ve 
ikinci gelenlere kupaları verilmiş
tir. Diğer müsabıklar da birer ma
dalya ~lmışlardır. 

Serbest Güreş Seçmeleri 
İstanbul Gi"ıres Ajanlığı tara

fından tertip edilen serbest gü.reş 

cıu!e ~etirmek lazımdır. Bhe ö;vlc 

geliyor. Kııılalardan, ıtskeri \e sivil 
mekteplere k"dar yüılcrçe miiesse. bölgelerinde yapılan çekirge müca
sel'inde yemekhane olan bir memle- delesi SOl'l ııa!haya girmiştir. Izmir, 

ketin en yetişkin unsurlarının, hatta I Ay~ın, Manisa ~e Mu.ğl~ viluyetlcri 
yüksek makamlara çıktıkları zaınnn çokırgeden temızlenmıştır. 
dahi, bir öğle yemeğinin en basit iş. 
lerini bir türlü beceremediklerini 

görmek hazin değil midir? Bize, bir 
zamanlar, ziyafetlerde vahut kabul 
resimlerinde bir Avrupalıya benıi
)'Cn bahriye zabitleri Şevket be)·İn 
bahriye mektebi müdlirliiğUnü hatır
fahrdı ve, ei'er miiıntaz bir muhitten 
değil iseler, tavırlarına kadar her 

şeylerini müdürlerinin disiplinlerin(• 

borçlu idiler. Kadı nlı erkekli seya

hatlerde en nadz merasimi bilme
mek yilzilnden gülünç oluyoruz. Bu 
da muaııerct kısmı! 

Ahlak ve muaşeret terbiyesi \'e a
dabı? Eğer bunu eski aile zaten bil
miyor, yeni eile öğrenmemişı.e (bit. 
tabi ekseri:reti kastedivorur.). rij-rete. 
cek olan ınüossese hangisid ir? Tt\rk 
cümlesinden " .. ulan., ı çıkara<' ak di
siplini nerede anyacaau? 

Kadro tahsilsizlikton nasıl feryat 
ediyorsa, ev, l'okak ve umumi miies· 
seseler ahJak ve mua~eret terbiyesi. 
buhranından ciyle feryat ediyor! 

seçmderi dün Sü'.l•ymaniye klübU 
lokalinde başladı. Müsabakalara 
Kasımpaşa, Beykoz. Dıunirspor, 

Barutgücü, Kadıköy ~par, Doğan
spor, Beşikte.t kli.~Jl~rinclen olmak 
üzere 74 gi.ıreşçi iştirak etti. 

Dün yapılan elemelerde 56, 61, 
66 kiloların birinci devre müsaba. 
kaları nihayetlendirildi. Diğer s1k. 
letler elemelerine salı gı.inl.i akşamı 
başlanacaktır. 

lzmlrde Zehirli Gaz 
Maskeleri Sahhyor 

İzmir (TAN) - Kızıla-y kurumu, 
İımirde de halka gaz ma?kesi satıl-
masım emretmiştir. Satışlar, K1zı

layın lzrpir şubesinde yapılacak ve 
bir maske 6 liraya verilecektir. 

Resmi memurlar ve muht~Uf mü-

essesat ve şirketler memurları içln, 

sipariş edilen maskeler gelmiş, sa
hiplerine tevzi edilmiştir. 

-o-

Konya Parti ve 
Ev Relılikleri 

Konya (TAN) - Bölge C. H. Par
tisi müfettişi Şevket Odülün huzu

riylc yapılan içtimada, vilayet Par. 

ti idare heyeti reisliğine Halkevi 
reisi Halis Ulusan, Halkevi reisliği
ne de tarih muııllimi Ferit Uğm se. 

31 - 7 • !)3!) 

lngiliz • Sovyet 
Müzakerelerinde 

Son ihtilaf 

Jandarma 
Okulunda 

Diploma Verildi 
(Başı ı i_\ıcide) (Başı 1 incide) 

gibi, Baltık devletleri ricalini Berli
halk alemile karşılaşacaksınız ve iı-
sayişi idare makinesinin başına ge~e

rek ameli hayata atılacaksınız. Bu 
ödevinizde muvaffak olabilmek için 
her zaman gözönünde bulunduraca
ğınız esas şudıır: 

ne davet ederek, onlara meınlcketie
r1nin Almanyaya ilhakını imza etti
:·t>bilir ve sonra taarruza ihtiyac kal
maksızın bu memleketl~!'i i~gal ede. 
bilir, 

Sovyet Rusya, bu veyn bunlara 
benzer şekillerde dah\ Baltıl~ dcvlct
lE.->rinin istiklôlini lhltı1 eder bir har€
kot vuku bulduğu takdirde, bunun 
tecavüz telakki edilmesini ve mütte~ 
fiklerin derhal harekete geçmesini i
cap ettiren bir sebep olarnk kabul o· 
lunmasını istiyor. 

