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ltaly~. Balkanl~rda Trakya ·Manevraları 
Rol Oynamaga Salı Günü Başlıyor 

Çahşıyor! 

Almanlar 
Mallarını 

Çekiyorlar 

Bulgaristan ltalyan Tahrikine Kapılırsa Karşısında 

Balkan Devletlerini Bulacağını Unutmamalıdır. 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

S on gelen İtalyan gazetelerinden, ve Sofyadaki İtalyan 
matbuatından anlıyoruz ki, İtalya, Bulgaristanda faali

yete geçmiştir, Bulgarları komşulan al~yhine tahrik etmek
tedir. Arnavutluğu işgal ettikten sonra Italyanın zaten Bal
kanlarda faal bir rol oynamağa teşebbüs edeceği aşikardı. 
Şimdiye kadar diplomasi yolile Bulgaristanı elde etmeğe ça
lıştı. Buna muvaffak olamayınca tahrikata ve Bulgarları kom
şuları aleyhinde teşvike başladı. 

İtolyan matbuatının Bulgaristanı tahrik için kullandığı 
silah, onların topraklarını komşuları aleyhine genişletmek hu
susundaki megalo idealleridir. 

Bilivoruz ki Bulgaristan ötedenberi Romanyadan Dobri
cayı, Yu~anistandan da Dedeağacı ister. Akdenize inmek Bul

I garların en büyük hayalidir. 

Ticaret Vekili, Bu 

Haberin Doğruluğunu 

Teyit Etti 
Ankara, 9 (Tan muhabirin

den) - Ticaret Vekili Hayri 
Erçin, takas işleri, takas şirke
tinin mesaisi ve mali müessese
lerle vatandaşların bu şirkete 
karşı mukabil vazife ve mesuli
yetleri, Almanyanın gümrükler
den çektiği mallarla mensucat 
mümessillerine gönderdiği yeni 
emir hakkında aşağıdaki mühim 
beyanatta bulundu: 
Gümrülılerdelıi A lman mallan 
- Gümrüklere gelen Alman mal

larının çekilmesi hakkında gazete
mizde çıkan haber için ne dersiniz? 

- Bu haberi ben de ilk olarak ga. 

• 1 İtalyan matbuatı, Bulgarların bu 
hayali üzerinde işliyerek onları Bal
kan paktına dahil devletlerin aley· 
hir.de tahrik etmektedir. 

Geçen ıene Tralryıula yapılan manevralarda m~töri.ze lulalanmızdan bir ~örünüf 

zetenizde okudum, derhal tahkik et
tirdim. Aldığım maluma.ta göre, gıim 
rükte uzun zamandanberi kalmış, it
hal edilmemiş mallar geri çekilmek. 
tedir. Bunun da normal hadiseler oL 
duğu alakadar bankalarca kabul o
lunmaktadır. 

Fon Rihbentrmı 

Danzigde 

POLONYA 
Aleyhinde 

Bir Nümayiş 
Yapılacak 

29 temmuz tarihli resmi İl Popolo 
d'İtalia gazetesi, Sofya muhabirin
den aldığı bir mektuba atfen "Bu\go. 
riıtanın mutalebatı,, başlığı altında 

bir yazı neşretmiştir. Bu makalede 
Bulgarların Dobrica üzerindeki iddi
aları haklı gösterilmekte, Yunanis
tanda ve Türkiyede Bulgar ekalli
yetleri bulunduğu ve bu ekalliyetler 
meselesi flulgarların lehind" halle
Rll mPrlf krP r'Ralltar\Jarda sulhiln de-

l talya, Bulgarların mutalebatı-
nı müdafa' etmek ve Bulgar

ları tahrik etmek için ayl'ıca Bulga. 
ria adında bir mecmua neşrine baş
lıımıştır. Bu mecmua B•ılgaristanda 
bedava dağıtılmakta ve Bulgarların 
milli hislerine hıtap etmektedir. 
' İtalya yalnız propaganda ve tah-

rik ile de iktüa etmiyerJk Bulgaris
tam harekete sevk için t~hdit yolla. 
rına da başvurmaktan geri kalma. 

maktadır. Arnavutluğu işgal ettik-
ten sonra Makedonyayı Bulgarlara 
karşı bir silah olarak kullanmaktadır. 
Makedonya Komitesi ReL;i Mihailo· 

fu, Romaya davet etmiştir. Bulgaris
tan mihvere girmediği talrdirde Mn. 
kedonya komitesinin Bulgaristana 
karşı olan faaliyetine yardım edece. 
ğini ve müstakil bir Makedonya kur
mıya çalışacağını ihsas etmektedir. 

Bu suretle İtalya, Ba!kanlarda 
ciddi ve mühim bir rol oynamıya 
başlamıştır. Çünkü İtalyanın hedefi 
ya Bulgaristanı sulhen elde ederek 
Türkiye hududuna inmek ve yahut 

Geçit Resmi 
Cle Muazzam 
Olacaktır 

Maqevrt1Jll Ait lütiin ................... -···· ··-· 
Kahraman ordumuzun Trakyada 

bu sene yapacağı manevra, her sene 
yapılan manevralara nisbetle çok da 
ha geniş ve şümullü olacaktır. 10 a
ğustostan 21 ağustosa kadar devam 
edecek olan manevJi'alar için harekat 
sahası otarak Edirne ile Kırklareli 
arası ve Hasköyün şimal mıntakası 
intihap edilmişdir. 

H azırlılrlar tamamlanıyor 
Manevralara, kara ordumuzun bü

tün sınıflarına mensup kuvvetlerle 
motorlu kıt'alarımız, tayyare dafi 
toplarımız ve hava filolarımız en ge. 
niş mikyasta iştirak edeceklerdir . ..Bü 
yük manevralar için haftalardanbe. 
ri devam eden sevkiyat, büyük bir 
intizam içerisinde cereyan etmiş, 

kuvvetlerimiz kendilerine gösterllen 
toplanma mahallerine varmışlardır. 

Piyadelerimiz ve ağır motorlu kuv. 
vetlerimiz trenle, suvarilerimiz ka
ra yolile, diğer kıt'alarımız da muh. 
telif vasıtalarla mürettep mıntakala
ra sevkedilmişlerdir. 

LON.DRADA ÇOK 
BUYUK BiR HAVA 
MANEVRASI OLDU 

~enre ı bU -oet a iayyare HUcumu \ 

Yapıldı, Kral, ihtiyat Filoyu T eftiı Etti 
Londrada, bugün, İngilterede, hava kuvvetlerine mensub 

~ 300 tayyare, şimdiye kadar hiç vukua gelmemiş büyüklükte 
hUcum Ye müdafaa ekzersizleri yapmışlar, Kral, ihtiyat filoya 
mensuh 130 harb gemisini teftiş etmiş ve faal ordu ile birlikte 
redif \'e ihtiyat orduları ve yeni milis kombine manevralara 
başlamışlardır. 

Mensucat mümessillerine Alman
yadan son hafta içinde işarı :.hire ka. 
dar manifatura satmamak emri gel. 
dili doğrudur. Bu emrin sebebi sa-

(Sonu Sa: 10; Sü: •) 

I U$0N ..--
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ieıit Pı. nın 
Hatıraları 

Bu meralrlı telri.lrayı 1elrUinci 
.aylamuJa talribe baflayınız. 

Bütün İngiliz gazeteleri, bu mü-1 
nnsebetle, baş makalelerini, İngiltere 1 
nin askeri kuvvetinin yükselişine 1 
hasretmektedir. Gazeteler, memle-ı 
ketin bu ana kadar elde ~r.iilmig o-. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Eseri i 

lan neticelerle iktifa etmiyecegini ! 
ve lngilterenin sulbü sevmekle be- 1 

raber, her türlü ihtimallere karşı 

koymağa hazır bulunduğunu da bil
dirmektedir. 

ihtiyat filonun teltİfİ 
Bugün 130 harp gemisini teftiş 

eden Kral, ihtiyat filonun bu kadar 
süratle hazırlanmış ve faaliyete geç
miş olmasından memnuniyetini bil. 
dirmiştir. Kral, teftiş için bugün sa. 
at 10 da Weymouth'a gelmiş, büyük 

Ankara4a Keçiörende 
Muazzam Bir Sağlık 

Müessesesi Kuruluyor Danzlg, 9 (A.A.) - Förster, bir 
kaç gündenberi B. Hitlerin micııafiri 
olarak bulunduğu Berchtesgadenden 
bu sabah tayyare ile buraya dönmüş 
tür. Resmen bildirildiğine göre, Per 
§embe akşamı Danzig'de Langen
markta "Polonyanın tehditlerini pro 
testo makamında,, büyük bir halk 
toplantısı yapılacak ve Förster, bu 
toplantıda nutuk söyliyecektir. 

(Sonu; Sa: 10, Sii: lJ 
Manevralar 21 ağustosta neticele. 

(Sonu sa: 10 ,sü. 1 de) 

-============================================= 
. halk kütlelerinin alkışları arasında, 

Ankarada yirmi seneden fazla bir Eamandan beri yo
rulmadan yılmBrdan mütevazi ve sess~ ç81ışan ve her gün hiz
metini biraz daha genişleten Çocukları Esirgeme Kurumu, pek 
yakında çocuk hastalıklarına karşı Keçiörende muazzam bir 
istihkam kurmak üzeredir. Bu istihkam doğumdan evvel baş
lıyarak genç kız çağın~ kadar bütün ana ve ç~uklara kucağı
nı açacak olan Çocukları Esirgeme Kurumunun yeni mües
seseleridir. 

Bulgarlar Huduttaki 
Askeri Hazırlıkları 

T ekzib Ediyorlar 

Diğer taraftan Varşovadan bildi
rildiğine göre, Nazi Reisi Cuma sa
bahı tekrar Almanyaya dönecektir. 
Försterin, nümayişlerden sonra der
hal Almanyaya döneceği, Danzig ec
nebi mahafilinde şu suretle tefsir e

dilmektedir: Försterin söyliyeceği 
nutuk mutat nutukların çerçevesini 
aşmıyacaktır. Yarın mühim kararlar 
verilmesi beklenemez. Bu nümayi:
lerin başlıca hede!i Fransız ve İngi
liz efkarı umumiyesi üzerindt'" mü
essir olmak ve Danzig halkının Al
ma.nyaya dönmek hususunda müt
tefik bulunduğunu gostermektir. 

Bulgar Aiansına Göre, 

lhtiyatlarına Ekzersizler 
Yalnız iki 

Y aptırılıyormuı 1 

Bu nokta i nazan teyit eden bir 
(Sonu sa: 10, sü: 2 de) 

Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar Ajansı 
bildiriyor: 

21 temuzda Svilengrat civarında 
vukuagelen ve evvelce bildirilmiş o· 
lan hudut hadisesinde bir Türk eri
nin Türk arazisi dahilinde bir Bulgar 
hudut bekçisi tarafından vurulduğu 
hakkında bazı yabancı gazeteler ta-

B E K rafından neşredilerek bir yabancı a
jansı tarafından yayılan haberleri 
en kati bir surette yalanlamıya ::ne. 

.\. mur edilmiş bulunuyoruz. Bu hadise ? < ? ı e!nasında bir Türk eri, Bulgar ara. 
ıı...,, __ ..., ___ -'!i!ııiı-------1 zlsinin iki yüz metre kadar içerisin. 

de yaralanmıs ve bu vaka, hadiseyi 

kspatan ve Türk - Bulgar hudut ma· 
kamları tarafından imzalanmış bu
lunan zabıt varakası ile de tesbit o
lunmuştur. 

Diğer taraftan yabancı uir ajansın 
verdiği bir habere göre, bazı gazete
ler, Türk hududu civarındaki Bulgar 
arazisinde yirmi gündenberi faal bir 
surette askeri hazırlıklar yapılmakta 
olduğunu ve hudut mmtakasındaki 
halkın tahliye edilmekte bulundu
ğ\.ınu bildirmiştir. 

Herhangi bir tahliyenin vuku bul
madığını ve halkın sükun içinde tar. 

(Sonu sa: 10 ,sü: 1 de) 

ba§tan başa bayraklarla donanmış 

sokaklardan geçerek, derhal Binc
leaves mendireğine gitmiş ve orada 
Amirallık birinci lordu Lord Stan
hope tarafından karşılanmıştır. 

Bu esnada, filamalarını çekmiş 

bütün harp gemileri, Kralı 21 atım 
topla sel&mlamıştır. 

Kral, Buradan "Royal Barge,, sal
tanat motörüne binerek "Victoria -
And - Albert,, yatına çıkmış ve yat
ta Amiralllk yüksek konseyi azası 

ve manevraları refakatinde seyre
decek olan Fransız Bahriyesi Genel 
Kurmay Başkanı Amiral Darlan ta. 
rafından selamlanmıştır. 

Portland dalga kıranından Poin
tedcliff tepelerine kadar dört. mil 
mesafe uzunluğunda on dört hat ü
zerine dizilen harp gemileri, cidden 
heybetli bir manzara arzediyordu. 
En uzakta "Courageous,, tayyare ge
misinin muhteşem şekli beliriyor. 
En ön sırada ise 9 denizaltı gemisi i
le daha küçük mikyasta gemiler, 
ganbotlar, ufak torpitolar, WPÇeker
ler bulunuyordu. Bunların arkasın
da, dört filotillaya taksim edilmiş 16 
kruvazör, 36 destroyer ve mahalli 

(Sonu Sa: 10, Sü: 6 da) ı 

Yeni lıurulacalı 
müeHaelerin lrrolri.l 

. 
' Tam yedi büyük pavyondan müte
şekkil olan bu muazzam müessese
nin ilk üç pavyonu, bir ikı haftaya 
kadar tamamlanmış ve faaliyete geç. 
miş olacaktır. Riiyasını hayatında ta
hakkuk ettiren bahtiyarlardan biri o. 
lan Çocuk Esirgeme Kurumu Reisi 
Doktor Fuat Umay, bu muazzam e
ser hakkında bize şu izahatl verdi: 
"- Biz, bu iş için 500 bin lira sar

fedeceğiz. Planımıza göre, bu mües
seselerin tamamlanması on sene sü
recekti. Halbuki, şimdi, bu işi beş se
neye sıtdırabileceğimize inanmış bu
lunuyoruz. 

Müessese, 200 dönümlük bir saha 
içinde bulunacak. Bu sahayı baştan 
başa park haline sokmaktayız. Ta. 
mamlanmak üzere bulunan pavyon. 
l&.rımızdan birisi, 150 yatAkhdır. Ve 
süt çağındaki yavrulara mahsustur. 
1 'Bebek pavyonu •. adtnı taş!yac=k bu 
yerde, anasız, babasız kalmıs yav 

(Sonu Sa. 10 Sü. 3) 
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Yaz.ın: Ömer Rıza DO"CRUL 

L ondradaa verilen bir habere 
göre Moskovada baılamak ü-

zere olan askeri konuımalar sırasın
da Lehistan da Moskovaya askeri 
bir müşavir ıöndermek üzeredir. in
gilterenin denizaıın kuvvetleri u
mumi müfettiıl General İronıide'in 
Lehiıtanı ziyareti sırasında bu me
s~lenln de görütülmüt ve karadaş
tanlmıı olması kuvvetle muhtemel

dir. 

Çinliler Şanghayın 
Garp Mahallelerinde 

POLONYA 
~oskovaya 

Bir Müşavir 
Gönderiyor 

CelCil Muhtarla 
iftihar Etmeliyiz! 

Yazan: B. FELEK 

Dünkü Akşam gazetesinde dok
tor profesör Akıl Muhtarın, 

kardeşi hakkında yazdığı bir mektu
bunu okudum; müteessir oldum, ke
derlendim ve içerledim. 

Vaktiyle bu adamın hesabiliğin

den dolayı hakkında yapılan bazı 

şakalann, onun ıu hazin günlerinde 
tekrar acı bir tarzda ele alındığını 
ve hele manasız ve ayıp bir şekilde 
tahkir edilmlye teşebbüs edildiğini 

esefle öirendim. 

İngiltere =.. Fransa ve Rusya ara
sında yapılacak askeri konuımala
nn, tam bir muvaffakıytle batanl
muı iç n Lehistanm bu müzakerele
re qtirak etmesinin lüzumu aşlkir
dır. Çünkü ancak Lehistanın teıriki 
mesaisi ile bu askeri konuımalar a
zami kıymeti kazanır. Vaziyeti an
lamak için bir harp koptuiunu far· 
zedelim. tn,iltere, Fransa ve Ruıya
ya ait hava kuvvetlerinin teşriki ıne
ıai edebilmeleri için Rus tayyarele· 
rinln Lehistandan ıeçmelerl icap e
decektir. Fakat ,Jus tayyarelerinin 
yalnız Lehistandan uçarak ceçmele
ri ve karaya inerek benzin ,.ıınama
Jan, attıktan bombalar yerine yeni 
bombalar tedarik etmemeleri, na
hak yere vakit kaybetmekten başka 
'hir mha ifade etmez. En makul ve 
vaziyetin icaplanna en uyrun hattı 
hareket, Ruı tayyarelerinin teşriki 
mesaisinden azaınl derecede istifade 
etmek için anlqmak ve bu anlat
manın etraflı olmuını temin etmek

tir. 
Bu yGzden Lehlıtanın İngiliz =.. 

Fransız - Rus konuımalantta itti· 
raki zaruri ıörüliiyor. Fakat Le-his· 
tanda Rusya ile teşriki mesai aley
hindeki eenyaD da daima ıöz önün· 
... ltut-4.....ı~a. ~ .. teh41lt. 
terinin tevalfıl. "Ye -ydfyMln gtlnden 
ması, anlaşılan, bu cere • n ıafa 
ufratmıı Ye teP'fkl mesai lehlnde 
yeni bir cereyana yer vermiıtlr. 

Lehistanın Mosko\'aya askeri bir 
müşavir ıiindennek ilsere olduiuna 
dair verilen haberler tahakkuk eder
se vazi,.etin 'hu merkezde oldutuna 
hükmetmek icap eder. Esasen Mos
kovada yapılan siyasi müzakerelerin 
her safhası, Lehistan hilkiimetine 
bildirildiği gibi askeri konuşmala
nn her safhası da ayni tekilde bil-
dirilecekti. • - .. -

Lehistanın ı.11 safhalan doirudan 

dofnıya takip etmesi ve kendiıini a

likadar eden meseleler iiserlnde hat

tı hareketini bildirmesi, fÜphe yok 

ki, müzakerelerin daha verimli bir 

şekilde devamını temin eder. _ 

Askeri konuımaların, siyasi ko

nupnalar sırannda açık kalan m~
leleri kavraması ve kolaylafhrması 

beldendi!inden Lehiıtanın askeri 

bir milf8vir ile bu müzakerelere it· 

tiraki ayn bir kıymeti haizı~r. 