Her türlü idare sistemi yapısının 

en kuvvetlisi ve en sağl<ıml, temel
leri halkın kalbinde olanıdır. Halk
tan kuvvet almıyan her te~ebbüs ek. 
seriya akamete mahkumdur ... Mai. 
yetindeki efradm ve mıntakasmdaki 
halkın sev~i ve itimadını kazanamı. 
yan ve kalblerini teshir edemiyen 
bir zabıta amiri birçok işlerinde hüs
ranla karşılaşır. İnsanların kalpleri. 

Ingilizler ve Fransızlar ise, Baltık 
dt:vletlerinin istiklalini garanti etme. 
yi kabul etmekle beraber, SovyetJe_ 

a~ılamıyan ve içine girilemiyen, ıne. rin bu teklifini kabule yı:ıııclşn'ıyor
tin bir kaleye benzer. Bu kalenin a- hır. Çünkü Sovyetlerin bu teklifinde 
nahtan, fazUettir, nefis foragatl<lJr. Moskovanm kötü niyetini seziyorlar . 
Kısacası, güzel huydur, Onlara göre, Moskovanm tecaYüzü 

Emriniz altına girecek yurt yavru. b~ı kadar şi.imullu bir anlavıı;l.1 kabul 
larını. yalnız canlı bir makine gibi ettirmek istemesi, bir harp vesile~i i
kullanmayınız. Bunların d8. yurtla. cRdmı kolaylaştırmak içındh·. Yarın 
rına hizmet icin toplanmış ve her bi. Baltık devletlerinden herlıanbi bil'i
rinin, sizin gibi, bir izzeti nefis sahi- sinin Almanya ile siyasi bir anlaşma 
bi olduğunu gözönünde tutunuz. yapmasını, hatta ticari ınüıakerelere 

Halka karşı olacak muamelenizdc; girişmesini bir tecavüz telakki edc
bunların clamarlarında dolasnn ka- rc:k Sovyetler harekete gec;ebilir ve 
nın, her zaman hakim yaşama,ğa alış- Ingiltere ile Fransayı da harbe sii. 
mış ve fakat, kalben bağlandığı kim. rükllyebilir. Halbuki Ingi!ter~ ve 
seler icin kanını dökmekten çekin. Fransanın gayesi harp eiınek değil, 
memiş bir neslin temizkanı oldui:runu sulbü temin etmektir. 

unutmaymız. Cümhurivet devrinde ·işte evvelki akşam Fransız liarL 
büyük bir huzur ve refaha kavuşmuş ciye Nazırı Boıınet'nin parlfımento

olan bu mukaddes anayurdun, daha da bahsettiği ihtilfıfh nokt.ı budm. 
çok yükselmf!ı:ıi, refahının daha çok Ve bu nokta kolay k"llay h<ılledi
artması ve her türlü dü§manlara kar- Iebilecek bir dava değildir. 
şı korunması, bu asayiş ve huzurun Onun için bizce Ingılız - Sovyet 
devamile mümkün olur .. Yurdun, bu müzakerelerinin bittiği, anlaşmanın 
en önemli ve en serefli ödevini o- imıa edilmek üzere olduğu hakkında 
muzlarımza aldığınızdan dolavı siz. verUen haberler fazla nikbinanedir. 
leri tebrik eder ve son söz olarak Mo~kova henüz bu hususta nikbinli-
şunları söylerim: 

Hepinize can veren ve mesut yaşıı
tan yurdumuzu. çok sevinıı, hayat 
çok tatlı bir şeydir. Bunu dil çok se
viniz, fakat bu seygiyi, siıi faziletten 
ve ynrda hizmetten alıkoyan11yacak 
şekilde sınırlayınız. 

İsmet ve iffet remzi ve canlt tim. 
sall olan değerli şefimiz İnı'\nü, başta 
olmak üzere bütün büyüklerimizden 
görmekte olduğumuz fazil~ı ve ·alış. 

ma örnekleri rehberiniz kanun ve 
Yicdan, önderiniz ve Ulu Tanrı ~nr
dımcınız olsun." 

Dahiliye Vekilinin sözleri 
Bundan sonra Dahiliye Vekili r"'a. 

ik Oztrak şu nutku söylenıi~tir: 
"Sayın davetlilerim1 

Karşınızda gördüğiiniiz gr.nç su· 
brıylar Harbiyede bir Tih·k subayı L 
çin lazım olan bilgi ve terbiyeyi aL 
dıktan sonra, bu ınüessf!s~de jandar
ma mesleği için li.izumlu olan bilgi ve 
terbiyeyi edindiler. Devletin bir jan
darma subayına verecegi hii.iün va. 
zif eleri-ve mesuliyetleı-i kabule ehli-

yet kazanmış oldular. 
Bugün huzurunuzla şerl'Jf verdiği-

ı•.iz bu tören işte bu ehlıyetin maddi 
ifadesi olan diplomalarn tevzi! kin 
tertip edilmiştir. Bunda hazır bul~n
makla bu genç htzmet Uftı>tırlarını ve 
beni taltif buyurdunuz. Jlcpinizc te
şekkürlerimi arzederim. 

Genç jıındarma arkadaşlarım, 
Şimdi size tevdi edil<:!cak olan dip

lomalar çok mühim saliıhiyetl•ri i. 
fade etmekle beraber she çok ağır 
mesuliyet ele tahmıl etmektedir. Sa
H;hiyetlerinizi kullanırken bu ehli
yl'ti daima hatırlamanız llzımdır. 

Arkadaşlar, 

Diplomalarınızı ellerinizQ aldıktan 
sonra her biriniz verile(!ek vazlfenin 
başına gideceksiniz. Maiyetlnizd<! er
ler bıılunacaktrr. Bunlar milletin si
zo emanetidir. Onlan kendi evlaila
rınız gibi koruyac'1ksıntz ve da!ına 
mnJete faydalı olacak t:ırzcla çalıştı. 
r~cf.lksınız. Biliyor musunuz ki, jan
darma, polis vazif~ı;ilo de mükellef
tir. Bu sıfatla yurt tçincle emniyetin, 
huzurun ve sıhhatin muhafızı olacak
sır.ız. 

Jandarma, nizam uns!tı·udur ve 
devlet kudretinin tims!\lictir. Niıam 
unsuru bizzat muntazam, nizama ria
yetli ve bu hu!tUfta herkese nümune 
olmanızdır. Kuvvet timsali olmak i· 
tlbarile mevkiiniz c:ok mühim ve na
ziktir. Kuvvet, vakar ister, temkin 
iı::ter, itidal, basiret ve ı'l'ezaket ister. 
Temsi1 ettiğiniz kuvvet, milletin 
emanetidir. O, ancak devletin ve 
milletin yüksek menfnat\cri icap et
tiği zaman ve devlet kanunlarının 
emrettiği hallerde hare!ı::ete gelir. 
Sahsi garez ve menfaate alet olamaz. 

ğini bildirmemiştir. Meseleyi bngün, 
Iı:giliz Bal'vekilinin Avam Kamara. 
sında Ingiliz - Sovyet ml.izakcreleri 
hakkında vereceği izahat l<:!nvir ede
cektir. Müzakerelerin istikbali hak
kında ancak bu izahatı clinledlktEın 

scınra doğru bir hüküm vermek mi.im 
ktin olaeaktır. 

Bir kaç hafta evvel yı,ınınızltaki kar -

deş müessesede, Polis ~1stlti.isUnde 
söylemiştim. Zabıta vazifesi zahmet

li ve hazan tehlikelidk Fakat vatan 

hizmetinde zahmet ve tehlike ağırlı

ğı nisbetinde zevklidır, şereflidir. 

Muvaffakıyet için en büyiik rehbt>r 

vıcdanlarınızdır. Vicdanınızı faaliyc· 

tinde serbest bırakınız Kendinizi dai

ma onuıı murakabesi altında bulundu 

runu~. Onun irşat ve ihtarlarına u

yunuı, O, sizi iyiye, daıma muvaffa
kıyete göt[ıriir. Vicdan aldanmaz bir 

murakıp ve aldatmaz bir mür§ittlr. 

"A dalete dayanan nizam,, 
Arkadaşlar, 

Yukarda söylediğim gibi niza 

unsurudur. Fakat bizim 

olan nizam, cebir ve zora değil, ada 

Jete dayanım nizamdır. Ve f\ncak b 

nizamdır ki, yurtta huzur ve rcfo 
yaratır. Bu nizam ancak Büyii 
Şefin 12 teşrinisani 038 tarihindak 

nutkunda. ifade ettiği gibi "Anar~ 
den ve cebirden uzak, bütün vatan 

daşlar için müsavi bir emniyet havn 

sı içinde" doğar ve yaşar. İşte b 

büyük gayenin tahakkukunda sizi 

rolünüz mühimdir. Cümhuriyetimi 

zin yüksek kurucusu bu kı:'-·metli 

seri Türk gençliğine emanet etmişti 

Siz o gençlikte birer mevkii nıahsu 
sahibisiniz. Büyük Şefin bu ulvi s 

sinin aksi kulaklarınızdan uzak k;:ı 

mıısın. Baş1m1zda bulunmasında 

yalnız iftihar değil, ayni zanı<ınd 
huzur ve itimat ta duydıığımıuı Mil 
Şefimiz Büyük İnönü gençlikten ah 
lak ve fazilet, vatan hizmetinde, sad 

kat ve fenıgat istiyor 
Arkadaşlar. 