Sulh cephesini takviye edecek, ay. 

ni zamanda harp tehlikelerini azal

tacak olan bu müzakerelerin verimli 

bir safhaya prmesi, ıüpbe yok ki, 

Lehistanın da bu müzakerelere işti· 

rakine bailıdır. Onun için vuilen 

haberlerin teeyyüdü, ıulh cephesi le

hinde olacaktır. 

Mısır Askeri Heyeti 

Yakında Geliyor 
Kahire, 9 (A.A.) - Ordu teşkila

tımız ve askeri usullerimiz etrafında 
tetkikatta bulunmak üzere yakında 
rürkiyeyi ziyaret edecek olan Mısır 
askeri heyeti, Kahire topçu kuman
danı Tümgeneral Hüsnü Elzeydi Pa
şanın riyasetinde aşağıdaki zevattan 
mürekkeptir: 

Albay Mustafa Esaadık -Harbiye Mek
tebi MQdUrü-, Suvar! binbqw Prens İs
mail Davut, Mühendis binbqısı İbrııhim 
Sadelmlıri, Nakliye ö~qw Hase
ne;rn L\ltfl, Makine ;rilzbaşısı İbrahim, 
Levazım yüzbaşısı Di;rab Muhelhel. 

Heyete sivil olarak ta, Harbiye 
Vezareti bütçe kalemi müdürü Os
man Tevfik ile Ticaret Vezareti me
murlanndan Ahmet Selim refakat 
etmektedir. 

Ordu· Kabine lhtilcifı Yüzünden 

Japon Harbiye Nazırı Çekilecek 

Tokyo Müzakereleri Uzadıkça 

Tiençin Ablokası Şiddetleniyor 
' 

Hong - Kong, 9 (A.A.) - Şanghaydan bildirildi
ğine göre, mükemmel surette teçhiz edilmiş olan 
bir çok Çin kıtaları Şanghay - Nanldn demiryohı. 
nun şimn1indeki kasabalardan hareket ederek, 
Şanghayın Garp mahallelerine girmişlerdir. 

Hükumet merkezindeki Çin mahfilleri memnuni
yetlerıni izhar etmektedirl~r. 

Harbiye Nazın, Cuma günü toplanaelbk beş na
zırlar konferansından önce ordunun Avrupa sıya

setl hakkmciaki kat'i noktai nazarını bir kere da
ha görüŞJ'9ek ve tesbit etmek üzere, Nezaret erka. 
ı ve bazı ~neralleri bugün içtimaa çağırmıştır. 

T olıyo müzakereleri tevakkuf ta 

Londra, 9 {A.A.) - Lord Halilax, 
mezuniyetinin bir kaç gününü geçir. 
miş olduğu Yorkshire'deki !llalika
nesinden öğle vakti Hariciye Neza
retine gelmiştir. 

Mumailyeh, Nezarette William 
Strang'ı kabul etmiş ve kendisinden 
İngiliz - Rus müzakerelerinin son 
safhası hakkında malumat almıştır. 

Polonya müfavir •öntleriyor 
"Dailu Sketch,, gazetesinin ' 'Gizli 

haberler,, sayfasında neşrettiği bir 
yazıya göre, Polonya hükum!ti In
giliz _ Fransız heyetleriyle Polonya 
Hariciye Nezareti arasında irtibatı 

temin etmek üzere Moskovaya aske. 
ri bir müşavir göndermiye hazır ol
duğunu dün akşam bildirmiştir. 

Bundan dört yıl evnl onun hak
kında yine böyle bir tariz yapılmıı, 
paralannı yabancılara verdiği halde 
bizim müesseselerimize vakfetme· 
mlş oldutundan şikayet edilmişti. 

Çinliler Şanghay önlerine geltlile• 
· Çunking, 9 (A.A.) - Şanghay etrafında çete 
harbi Japon kıtaatı ile Çin çeteleri arasında devam 
etmektedir. Çin çeteleri muhtelü istikametlerden 
Şanghay üzerine ilerlemektedir. Pek yakında çok 
şiddetli müsademeler vukuu bekleniyor. 

Amerikanın Çine yardımı 
Vaşington, 9 (A.A.) - New.York Journal gaze

tesinin bildirdiğine göre, Amerika Maliye Nezare
ti iki milyon dolar mukabilinde 600.000 ons Çin gü. 
müşü satın almıştır. Japonların Çinde bazı hususi 
haklannın lngiltere tarafından tanındığı şu sırada 

alınan bu tedbir Çang • Kay • Çek'e bir yardım ma. 
hiyetinde telikki edilmektedir. 

Harbiye Naınnın iatila etlecefİ •Öy/eniyor 
Tokyo, 9 (A.A.) - Dolaşan şayialara göre, Har

biye Nazırı General ltagakl, Japonyanın Avrupa 
siyaseti meselesinde hükumet içinde vucut bulan 
güçlükler sebebiyle istifa niyetindedir. 

Siy:ısi vaziyet dolayısile kabinede bir değişiklik 
yapmak çok güç olacağından, bu istifa kabul edil
miyecekti:-. 

istifa şayiası, Nazırın İmparatoru ziyaret edece
ği haberinden sonra ortaya çıkmıştır. 

Tokio, 9 (A. A.) - On gündenberi inkıta halın

de bulunan İngiliz _ Japon müzakerelerine tekrar 
başlanmış ve içtima için de bir tarih tesbit olunmuş. 
tur. 

İngiltere büyük elçisi Origia, müzakereler tek. 
rar ele alındığı vakit takip olunacak usul hakkında 
dün akşam Kato ile görüşmüştür. 

Kato bu sabah İngiliz büyük elçisini kabul ede. 
rek, İngilterenin işleri sürüncemede bırakmak siyase 
tini şiddetle protesto etmiştir. 

Çintle /ngiltere aleyhine miicatlele 
Tie~ıtsin, 9 (A. A.) - İmtiyazlı mıntaka etrafın. 

da Japonlar tarafından konulan tahdidat git gide şid. 
detini arttırmaktadır. 

Diler taraftan Şimali Çinde İngiltere aleyhinde. 
ki mücadele devam etmektedir. "Algiliz düşmanı ko.. 
mite,, Peitahodaki Çin mağazalarına verdiği talimat. 
ta bütün mellan İngilizlere yüzde yüz ve daha pa. 
halı satmalarını emretmiştir. 

Japonlar /ngiliz maclenlerini ifgal ettiler 
Londra, 9 (A. A.) - İngilterenin Tokio büyük 

elçisi Cragie'ye mahalli Japon makamlan tarafından 
Honandaki İngiliz madenlerinin işgaline karşı japon 
hükumeti nezdinde protesto etmesi için talimat gön. 
derilmiştir. 

Mc;evelt KonOTPYP. 

İdd~tini izlemiyor 
1 • : 

Milll S@fımız 
lzmire Davet 
Edilecekler 

Reisicümhur, Kongre lkincikanuna Kadar Harp 

Çıkmıyacağını Nasıl Garanti Eder, Diye Soruyor 

innlr, 9 (TAN Muhabirin· 
den) - Belediye Rei~i Behs-et 
Uz, innlrlilerln Milli Şefe ta
zim ve tahassürlerini anetmek 
ve Reiskümhurumuzu İrmir 
Fuanna da\•et eylemek üzere 
bu Cuma Ankaraya cidccek
tir. · 

Bu gazeteye göre, bu kararı ver
mekle Polonya büyük bir fedakar
lıkta bulunmuştur. Çünkü Polonya 
hükumeti bazı siyasi sebeplerden do. 
layı Moskova müzakerelerine iştirak 
edemiyeceğini geçende beyan et. 
mekteydi. 

Sovyet alteri heyeti 
Moskovadan bildirildiğine göre, 

İngiliz ve Fransız askeri heyetleri i. 
le müzakereler yapacak olan Sovyet 
askeri heyeti şu zevattan mürekkep
tir: 

Heyet Az.ası: Birinci sınıf ordu kuman

danı ŞaJ>Ofllikov, Genel Kurmay Baıkanı, 
İkinci sınıf flrkate;rn kaptanı ltuznetzov, 
Askeri Bahrl)'e Halle .Komi.eri. İkinci 11-

nıf ordu kumandanı Loktionov, ıt•kerl ha 
va 1ı:uvvetıerf Batkumandanı, 'kolordu - ---~ .. .... 

Franko, Baıvekil 

Unvanını Aldı 

Bu şikayette bulunanların kimse
ye on para iane vermediğini bil. 
mekle beraber onlann bu sözlerin· 
den fırsat bularak Celal Muhtarın 
sade bir zengin değil bir de alim ol
duiunu ve Türkiyede binlerce tale
be yetiştirmiş bir hoca, A vrupada 
tıp alemine frenginin bazı şubele
rinde tepis ve tedavi usulleri hedi
ye etmiı bir profesör olduğunu yaz. 
mııtım. 

O sene tesadüfen Parlse gittim. 
Kendisini hiç tanımadığım halde Ce
lil Muhtar otelime ıeldi. Bana ser
vetinden bir kısmını DarUşşaf akaya 
vakfetmiş oldufunu ve Türkiyeye 
dönemeyişinin yegane sebebi gözle· 
rinin ani bir ameliyata ihtiyaç gös· 
termesi korkusu bulunduğuna söy· 
ledi idi. Öileden sonra saat 0.ç bu. 
çuia doğru otelden çıkarken foşla· 
pn holde ıözlerinin görmediğini n 
kapıyı bulmak için ellerime tutun
dajunu hissettim. 

O zaman haline karşı büyük bir 

merhamet hiısettljim bu adam 

tklncl ciiriitmetnlsde ban• fen ile
mindeki ke iflerini, hangi A vnıpa 

ldtaplanna adının geçtiğini anlattık. 

tan sonra l>ill ücretli bir okq~ 

vasıtasiyle Sen Lili hastanesi kütüp· 

hanesinde etütlerine devam ettifinl 

ıöyleditf zaman meıletine olan aı· 
kına kal'Şl derin hürmet hissettim. 

Elini öptüm ve ömrüne dua ettim. 

Biz böyle ltir adamla iftihar ede· 

eek iken alnının teriyle kazandıfl 

helAl parasını elimize alıp bunu ne· 

Hydepark, 9 (A.A.) - Kongre, ta
til devresine girdikten sonra ilk de. 
fa olarak matbuat mümessillerine 
beyanatta bulunan Roosevelt, demiş. 
tir ki: 

"Kongredeki cümhuriyetçiler koa

fü:yonu ile 4emokrat partisi bitaraf

lık kanununun tadili progra:nını red

detmekle bir buçuk milyar insanın 
emniyetile oynamışlardır. 

masına mani olacak bir gayret sar· 
fctmek ulüıiyetini elinden almakla 
hata etmiı ve pek büyük bir mesu
liyet altına girmiş olduklarım kay
detmiştir. 

Mumaileyh Amerika ve dünya he. 
sabına parlimepto koalisyonunt'n 
bahsi kazanmasını arzu ettiğini söy
lemiştir. 

Dr. Behçet Uz önUmü7.deki 
Pazara saat 13 te Ank11ra rad
yosunda İzmir Fuan hakkında 
mühim bir konferans Vl'recek
tir. 

Burgos, 9 (A. A.) - Resmi gazete
lerde ç~an bir kararnameye göre 
General Franko, Başvekil ünvanını 

almaktadır. General P'ranko, aynca 
uhdesinde hiç bir nezaret bulundur. 
mıyacaktır. den ıuraya buraya veriyor diye çe· 

Başvekil muavinliği mülgadır. Hü- kittirlyor ve ona nankör diyoruz. 

Kongrenin kuvvetli bir ekaUiyeti. 
ni temsil eden cümhuriyetçilerie de
mokratların yüzde 20 veya 25 i i
kincikanunda kongrenin yeni içtima 
devresinde vaziyeti yeniden tetkik 
etmek üzere o zamandan bir müddet 
sonraya kadar harp çı!<mıy acağına 

dair milletle bahse girmişlerdir .. , 
Roosevelt, bu koalisyon bahsi kay

bettiği takdirde bundan dünyada bir 
buçuk milyar insanın mutazarrır <>
lacağını ilave etmiştir. 

Reisicümhur, mebusların , ellerini 
bağlama~la ve muhasematın b:işla. 

Roosevelt bitaraflık kanununun ta
dili meselesini bir kere daha Reisi
cümhur, dünya sakinlerinin büyük 
bir ekseriyetinin emniyetile oynarrıış 
olan ayni ekalliyetin 20 milyon A
merikalının ekmeğile de oynamış ol. 
duğunu beyan etmiştir. 

Belçika, Lükıemburg 
Hududunda Tedbir Ahyor 
Brüksel, 9 (A. A.) - Müdafaa ser. 

visleri, Lüksemburg ile olan hududu 
muhafaza için yeni tedbirler hakkın
da kararlar almıştır. Bu husustaki lü
zumlu inşaata yakında başlanacaktır. 

Fuar zamanında 
mızın da limanımıza 
çok muhtemeldir. 

donanma· 
gelmesi 

Fuann a!ılma zamanı yak
laıtığı cihetle işleri tamamla

mak ilzere Z.500 amele ııecell 1 
gilndüzlil çalıımıya başlamış-

••)•~:.~:.::...... .. " ...... -·-··--· .. -.. 
Macar ve Alman Hariciye 

Nazırları Görüıtüler 
Berlin, 9 (A. A.) - Macaristan ha. 

riciye nazın Kont Csaky, dün Saiz
burgda B. Von Ribentrop'u ziv:ret 
etmiştir. 

kumet on iki nazırdan terekküp ede. ~ecli bu ki, bu sözleri işiten onun 
cektir. Bu nezaretler, hariciye, hahi. binlerce talebesinden birisi afzını 
liye, harbiye, bahriye, hava, Adliye, açıp ta: 
maliye, endüstri ve ticaret, ziraat ma 
arif, nafıa, iş nezaretleridir. 

- Yahu! Ayıptır, bu adam bir 

Tilrk alimidir. Böyle hakarete nasıl 
Aynca general Frankonun riyase. 

tinde müdafaa işlerine bakan üç na- diliniz vanyor! Diye sormuyor da 

zırdan mürekkep bir müdafaa konse
yi kurulmuştur. 

* Madrit, 9 (A.A.) - Gazetelerde a· 
şağıdaki ilan çıkmıştır: 

"Erkanı harbiye emrinde bulunan 
ve civarda oturan bütün generaller. 
le şeflerin ve zabitlerin, askeri vazi. 
yetleri ne olursa olsun, derhal aske
ri hükumete müracaat etmeleri li-
zımdır,, 

zavallı alilln onun gibi profesör kar

deıi Akil Muhtar Paristeki bu göz 
nuru mahrumu alimi müdafaaya 

mecbur oluyor. Açıkça söyliyeyim. 

Bu manzara Celal Muhtardan ders 
görmüş, onunla birlikte çalışmış ve 
onun nuru ilminden aydınlanmış n· 

)anlar lcin tevil kabul edecek bir ih· 
mal delildir. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

Profesör Celal Muhtara yapılan 
hücumlann sebebi olarak onun Pas· 
tör müessesesine para vakfetmiş ol
ması gösteriliyor. Ben Celil Muhta· 
nn böyle bir vakfından haberdar 
değilim. Lildn böyle bir ~y yap· 
mışsa. böyle büyük beynelmilel bir 
inaanlyet müessesesine bir para vak
fetmiş ise Tilrklilk kin bu yerini
lecek delil, iftihar edilecek bir şey
dir. 

• Büyük Harbin k'•lJtutu günün yıldönümü olan 2 atus
tol'ta Hitlf'rin mühim kararlar verdiği anlatılıyor. Bu 
kararlara töre Almanya, bundan böyle Franıa tau· 
fından alanacak ukeri tedbirleri humane hareket ~a. 
~ acaktır. Oıaun i~in Almanyanın Fransa Sefirine bu. 
nu Fransa hükunıctine bildirmesi için talimat \•erile. 
t'ek, bundan başka, Romanın da Almanya aleyhinde 
her hasmane hareketi, kendine karşı haamane hareket 
sayauiını •·Hnııan bildirmesi ltalyadan istenecek· 
tir. Fakat Alınan v~ İtalyan sefirleri bu demar,; yap
ıralarından e\•\·el ıörüşecekler, Fransa ve İn&ıfltere 
iarılfından alınan askeri tedbirlerden hansisini hama· 
ne telakki eder.eklerini kararlaıtıraealdardır. 
Bütün Alman sefirlerine, bulunduktan her yerde; AL 
manyanın lmrbe girmek pahasına da olsa, Danıiı rne. 
aelesini hallr karaı verditf tanuıda.söz aiylenıek için 
talirnat verilmiştir. ı 

F:ıkat bu Mm te~bbüsün bir netice vermeditf anıa,ı. 
lıyor. Çünkü Alrunnyanın Paris sefiri, bir arabk Fnn• 
11anın mütereddit olduğunu bildirmiş ve bu tereddüt
ten istifade edilerek Danzis meselesinin hallini iste-

• 

• 

• 

mi' ise de Dokıor Göbels, bu malumatın yanlış oldu • 
j;runu \'e Lehistana karıı bir tecavüz vukuunda 
Fransa ile İn1Jiltt'renin harekete seçeceklerini ileri 
&ürmüştür. l\faamr.fih Almanyada askeri makamların 
bu mütalead.. olmadıktan ve Bitlerin de ordu erkanı
ıaın noktai nazarına iştirak ettiği anlatılıyor. 

* Hitler, Alman ortluau fellerine yeni ve mülaim 
emirler vermiıtir. Bu emirlere göre bütün Alman 
ortluau hiicrım kıtalan lıarp vaziyeti alacalı, #tava 
lruvvetlerine ait bütün mezuniyetler ltoltlınlacalc, 
bütün talatelbalairler ve torpitlolar Baltılıta ta
laaffiit edecelt, Gtlynüı'ya lıarfl bir lıarHı .,. ft. 
niz taarruzu plGnı ltuırlanacalıtır. 

* :.\iman ve ltalyan •elirleri /ngili:ı ue FralUlz hii-
lcUmetlerine alıeri tetlbirlerin lıamane mahiyet 
almaıntlan bala•ettilıleri .. racla beynelmill hala· 
ran lıati bir mahiyet alacalıtır. 

Bütün dünya Türk zenl[inlerlnln 
de diler milletlerinki kadar insani· 
yete hidim olduklannı hu gibi ha· 
reketlerden anlıvacaklardır. Acın

dıiım ve bir türlü hazmedemediğim 
ıudur. 