Sizden söz istiyorum. 
rektife uyacağınızı vaad edi)t>r mu 
sunuz? Bir senedenberi siıi ,cfkatl 
şinesine basıp yetiştiren bı büyü 
müesseseyi sözünüze şahit tutuyo 
rum. Hepinize vatan hizmelnde m 
vaffayiyet ve verdiğiniz özün er 
olmağa mazhariyet dilerin 

Dahiliye Vekilimizin utkunda 
sonra Büyük Millet Mefüi Reis 
Abdülhalik Renda genç sub:ıvlar 
diplomalarını tevzi etmi ve davetr 
ler büfede izaz edilmişlrdır 
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LIM.ON CICEKLERI HASAN KOLONYASININ 
B · A ed · t' d b'ıle tesadiif edı"Je ....... .., H,. stalara hayat ve 11.ifa veren sin;rleri teskin eden, ruhi ıstırabları azaltan hu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve enzerıne vrupa m en1ye ın e .. .. •• .,,.... ... T , • • : 

meftun memleketlerine hediye olarak göndriyorlar. Denebilir ki Jngiltere, Fransa ve bütün yüksek miHetlerin kolonyalarına fa ıktır. , 

LiMON CICEKLERi 
NE S R 1 N Kolonya ve Losyonları HASA ı Yavrusudur 

Piyasada Nenin ayarında nefiı ve ucuz Kolonya ve Losyon bulmak mümkün değildir. Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokuları herkesi 
hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir .• 

~Oeylet Deiniryolları ve Ljmanlan işletryıe ·.U: idaresi ilanları 
Bir yıl içi11de hmit deposu nam.ına gelecek olan takriben 5000 ton 

maden kömürünün 3700 tonunun lzmite ve 1300 tonunun da Adapa
zarındn vagonlardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömürlerin yine 
ayni yerlerde yerden makina ve icabında vagonlara yükletilme İf:leri 
açık ek iltme suretile 7 /U/ 939 tarihinde saat 15 de H. Paşada sur bi
nasında birinci işletme komisyonu tarafından münakasaya ko~r •• ustur 

Muhammen bedel: Beher tonun yüklemesi 40 ve indirmesi de 30 
kuruştur. 

Eksiltmeye girmek isti:ı.•enler kanunun tayin ıttiği 
262.50 liralık muvakkat tcMinatlarile birlikte ek:iiltme 
edilen saatte komisyona müraccıatları. 

vesaiklP. ve 
günü tayin 

Bu işe ait ~rtnaıneler komisyondan ve İzmit deposile 
istasyon şelliginden par::ısız olarak verilir. 

* 
Adapazarı 

(5245) 

Muhammen bedeli 1170 lira olan 5000 kilo makasdili ve yatakları 
için plombajin ile 100 kilo ali.iminyum toz yaldız 8.8.1939 salı günü sa. 
at (l0,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usuliyle sa tın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin 87 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek:;iltme günü :;aatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Hu 1şe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadı~ (5484) 

1f.. 
Sıvas Cer ate1~1erinde dahili şose ve beton yollarının inşsatı Y.apa. 

lı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye l;onmuitur 
l - Bu işin muhammen bedeli 73.000 "Yetmiş üç bin,, liradır. 
2 - lst"'klileJ.· bu fşe aıt şnrtname vesair evrakı Devlet Jcmir yol

larının Ankara, Sirkeci ve Sıvas veznelerinden 3.65 lira bed~l muka
bilinae alabilirler. 

3 - E~siltme 8 3 '9~9 tarih•ndo salı günü ::;aat 16 da D. D. Yolları 
)Ol dairesinde toplanacak nıerkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icJn isteklilerin teklif mektuplnrile bir
likte aşağıda yazılı tcminu1 ve vesaiki aynı gün saat 15 e !(adar ko. 
misyon riya etine tevdi ctınış oln1aları la~mdır. 

A - - 2490 sayılı kanuna t:ygun 2900 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ett; ğ" vesikalar, 
C - Münakalat Vckiilet!nden alınmış bu işe mahsus ehlivct ,;esi. 

~a~ı "~hliyet Ycsikasr için ih::.le t<.rihinden en a~ sekiz gün evvel bir 
ıstıda ıle Münakalılt Vckitletıne müracaat olunması,. (3!99) (5417) 

.\' 
Muhammen bedeli 2500 lira olan bir adet Metal izabe ocağı 8 cvlul 

.ı939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 187.50 liralık mU\·akkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni g-Qn saat 14 de kadu 
komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler p~rasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay. 
darpaşada Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5523' 

• 1 - Şartname, pJAn ve ke fi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddele. 
rin nakline mahsus tekneye konacak bir adet motör kapalı zarf usulile 
ek iltmeye konmuştur. 

II. - Muhammen bedeli (17957,50) lira muvakkat teminatı (l346,8İ) 
liradır. 

III - Eksiltme 24 VIII, 939 Perşembe günü saat 15 te Kabataşta le. 
vazım ve müboyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, plıin, keşi!nameler hMgün levazım ~ubesl müdürlı..iğü 
ve~nesinde 89 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler muhürlü teklif mektuplarım kanuni ve. 
saikle ' ~ 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur komisyon başkanlıi?ına makbuz mukabilinde vPrml'.!leri ı;;_ 
zımdır. (5563) 

Kayseri lskcin Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayseri vilayetinin Pınarbaşı kazası mer

kezinde 20 çift, Kaynar nahiye merkezinde 15 çift, mezkur nahiyenin 
Tersakan köyünde 10 çift, Panlı köyünde 15 çift, Pazarviran nahiye i 
merkezinde 16 çift, Viranşehir nahiyesinin Pöhrenk köyünde 12 çift ol. 1 
mak üzere 88 çüt kagir ve Kaynar nahiyesinin Beserek köyünde 15 çift 
ve Biınyan kazasının Sarıoğlan nahiye merkeı.inde 18 ci!t ki cem'an !13 
çift de kerpiç göçmen evleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli 62.394 lira 16 kuı-uştur. 

2 - İnşaat 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul. 
muştur. Toptan veya köy itibarile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3 - Yapılacak evlerin keresteleri istasyonlarda teslim şarttle hükft
mct tarafından verilecek ve bir diğer bilumum malzeme ve işçilik mU
teahhide ald olacaktır. 

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

5 - Eksiltr:leye iştirak edeceklerin bu işleri yapabileceklerine dair 
Nafiadan ehliyet ve Ticaret Odasından alacakları vesikaları ibraz ede. 
ceklerdir. 

6 - Teklif mektuplarile 4369 lira 71 kuruşu muhtevi teminat mak-

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuv
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderir. 

iNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

l - Kc~ff ~artnamc ve plan mucibince idaremizin Kastamonud<t 
yaptırncağı idare binası kr-pPlı zarf usulile eksiltmeye konmuştl.r. 

11 - Keşif bedeli :?3.G!J2 45 mcvakknt teminatı 1776.93 li'rndır. 

III - Ek iltme 7, \TJIİ/030 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda 
Kabata~ta lev:u.ım ve mubn~·uııt şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılncaktır. 

IV - Keşif; ~artnaıne ve nlfır,!ar her gün levnzım şubesi veznesin. 
den ve lzmir Ankııra, Knst monu bu~üdürlüklerinden 118 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

# 

V - .Münakasaya girecl"klcr tr.ühiirlü teklif mektubunu kanuni \'C. 

saikle % 7,5 güvenme parası mabuzu veya banka teminat moktubunu 
ve şartnamesjnin F . fıkrasında bildirilen vesilrnyı ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur komlsyon baŞ-
kanhğına makbu;ı: mukabilinde vermeleri füın olunur. '530!)) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

İşletme 
ilanları 

Vapurların Haftalık Hareket Tarifesi 
31 Temmuzdan 7 Ağustosa kadar muhtelif hatlara 

kalkan vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saa+lerf ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına Snh 12 de ('l'arı), Perşembe 12 de (Kara
deniz), Pazar 16 da (Tıı·han). Galat.i nh
tımından. 

Bartın hattına 

lıınit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

lrnro:ı hathna 
Ayvalık hattına 

- Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (An
talya). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve pazar 9.30 da (Uğuı l 
Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diııer gunler n.43 de 
(Sus) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi 
ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 de (l\hırakaz). 
Çarşamba postası 'l'ophnne rıht1mınd an ve 
diger postalar Galata rıhtımından . 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 oe <M·a
rakazl, ayrıca Çarsamba 20 de tAntal.·aı. 

Cuınurtesi 20 de (Bursa). (Marakıız) Galata 
rıhtımından, diğerleri Tophane rıh tımından. 

- Sdlı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane nh. 
tıınından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından 
Çaışamba 15 cie (Kemal), Cumartesi 15 de 
/Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir Sür'at hattına - Pazar 11 de tEgel Galata rıhtımınrfan. 
l\lersin hattına Sah 10 da <Çanakkale), Cuma 10 da (l\Icr. 

sin). Sirkeci rıhtımından. (5733) 
NOT: 

Vapur seferleri hakkmda her tiirlü malümat aşağıda telefon r.u
maraları yazılı acentelerden ö~renilir. 
Karaköy At'cntoliği Knrakiiy. Köprü hası 
Galata AcenteliRi Galata. lstnnhul Mıııtaka 

Limnn reisliği bina ı al
tında 

42802 

irkecl l'olrn salonu 
401:!3 

:?2740 buz veya mektuplarının kapalı zarf içinde yukarda yazılı gün ve saatten irkeci Acenteli~! 

bir saat evvel iskan müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edilmiş ...._~----••••••••••••••••••••••••-' 
olacaktır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden H Ok 1 
bir saat evveline kadar iskan müdürlüğüne gelmiş olması lazımdır. Pos- arp U U Komutanhğından: 
tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Buna aid fennt hususi 
şartnamelerle plan ve projeleri görmek ve fazla malümat almak iste~ 
yenlerin Kayseri i kin müdürlüğüne ve Ankarada iskan umum müdür-
lüğü fen heyetine miir;ır:uıfoırı i1:'.in. nlnnıır "5567 .• 

Harp okuluna 15 Temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 
muamelesi "eylul 939., nihayetine kadar uzatılmıstır. Askerlik şubeleri. 
ne ve Ankarada bulunanların Harp Okuluna müracaatları fl~n olu. 
nur. "179,. "5551 .. 