Celil Muhtar, hakikaten alnmın 
teriyle kazandıfl parasını yılba~ı ge
cesi bet bin liraya kiiıt a~mak vP-vft 
matmazel çakaralmaza on hin lira
lık ytbtlk takmakla yeseydi kim!M' 
ses etmiyecekti. Bu adamın hUtun 
kabahati Pastör müessesesine para 

ı vakfetmiş olması mıdır! 
Bu ise böyle kabahatle ben ifti 

har ediyorum ve bütün bunlardar. 
sonra dütünüyorum: 

Aealta nank8r kim! 
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.M.a·hke~eı~'rcıe· 
! 

Satie Tahkikatı 
Eski Denizbank Umum Müdürünün Tahliyesi ic;in 

Dün Bir İstida Daha Verildi, Karar Bekleniyor 
. Satie binasının satışından doğan yolsuzluk hakkındaki 
aava dosyası dünden itibaren Ağır O:!za mahkemesine intikal 
etın:iştir. :ı\.ğ:r Ceza mahkemesi tatil yaptığı için işlerini gören 
Aslıye Iklncı Ceza Mahkemesi bugpn dosyayı tetkik ve mah
keme gününü tesbit ederek ha(fu,enin. on üç suçlusuna tebli
gat yapacaktır. 

Mevkuf suçlulardan eski Deniı. ııneseleden dolayı talep ed·ı ı·~· b k .. d.. .. . ö ı c ıgıne 
an umum mu uru Yu.mf Zıya - gfüe o münakaşanın m"'v'·ı'ı'nd' 
• • ' - n. u ya-

n~.§ın .. av~atı Sadi Rıza, dün asliye f pılacağı tabii ve zaruridk Hal biiyle 
dorduncu ceza mahkemesine hı tap olmasına rag~ men ayni "uçun su • 

d b . •t• h 1 .. ' çıu. e en ır ı ıraz azır amış ve muek- larından bir kısmının er • k f 
k T · k f l 1 . . . oayrı mev u 

ı ının e a et e tahlıye edilmes.ıni ve bir kısmının da """'e k ~ k ı . . . . ....... v u .. -aması 

ıstemıştır. Sa~ı Rıza arzuhalinde ay_ adalet prensiplerine muhaliftir, Her-
nen şunları soylemektedir: hangi bir suçtan olursa l ._ 

" M'" kkil. . o sun SUS: 
-:- . ue ~ın ce~a kanununun r'lunun mazisine, haletine, seciyesine 

205 ıncı maddesıne gore mahkeme- ve nihayet vazı·yetı' umum· · .. . . . . .. . . ıyesın~ go-
ye .sevkını ıstıye_n muddeıumumllik, re, takdir hakkının istimal edeceği 
delı~im yok:u:, ~ıyor. 339 uncu mad- tabii ve kefaletle tahliyeyi meneden 
de ile sevkını ısterken de Satie bL bir maddei kanuniye mevcut olmadı
nasına kıymet biçen raporun ytrtıl- ğı aşik5.r iken, müekkilimiı"l halen 
ması keyfiyetinin de ba:ıka birisi ta- mevkuf kalması ruhu kanuna muha. 
rafından sadir olduğunu ve bu sıra. liftir. Kefaletle tahliyesini isterim. 
da müekkilim Yusuf Ziya Önişin An. Asliye dördüncü ceza mahk :• 
k d 

_ .. . emesı, 

ara & bulundugunu soyledıkten son bugün itirazı ~tkik edecektir. Tah-
r~, .~ğer o yırt~l~ş keyfiy?tind: bir min edildiğine göre, dava dosyası a
curum v.ar~a, ~şı~. ~.lup bıtmesınden ğır cezaya intikal ettiği için asliye 
sonraya ıştırakı curum tasavvur edi- ceza mahkemesi itirazı ya reddede-
lebilir .. ~40 ıncı ma~de hukuker. şa- cek ve yahut alakası itibarile ağır ce. 
yuru munakaşa mahıyet arzeden bir za mahkemesine göndereı--:cktir. 

MelCihati Çiğneyen 

Şoför Tevkif Edildi 
İki gün evvel Laleli camii önünde 

:Melahat isminde 22 yaşında bir genç 
kadını tedbirsizlik ve dikkatsizlikle 
çiğniyerek öldüren şoför Arif oglu 
Hasan dün sorgusu yapılmak !çin 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah
kemesin_e verilmiştir. Hakim Rcş.it, 
dosyayı tetkik etti. Hadisenin şöyle 
olduğ_u tesbit edilivordu..: 

Melahat tramvay yolunun sağın. 

dan ve duran bir tramvayın önünden 
karşıya geçiyormuş. Tramvayın ö
nünden geçtikten sonra karşısına ge
len sokaktan bir karpuz arabası çık
mış, Melahat birdenbire tereıidüde 

düşmüş, bu sırada du:ran tramvayın 
solundan süratle gelen otomobil ken. 
disine çarpmıştır. Melahat yere di.iş
müş ve sonra tekrar kalkmıştır. İkin
ci düşüşünde artık kalkamadığı icin 

,, J 

ha.cıtahaneye kaldırılmış ve ölmüştlır. 
Hakim Reşit, dosyayı tetkik ettik

ten sonra suçluya şöyle bir sual sor
du: 

- Bir tramvay arab.ıısı dururken 
arkadan gelen otomobil tramvayın 

solundan koşarak geçmez, niza
men onun da durması 1:1zımr:lır. Sen 
nicin durmadın? 

Şoför bu suali karşılarken: 
- Ben de durdum. Fakat kız ken

disi geldi arabaya çarptı, diyordu. 
Halbuki vatman ve diğer şahitler o
tomobilin son süratle geçtigini söy
lemişlerdir. Hakim SU$luyu tevkif 
etti ve dosyasını müddeiumumiliğe 

gönderdi. 

• I 
Polise Hakaret Etme 

Davası Yine Kaldı 
Beşinci icra memur muavini Ke. 

mal ile Fatih merkezi polislerinden 
Mehmet, on gün evvel bir tahliye i-
1.imını infaz için Atik Alipaş;ı ma
hallesinde Mehmet Fazılın evine git
m!şler. Kapıyı çalmışlar. Ev sahibi 
kapıyı açmşı. Kemal ile Mehmet i
çeriye girmişler. Mehmet Fazılın re. 
filuuq;.. 

-1'\..ocam evde değildir, müsaade e-
diniz de çağırtayım, demiş ve yeğe
nini kahvehaneye göndermiş ve ko
casını çağlrtmıştır. 

İddiaya göre Mehmet Fazıl eve ge. 
lince hem icra memurunu, hem dt' 
pc.lisi dövmüş ve kapıdan dışarıya 

atmıştır. Asliye birinci ceza mahke
mesi Mehmet Fazılı geçenlerde tev
kif etmiştir. Dün davaya devam e
dildi. Mehmet Fazılın yeğeni Münev
ver şahit olarak dinlendi. Münı::vver 
şunları söylüyordu: 

- Biz çamaşır yıkıyorduk. Ev sa. 
hibi kapıyı açtı. İçeriye bir kaç me
mur girdi. Biz perişandık. Kendile
rinden rica ettik. Evin hüyüğü yok
tur, dedik. Ben amcamı çağırrrııya 

gittim. O gelince yabancı erkekleri 
evin içinde gördü ve kendilerine: 

- Bir umumlıaneye bile böyle mü. 
saadesiz girilmez. Sizi kanun namı
na kapının önüne çıkmıya davet e· 
diyorum. Müsaade almadan evime na 
sıl girdiniz. dedi. Onlar çıktılar. Ken 
dilerini ne dövdü, ne hakaret etti. 

Muhakeme gelmiyen ~ahitlerin ça
ğınlması için talik edildi. 

,~ ................................................ ~ 

POLiS: 
---
ŞiJlide Garip Bir Koku 

Hissedildi 
Pazartesi gecesi Osmanbey ve Fe. 

riköyde oturanlar cok tahammül e_ 
dilmez bir koku hissetmeğe başla. 
mışlardır. Biraz sonra da bu kokulu 
havayı teneffüs edenlerin boğazla. 
rının yandığı, gözlerinin yaşarma. 

ğa başladığı görülmüştür. Koku Sa. 
manyolu sokağındaki apartmanlarda 
daha çok hiss~ilmiştir. Ve yarım sa. 
at sonra kendi kendisine kaybolmuş.. 
tur. Bu kokunun nereden intişar et
tiği ve mahiyeti an !aşılamamıştır. 

Bebekte Bulunan Cesedin 
Hüviyeti Anlaılldı 

Evvelki akşam Bebekte Amerikan 
Kolleji öniinde denizde bir erkek ce. 
sedi bulunarak sahile çıkarılmıştı. 
Yapılan tahkikat neticesinde cesedin 

TAN 

Mebuslar Halkı 

İstanbul M~busları dün de Sarıyere gitnıi~ler, o civar halkının di
leklerini dinlemişlerdir. lksimdf: halk, mebuslarımıza ihtıyaçlarını 
anlatırken görülmektedir. 

Bebekte Manolya sokağında 13 nu. Yurt Arayan Yahud~ıı.~r 
maralı evde oturan 65 yasında Leona .rı_ Köstence1e Gidiyorlar 
ait olduğu anlaşılmışır. İhiyarın bir 
kaza eseri olarak denize düştüğüne ih 
timal verilmekle beraber tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Otomobil, Bisiklet ve 
Kamyon Kazaları 

Mehmet Hayri tarafından idare o. 
lunan 3054 numaralı otobüs Galata
da Voyvoda caddesinden geçerken 
ayni caddede Yorginin berber dük
kanına carparak camlarını kırmıştır. * Şöför Zekeriyanın 2210 numa. 
ralı otomobili ile Mustafa tarafından 
kullanlan 3620 numaralı kamyon a. 
rasında Fatihte Malta car. ısı önün. 
de bir çarpışma olmuşu;. Her iki a. 
raba da ehemmiyetli surette hasara 
uğramış, Zekeriyanm otomobilindeki 
müşterilerden Salih muhtelif yerle. 

r 

lzmir limanında bekliyen vapurchıki Muaeviler 
rinden hafifçe yaralanmıştır. * Beykozda kundura fabrikasında İzmir, 9 (Tan muhabirinden) -
çalışan 31 yaşında İsmail Sakin bi. İçin~e bulunan 600 Çek Yahudisini 
sikletle Kavakdereden geçerken di. İzmıre çıkarmak maksadile buraya 

reksyonu iyi idare edememesi yüzün g~len .. "Parita,, vapuru gece geç va
den dereye yuvarlanmış. muhtelif kit Kostenceye hareket etti. 
yerlerinden ağır surette yaralanmıs. Vapura hareketinden önce bura. 
tır. • daki Yahudiler tarafından araların. 

sağlam olduğu gibi parası ve suyu da 
bulunduğu öğrenilmiştir. Kaptanın 

pratika alınca vapurundaki yahudile 
ri karaya çıkarır çıkarmaz onları bı. 
rakıp kaçacağı anlaşrlmıştır. 

* Amerikan filim şirketinde müs da toplanan para ile 500 liralık ku. 
tahdem Şeraseş şirketine ait kam_ manya ve su verildi. 

lzmir Yolları Yapıhyor 
İzmir. 9 (Tan muhabirinden) -

Vilayet dahilinde köy ve kasaba yol. 
larında inşaat faaliyeti artmıştır. A. 
rlırlıa.l\.~ciUu.''.utI ::.eu'::' uuC~u Av;yır'!ı .tı.. .. 

yonla Zincirlikuyudan geçerken Kaptan dün (evvelki gün) buraya 
f~XRllH".teılliFY@'fı'tft ıMftH.1rfti~ 0~ 0 uguriuvapuraa para .. ve su 
üzerine düşerek kasığından ağırca kalmadığını söylemişti. Yapılan tah
yaralanmıştır. kikatta vapurun makinelerinin c;ok * Saidin idare ettiği 1617 numara 

sabalara ve kasabaları da buraya 

muntazam yollarla bağlanacaktır. 

h otomobil ile şöför Mahmudun 1616 Ordu 
numaralı otomobili arasında Galata 
rıhtım caddesinde bir çarpışma ol
muştur. Her iki araba da hasara uğ
ramış, nüfusça zayiat olmamıştır. 

Hastabakıcı 

Bazı izahat 

Hemşireler Okuluna Ait 

Kaçakçı iki Amele 
Yakalandı 

Evvelki gün Galata rıhtımına bağ
lı İtalyan bandıralı Roodi vapurunda 
çalışan Yahya ve Nadir isimlerinde 
iki amele kumaş kaçırırken yakalan. 
mışlardır. 

Bu iki amelenin vaziyetinden ŞÜP
helenen muhafaza memurları yaptık 
larr araştırma neticesinde bunların 
vücutlarına sarılı olarak bir kilo ka. 
dar ipekli kumaş bulmuşlardır. Suç. 
lular hakkında takibat yapılmakta. 
dır. 

Büyükadada Çam Yangını 
Dün Büyükadada Hıristos tepesin. 

de Hızıryan köşkü arkasında yeni
den bir yangın çıkmıştır. Bu yangın, 
yüz metre murabbalık bir saha 
yandıktan sonra itfaiye tarafından 

sö1'dürülmüştür. ).. 

Su ile Haılandı ...,. 

Kayıt ve ve Okula 

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

kaleti tarafından ''Ordu h~tabakıcı hemşireler okulu,. açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. . • 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hasta-
hanelerinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bÜ· 
tün sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 5ı<'ne olup. bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait ola
caktır. 

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

6 - Okul 15 FMı'.il 939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti teb.aasından olmak ve Türk ırkından 

bulunmak. 

B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazıı~ 
görmeğe müsait bulunmak "bunu herhangi bir hastahane heyeti ra
poru ile tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.,, 

C - Yaş:ı on altıdan asağı ve virmi ikiden yukar1 olmamak. 
Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

İşletme 
ilanları 

llcive Trabzon Postası 
(Güneysu) vapuru 10 Ağustos Perşembe günü saat 

rıhtımından doğru Trabzona kalkacaktır. ' . 
17 de Galata 

(6111) , 
Parklar müdürü Recebe ait olup 

Trabyada demirli bulunan Lala mo. 
1 torunun makine dairesinde gaz oca. 
1 ğı ile su ısıtan makinist Atıf teneke
nin devrilmesi neticesinde muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. 

D - Kendisi. ana ve babası iffet ehlinden olmak "Bu vaziyet po
lisçe tevsik ettirilerek evraka bdlanacaktır.,, 

E - En az orta qkul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikn~me suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.,, 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak "Evvelce evlenip boşanan· 
tarla kocası ölmüş olanlar kabul edilir. Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir ... 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İşletmemiz ihtiyacı için otuz. üç kalem muhtelif defter ve matbu ev. 

rnk kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(6300) !ıra ve muvakkat teminatı (472) lira (50J kuruş olan bu evrakı 
matbuanın ihalesi 25 • 8 • 939 tarihine rastlayan cuma günü saat on beş
te Galata rıhtımında kfün liman merkez binasının birinci katındaki mu. 
bayaa komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin evrakı matbua nümunelcriyle şartnameyi her gün le. 
vazım kaleminde görebilecekleri gibi ihale günü azami saat on dörde ka
dar teklif mektuplarını sözü geçen komisyon reisliğine tevdi etmeleri 
lazımdır. (6082) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet Hususi muhasebe ve Maarif dnirelerile hastane için yaptırıla

cak ceman 68 kalem matbu evrak ağustosun on dördüncü pazartesi gü
nü saat on birde ihale edilmek üz,.,re açık eksiltmeye konmuştur. 

Mecmuunun muhammen bedeli (2002) liradır. İsteklilerin o gün zik
redilen saate kadar 150 lira on beş kuruşluk muvakkat teminatla vila
yet makamına şartname ve nümunelerini görmek iste.Yenlerin de vila-
yet encümen bi.irosuna mi.iracaatlnrı. (5748) 

~~~~-o~~~~ 

Bir Çocuk Kayboldu 
Bir hafta evvel Gemlikten İstan

bula gelen Sus vapurunda bir kay. 
bolma hadisesi olmuştur: 

Gemlikte Demirsubasr mahalle. 
sinde oturan Girit muhacirlerinden 
Mustafa Pekmezin 7 yaşındaki Ha. 
san annesile beraber İstanbula gel. 
miştir. Vapur rıhtıma yanaştığı za
man kadın çocuğunu kaybetmiş, ara. 
maya başlamış, fakat bugüne kadar 
ha.la bulamamıştır. 
Yalınayak, başı kabak bir vaziyet

te esmer benizli ve siyah gözlü bir 
çocuk olan Hasanın sırtında mavi bir 
gömlek ayağında siyah bir pantolon 
varmış. 

Çocuğun annesi ve babası c;ocuk
larının aranıp bulunması i~in polise 
miirocaat etmislcrdir. 

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden tcrkettiği. vahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan cıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadıRı veya tamamlamadığı 

ve;ı;ahut 5ıhhi sebepler dışında okuldan <:ıkar1ldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mekteo rr.:ısrfalarını tamamen ödeyeceğine ve ~österdiğl 

vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefillı 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir 
9 - 6. cı maddedr1-i evrakı tamamlamıyanlar bunlar Ankarada· 

kiler M. M. v. Shh lş ı . :·~sine. diğer vilayet merkezlerindekiler vali· 
liklerine, kazadakiler ka) .. 1akamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
1\1. M. V. Shh. İs. O, ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc·nu alınmış olacaktır. 

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

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
sarfedeceklerı yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. Jş 
D. ne hitaben yazacakları dilekcede bunu tasrih edeceklerdir.,. 

"1016., "3!159 .. 

' 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkjye 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 

T. A. Q. 19,74 m. 1595 Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Perşembe, 1 O. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği; 1 
Salim Be~ - Hicaz peşrevi. 2 - Leyla 
HRnım - Hicaz sarkı - Zevki sevd3 duy. 
madım. 3 - Salahattin Pınar - Hkaz 
şal'kı - Lcylfı ı;ibi hıckırsa. 4 - Klarnet 
taksimi. 5 - Salahnttin Pınar - Hicaz 
,arkı - Sızlayan kalbimi sev. 6 - nr. 
Selim - Sehnaz şarkı - Bir nevch-ann 
dil müpteladır. 7 - Şehnaz Longa. 13 
Memleket snııt ayarı, a.ians ve meteorolo
ji haberleri. 13.15 ·_ 14 Müzik (Karışık 
f't"O<lram - Pl.) 

19 Proıtrıım. 19.0/i Müzik (Operetler -
Pl.) 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma (Ziraat saati) 29.30 Mem
leket saat ayarı. ajans ve meteoroloji ha
berTerl. 20.50 Türk müziii: 1 - İsfahan 
oeşrevi. 2 - Zeki Arif - İ:;fahan :ı;arkı -
Gönlümü camına verdim. 3 - neae tsta
han şaı·kı - Aşık olalı. 4 - Zeki - Uş
•ak şarkı - Bir gün geleceksin diye. ~ -
Kı:ınuni Necmi - Uşşak şarkı - Sevdim. 
aldattın beni. 8 - Hicıı:ı: tiirkil - El~ göz
lerine kurban olduğum. 7 - Lemi - B:ı

yatiaraban şarkı - Bakasız hüsnün gü
venme anına. 8 - Sadettin Kaynak - Ba
yafüır:ıban ş<ırkı - Ömrümün nesc~lz 
~e~ti. 9 - Sad~ttln Kaynak - ll::ıyatia
nıban şarkı - Dağlıın hep kar aldı. 10 -
Muhayyer kürdi türkü - Kız pınar bıı
sı'lda. 21 30 Konuşma (İktısat ı<aati) 21.4:) 
Neşeli plaklıır - R. 2l.50 l\füzik (Bir so
li::;t - Pl.) 22 Müzik (Küçük Orkestra -
Şer: Necip Aşkın) 1 - Ganglberger -
Aşk Canları. 2 - Adolf Grunow - Ber
tin Viyana valsı. 3 - Becce - Semenad. 
• - Fritz Recktenwald - Grinzingde 
{Potpuri) 5 - Rachmaninoff - Prelüd. 
6 ·- Ganglberger - Küçük flüt için kon
ser parçası. 7 - Sorge 'Aottkiewicz - Go
Vllt. 8 - Brahms - Macar dansı ~o. 17. 
23 Son ajans haberleri, ziraat, esham. tah
vilat. kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23.20 Mfizik (Cazbnnd - Pl.) 23.5!i -- ~1 
Yarınki program. 

Tozkoparandaki 
Kazanın Muhakemesi 

İki -av "'""""'' -."1'x .. v. ..... r- .....-~-~ı 
koparanda Mahmutağa yokuşundan 

aşağıya inerken Eliza isminde 
0

b~r kr.
dma çarparak öldürmüş ve müvezzi 
Ahmet Salihi de yaralamı~tır. 

Dün Yusuf Kemalin Asliye birinci 
ceza mahkemesinde duruşmasına ba~ 

lanmıştır. Mahkeme kanrnameyi o
kuduktan sonra suçluyu dinledi. Yu

suf Kemal kendisini şöyJe müdafaa 
ediyordu: 

- Ben yokuştan .aşağıya inerken 
kamyonumun frenleri birdenbire bo. 
zuldu. Sağım uçurumdu. Sağa kıra-

mazdım. Sola kırmıya mecbur oldum . 
Soldaki bir sokaktan ans12ın Eliza Ö· 

nüme çıktı ve bu kazaya yol açtı. 

Şahitler çağırıldıkları halde gel
memişlerdi. Muhakeme bunların ih. 
z.aren celbi için talik edildi. 

lzmirde Bir Otomobil 
Kazası 

İzmir, 9 (Tan muhabirinden) 
Şoför Neşetin kullandığı 13 numaralı 
otomobil, Urladan gelirken 4 yaşın. 

da Mithat isminde bir çocuğu çiğne
miştir. Çocuk memleket hastahane
sinde ölmüş, şôför tutulmuştur. 

Büyük Değirmen 
Köyünde Cinayet 

İzmir, 9 (Tan muhabirinden) - Ti. 
renin büyük Değirmenköyü civarın. 
daki harman yerinde bir cinayet ol. 
muş~ 33 yaşında Ali oğlu Hüseyin, 

harmanının kenarında, kalbine bir 
bıçak saplanmış olarak bulunmuştur. 
Katilin kim olduğu meydana çıkarı. 
lamam ıştır. 

Erzurum Elektriğe Kavuştu 
~rzurum. 9 (A. A.) - İnşaat ve tc. 

sisatı bir sene evvel imar birliği ta
rafından ihale edilen şehir elektrik 

merkezi dün gece Vali Haşim İşcan 
tarafından işletmeye açılmış ve Erzu 
rum elektriğe kavuşmuştur. 

Şehrimizde imar işleri geniş mik
yasta devam etmektcdfr. Yalnız Er. 
zurum içinde imar işlerinde çalışan 
amele ve usta adedi halen üç bini 
geçmektedir. Çalışmalara geceleri 
de devam edilmektedir. 

Fevkalade bir içtima yapan bele

diye meclisi Parti baskanı Avukat 
Mesut Çankayayı ittifakla belediye 
reisli.gine seçmistir 
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TA:..;ı 
ABONE BEDELi 

TDrklY9 Ecneltl 

1400 Kr. 1 .... 2IOO Kr • 
750 • 8 Ay 1500 • 
400 • 1 A'I 800 • 
150 • 1 A'I IOO • 
MWetleraruı posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer tein ·~ 
bedeli rnOddet ııraslyle ao. 1e. t, 
1.1 Uradır. Abone Ndelf J)elinclır. 
Adres dellıtimif:k 215 kuruştur. 

C.vap tgüı mektuplara 10 kurual\W 
pUl UAvest Jlzımdır. 

mu:ıu:•xıı1aı111;ıı 
Şehir Hattı · 
v_.purlarını Nasıl 
lsmarlayacağız? 

l qlU. bedi aalapnaımdan ay· 
n1an pua ile 1..Wen yaptın· 

l•ak Yaparlu ar•ın•a, phlr hat· 
lan itin .ıe, iki tane Akay vapua •· 
lınaeaktı. Ba S..betll karar, •bldl 
pseteleria yuclıklanaa SÖN •etiı· 
thllmlftlr. Mlnalrallt VekAletlnha 
..-teıer. nnllli milnakasa IJAnı 
Karaclenls, AY"hk ve Butta hat· 
lan dpi olmak tbere )alım 11 n· 
par aluaaeafuu ldltllnnelıtedlr. 

Fransa ve 
lngiltere ile 
Kültür 
Münasebetleri 
Yazan: Sabiha Zekmya Sertel 

1 ıtanbulu ziyaret eden İncilis 
me•Ullarmdaıı Mr. Parker 

raQoda venllti bit.bede, İngiltere 
ile Türkiye arasında yapılan muahe
denln İııpllz efkin umumiyeslal 
Ttlrkiye ile daha fazla allkadar et. 
tijini, buraya ticari, zirai, ıınai itle
ri tetkik için ıeldlklerini söyledikten 
sonra, İnslltere ile Ttlrkiye arasua• 
.ıakl kilittir miinasebetlerlnl kuv· 
vetlendlrmek ltizumundaa bahaffl· 
7or. 

Tilıldye, beyaelmllel lime, ldlltii· 
re kapıluuıı ardına kadar •Çini! l»lr 
memlekettir. Hatta bu fazla milsa
mahuınm eeuu•• dahi acı aeı l9k• 
mittir. Umumi Harpten evvel Ttlr
ldyelle istill emelleri besllyenler, 
Türkiyeyi bir ntlfa nuatakuı hali
ne ptlrmek latlJUler evvela ita 
ldllttlr mtinueltetlerile ite slritmlt
ler, Türkiyeyi mtltteflk ıufadyle • 
~lan içine aldıktan soma, Cihan 
Barbla.ıekl meıum akıbete ıtlrlkle-

Şelalt hattı isla abmDaa evvelce 
tekanllr eden iki vapurun 11marlllll
muuıtlua urfıauar eclilınlttit. Ge
çttnlene hu ıtltunlarda ba kararın 
İltalllnlJj ftPml• ım.bcllimdan 

---. Sulh cep#aainin, teıl/aiffi totfllit•l•e HOGbı: 
- ~rialr 6a oyrailan bclrtım. Sen kendi Mncfin• 01ftG. Ben Wılr avıncr ~diyorum! (ln,Uis lıarileatiirli) 

mifleNI. -
lla •1-pleilr ki Türkiye beJ'D'1-

mllel ldlltln kapılarım arthaa ~ 
ür actala llal•e, alyul emeller pe
tln•• 7apdaa ldllttlrel mtlnMe1Mıt. 
... kup P79t Jauautır. 18flma 
WeololWDI ....ı.kette yayara'k, Al
man onulanna Wr plf4lar olarak ..... 
nü lmnalaa Almaa ldlltlr ~ 
tma kup .W•ll••• 1ta lamal ftd9 
,.. .... ,ı.nm ......... tecrll ... 

................. p.. tekrar .. s 
ftlla Jd llbakalAt Vekiletbabı aL 
...... bnr ....... senetlea itiba· on 
na :tataaw .....,.._ 1tti7ik 
•ltldU&• ...... lıuekaeütır. -Rumen - Alman 
..... .,..,..u.. ı,tetmeal ta-

nfıM•• ltlan •.-ide olan •tmldi 
Ab,. ldanllala ..... lluiraMu 
ld ........... 'lteledl7 ..... Pıe-
c•ll malı\mdar. lstanbal fÜl'lade 
..... mhalralatuua en k..ıf eldaiu 
mahal Akay ldarealnin çahfblı nun 
tüadır. Awadela Demlryollannın 
•a1dumıqıtıa haflaman, 

~ ... _ rf--S.• . ~ .ı.a.-e~.ı-• .;...w.. 
laav.U,ı her ••e i&u Ulaa kala· 
-~~ır 4na 4emlryolu 
theliadeki trafik mfitemMlyen 
arblaktHu. Ba •itepl..ıe A· 
udolu .. ita yabslyle İst.n•aı a· 
rasmd.ıtl yolca mBn•kalah her seae 
aya4elepneldedlr. Ve ziye4ele~ 
eektir. 

llna mukabil 118 1e11esla.ıe A.ıa. 
lar " Anuola yakası •nmHa fa· 
bşq Yakacık hariç olarak lT vapur
la rapılan ba servis son seaeler•e ıs 
npvla yapılmıya başlaawı ve bv
arün lee H npma dilpnfltttlı-, Çila
ldl şehir Utlanna çahşan ha yapar.· 

.... Wr --~ 
aeblll •• sene feshedilmektedir. 
• Hne •e Ud eski vapur sefer-. 
den (lbnlmqtır. OelecelE lene da· 
ha iki vapara fealıedileeeil ma
hallaldır. BfltUn bunlann yerine 
konacak yeni vesaite ih~ -nnu. 
Geçen sene Almanyadan l'etirllcn 

Sant " 1Jlw "'arlan bhedn 
çabnlaa ftPQl'lana ekllkllkleriai 
izale edememiıdr. Çünkü noa111 
ı..,.ttm•a• " ihtbaçluunl11a riD 
seçtikçe tenevvüü miinakaUtıa da· 
ha ıiratle twalnlnl icap ettirmekte
dir. lebir hatlanma çalqtıiı mmta. 
b ıeait ol4111ia içle harada vapar. 
lana haemi bdar, hatta ondan faz. 
la. YaP11rlanaa a•edl halsi ehemmi
yettir. llaadan 19 - IS sene evvel 
Kathkly n llay.ıarpafaya yanm sa. 
alt• •• ,. ·~ reJnk aatte hlr vapur 
ltlerdl. Butla aakllyat ve lhtlya~lar 
•rffllı •alde yine lle)ir tarlfelerl he
men hemen aynidir ve ••par araları 
)'ine 7anm 1aat ,,.,,. t1f çeyrek H· 

attlr. Sabah w akpmın muayyen 
aaatlerla .. blba Yaparlartllf her 
she ..._.. ..du Myflk 1t1r ıs•L 
ham ftl'fir. Al'blı ita vapmlaftD •· 
nmaı ,,.,.... •ütbya .. .ınnek 
:ramam pktaa a-elmit ve .recmiştir. 
tataa•wl .... ,._. n Myttk bir 
...,.. ... ~ IOftl'll iki ,.. .._. ,,.... ........... ..... 
tlWıof7le ........ . 

Dels ....... Jd mlna1ra1At MI' 
tüm 1ra .. tı ... hthm. Bw wpu-
r• istenildiJI kadar yolcu alınması. 
••• ..ıametl .......... latl.rilr ltlr 
............................. 0. 
•W•ld W.lki ... manmü up. 
ri, MIYDll ldlelkla din ,.ı vapm 
&eUrlld ~. Bu vapurlardan 

(Devamı 10 uneuda) 

' 

Ziraat Anlaşmasının 
ları Neler · ? 

lmanya, geçen martta 
Romanya ile yaptıjı !ne§ 

bur Wohltat mqahedesini tat
bik mevkline koymak için Ii
zun olan protokollerin ikind
sini de tem.in etmi§tir. İlk 
protokol iki ay önce yapılml§ 
ve bununla Romanyanın ba
zı mıntakalanndaki apçlık
lann fenni bir surette idaresi 
ve kerestelerden istifade edil
mesi kararla§tırılmıştı. İkinci 
protokol ise ziraate aittir ve 
8*D. temmuzun 20 sinde 

Bükreşte imzalanmı§tır. 

Romaııyanın Almanya ile imza. 
ladıjı Ticaret muahedeai IOQ dere. 
ce tehlikeli gorülmüı ve Almanya. 
mn Büyük Harp sırasında, Roman-
1811 zodadıla muahede)'• benietn. 
mitti. Muahedenin tehlikeli olmak
tan 9ıkmuı i9fn tatbildAden önce 
Roman1a tarafmckn blr takım ih· 
tiyat tedbirleri alınmuı icap edi-
7ordu. Ancak bu sayede Almanya 
ticaret bakımından istila.de ederse 
Romanya da teçhi~hm ve iktısadi 
metotlvuıı ıslah ederek istifade e
der. 

· M uahedenin fmzumclan dört 
ay •ma ltotnanya hüJni. 

mett, memleket helahma milftt 
16rdill0 tanda muabedenın tatbi
katına ~111 llbl diler memlek••· 
lerle de lktıaadt ve tiaart mahiyet· 
te muahedeler yapıyor. 

Rom&1l7a halt haiırda. f ngllte. 
re, Franaa, ve Fililtin ile muahe
deler yapımpır. Macarlatao ile de 
Y•lnı• maU büundaıı dejil. siyui 
balomdan büyük ehemmiyeti haiz 
olmua beklenen konupnalara 11· 
rifmiltir. 
Romuıyanın Almanya ile lmza

ladıjı m.. protokolü bir ba7Ji 
-~. Bu veaika Wohltat 
muabedeaine bensiJOl'. V adyete 
valuf olan Almanlardan biri bu 
münuebetle bana fU ıözleri aöyle
di: 

1'Bu anlıpnanm hedofl, dijw an. 
lapna üurinde anlatmaktır.,. Son
n Rwneııltrin muahedeyi kendi 
ihU,açlarma aöre kullanmalarmı 
temin etti. Diğer Almanlarsa yeni 
protokolun, Almanya tara(mdan ., 

L Great lritaia The East M~ 
1 

ııl btenen 19Ylerl tatmin etmedllf 
kanaatindedirler. 

Müukmtlv bir hayli UAmlf ve 
arada müJakeı.ı.ri idare eden AJ. 
man murahhuı Doktor Clodiua. 
Berline dörımiye karar vennif, fa· 
kat .. nerl tarafından Bulaariata· 
na ıöııderilıııif.. Bu sırada Alman 
,matbuatının Bulaulann arazi tale
bine ınüıaheret eder vaziyet alma· 
ları da Romanya üzerinde tazy lk 
edilmesi isıendiini ıöstermiıtir. 

2 O temmuzda imzalanan w.. 
ıJka Rumen hillnlmetlnln 

muahededen korkmanuı olduJu11u 
pterlyor. 

Protokol fU pkU4le hulMa eclL 
lebilir: 

.. Bu protokolün imıruile, Alman• 
ya, Romanyamn mrat mahaull
tını ıslah etmek huaU1Unctaıd faa· 
ny.un. dOltça yardım •uneyi u· 
abbüt eder. Bu yardun, fenni tefri
ki mesai, ınemlekette yeni ve fay· 

• 

dalı m.ı mO......ler teaiai, bay. 
van yetl§tlnne imkinlannın tayt.. 
di, ihraç edilebilecek malların bir 
kısmının ihracı ve bu ınallara 
miiltakar fiyatlar temini ile ya· 
pılacaktır. 

Almanya Romanyada yetipn 

Yailı nebatatı Mtm alacak, yeni 
yajh nebatat yetiftirmek için ça. 
lıpcak ve bµ proaram ayrı bir te
şekkül tarafından tatbik edilecek· 

tır. Almanya, Rumen tohumlanna da 
muhtaçtır. Bu yüzden tohuınlU'lll 
~ldmine ehenunlyet verJleeektlr. 
Romanya m ile yet1ftirme iline de 
büJQk bir ehemmiyet vercUji ve 
bu yilllden yetlfen ehli hayvanla
ntı 1ayıu Pialaaalı için, bu hay