Çoruh Devlet 
Amirliğinden: 

Orrnan işletmesi Revir 

Ulus. Cümhuriyct ve Tan gazetelerinin 20, 25, 30 Haziran ve 5 Tem. 
muz 939 tarihli nüshalarında neşrolunan "Borç.icada kurulacak kereste 
fabrikası için satın alınacak lokomolıil vesair ormancılık aıat ve ede. 
vatı" hakkındaki ilanda zikr~dilen teklif mektuplarını verme müdde. 
tinin "'Örülen lüzum üzerine 10 Ağustos 1939 tarihine kadar uzatıldH?1 o 

ilan olunur. 115455,, 

6/j ........................................ ~ 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,0001000 Türl< Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 o;ıı 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zirant llıınlrnsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he aplarında en 
az 50 lirnı.ı hulunanlara senede 4 defo çekilecek kur'a ile aşağıdnkı 

4 

40 
100 
120 

160 

Adet 
,, 
.. .. 
" .. .. 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

ı.ooo Lirahk 4,ooo 
GOO ,. 2,000 
250 " 1,000 
100 .. ,, 

40 
2ll 

,, 4,000 
,. 5,000 
,, 4,800 .. 3,200 

Lira 

" . 
" -• 
" .. 
• 
" 

DIKKAT: Hesnplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar cnede 4 defo, ı Eylfıl, ı Blrincikanun, l 1\lart \'O 1 lluzmın 
tarihlerinde (ı•kilet'ektir. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - Yerli malı yüzde 99 saf 50 ton kulçe kurşun 300 ton vestfalya 

Alnıaıı ızabe koku ve 8.000 kilo Sudan zamkı kapalı zarf. 

2 - 120 ton Alman gazhane koku , .e a'o ton kriple maden kömilrü 
açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

3 - Külçe kurşunun muhammen bedeli on dört bin ve muvakkat 
temiııatı l 050 lira, izabe kokunun dokuz bin teminatı 675 lira Sudan zam
kının altı bin, teminatı 450 lira, Alman kokunun iki bin beş yüz seksen, 
teminatı 193,5 lira, Kriple maden kômtlrüniın bin seksen, teminatı Ul 
liradır. 

4 - Kurşunun eksiltmesi 8.8-939 izabe kokunun 9.8.939 zamkın 
10.8.939, Alman kokunun 11.8.939 KTiple ınnden kömürünün 14.8.939 
günleri saat 14.5 da idaremizdeki komisyonda yapılacaktır. 

5 - İstekliler nrtnnmelerl almok ve mühürlü nümunelcri görmek 
il7:ere 22.7.939 tarlhinden itibaren hcrı,?Un sant 14.16 vn kadar idaremiz 
muhasebesine müracaat edebilirler. (5301) 

Elektrik Tesisatı Yenilenmesi 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Nev' i 

Elektrik tesisatı 

yenilenmesi 

Tohmini keşif 
bedeli 

4397 lıra 12 K. 

M11vııkkat 

Teminatı 

329 lira 7D K. 

l\latbaumıı:ın venilenecck olan elektrik tesisatı açık ekslltmesi 7 .8. 

1939 Pazartesi günii sa;.ıt 15 de Cağaloğlunda Cumhuriye t Matbaası 

kurşısındn Ytlks:ek l\lcktcıpl cr Muhasebeciliği dairesinde 1apılacoktır. 

Bu açık eksiltmeye ait şartname, keşif ve diğer evrakı gormek is-
tiycnlerin Maarif Mntbııası MiidiMüğilne müracaatları. (5445) 

================= --
Sahibi ,,.c flıı'e rlyat l\tlldilrU Halil L(ıtfii OÖRDÜNeO. Ga7.ct~rılik rn 

Nesl'ivııt T. L. S. Rasrlıhi?ı VP" T 6"' "~.,., ........ 
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müferrih ve midevidir. MI· • BAKER Mağazalarının • 
Sattığı kostüm ve parde

süler, emsalsiz bir 
biçimdedir. 

DEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin lôtif bir 

' yardımcısıdır. MiDE ve 
EARSAK~~RI ahıtırmaz ve yormaz. INKIBAZ, liaıımsııhk, MiDE BU~~NTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde, MiDE EKŞiLiK ve 
yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

SAGL/~M 
ŞIK - M •ı D E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI ve EKŞlLIKLERINl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 

Hü!asa : hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en müessir musahhihi olan MAZON Meyvatuzu alınız. 
ucuz 

Hali haı~rrda piyasamızın en 
zenwn ç~şidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla ismine ve HOROS MAZON Markasına Dikkat Ediniz C:!:t .. ,.ı..- ... ı,..+..,~.,.,.. 