vanlar Almanyaya ihraç olunacak.. 
tır. AJmuya bükbıett hayvan ih. 
raoatınm çolaltılmaaını kabul ·•t· 
mi§tir. Romuaya. Alman piyuuı. 
nı tatmin için Almanf ade bir mik
tar hayvan ithal eca.&ıır. 

MINFf ~10,A&ANDA 

Romanya hük~U sütçülük 
aanayilni de takviyeye ka

rar vtrmiftir. Almanya, 1bım o
lan teçhizatı kurmakla, nıütebass11-
lan temin etmekle buna yardım ede 
cek ve mahsulitın bir kısmını da 
alacaktır. 

Almanya prap satın almayı da 
taahhüt etmektedir. Şarap ıçin iL 
zam olan teçhizat ta bllüıare Al· 
manyadan ptlrtilecektir . 
ı MeJya, 1eba ve tıbbi nebat.ata 
plince, bunlanD ihracatı da arttı. 
rılacattır. Fakat Alman pl7...._ 
llUl iJJUz~ U71tm ollDMı ~· 
tır. 

uıger zıraı maaat:"ı.'=r i9'in a1rıca 
müzakereler yapılacak ve bu ıu· 
retle Ud nıemleketlrl ztraat saha· 
smdaki tepiki meea1sl iktısadi mü· 
nuebetlerinln takviyelİne yardım 
edecektir .•• 

.............. ,.ur. 
~ 4ei9obat .. nllape11~ 

....... Wrlqllıea l1IDa .,._..: 

.......... pa7Wanlll .. 
hrbn, ae fnsiU. Jdiltilrflnlla, 11• 

.......... ldlltflrllntba 1ta pkllcle 1tir 
.t ............... .., ........ ı.. 
giliz - Tin ulayman, ı..nm ~ 
Franan anl•ımuı clüaJayı paylat
ma,.. isdlıdaf eden emperyalı.t . .wr 
anlatma •liiadalı sibl, • Tllı&l)eyi, 
ne de .Uler mflttefllderi 11,...t emel· 
leriM Uet et.ek iatlyen. DtODller 
petlnfe kopn •evletlerln anlapnuı 

8 u kısa izahat, iki tarafm pe. delildir. SuDa ............ eee teca
zarlık yaparak istifadeler vilze karp, lıdlAya karp, em.pel'J'•· 

teminine sfttljlnl g&terlyor. KL lizme kup lrmalnnq demokrasiyi 
tat üzerindeki neticeye bakılll'la, ve sulht wUafaa "•• ı.ant cep. 
Rumenler, pazarbfa fena yapma-' hedir. Bu cephede yalnız orduluı. 
mıılardır. Protokolda bulda)'Clan mq, 7abm doDumaluunra •etil, 
bahsolunmamJlktaclır. Bau Rumen kültür Ye fikir ordularımız da bir· 
makamatına göre, Romanya fula lepnlftlr. 
bulcfay ihraç etmemek niyetinde
dir. Romanyanın bulday rnahlulü 3 
milyon 500 bin ton tahmhı olunu
yor. DahlU iltihWc ile 3 mil)'On 
ton tutmaktadır. O halde ihraç o
lunabilecek buicfay bir milyon to· 
nu geçemiyecektir.Çünkü geçense
neden de 500 bin ton kadar elde 
kallftlflır. tn,U.tere 200 itn tonu 
ıabn almayı taahhüt etnıltür. tn
liltere bunu dOnya piyuuı tiya. 
tile alacaksa da bu nokta üzerinde 
henil• tam bir anlqmıya varılma. 
mıştır. 

Alman1au, fikir ve felsefe eser· 
leri sokaklarda yaaarkeu, kültür na. 

mma, befeıla tekimiilll namına itle. 
nen bu eina1etln acwm ı..uı. 

n l'nw kiilttht a4iamlan btlar, 
Türk mbevverleri de du;rmaftm. 
Bütün lmanbim malı olarak telü. 
ki ettiiimi• beynelmllel ktlltllriha 
bir milletten bir millete ak•pnı, bir 
hediye olarak tellldd etml)'oras, o
nan herlnde tesahup ı•.ıta Hlyo
ns. Gerek Shablpeue, ıerek s,.._ 
cer, ft prek Benaaıtl ShaW 7alms 
İn,Uizin delildir, hepimizin mfltte
nk malıdır. 

Fikrin, felaefeıaia, edebiyatın aJg. 
fUl41• hiç bir milU hudut tanınu70-
rin. ancak emperyallsmln plfdan o
larak ......._ek ~le. lla •llep. 
ledir ki, ••• Pubr'la teklif ettlll 
ktlltlr ......... tleriaia teellilla
.. Türk mbennlerlt Mmimlyetle 
aıanan ba daat ellaJ Mmimiyetle 11-

kaeaklardır. 

Halk Pl•fında Tenvirat 
Belediye tarafından Salacaktl\ te. 

sis edilen halk plAjında, o civar haL 
lrmın ..-1er1 de denize glrebllmeJ• 
rl .. in, elektrık ... tı yapılmasına 
Ural' ftl'ilmlftir. Bundan ba§ka. Os
küdar balkevi bandosu haftada dört 
IÜD plijda muhtelif parçalar çala • 
c:aktır. 

Dahlllye Yeklll•ln T ... tklerl 
Şehri~e bulunmakta olan Da. 

hWye Vekili Fallı öztrak diln kon
servatuvar müdıırtl Yusuf Ziya ile 
Şehir tiyatrosu mOdörii Memduhu 
ve Rejlaar Zrtulrul Muhslnl nndlne 
davet ederek bu iki müessesenin va· 
zlyetlert ve lnklfaflan etrafından ken 
dlleıile görOpnilftilr. 
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Y ag Güreşinin En 
Seçkin Pehlivanları 
Çarpışacaklar 
Mülayim Tekirdağlı da Karşılaşıyorlar 

Yağ güreşinin taraftarları her sene Kırkpınarı beklerler. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 
'! 

Cevap 
Yazan : Naci SADULLAH 

M ussolininin, daktilo makinesi 
gibi kullandığı bir adam var. 

dır: İşbu canlı ve beyinsiz yazı ma
kinesinin adı, Sinyor Gayda'du. Tıp
kı çocuk kandırır gibi, millet kan
dırmak, devlet kandırmak hulvasma 
kapılmış olan bu kara gömlekli, ''*' 
kara alınlı uşak, :reni karaladığı bir 
saçmaya su scrlavhayı atmış: 

"- Türkiyenin Balkanlarda gözü 
var!,, 

Çünkü orada Türkiyenin en seçilmiş pehlivanları derecelerini 
ayırd ederler. Kırkpınardan sonra pehlivanlar muhtelif semt-
1~~e dağılırlar. Onları bir daha Kırkpıp.ardaki gibi toplamak 
g~ç ~Iı:-ır. Bu sefer Kırkpınarda seçilmiş olan en iyi yağ güreş
çılerı Istanbulda kıran Kırana bir güreş yapmağa karar ver
mişlerdir. 

Amerikada Avrupayı temsil 
edecek Yugoslav tenfrçi. 

lerind en Punçeç 

DAViS 
Kupas ı 

Bu kacığm fikrince, Balkanlarda
ki kudretli dostluğun kökünden vı-

• kılmasına, bu kundak bol bol ka·fi_ 
tl.ir: Ve şimdi o hezeyanları okuya· 
cak olan Balkanlılar Türkiyenin eze. 
li dostluğundan şiiphe edeceklerdir! 

Yapılacak güreşlerde yenişemiyen 

• pe.hli vanlara para verilmiyeceğinden 
güreşlerin pek hararetli olacağı mu
hakkak addedilmektedir. 

Taksimde icra olunacak bu seferki 
yağlı güreşlerde çiftler birC'r saat tu
tuşacaklar, birer saatte yenişemez. 

-o--

Yugosla~lar Avrupayı 

Temsil Edecekler 
lerse eş değiştirmek suretile netice Teniste Davis kupası maçları dün. 
almıya çalışacaklardır. ya şampiyonluğunu tayin ederler. 

Güre,ecek pehlivanlar Vakıa müsabakaların ismi sadece 
Yağ güreşlerinin ehemmiyetini an- Davis kupasıdır. Fakat oynanış tarzr 

!atabilmek üzere iştirak edecek peh- ve şartları itibarile bu sporun hakiki 
livanlardan bir kaçının isimlerini a- dünya birinciliği mahiyetindedir. 
şağıya naklediyoru~: Bu sene Avrupa kıtasmın seçme-

Ali Ahmet, Molla Mehmet, Baba- terini, Almanlar ve İngilizlerin ellE.
eskili İbrahim, Sındırgılı Şerif. Ar::ıp rinden Yugoslavlar kurtardılar. Yu
Hüseyin, Pehlivanköylü Mustafa, goslavların meşhur Punçeçleri Ingi-
Hali~: ' lizleri ve Almanları yendi. 
M~sabakaların başlang:cında bu Avrupayı temsil edecek Punçeç'i 

pehlıvanlar meydana çıkacak1ar, gü- burada gördük. İstanbul teniscileri
re~i • a~ırdettikt~n s~nra son güreşi ne karşı oynadığı oyunlarıia bir gün 
Mul~!~m~e,. Tekırdaglı yapncaklardır olup ta Davis kupasına Avrupa birin_ 
Mulayımın bu sıra ne kadar id. cisi olarak çıkacağını hatırımızdan 

rnanlı olduğu malumdur. Uzun za- geçirmemiştik. Eski Cochet'lere, Til
mandanberi Tekirdağlı ile yağlı gü- den'lere, Vines'lere nazaran ücüııcü 

Bu seneki Kırkpınar güreşle- re!3 yapmamış olan Mülayimin bu derecede olan Yugoslav ten:i~cile.ri 
rinde kendini çok sevdiren defaki güreşinde- başpehlıvanı epey sabır ve devamlı idman sayesinde bu 

~aiktariftüıatınoa :temin e. mevkie erişmiş bulunuyorlar. 
A rap Hü.eyin pehlivan dilmektedir ---------__;;---ı~eni~rn~ı ı aranmnua mman nı V.ftJR.a..R.\\_~~~ .. tfJ~ •. ~ualı:la.. 

Talimatnamesi 
Hazırlandı 

--o-. 
Ağustos, Klüp 

Değiştirme Ayı Oldu 

1 gôteşler >yapan bu iki kı:ymetli peh. en iyi tenisçileri Von Granın ceza: 
livanımızı yağ gtlreşinirı böyle 'kıran landığındanberi Almanyada resl"l'lı 
kırana olan bir müsabak:ısınd:ı seyret maçlara giremiyor. Onun yerine ge
mek zevkli olacaktır. çen Çekoslovakyalı Menzel de bu. 

Yalnız Mü)ayimle Tekirdağlı za- mevsim Almanyayı temsil edemiye· 
man meselesinde biribirile münakaşa cek gibi hasta idi. İngilizler takım 
hıııindedir. Güreşi tertip edenler b~r ve fert itibarile pek zay1ftıla::. Bu 
snat içinde yenişmek olamadığı tak- gibi avantajlara bir de müsabaka 
di.rde hamle farkile galibiyetin ilan şansı ilave edilerek Yugoslavlar se
edilmesini şart koşmaktadır. Bu ~ar- çilmiye muvaffak oldular. 
ta karşı pehlivanların ikisi de itiraz 

ediyorlar. 
Yenişmek olamadığı takdirde yağ 

güreşinin adeti veçhile hiiküm veri

Bizim çıkaracağımız netice 
Bu seneki tesadüflerin şu şekilde 

Yugoslavlara gülmesinden kendi he
sabımıza şu hisseyi çıkarabiliriz: 

Bence, Balkanların. biribirlerini 
çoktan '\"e çok iyi anlamış bulunan 
mi1Ietleri arasınd aki sarsılmaz dost
luğu. böyle kundaklad a yıkabilecek
lerini umanların halin e. kundaktaki 
cocuklar bile ~ülcr! Bizim. amonvak 
kokan bu kirli iftiraya vcrebilcc~ği
miz isim şudur: 

"- Çocuk kundağı!,; 

Maamafih, hen, bu sarsak Sinyo. 

run h~eyanını tekzibe tenezzül et

miyorum: Fakat mananın tashih o

lunması şartiyle ..• 

Filhakika, Tiirk milletinin Bal· 

kanlarda gözü vardır: Ve Türk m i1· 

leti, kendisiyle dost olan bütün Bal

kan milletlerinin hudutlarını. tınkı 

kendi hudutları gibi gözlemektedir. 

Filhakika, Türk milletinin Bal. 

kanlarda gözü vardır: Hem de. bu 

göz, Balkanları , Gayda gibi haytala-

rın suikastlerin dcn 

dört açılmıştır. 

korumak için 

Filhakika, Türk milJetinin Bal

kanlarda gözü vardır: Hem de b u 

göz, Balkan milletlerinin aralarım 

açmlya. Balkan 1e>prakla.rına sah ip 

Wl~l'T "'b\nrntmryr;'·'Yflı'dmv'ftt..,.ı 

aldatmıya, Arnavutluğu hazmetmi

ye çabah~·anların kara emellerini 

sezmiyecek, görmiyecek kadar kör 

değildir. 

Filhakika, Tiirk milletinin Bal
kanlarda J?ÖzÜ vardır. Ve Türk m il. 
leti ister ki, bu Gayda siirüleri. Bal
kan hudutlarına büyük hir dikk atle 
dikilmiş. bulunan gözl erimizden, en 
ufak kımıldanışların b ile kac;mıya

cağından f",min olsunlar da, Balkan· 
lardan bir avuç toprak aşırmtya yel. 

tenmesinlcr! 

Filhakika, Ti.irk m illetinin Bal-
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l~EKONOMi~I 
lzmir Fuarı Hazırlıkları 

Tamamlandı 
Fuarı Başvekil Refik Saydam Bir Nutukla A~acak, 

Vekiller ve Sefirler Merasimde Bulunacaklar 
İzmir, 9 (Tan Muhabirinden) 

939 İzmir enternasyonal fuarı, on 
gün sonra Başvekil, Refik Saydamın 
mühim bir nutkile açılacaktır. 

Fuarda hazırlıklar tam bir faali. 
yetle devam etmektedir. Sergi sara. 
yının da tanzimine başlanmıştır. Al
man ve İran pavyonları ile Belçika 
p;;ıvyonu sarayın içindedır. Türkiye 
Ticaret odaları pavyonu bina&ı esaslı 
tadilatla tebdil edilmiş, (dünkü, bu
günkü, yarınki İzmir) pavyonu iW. 
haz olunmuştur. Tiearet odaları pav
yonu da sergi sarayına alınmıştır. 

Hükumetimizin gösterdıği yakın a
laka neticesi olarak bu .sene yurdun 
'her tarafındaki ticaret odaları foara 
resmen iştirak etmişlerdir. Bu saye
dE:- odalar pavyonu, m~mleketimizin 

Hayatı Ucuzlatma 

Komisyonu Toplanıyor 
Hayatı ucuzlatmak için tetkikat 

yapan komisyon, mıntaka ticaret mü
dürlüğünde bugün toplanacaktır. Bu 
günkü içtimada fabrikal.uın ithal ey 
!edikleri ham maddelerin görr.rük re. 
simlerile maliyet fiyatları üzerinde 
etütler yapılacaktır. Komisyon her 
intaç ettiği mevzuun raporunu İktı. 
sat Vekaletine göndermektedir. 

sınai ve zirai durumunu tebarüz et
tirebilecektir. 

Sumerbank pavyonu da baştan ba. 
şa değiştirilmiştir. Sümerbankın fab. 
rıkalarına ait mamulat ve büyük sa
nayi planlarımızın tatbik ve tahak. 
kuk yolunda geçirdikleri safhalar, bu 
giinkü randıman, ilerd·:?ki ihtiyaçla
rımız hakkında vasi malümat, resim 
ve grafiklerle teşhir edilecektir. 

Fuarın küşat merasimi yapılacak 
olan dokuz eylul kapısı ikmal olun
muştur. Kapının üst ve arka kısnun
da bµ- de gazino yapılmıştır. 

Bir hafta sonra Kültürparka gir
mek yasak edilecektir. Vekillerimiz
den bir kaçı ve yedi sefir, fuarın a
çılma töreninde bulunacaklarını bil
dirmişlerdir .. 

Yerli Mallar Sergisi 
Bu Gece Kapanıyor 
11 inci Yerli Mallar Sergisi bu 

gece on birde kapanacaktır. Yarın

dan itibaren sergide teşhir edilmiş o
lan malların İzmi~ fuarına gönderil. 
mesine başlanacaktır. Bu seneki ser
gi dühuliyeli olmasına rağmen çok 
rağbet görmüştür. Sergi devam etti
ği müddetçe yüz bin kişi ziyaret et
miştir. Sergi komitesi son toplantısı.. 
nı yapmış ve serginin tasfiye işlerini 
bitirmiştir. · Temmuzda lzmire 

Giden Vapurlar 
İzmir, 9 (Tan Muhabirinden) --·--·---R---""\ 

Ticaret odası.. temmuz ayında lima- B Q R SA 1 
nımıza gelen vapurlar h::ı.kkmda bir 
istatistik hazırlamıştır. Buna .gc)re, 9 -
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Danimarka, 2 Fransı~, 7 ~İngiliz, 4 
İsveç, 14 İtalyan, 2 Polonya, 3 Ma
car, 1 Norveç, 2 Romanya, 1 Yugos. 
lav. 17 Yunan ve 2 Panama bandıra
lı olmak üzere 229 vapur limanımıza 
girmiştir. Bunların mecmu tonilato
su 128,640 tır. 

E"aris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
BerJin 
Brüksel 
Atfna 
Sofys 
Prag 

3.355 
6.66125 

28.5925 
67.4825 

50.835 
21.5175 

1.0825 
1.56 

4.34 

Madrld 14.035 
Zahire Piyasası vımıova 23.8425 I 

Almanya için satılmış olan bazı Budapeste 24.4525 

malların vaktinde temin edilememe- Btlkreıı 0
·
905 ı· 

sinden ihracatçılar piyasalardan BeJgrad 2.8925 Yok ohama 34.62 
)'eniden ve fiyat farkı He mal topla- Stokholm 30.5625 

mışlardır. Bu arada kuş yemler; 5,05 Moskova 23.90 Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
li.:ğü tarafından yalnız futbolc şamil 
t'lmak üzere tecrübe mahiyetinde o
larak hazırlanmakta olan sicil tali. 
m&tnamesi kati şeklini aimı:ı ve böl
gelere gönderilmiştir. 

Talimatnameye göre hiçbir klüpte 

müseccel olmıyan azalar evelce oldu

ğu gibi bölgelerce tescil muamele. 

leri yapılacak ve Genel Direktörlük 

lisanslarını verecektir. S!)or şubele

rini lağveden, hükumet tarafından 
klüpleri kapatılan idmancıla.r klüpsi.iz 

addedilecekler ve o şekilde muamele 

lemiyeceğini ileri sürüyorlar. 

A tl~tizm Faaliyet i 
Tatil Edi~di 

Eğer Almanlar ve İngilizler eski 

hallerinde olsaydılar Yugo<ılavla:r bu 

sene de seçilemezdiler. Fakat en e. 
saslı rakiplerin zayıf bulunduğu bir 
zamanda en kuvvetli bir hald~ mey. 
danda bulunmak ta bir hünerdir. Ra
kiplerinin bugünkü düşük vaziyetle
rinde Yugoslavlar da hazır olmasay. 
dılar, birincilik şerefini yine cldı::n 
kaçırmıya mahkum kalırlardı. 

kuruşa, keten tohumları 9,35 - ıo,.ıo ESHAM VE TAHV1LAT 1 
kuruşa fırlamıştır. Yalnız bol mik-
tarda. arpa g~ldiği i~in. dün yüz elli ı · Ergani 19.38 

bin kıloluk bır partı kilosu 3,31 ku. \. .) 
ruştan satılmıştır. 