• •ı§"".t TAN Gazetesi "."§ ,-----• 

nan Fi0yat1arı 1 I BAr~k~~;~azi~~~;.~~;ER 
MOTOSİKLETLERİ 

lktısadi, randımanlı ve f <llzla kullanışlı 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

H·O·REX MOTO.SiKLETiNi 
Tercihen 

isteyiniz. 

-
inci sayfa santimi 400 : 

250 = 
ı :: 1 -
§ 2 ' • 
= 3 • 1 

,: 4 ' ' 
§ iç sayfalarda 
§Son sayfa 
§Dikkat: 

' 
1 

' 
1 

1 

-200 = -100 § 
60 = 
40 = -----

1
-= - , 

: ı 
ı : 1 - 1 santim: ~azetenin ince == 'ı 
- yazısile 2 satırdır. 
: 2 - İlanlann fiyatı gazetenin § 1 

tek sütunu üzerine hesap- : 
l E lanmıştır. ~ 

1

: 3 - Kahn yazılar da gazetede : 
: kapladığ1 yere göre santim· ; 

Mondrostan • Mudanyaya 
1918 • 1922 

~ski Moskova sefiri ve muhtelit mütareke komisyonu reisi Galib 
Kemali Söylemezoğlunun mütareke zamanına aid hatıraları. 
Başlıca mevzuları: Mütareke - izzet Paş:ı kabinesi - İstanbul
da ecnebi gemileri - İşgal vesilesi - Ordunun terhisi - Kont 
Sforza - Mareşal Allenbi • Damat F eridin Sadareti - lstihza
ratı sulhiye komisyon u - Şurayı saltanat - Mustafa Kemal Pa-

şa ordu müfettişi - iz mir vekayii - Tıevfik Pa,a heyeti. 
Mütareke devrinin gizli entrikalarını izah eden bu eser 

merakla okumağa değer ve herkeai alakadar eder. 

Fiah 75 Ciltlisi 100 keıruştur. 

KANAAT KiTABEVi 

• 

iP i)\cüliiı• -----------· ·---------· 1;" 11111 11111111111111111111 ~ ·----..: 

Matbaası . 
SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFiFLIGI ve bilh.assa UCUZLUGU 

ile PIYASAMIZDA büyük rağbet kazanan Kitap, gaze te, mecmua v e 1 
her türlü tabı, cilt ve klişe 

model 
• 

B i s i K L ET ve hafif 

MOTOSiKLETLERi 
En miişkiilpesend biniciyi 

bile memnun eder. 

Hakiki 

BAUER 
Mamulahnı yalnız, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
İstanbul, Beyoğlu 

İstiklal caddesi 
No. 30 - 34 

ARŞİMİDİS MÜESSESESİ 
bulabilirsiniz. T elefon: 44750/ 9 

E,siz Şifa ve Sıhhat Kaynakları . -•mi!••~ 

a 'z . iyat" • böbr cl(, nilfris. nef~ darlığı, akciğer~ k a
raciğer, ekzema, felç, nevrasteni ve sair sinir, hazım cıhazı ve kadın 

hastalıklarını iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. 

Otelde b:rinci 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 

gidi!; ve dönüşte ugrar. _______ _.., 

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

meye çıkarılmış olan Sarıköy Mihalıççık yolunun 13+293-4+400 kilo

metreleri arasındaki (11708.27) lira keşif bedelli şose inşaatı talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 31.7.939 

tarihinden 14 _ 8 _ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15.45 e 

kadar temdit edilmiştir. 
· İsteklilerin evvelki şeraite tevfikan müracaatları. (5645) 

İstanbul Vilayet Ve Belediye 
Riyasetinden : 

1 Ağustostan itibaren kanunu mahsusları 911ucibin· 
ce bina, buhran ve tanzifat vergilerile tenvirat ve kun· 
turat resimlerinin yoklamasına başlanacaktır. · 

T. A. Ş. de 

işleri yapılır. 

TAN Matbaası - Istanbul 

1 T elefon : 24310 \.._._ ___ _ 
F enni 

SONNETCl 

\EMiN FiDAN 

1 

Kabine: ~eşiktaş 
Erip Apartmanı, 
Tel: 44395 Ev, Suad 
ye Ak Kurt S N. l'i 

Taşradan sünnete gelenlere kolııylık 

çoktur. Müracaat bir hafla ev\·cl liızımdır. 