kanlarda gözii var : Fakat bizim gö. 
ziimüz, Balkan topraklarına değil, 
Balkan topraklarına göz koyan Gay
daJara, haytalara dikilmiştir: Ve bi
dm ghi.imili, ~lka~Hdad~ i~inc =============================== 

İstanbul Atletizm Ajanlığı bu ayın 
yirmi birine kadar bütün atletizm 
fatıliyetini tatil etmiştir. Hiçbir res
mi müsabaka bu tarihe kadar ya· 
pılmıyacaktır. Ajanlık bu kararı aşa
ğıdaki tebliği ile bildirmektedir: Yugoslav Punçeç'le bizim tenis

cilerimizin burada yaptığı maçlar bir 
usta ile bir aceminin çarpışması ha
linde tecelli etmemişti. Yugoslavya
lı nefes ve muntazam idmam saye
sinde neticeyi lehine ı;evirebilmişti. 

hiç bir istila emeli katılmamış bulu
nan davalarımız kadar, bize dost o
lanlara karşı dostlukla çarpan yü
reklerimiz kadar açıktır. 

Zira bizim Balkanlarda sade her 

hakikati gören gözümUz değil, gö. 

zümiizden bile kıymetli olan b ir şe· * 
göreceklerdir. Beden Terblyesl lıtanbul Bölgesi At· yimiz var: 

Bölge ve klüp değiştirenler, c.>ski 

klüplerile olan alakalarını eksiksiz 

olarak kestikten sanra yainız ağus
to<'. ayı içinde olmak üzere diğer bfr 

klübe kaydedilebileceklerdi~. 

letlzm Ajanltöından: "- Söziimüz!ı, 
ı - İstanbul Bölgesi atletleri 21 A~us-

tos gunılne kadar mevsim tatili yapacak
larından bugune kadar hiç bir resmi at
letizm faaliyeti olmıyacaktır. 

Eğer o zamanki teniscilerimiz ve 
onları takip eden gençlerimiz Punçeç 
gibi çalışmış olsaydılar, bugünkü 
fırsatta Avrupada birinci derecede 
tenisci olduğumuzu isbat edecek 
muhtelif beynelmilel turnuvalara gfr 
memiz kabil olurdu. 

Bisiklet Şampiyonasına 
iştirak Ediyor uz 

Ankara, 9 (A. A.) - Haber aldığı
mıza göre, 8 ila 14 eylCıl arasında 
Bükreşte ilk defa yapılacak olan Bal
kan bisiklet şampiyonasına Türk bi
sikletçilerinin de iştiraki kabul edil
miş ve keyfiyet Romanya federasyo
nuna bildirilmiştir. 

Her klüp o sene zarfında resmi mü 

11abakalara iştirak edecek idmancı:ia
rın bir listesini 15 ağ:.ıstostan 30 a

ğustosa kadar bölgeye verecek ve 

bölge de Genel Direktörlüğe gönde· 

rccektir. Yalnız bu sene bu müddet 

15 eylule kadar temdit edilmiştir. 

Bu liste haricinde kalan idmancılar 

her ne suretle olursa olsun o sene 

müsabakalarına iştirak ettir ilmi) e

cektir. 
Klüpler birinci, ikinci, üçüncü ta. 

kım kadrolarını ayrı ayrı gösterecek 

0 sene zarfında mafevk takınıd:ı oy
nıyan bir oyuncu madun takımda 
avnıvamıyacaktır ~ladun takım oyun 
c~su. mafevk takıma geçebilecektir. 
Yalnız yeniden tescil edilen azalar 

0 
listeye her ne' zaman olursa olsun 

ithal edilebilecektir· 
TAN: Sicil talirnatna:n~si üzerin-

de düşüncelerimizi ayrıca ~~ir idare. 
ci J?özile münakaşa edecegız. 

2 - İstanbulun üçüncü ve dördüncü 
kategori atletleri için (pentatlon hariç) 
1939 yılı açık hava 
programı bitmiştir. 

mevsimi müsabaka 

Yelken Yarışları 
Bu hafta Modıa koyunda devam e

dilecek olan yelken teşv:k müsaba. 
kaları hakkındaki tebliğ şudur: 

Bu seneki büyük fırsat kaçtı. Bn. 
ri gelecek seneler iklimin bu spor 
iç:in müsaadesinden istifade ederek 
tenise biraz hız versek ... 

ı - Mevsimin ikinci yelken teşvik mü
sabakası 13 Ağustos Pazar günü Moda 
koyunda yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara saat 14 te başlana-
caktır. 

3 - Program mucibince bu yarışlar bü-
tün amatörlere açıktır. Her nevi yelken 
tekneleri girebilir. 

4 - Yarışlar beynelmilel yarış niznm·· 
namesine göre yapılacaktır. 

4 - Yelken rotası geçen senenin ayni-

dir. 
6 - Hakemler: Ahmet Fetgerl, Abdur

rahman Bcnlioğlu, Rıı.a Sucri, Behzat 
Baydar, Harun Ülman, Mühendis Hlisa
mettin, Mühendis Naci, Ziya Kaptan, Ce
lAl Gözen. 

----<>----
Dağcılık Klübü lstanbul 
Tenis Şampiyonu Oldu , 
Geçen hafta Dağcılık klübü kort-

larında İstanbul Tenis Ajanhğı tara
fından tertip edilen tenis birincilikle. 
ri nihayetlenmiş ve Dağcılık klübü 
10! puvanla İstanbul tenis birincisi, 
Fcnerbahçeliler de ikincisi olmuşlar. 

dır. 
Tek erkeklerde Dağcılık klübün-

den Telyan, çift erkeklerde de Fe
nerbahçeden İbrahim Cimcoz - Armi
tage çifti, Bayanlarda B~yan Groski. 
kadın erkekte de Groski • Hasan çilli 
birinci olmuşlardır. 

Türk ekibini teşkil edecek bisiklet 
çilerin hazırlıklı bulunmalarını te. 
min maksadile alakadar bölgelere bu 
hususta azım gelen tebligat yapılmış 

tır 

Galatasaray Klübünün 
Yüzme Yarışı 

Galatasaray Denizcilik şubesi yal
nız kendi azasına mahsus olmak ü. 
zere, Bebek ile Anadolu Hisarı ara. 
smda iki buçuk millik bir yüzrne ya-

rışı tertip etmiştir. 
Yarış iki kategori üzerine ve önü. 

müzdeki cumartesi günü yapılacak, 
birinci ve ikinci gelenlere klüp tara. 
fından madalyalar verilecektir. 

Maarif Vekilliğinden: 
1 _ 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk

okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir Tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 _ Müsabaka müddeti ı Eylul 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 

Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 
3 _ Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 Perşem

be günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ede. 
rek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara 

alacaklardır. · 
4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul

larda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir yıllığı. üçüncü. dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat ve-

rilecektir. 
5-Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine 

ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği 
Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönderme
leri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, ~rafikler vesairenin asılla
rının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş bulunması 
kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshası-
nı verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte. esP.rleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir dev. 
re için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tas
hihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri 
diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir ta-

ahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 
7 - K itaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıfları 

gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt sened"i formü
lü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. Mektupla isti. 
yenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. 
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TARİHT.EN YAPRAKLAR 

HAYDAN GELEN 
HUYA. GiDER 

• 

Yazan: M. T ur.tian TAN 

C inci Hoca· o adı tqıyuı bir :..... Ben mertlik ile adam oldum, 
romanımı!Jla da tahlil et- · alnımm terile para kazandım. Kim-

tik • pek mefhur bir Oamanlı iL 
muıdır. Klttp Çelebi, onun hiç 
yoldan var olufunu fiyle anlatı
yor:"Sultan İbrahim, .. hsadelllln
de yillarca mahpus kaldı, her IÜD 
öldüıiilec:eıtnı d~ • ü
aüntüler geçirdi, bu sebeple leher 
(ııykuauzluk) hutahpıa ujradı, 

alnir bozuklquna kapıldı. ~ 
~ vakit tan deli idi. Kadın
lar onun dhnlne pcliler, fU veya 
bu hocaya okıınmallDl tavtiJ,e et. 
tiler. Bu mqanda Safranbolulu 
Hüıeybı Efendi ilimli bir yobazı 
aNhk verdiler.,, 

"Hiileyin Efendi bir teYhin ot
lu olmak w cinlerle.münue~t ta
flmak iddiumda idt. Kadınlara 
muka yazarak, çocuklara oku711P, 
~ hq.11 de fÖ]lret almıftı 
TeAdüf bu 7L Sultan tbrülm de 
onun~ fayda &6nlü1L 
m zahip oldu. Kadlıdn.I birclenltl
re müderris 7aptı, da,ah, döpll 
bir ia1'q verdi, bir Mfta pçme
~n de k.-adlne hoca tayin etti. Bu 
ıuretle ortaya bir CIDc1 Hoca çık. 
ti!,, 

.-,. bir pul vermem! 
; Sadrazam yine )'WllUp.k davran. 
dı, ikinci bir adam göndereı'elc ı. 
nat etmemelini rica etti. Cincinin 
kendi kib7uı Hacı Nurullab.l da 
nuthat vererek biraz fedakirlık 
yapmasını aöyledi. Safranbolulu 
Ofilrükçü bir hayli inadından son
ra lçtnl çeke çeke kihyuma emir 
wrdi: 

- Ayan al~. yazılan silik, ke
narları kırık kuruflardan, altınlar
dan .biraz ayıralım, ıu açlara gön
derelim! 

J'üat Sadrazamın g&ıderdlil 
adamı evvelce menfi cevap ile dön· 
dirdüiü için it deiiflnlJti.Bab.llde 
CJQclnfn evine yirmi. otuz ıtWılı 
memur ıönderilmlfti. Bu müfre. 
anin bqında çawfbap Abdülfet. 
tah Ala vardı. Cinci, A1an bozuk 
para ayırmıya çalıprken onlar i
çeri lirdiler, kihytJJ bajladJJ•r, 
Cinciyi aramı1a ko)'uldular. 

E fsuncu Hoca, kazfyyeyl se
zer sezmez keseleri açıkta 

bırakıp kaçtı, konajm üıt katma 
çıktı, tahta bottan kom§UJlun evine 
atlamıya kalkıftL 

Can ~orkusu ile pek a. 
cele ettiii için ıömlell tahta bo
fUll parmaldıklarma takıldı, o a. 
p vücut bir müddet öyle kaldı ve 
gömlek )'Utıbp kopunca kazukeır 
Eteneli komflllU '1'0IUD ~ av
lusuna dilft(l. •. , .... .,.mil •• 

Bqb bir mflverrih te Cinci Uo
canm ~ Ulatır· 
ken fU atırlan TU17or: "Safran. 
bolulu Molla,. HilleJin, Silleyma
niye müderrialerlnden Mehmet Çe
lebi yanında çömezdi. Hocuı İz. 
mire bih olunca aldip elini öptü, 
.. beni de bile ptilr,. .,_ yalvardı. 
Mehmet Çelebi aldırmadı. Bunun 
ilzerlne Molla BiDejtD fUllat buna ..-..... ~-; 

. . . , . 
çomezin. haline acımıjlardı, Meb· 
Jdjt Çelebl)'e PHP: t4)(offa Hfile. 
ftR \avallımna ~. Niee za. 
mındır çömezlnlr.dir, ayenlade •• 
dam olsun,, dedller. KaJılıkla lz. 
mire il~ üııere bulunan Çele. 
bf, bu ..,_l911_.. fU cevabı verdi: 
-~ efenıdUer. bjzlm ırzmm: 

nrdır. Avratlara, nllanlıra eflam 
okuyan nabekAr bir bfljücily'ii be
raber götürüp tertemıZ adımızı ııi
dn kirletelim? 

·ı tte hocıim•a bili JÜZ bu.. 
Jamıyan bu. adaD,.ı. o bü

,.clcülOk a7..mde ve 61rdenbi?e 
1f1cebnlftl, hocam'• ~ eMtllnl 
iptilrecek bir mevJde ~ 
Onun mectıW tapıerlnc!en ~
ı.ra çılrmuı lMl tarihlndedtr. Da 
nret1e 1Mıfti1an ~ iOftler tam 
,.ti Jı1 tirdi. Clad Boca hu u... 
mn dmr içinde znemleketi, koca 
Omuinh anr.tm ]iaıiaCa Nllach. 
Saldanpldti Wclan pldı. Padipbı 
~1~ mdıfdı, kadı· 
lan ~ MDa atıtdıoı haZL 
neter c1bltl. 

J'abt 11'- aonı-m aıma l)'i bL 
muı ıaümkün de~. Her saba
hın bir de akpnu ftl'Clır. 1848 ta• 
rihlnde C1ncl Hocanın abahı bit. 
ti, aec-1 blıfladı. Bir askeri ayak· 

luama -~ s.ıw.n 1braJıim 
tahttan lndlıildi w öldürüldü. A· 
damlan dannadalm edildi. O me. 
nnM Cbacl ~ .. lkitJI kiirl.Ü· 
lünclıen kibar çqku... at4ldı. ko
nalmda ak ha,.. ..U.dı. 

Clncl Hoca veS1r o1iıa çaktan öL 
d6rülecekti. l'allat "ulemada .. _. 
Jllı1ordu, knulrer ıGt.bMI t&p10I'· 
du. Bu •beple ~ W,Uım
miftl. Şu katlar ld, onun oaınııa 

kıJlftak ... _,..... malına göz 
dikmekten pli kafmlJorJ.ardı.; Ha
sinenin - uk ... cüJa. bahfltl ver
mek için - paraJa mubtlıç olmall 
d8' devlet ricalini - parulle u. 
plenmekte btlJıoxı atarara ciiifii
ıil)'oıdu. 

S adrazam Sofu lhbmet Pa
.., ipe ba ilıtl,.çıa ona 11a· 

ber pct.di, iki yb -- (bqtipe 
göre yüz bin UD) Wedi. Llldn 
Ctncl Hoca ~ sthlr
bulı&ma süvenerek fi' oevab& 7ol
Jadı: 

tiyordu. Tosun çavuş ailesi, onun 
dfhikil uametlle btıgünktl vazı~ 
tii &WeGne ~i 1'8n41Wne 
acıdılar, bot bir oJ. ptereret o. 
rada saklanabiı.cellnl söylediler ve 
Cincinin bu sıtmala glrmesll.a be
raber iUerine bir eski buır ördü-
1-

Çaftfbap Abdilfettab A&a, onu 
bu~ w pfa bir haunn altında 
"1saledı: 

-0, o, .dedi, Efendi H uretlerl n 
uae. an ruhlar davet ederlerdi. 
Fmcll ailf1l ~le huır alti toh· 
tMttt 7apl)'Ol'lar. 

B u alaydan sonra sllle ve yum 
ruk falı b9flamııtl. Her ça

fUft Clncl Mollaya bir yumruk ve. 
J& bir sille 1~1fbnYordu. B3ylece 
döve döve onu Sadrazamın sarayı· 
na kadar aötürdiUer, bir dell .. U.• 

ltaddar. 
A)'Di zamanda evi de arqtml· 

IDlfb. Denk denk kumaftan, bohça 
bohça nefti etyadan, aandık mıdık 
altmdatı bqka me.rdlven altım,.. 
da, duvar içı.rtncle, havas diplerhı
de &öm61ü ,az blnl-- akça bu-
1\lllup vezir sarayına tapmnıfttl Ju 
pualarm çolu tas gl,bi çutur. ,... 
Dl, berrak ve tam ayarlı idi. 

C6lta büpp ve askerin aJlılı 
bu paralarla nrildili için bir çok 
71llU' ballan dUhıde "Cinci parası 
li'bl temiz,, liSzU 167lendi, durdu. 
TefeJa6ttı 8ewın1er l8e onun bay
da k•nndılı l8!'Yetin buya pdi· 
f1ni "tablatin ldl1 bir cilvesi,, uy· 
~ 

--------.-----~~---
Mlcadele Kaclroı• ............. 

Vll,lJet adıhat itleri müdnrtı alvri 
slLek1e mücadele vaziyeti hakkında 
d\ln Tali ve belediye reisi L6dl Kr
dara bir rapor vermiplr. Slhhaı mü. 
dilril bu raporunda livrt sinekle ya. 
pdan mücadelede muvaffak obna-
11111, ku)'1I, IU'DIZ, IU blrldntlll ve 
llÇlk 'Alımlana kapatılmasına vqa
lı11t buralara mazot clöktilmestne bal· 
11 bulunduP.u, halbald ball huır
kadnde bwıun mfhnkün ol:ınacbll
m, binaenaleJh, muetdele kadroiu
nun takviJell icap ~ bildlrmit
tlr. 

Meraimıfen "°",.. 4a.ılilere "-'-' JHllllİJ10mımımla 
orim ,,q,,#elte 

Dünya Sergisi 
TemmUz Türk •• •• unu 

Bugibı Nevyork dünya seı 
gisinin sUlh avlusunda 

TUrk pıünü tesit ~r.uz. 
Meydan,ı bin kadar Türk Ye 

Yunanlı vataıidSŞ doldurinuş. 
Önümw.deki. büYtUt ş&hnenin 
orta y~e Sefarethane ve 
sergi erkAnı yer almıf)ar. Sağ 
kenarda bir bando, solda zey
bek kıyafetlerile Tütk geııç.: 
leri göze çarpıyor. Bir yanda: 
Amerikan bir yanda Türle 
bayı:ağı dalgalanıyor. 

.Merasime Amerikan mal'flle baf" 
lanıJor. BunfA tstildb IMl'fl tai,p 
ediyor. tık töz .. re1li l'(Ml8n'ba 
ftklli Bay Hola.'Jn ~k ...aüııü 
...... n: t ........ 19Pmetinl11 .......... ._.: 
-~ flııii&ıf.,_~mm .. 

,;_:_ ,_ ____ .. __ .,ı .., ...... -t ".;,. ~'!\f'h:a Si -

çan Lozan muahedesinin im. 
ul·~ ıündü.r,. Ve ~Jt..
~ Tilr~ Set\rl Bay 
John Von An~"hı Aıika
radan gönderdllf fU telgrafı oku.· 
yor: 
817flk •li' •• ,.... ......... ... 
teaitı edllecellal •IWlllm .. .. . 
slnM ena w-UIUJ'~ 
rok t...aı Merhn. ~mı&• a.. 
vesile ile Tlrk devletiala se,.17• 
iplraldnla Aın9rlkalılan ve nn;. 
lerl •tr•Jrıae ~ ~ 
üld mm ve •lthce WrUiW .... 
ten.ekte .. kadar Ml1lk bir rol 
•taamakta 014.,_u sevbaçle •n. 
41iririm. 817le fntiaab Wr umu. 
.. ıalla ..... ild •vletia wn1r. 
lerile ............... JaPa•tll 
ve lftllaar etlllecek ltlr ...ntr. •• 
.... "Amerika • nn,, ...... .... _ ...................... .. 
••lanka••em•aMltb.Wtbn. .. ........ 