Dr. Hayri Ö mer 
l'Olı~evt ve elit lıF1et~1tı<1:or• rno•,.ı.:.s<:• 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağa cam 
'·"'r"'"l"'rh "Jn ı-:ı~ T'Plpt,.,n ·ıl~"\<:I" 

* &Mifl 

HER YERDE SATILIR 
DEPOSll:GALATA , G Ü MR ÜK 

50J<AK N 2 .:36 
Belediye Tahakkuk şubelerinin alakadar memurları 

bu yoklamalar esna~nda gayri~enkullerin büt~ tak· ,~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~·~ ! 
simat, müştemilôt v·e teferruatını mahallen tetkık ede· DENiZ LEVAZIM iLANLARI ı 
cekle rdir. Bu itibarla bilumum emlak sahiplerinin yok· 

lama memurlarının müracaatında kendilerini hüsnü ka· •--------------··---------
bul edip ica p ede n izahatt vermeleri ve gayrimenkulleri 
gezdirmeleri, bilhassa kunturc:..t:arı her an tetkike ama: 
d e bir vaziyette bulundurmaları sayın halktan kendı 
enenfaatleri namına ehemmiyetle rica olunur. ( 5564) 

M. M. V . Den iz Fabrikaları Umum .Müdürlüğiinden: 

Deniz Fabrikaları Sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacağından istekli 

olacakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne 

müracaatları. "5719 .. 

En Fa .z1a-........ 
,.,.. 

RAOBET Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

, •... ' ,. 

.,,. .,,.·j:.H""~_,; 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLİK 

MÜTEHASSISI 
Bu Kıymetli 

Tavsiyelerde 
Bulunuyor: 

- Şapka ve Roblarda olduğu gilıi - P udra renklerinin modası da 
daima değişir. Bunun için Tokalon mi.iessesesinin güzellik mütehassısı, 
yeni ve cazip renkleri he men bayan ların erızarı istifadesine arzeyler . 

* Peche - Ilkbahar tuvaletle.. ren vt' bilhassa suare tuvaletlerile 
rile ahenktar olan ve bilhassa sa- ahenktar bir pudradır. 
rışınlarla 5açlan kestane renginde * Hos~ Ocre - Sıcak tenli es-
olanlara yakışan "Şeftali yumu- merle·r için son moda pudradır. 
şaklığı,, tesirin] yap<1n pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir * Ocrc - Esmer tenler için ga- çok rr-nkler "Krema köpüklü" meş.. 
yet sevimli ve "Mat" bir tesir ya- hur TOKALON PUDRASININ bü-
pan ve bugün Pariste pek fazla tün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütün bu renkler. tene güzel ve * Rachel Dorc - Zayıf tiplere nazik bir "Finimat" vermek için 
hafü ve mahrem bir parlaklık ve- hassaten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASU, İNTİHAP ETMELİ? 

Bu meşhur mütehassıs diyor ki: 

Adi pudralar, cildin tabi! yağla

rını massederek kurutl.Lr ve sert

leştirir. Ve buruşuklukların serian 

husulünü teshil eder. Bu halin Ö

nüne geçmek için pudranızda "Kre-

ma köpüğü" bulunmalıdır. Bu kıy
metli cevher hususi bir usul daire
sinde Tokalon pudrasında mev
cuttur. Bu pudra ise cildinizi ku
rutmaz ve sertleştirmez. Bilfiltls 
kadife gibi yumuşatır ve tatlılaş
tırır. 

CAZİP RENKLERİN BÜTtı'-N SERİSİNİ TECRUBE EDİNİZ 

Bir çok kadınlar, 

maalesef tenlerine 

uygun olan pudra

yı kullanmıyorlar. 

Bunun için yüzle-

rine makyaj olmuş 

.................................................. 
st'7 E HEPSİNİ 

PARASIZ 
GÖNDERECEGİZ. 

················································ 

renk bir pudra tec
rü be edinız. 

Adresimize ya
zınız. size parasız 

muhtelif renklerde 
6 adet nümunelik 
yem TOKALON 

ve sert bir manzara veriyor. Teni
nize uygun pudrayı bulmanın yega
ne çaresi yüzünüzün bir tarafına 
bir renk ve diğer :.araiına başka 

pudrası göndereceğiz. Ve bu tec
rübeyi kolaylıkla yapınız. 

Adres: Istanbul 622 posta K. 
(22 No. Tokalon pudrası servisi). 

Siirt Vilôyeti Daimi Encümeninden: 
1 - Bir aydanberi açık eksiltmede bulunan Siirt merkezinde Yenişehird 
hususi idarece yapılacak birbirine m ülasık ikişer evden ibaret iki bina 
inşaatına talip çıkmadığın<lan ayni şeraitle bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

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

3 - İhale 17-8-939 perşembe günü saat 10 da Vilayet Daimi Encü
meninde icra edilecektir. 

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

5 - Keşü, proje, şartnameler hergün mesai saatlerinde Vilayet Na
fia dairesinde bedelsiz olarak görülebilir. 

6 - 'l'aliplerin Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olu. 
nur. "5583,. 