Yazan: · 
1 Sevim Zekeriya SE~T~J 
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ehempıi)'etl var. tık defa olarak a. 
na JUl'dumm beJnelmllel bir bl
clbedlt ys aldı. Senelerdenberl )'flr· 

letlP. bl~ fU topraklarda 
kendi 1'17rapzın dalgalandılim 
~ kendi büytildertmtz14 &1-
IUldan ..tancta 7apılanlan duy
inü 1'ldm içln ne aomuz bti' zevk. 
tir • ., <Alkiflır) Bu vatandapn M

ıiiniki lellelerln yarattılı bir hasre
tin biiltileri IUWyor. 

S imdi zeybek kıyafetlerile tıç 
Türk pnci. talebe<lım Mfh. 

ii Belli, Sedat Sura ve Sinan Kor. 
fa, lert ve çevik adımlarla salın~ 
mıa Ortama doinJ ilerliyor ve o
na .elam~ halka aqı 
.ıuru,ormı. lllbrtnln eltnde -~ 
Jam&. ır.ca ~- ~ yok •• 
~bir ... ~lilla Mil .. 
llJii'= 
..._. Tih4: g&no... .8qftD 

na ~n\l... l!ıugün •rü't\ıı. günu •. 
Ba,ôn sulh IÜJlfl. •• Dünyanın ta 6. 
ltOr ....... 1lecflD ıdae ur• .._ 
ler Japblamizı anUtnuya ~· 
DemJr dökGfO?UZ. topragı ~ 
ru. balla okutv.joruz, çelili lfli· 
70NZo fabrikalar kurutoruz. BeL 
kan putim, prk' anlaşmnını yap
tık. 1Mlt6n bunlar sulh için. Yanma 
•On7m. b1s1m libi sulh latiyent. 
r1n dOnJuuhr. Yarın bir ril)'a .S. 
llJdli'. Onu ltls lniruyor ve ondu 
t.tikbaJe. iDanıJorm.., 

A11nf1U' ve 1Afa ..ıen... Yine 
.... ,,.., .. --.... -~ • ..ı ve dinç adımlarla bu üç mert 

Dlvenltesı pı:of!llÖJ')erinden Fıe
detik 'l'hruer, Türk inJalibımD ~ 
tatiirldiD elliide ve oııdan -'fa 
~ aatJWan 'aiilj'11or. 
"- Yeı,.i Türkiye-ıdıül Ata~ 

kiln b'1ramınhimın ve d'eb11mın 
....ıcur. o Tilrklyelıin ~ va. 
{l~~ur. Ulu dibinin her adı 
~e 1000 tip eleldriJdenm;ı 
albt bltden ayala blklyor, 1000 el 
var 1nivvefile aikıpiyor, ne heye. 
can! 

P rof..c;r Tbruer devam e. 
diyor: 

•- On\lll en IOll ve en mua:aam 
ııı11dedınden ll>irl de ~ antan
t&dar. Bu mukaddes kaJıraınaıunı 
~ her uftwUJnda ..ıh içln. 
at.talı temellere rutpliyoruz. Ata. 
türkiD iiljmıamı müte*1;> Tilrki-
19 n.rlemekte devam ediyor. Bü· 
Jjk bir cliplomat olan yeni .Reisi· 

Türk pnci l&hueyl tetkediyor. 
- Şlmdl Amerikalı Tütklerdep .. 
dar CeJAltn keman 1610.unu dtnlL 
fOn1L AmertDnın Nevyork 1er. 

statntn sulh avlusundaki sahMde 
bUy6k bir muvaffakıyetle çalınan 
hu Türk anatklnnm kemam, bal
kın ~ sevinç ve iftihar 
7qlan ptlriyor. 

P ropamın IOD numar .. taı.. 
beden Siret Necati ve Sinin 

Jtdrla tarafından buırlaDM mem
leket dabalan... Zeybek kı)'afetıe
rlle 9eklz TUrk talebeli ~ 
f1kar çılrtnaz balkın beyecanı IOft 

~buluyor. Yanımda oturan 
'nm8I ve Tribune ıazetelerinin 
m~lerl. elblMlertn renklnt
iine· ctanma ahenk w canJıııpııa 
baJi'aıL .. 
şm.cn al uncapız tepede uçU. 

1or. 2'.eybek bavaaı Çalıyor. Sab
neile i8İdz- dlıiç vilcut. kıvrılı7or 
·~· apıı,.or, vOcutlerlnJ her 
~ ~· 8alk cotmu1 ~erin-
8 OJDtaJOJ'• Kendimi mekteptekf 
m~ birinde sanıy6. 
rJUP. ~enin. kokusu bavay, 6'· 
le ~Jd. ZeJbeli takip eden 
.....,_. ft Uz damlan ~çok 

bilmWJOf· 
lılenliıp, lefirimiz 9ay MUlatrk 

Am8rlkab doit1arumza ve prolfl!
mm konnımncla yardımı olan her 
..... tlfelddlrlerile bitiypr. 

Bu merulml Amerikanın ve clt
a-~ eklblrlne dev· 
Jet pa~ veri1eD bir 1.l7afet 
takip edlyor. Af1ll numaralar bd
rada ~eyJD. muhtelif renk • 
JelRrlk1er altında ve c;laha parJak 
oluU.tebar ~or. 
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:l'EFRIKA. No. 1 

908 lhtililinin Başlangıcı 
idarecilikle ihtilalcilik Birbirlerine Zıt Olduğu 

Halde Saray Telgraflarla Bombardıman Ediliyordu 
T esadüi bepi, 1908 ihtilalin

de, o ihtilali yapanlarla 
yanyana ve yüz yüze getirdi. 22 
temmuz: 1908 de Yıldiz sarayı, 

Ittihat ve Terakki cemiyeti namı_ 
na bütün Rumeli telgraf merkez
lerinden ağır kelimeler ve tehdit
lerle bombardıman edilirken, Si
roz sancağı mutasarrıfı sıfatiyle 
ben de, o harekete iştirak etmiş 
ve İkinci Abdülhamide şu telgra
fı çekmiştim: I 

Huzuri akdesi hureti hililetpe.-
- nahiye 

Evvelce tehcai hümayunlanna 
.ihs,an buyunılan kanunn esasi
nin yeniden mer'iyet ıne\'kiine 
geçmesine müsaade buyurulma
sını istirham ve pazar gününe 
kadar Meclisi Mebusanın küşa. 
dma fermanı hümayunları sadır 
olmadığı takdirde, rızayı şehl'i 

yarilcrine muhalif 11hvalin vu
kuu,. muhakkak olup Siroz san
cağı dahilinde mevcut bulunan 
memurin ve erkin vo ümera ,.e 
zabitan ve bütün asakiri şah~
neJeriyle ulema ve meşayih 

velhasıl büyük, küçük herkesin 
bili tefriku cinsli mezhep bu 
maksat uğrunda birleşmiş ve 
Allahın birliğine kar51 alıdü mi
sak eylemiş buJundıığunu arz 
eylcrinı ferman 

Siroz mi.itasarrıfı 
REŞİT 

Bn riiro+;W'\.rlQ" ..:ı-1 ... ...,. -----1-
n kendi kendimi ayıpladığımı, id-
rake karşı vicdanımın utanıp, kı. 
zardığını itiraf ederim. Çünkü i
dare amirliğiyle ihtilalcilik akla 
kara, suyla ateş gibi birbirine ta
mamiyle zıt vasıflardır. Idareci, 
hangi mıntakada bulunuyorsa, o
rada mutlak bir süklın temin et.. 
mekle mükelleftir. İhtilalci ise, 
kargaşalık yaratm1ya, gürültü çı
kamnya ve bu vaziyette meramı
nı yürütmeğe mecburdur. 
Şu halde üç dört yüz bin kişi

nin sakin, emin ve müsterih bir 
hayat gecirmesini taiihhüt etmis 
demek ~olan bir mutasarnfm: 
kendini - kanun ve usul bakı -
romdan - o makama getirmiş, üs
telik bir de sadakat yemini almış 

olan. hükümdara karşı vaziyet al
ması, yani ihtilalci rolü oynama
sı tamamiyle gayri tabii bir hare. 
kettir. Fakat Abdülhamidin istib
daduidan hepimiz o kadar yılmış
tık ki, ilk fırsatta kendisine is
yan etmekten geri kalamadık ve 
yıllarca adını korka korka ağzı

mıza alabildiğimiz o büyük müs
tebidi sadece telgraflarla bom
bardıman ederek devirdik! .. 

Büyük şair Ziya Paşs, meşhur 
Zafernamesinde bir mutasarrıf 
ağzından olarak şöyle diyor: 

Mutasarrıflığa bir kıta sebep ol
mu~ idi 

Bu kasidem beni valiliğe eyler 
isal' 

Ben de, Selanik maarif müdü.. 
ruyken, İttihat ve Te.-ak.ki cemi
yetine gizlice girmek, o cemiyetin 
ihtilal fikirlerine - fakat saıni- , 
mi olarak - iştirak etmek yüzün
den mutasarnflığa ulaşmak yolu
nu bulmuştum. Abdülhamidin is
tibdadına nihayet verilip te bu 
uğurda - az veya çok - çalışan.. 

ların mükifatlandınlmasına sıra 

gelince, valiliğe terfi olundum. 
Fakat tekrar ediyorum: İçimde 

garip bir bulantı vardı. Neyi de
virdiğimizi ve yerine ne getirdi
ğimizi anlamakta - yı11ar geç.. 
tikçe - aczim artıyordu. Abdül
hamidi ortadan kaldırmak için, 
viedanunızı, irfanımızı isyana sev
~ 15 ı 1 1- ""-lU _.,__,_,._ 

şunlardı: 

1 - Padişah hürriyet düşna.. 

nıdır. Milleti esir olarak .yaşaL 

mak ister. Bu sebeple de hürriyet 

aşıkı olanlan ya sürer, ya öldür

tür. 
2 - Maarif geridir, mektepler 

perişandır. 

3 - Fikir ve kalem hürriyeti 
yoktur. Matbuat, sarayın dalka. 
vuğudur ve sansöre tabidir. 

~ 

4 - Komşu devletler, padişa-
hın milletle daimi bir cidal için.. 
de bulunup orduyu, donanmayı, 

ziraati, ticareti ihmal etmesinden 
istifade ederek, memleketimizin 
birer parçasına göz koymuşlardır. 

""' Büyük devıetler de hasta adamın 

Mürüvvetin körpe vücudünden savrulan hafif 
yasemin kokusu, Muzafferin mahmur başını, yu
varladığı kadehlerden fazla döndüriiyordu. Mürüv
vet, dudaklarına temas eden yumuşak sıcaklığı da 
duymamış göründü. Yüreği, henüz tatmadığı lez
zetlerin hasretiyle dolmuştu. Içkinin verdiği cesa
ret, onu, tatmak istediği bu lezzetin akıbetlel'ini 
düşünmekten kurtarmıştı. O anda, Melihatin ken
disine kimbilir kaç defa tekrarladığı sözleri hatır
ladı. Onun bütün endişeleri gideren kandıncı sesl
ni duyar gibi oluyordu. 

mirasını paylaşmak için yol ara
maktadırlar. 

Halbuki Meşrutiyetin ilanından, 
Mebusan Meclisinin açılmasından 
sonra, iç vaziyetimiz pek garip şe
killerde fenalaşt~ğı gibi, dış vazi
yetimiz de çığırından çıktı. 

Abdülhamit zamanında sinsi 
sinsi çalışan "Gayri Türk., unsur
lar, şimdi alınlarını aça aça, gö
ğüslerini gere gere Türk milleti 
ve o milletin belki yüzde otuz njS

betinde iştirak edebildiği hakimi
yet aleyhine tedbirler alıyorlar ve 
imparatorluğun inhilalini cezalan
dırmıya savaşıyorlardı: İtalya, bir 
baskınla Tarablus Garp vilayeti. 
ni istila etmiş, Balkan devletleri 
bütün Rumeli vilayetlerini zap
teylemişti. Yemen isyan halinde, 
Hicaz isyan hazırlıklan içind~, 

Suriye iftirak davası peşindeydi. 
Buna mukabil memlekette fırka 
gürültüleri, post kavgalan gittik
çe artıyordu. Siyasi cinayetler bir
birini kovalıyordu. 

İttihat ve Terakki, arada sırada 
muhaliflere yenilmekle beraber, 
devlet idaresini elden bırakmıyor
du. Üç gün açıkta kalıyorsa, üç 
yıl iş başında bulunuyordu. Lakin 

.. Abdülhamid.in iq siyasetini bir 
çok noktalarda tatbik etmekten 
çekinmiyordu. Meseli kalem ve 
fikir hürriyetine, serbest toplan
tılara bu cemiyet te o müstebit 
hükümdar ka.dar düşmandı: Gaze. ----- .. _,., --
muhalefette ısrar edenleri - va -
pur vapur - şuraya bur.aya sür-

müştü. " 
ESki hamam, eski tas, demek ıs.. 

temiyorum. Çünkü İttihat ve Te

rakki liderlerinin gerçekten vatan 

sever olduklarını, vatanın hayrı ı
çin çalışmak istediklerini biliyor
dum. Fakat temeline kadar sarsıl
mış bir köhne yapıyı sağa çıkar-

. mak onların elinden gelemezdi: 
Hele bu yapı içten ve dıştan yine 
yooılmak istenilirken! .. 

lşte bu vaziyette ben, Abdülha
mldi niçin yıkb.ğımızı - vicdanı.. 
mı ilzam ve iskat edecek suret
te - kavramıya henüz muvaffak 
olamamışken, Umumi Harp başla. 
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SOLDAN SAGA: 

1 - İstanbulda bir semt. 

2 - Hücre e İçilir e Bir hayvan. 
8 - Fenalık e Bir yıldız. 

' - Ced e Eski bir tarih e Bir sesli 
hart. 

5 - Bir harf e Bir nota e Kalan. 

6 - Bir nota e Bir erkek ismi. 

7 - Bir nota e Mensup e Uzaklık 
bildiren bir edat. 

8 - Bir erkek ismi e !!An 
9 - LApa değil e Bir ot. 

10 - Bir renk e Saçsız e Bir nota. 

YUKARDAN AŞAGl: 

1 - Üzüm suyu e Sulu pllh. 
2 - Sayı e Te!rlk eden. 
3 - Bir gece kuşu e Memleket vrıa

yet. 
4 - Bir harf e Bir sesli harf e U-

fuklar. 
5 - Tarih! bir ad "'• Bir nota e İle. 
6 - ,! m e Bir harf. 
7 - Bir harf e Emeller e Zaman. 
8 - Bir kıta e Falcının işi. 

9 - Sia .m~ebine m~nsup e Çekin
mek. 
temin. 

Bu Seneki Üzüm 
75 Bin Ton 

. İzmir, 9 (Tan Muhabirinden) =- ı 
Üzüm rekoltesini tahmin için tetki

kata çıkan heyet dönmüştür. Rapo
•runu vekalete gönderecektir. Bu se-
neki üzüm rekoltesi 70 - 75 bin ton 

tahmin edilmektedir. 

dı ve Enver Paşa - altı yıl sü
ren hüsranlı bir idarenin hatıra. 
sım bir takım zaforlerle millete 
unutturmak istiyerek - bu kor
kunç boğuşmıya Osmanlı İmpara
torluğunu da soktu. 

(Devamı '\"ar) 

Maarif Yekilliğin~en: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre il1t

okullann 4üncü ve 5inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir Aritmetik 
kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eylıil 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 
Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkincrteşrin 1939 Perşem
be günü ak~amına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat <:de
rek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara 
alacaklardır. 

4 - Müsabakada. birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda o~utulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. ikinci çık~n kitap serisini yazan~ ·bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere döraer yüz lira mükafat ve
rilecektir. 

5-Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği 

Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönderme
leri lazımdlr. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asılla. 
rının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuş bulunması 

kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler ' de kitabın üç nüshası. 
nı verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından va,zgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir dev. 
re için terkettiklerlni ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tas· 
hihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri 
diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir ta
ahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıflan 
gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi formü
lü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden al:nabilir. Mektupla isti
yenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

(3488) (S837) 

~iyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 
Siyasal. Şil9iler Okulu Direktörlüğünden ~ 
Kayit 25 ağustosta başlar 23 eylülde biter ve yalnız pazartesi per. 

şembe günleri mesai saatlerinde yapılır. 
Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler Okulu İstanbuL 

da yüksek Öğretmen okulu direktörlükleridir. Müracaat bir istida ile ve 
bu istidaya bağlı aşağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları nüfus cüzdanı asılları 

2 - 8 tane 4, 5 x 6 boyunda fotoğraf 
3 - Aşı kağıdı. 

İmtihanlar 25 • 9 - 939 pazartesi günü saat 8,30 da başlar tafsilat 
müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) (6117) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
15 • Ağustos - 939 tarihinden itibaren 50 santilitrelik bira şişeleri 

perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 kuruşa sa
tılacaktır. H ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski fiyatlı bira bulu. 
nsn~Jın~.ms.v~~!.~~~.~..s~4a:.~l?ir bevannamevi en yalun wN~r 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden : 
İdaremizin merkez bürolarile Taşra şubeleri Muhasebecilik ve Mu. 

hasiplikleri için imtihanla memur alınacaktır. 

1 
Yü~sek tahsil yapmış ve betahsis ticaret lisesi ve yüksek ticaret 

mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 
İmtihanlar 15 - Ağustos - 939 saat "14" de merkez binasında icra 

kılınacaktır. Şeraiti anlamak üzere taliplerin vesaikile imtihan günün-
den evvel memurin müdürümüze müracaatları ilan olunur. (6080) 

Maden Mühendisi Ahnacaktır. 

İktısat VekCiletinden: 
Taşra ve Merkez Teşkilatımız için 250 - 400 lira ücretli maden mil. 

hendisleri alınacaktır. 
Taliplerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlü· 

ğüne müracaatları. "3537,, "5885,. 

bu yolu t'1trne.sına mani olan son endişeleri de, son 
tereddütleri de yıkmıştı. 

Işte yanıbı.ışında, kendisini titreye titreye ok~a. 
yan, bir köle gibi gözlerinin içine bakan, ve bir 
hizmetçi gibi iskarpinlerini çıkaran, genç_, güıel }Jir 
erkek vardı... Şu halde, Mürüvvet, kendisine kar~ı 
hayatının en büyük tahassüsünü duyduğu zevki tat
mak ıçin daha ne bekliyordu? 

Melahat kaç defa ona: 
"- Senin onan, doğru yoldan gitti de ne ka.. 

zandı? Sualini sormuş, ve: 

TEFRJKA No. 52 

Gözlerı:-ıi semadan iki elini kaldırdı. El yordami
le, Mıızafferlıı başını buldu. Kollarını kendisine 
doğru eğilen erkeğin boynuna doladı. Onu kendine 
doğru çektı: 
"- Muzaffer ... Dedi..: 

"- Halbuki, demişt}, ben bütün hayatımda, hiç 
bir mahrumiyet çekmedim!.. Eğer bir çok budala
lar gibi ben de: 

"- Aman namuslu kalayım, iyi yemek pışıren, 
iyi ortalık siipüren, iyi ütü ütüliyen, iyi bulaşık 
yıkayaıı bir ev kadını olayım; ve kafes arkasında, 
helal süt emmiş ~r koca bekliyeyim!,, Deseydim, 
hizmetçı idarehanelerinde kısmet gözley~ıı biçare 
kadın·u:ırdan ne farkım kalırdı? 

Biz: "' 
"- Aman, elimize yabancı erkek eli d~ğınesln, 

.fÜzümüze ~·abancı erkek gözü bakmasın!., Diye 
gönüllü birer mahpus hayatı geçiriyoruz ci.a ne o
luyor~ Kadrimiz, kıymetimiz mi biliniyor? 

Bilakis, herifler yine bildiklerini okuyorlar.. O 
umumhane senin, bu meyhane benim, senelerce 
sürtüyorlar. Sonra: 

"- Artık yorulduk: Biraz dinlenelim!,, Deyip, 
evlenmeğe kdkışıyorlar. Bu kararı verdiktt•n son
ra da, k~ndi mazilerine, kendi hallerine, kendi kır. 
dıkları cevizlere bakmadan, kadın, kız beğenmi
yorlar. Kimisini kısa boylu, kimisini uzun boylu 
buluyorlar. Kimisinin, bir erkekle bir defa o;lnema
ya gitmiş olmasını affetmiyorlar. Kimisinin Bolulu 
bir ahçı kadar maharetle yemek pişirememcsini 

hoş görmüyorlar. Kimisini çirkin, kimi.sini fakir, 

kimisini hakir görüyorlar. Paralı, pullu, yakışıklı, 
boylu poslu, el değmemiş, gun• görmemiş gönüllü 
ve sadık b;r hizmetçi arıyorlar. 

Bari bunu buldukları zaman, kadrini, kıymetini 
bilseler ... Halbuki ne gezer? Kadını eve kapadık
tan üç gün sonra, bitleri canlanıyor, soluğu eski a
şinaların,aleminde alıyorlar! .. 

Bundan da anlaşılıyor ki, onların gözlerine gire
h11mek için crospu olmak lazım. Zira bir c-rkeğin 
eline düşen nikahlı kadınıı(, çocuğun eline düşmüş 
oyuncaktan farkı yok. Ve erkek te, tıpkı, eline ge. 
çen oyuncaktan hevesini aldıktan sonra, gozunu 
vitrinlerdE.:ki yeni oyuncaklara diken çocuk gibi, 
aklını başka kadınlann eteklerine kaptırıyor. 

''Düşün ki, bütün bunları göze aldıktan sonra, 
üstelik, e:vde kalmak ta var... Zira bugünün kur
naz aşifteleri, yağlı müşterileri, budala ev kızları
na kolay kolay kaptırmıyorlar. Zaten, erkekler de, 
ekseriyetle, kendilerine ihanet edebilecek olan ka
dınlan seviyorlar. Bir gün ellerinden kaçırabile
cekleruıi düşündükçe, onlara daha fazla kıymet 
veriyorlar ... Eğer onlara, karılarmı niçin ihmal et
tik1erini sorc.rsan: 

"- Canım, derler, bizim karı çantada keklik .. : 
Halbuki her avcının aklı, henüz ~·antasına atamadı.. 
ğt kekliklerdedir!..,, 

Böyle olduğu için. eğer aklın varsa, sen de çan-

taya ginnemeğe bak!... Şimdi, misal olarak her.i 
ele al... Kaldırıma düşeceğime, kocaya du~s~ydım 
ne kazanacaktım? 

Bugün çok şükür, kocaya düşenlerin bir çoklcirı
nı imrendirecek ,vaziyetteyim .. 

Hiç kimseye hesap vermek, hiç kimseye minnet 
etmek, hizmet etmek mecburiyetinde değilim. Di
lediğim zaman, dilediğim yerde, dilediğim adamla 
düşüp kalkarım. Yeni tanıştığım her erkek, bana 
sevdalı mmı<.ırası yapacağı için, muhtelif koc.:a!ar
la daıma yepyeni gelin ömrü sürerim. Kn·ş1mda, 
benden bıkmış, ve gözünü dışarıya dikmiş bir ko. 
canın asık suratını göreceğime, beni kandırmak i
çin dil d0ken yeni ve neşeli bir aşığın arzu dolu 
gözledne bakarım. Ben ona hizmet edecegiı~c. o 
bana -i:Ul köle olur ... Ustelik te onlar, karılarından 
bıkan kocalar gibi, kendi ağızlariyle birlikte c:üz
danlarının ağızlarını da kapamazlar ... Kendimi ~a
tarım ama, her istediğimi satın alabilirim... Eğer 
sen de enayilik etmezsen, bu güzelliğini :ı.ltın ma
deni gibi ~Jetir gidersin! ... ,, 

Bütün bunlar, Melahatin, Mürüvvete mütemadi
yen yaptığı müessir telkjnlerln, söylediği müessir 
sözlerin, ve anlattığı, gösterdiği müessir misallerin 
ancak bir kı~mıydı. Ve şu anda, Mürüvvetin aklı, 
hatırladığı bu sözlere her zamandan fazla yatmış 
gibiydi. Hele icki, Mürüvvete hayli cazip göriinen 

Genç adamın yüzüne yapışan başını biraz sıka· 
rak tekrarladı: 

"- Muzafferdğim. benim!!.., 
Bu hiç beklemediği hareket, Muzafferin ihtiras 

dolu başmı, birdenbire içılmiş çok keskin t:ıır içki 
gibi dôndiırmüştü. Deınindenberi, öniındeki taze 
meyvdyı tatmak iştahiyle titriyen ellerine tam bir 
hi.irriyet verdi. Biraz sonra genç adamın büyük 
bir arzuyla tasarruf ettiği vücudünde garip bir ür
perme duyan Mürüvvet, insiyaki bir müdafaa gay. 
reti ~österdi: Fakat bu, faydasız bir çırpmıştı: Zi
ra korkunç bir ihtiras sar'asiyle sarsılmakta olan 
Muzafferın uğuldayan kulakları: 

'·- Ya:>ma Muzaffer .. Bırak beni! .. ,, Diye lıo~u 
boşuna inliyen ve çırpınan Mürüvvetin bin bir duy
gu ile kıs1irrıış incecik sesini duyacak halde değiidi. 

Mürüvvet kendisini kaybederken, artık, nasihat
lerini yerine getirdiği Melahatin sesini duymuyor; 
incelmiş şahadet parmağını, tehditle sallıyarak 

kendisine: 
"- Namussuz!., Diye haykıran anasının hırslı 

ve muztarıp yüzünü görüyordu! ._., 
• • • • 

"- Ne oldun Mürüvvet ... Kendine gel! ... 
Gözlerini açan Mürüvvet, çok korkulu hir rüya

dan uyanmış ~ibi ter içindcvdi. 
(Devnnn ... ar) 
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Muharebe Geregi Gibi Kızışmıştı 
Milli Heyetlere Birer Telgraf Çekilmiş, 

Silah ve Cephanenin Gönderilmesi 
Depolarda 

Bildirilmişti 
Mukabil kuvvetler, çekildik-

leri bu sırtlar üzerinde, ev
velce tahkim edilmiş olan mevzi
lerine girince muharebe geregi gibi 
kızışmıştı. Müdafi kuvvetler ger
çekten görülmemiş derecede bir 
inat ile mukavemet gösteriyor, 
taarruz eden müfrezelerimize a
teş püskürüyorlardı. Fakat, arslan 
erle':'lmiz, kahraman efelerimiz, 
gönüllü babayiğitlerimiz, hele fe. 
dakar zabitlerimiz yağan kurşun
lara bir yağmur kadar da ehem
miyet vermiyor, daima yuruyor 
ve ilerliyorlardı. Bu sırada müda
fileri sarsmak ve Aydına doğru bir 
an evvel atmak ve hemen 
ileri atılmak için, fırka ku
mandanı Şefik Bey, hücum e
den müfrezelerimizi kuvvctlen
dirmeğe ve taarruz cephesinı 

genişletmeğe lüzum görmüştü. 

Bir nizamiye taburunu ve Aydın 
mücadele ve muharebelerinde gös 
terdikleri harikulade şecaat. ifa et 
tikleri fevkalade hi.zmetlerile, la
yık oldukları şeref ve şöhreti ka
zanan zabitlerimizden biri olan 
mülazim Şerafettin Beyin kuman
dasındaki makineli tüf ek bölüğü
nü ileri sürmüştü. Aydın ovasını 
şiddetli sıcağile yakıp kavuran şid 
detli bir güneşin altında devam et
mekte olan muharebeyi, ileri sü
rülen bu takviye kıt'alarımız da
ha ziyade alevlendirmişti. Biraz 
sonra da, Denizli polis komiserli
ğinden istifa ile memuriyeti gibi 
hayatını da yurdun balasına nezre-

fliaıı6A1fıIB\fk\, l:JJerıtiıınYJ0g3hdWü 
babayiğitleri de yetişmis, zaten le 
himize cereyan eden muharebenin 
de şekli büsbütün değişmişti. ~ .....,.,. 
Q -;ün, Tellidede ve tel. 

siz telgraf sırtlarının müS
tahkem mevkileri önündeki bu 
kanlı muharebe yüz yetmiş beşinci 
alayın kumandan vekili binbaşı 
Hacı Şükrü Beyin idaresi altında 
devam ederken, Umurluda bulu. 
nan binbaşı Hakkı Beyin müfreze
si henüz harekete geçmiş ve harbe 
iştirak etmiş değildi. Çünkü bin. 
başı Hakkı Bey, verilen karar mu. 
cibince, taarruza iki gün sonra baş.. 
lanacağını biliyordu. Menderes 
k~prüsü başına yapılmak istenilen 
ani taarruzla vaziyetin değiştiği 
ni ve muharebeye mecburen giri. 
şildiğini haber alamadığı için de 
tayin olunan günü bekliyor, tertip 
olunan beyannameleri alakadarla
ra tebliğ ve irsal işile meşgul olu. 
yordu ki, bunun da muvaffakiyet. 
le başarılmasını temin etmişti. Ay 
dın İngiliz mümessili Mister (Hot
der) in, mutasarrıf beyin Aydın 

Rum despotile mukabil kuvvetler 
kumandanının ellerine birer be. 
yanname verdirmişti. 

Fırka kumandanı vaziyeti naza
rı dikkate alarak, bu müfrezenin 

de derhal harekete geçmesi ve 

şark cihetinden şehre taarruz et. 

mesi lüzumuna dair olan emri bin. 

başı Hakkı Beye ulaştırmak vazi

fesini o sırada nezdinde bulunan 

Aydınlı Ferit Beye vermişti. (1) 

Bu suretle Umurludaki kuvvetle. 
rimizin bir an evvel harbe iştirak
leri temin edilmişti. 

Ayni zamanda, Çineye ve Çine 
telgrafhanesi vasıtasile de Muğ. 

lada bulunan tabur kumandanlıği
le Milli heyetlere de, depolarda 
bulunan silah ve cephanenin en 
seri vasıtalarla en yakın yollardan 
harp meydanına yetiştirilmesi ve 
civar köylerde bulunan silahlı ve 
silahsız gönüllülerin de bir an ev
vel gönderilmesi lüzumları bildi
rilmişti. Aydın demiryolunun şi

malinde bulunan dağ köylerine ve 
ayrıca Nazilli civarındaki köylere 
de ayni tebligat yaptırılmasını, 
Milli hedefin Aydının işgali oldu. 
ğu da bilhassa ilan ettirilmişti. 

G ermencik ve civarındaki 

mukabil kuvvetlere de bas
kınlar yapılması ve demiryolunun 
bozulması hakkında da, o sırada 

Sökede bulunan fırka Erkanıharbi 
Salahaddin ve mevki kumandanı 
Binbaşı Saip Beylere haberler gön 
derilm işti. 

Fedakar ve kahraman müfreze
lerimizin gerçekten büyük bir inat 
ile devam eden taarruzları karşı. 
sında mukabil kuvvetler de bayağı 
direnerek mevzilerini muhafaza e
diyorlardı. Vakit öğleyi bulmuş 
sıcak büsbütün şiddetlenmişti. Ha. 
va teneffüs edilemiyecek bir ha. 
le gelmişti. Hiç şüphesiz ki, bu ka 
vurucu ve boğucu sıcaklık sabahtan 
beri didinmekten, boğuşmaktan 

yorulmayan, yılmayan kahraman. 
larımızda tesirini göstermeğe baş.. 
lamıştı. Susuzluktan kıvranıyorlar, 
fakat, mevzilerinden ayrılmıyor. 
lardı. 

Tam bu esnada, sabahtanberi 
devam etmekte olan bu kanlı har. 
bi, büyük bir tevekkül v2 iman ile 
seyretmekte ve cenabı haktan mü. 
cahitlerimize nusret ve muvaffakı. 
yet dua eylemekte bulunan Balta. 
köy kadın ve çocukları arasında, 
ansızın bir kaynaşma ve koşuşma 
oldu. 

Kahraman milletimizin bu dişi 

arslanları, bu Türk anaları şahidi 
oldukları bu kanlı savaşın karşı. 

sında, cihan harbinde İrak, Filis
tin, Kafkas, Romanya, Galiçya ve 
bilhassa Çanakkale cephelerinde 
lr..,n ,.t ;.;ı,..+;;t,ln...-: .__ .,....,.. .., 1, 1.., .,. ., lr "Jı'l"'tC"..," 

evıatlarını. kocalarını, kardeşlerini 
hatırlamışlardı. Onlar da bu ayri.. 
lık ateşile yanıyor, ağlıyor ve kıv. 
ranıyorlardı. O sıradıf, bu yüreği 
sızlayan analardan biri, sabahtan. 
beri döktüğü yaşlar ile ıslanan çev 

DİZANT.ERINiN 
Bu mevsim hastalı~rndan ko

runmakla beraber, sizin dikkati. 
nize ve ihtimammıza ra~mcn, şa
yet hastalık geliverirse, vaktinde 
tedavi ettirmek için, onun başlan. 
gıç alametlerini de bilınck lazım 
dır. Hastalığın kat'i teşhisini koyaw 
cak olan, şüphesiz, hekimlerdir. 
fakat siz hastalığın başlangıcında 
ehemmiyet vererek kendini:ti he. 
kime &österirseniz ... 

Dizanteri de mikroplu, bulaşık 
hastalıkların bir çoğu gibi birden
bire başlar. İlkin kırıklık, karın 
ağrısı, barsaklarda buruntu. Ate
şin ~'ükselmesi de gecikmez. Hem 
d~ haylice yüksek olur. Ateşin 
yuksekliği size, basilli dizanteriyi 
ayırdettiren iyi bir alamettır ... A
teşle birlikte baş ağrısı, hazılal'ın
da bulantı ve sonrası ..• 
Karın ağrısı gittikçe artar, bu. 

runtu çoğalır. Kimisinde hiç arka
sı kesilrneden, derinden gelir. Ki
misinde arada sırada huruutu, san
cı kesilir, insanın biraz ~iizü gü. 
]er, fakat ıztırap gene gelir, yi.izü 
buruşturur. 

Dışarı çıkmak ihtiytııcı da, ta
bii, pek sık. Beş defa, on de(n bir 
s~y ?eğil. Yirmi dört saat içinde 
yırmı defa, elli defa, yüz dC'fa, 
daha zi~ade bile. oraya gidenler, 
daha dogrusu lfıdemivl'rek yata. 
ğından aşağı inenler, yahut 
rinden bırakanlar olur. Bu kada
rinden bırakanlar olur. Ru zara
rı - bereket versin - pek nadir 
fakRt vimli, otuz defası coktur. ' 

Dışarıya cıkan da, :venitnıi<> o. 
hırı yemeklerin bakıycsi de~ildir. 
Dinmterivı> tuhılnınş <'lnmn bii. 
'·iik harsaih siddetJe takalliis e
der. yukarıdan gelen yeınek bakı-
;vesini bırakmaz. Onun için çıkan
da. hii:vük harı-altın mikroplarla il
tihaplanmasından hastl olan balw 
Ş?am gibi madde, irin yahut kan. 
dır. :vahut harsağın ince zarmdan 

resini gözlerine bastırmış ve hay
kırarak: 

- Ne duruyoruz nineler, kızlar, 
bacılar?.. Demişti. Erkeklerimiz, 
düşmanın bu öldürücü ateşi, güne. 
şin bu yavuz sıcağı altında, Türk. 
lüğümüzün ve müslümanlığımı

zın şerefi uğruna boğuşurken bize 
buracıkta dinelmek revamı ki? .. 
Hadi kalkın hele. Birer desti su, 
birer çömlek ayran ile birer çıkın· 

yiyece iletelim, bu yeğitlere. 

B u candan h1tap anaları ve 
nineleri, kızları ve gelinleri 

coşturmuş, ve kaynaştırmıştı. Des 
tisini omuzlayan, çömleğini kapan, 
çıkısını koltuğuna sıkıştıran bu di. 
şi arslanlar, ölüme karşı gözlerini 
yumdular, kafile kafile savaş mey 
danma koştular. Türk vatanının 

Türk istiklal ve şerefinin koruyu. 
cularına yalnız su ve ayranla yiye. 
cek değil, kuvvet ve gayret de da. 
ğıtıp saçtılar. Hem de ateş hattın. 
da. 

İçlerinde, şehitlerin tüfeklerini 

kapıp erlerin arasına katılmak, 

düşman üzerine atılmak kahraman 

lığını gösterenler de yok değil, bil.. 

akis pek çoktu. 

Onlar, büyük harpte de ne hari. 

kalar yaratmışlardı. Cephelere ko. 

şan ve düşmanla boğuşan erkekle
rinin yokluklarını ihtiyar dede ve 
ninelerine, küçümencik yavru ve 
bebeklerine duyurmamışlar, onlara 
yoksulluk çektirmemişlerdi. 

( 1) Ferit Bey, Milli Mücadelede 
muhtel!! cephelerde bulunmuş ve ifa 
ettiği hizmetlerle gerçekten teferrüt 
etmiş çok kıymetli yurtseverlerimiz
dendir. İleride hizmetlerinden avrıca 
bahsedilecektir. 

ALAMETLERi 
parçalar .. Kimisinde kan fazla o. 
lur .... 
Sancının pek şiddetli olması, 

oraya pek sık gitmek şüphesiz can 
sıkacak şeylerse de, bunlar has
talığın nıutlaka ağır olduO.una de
lalet etmez~ Yirmi dört s':tat için· 
de, elliden fazla, yüze kadar ('Jk

tıkları halde, yine iyi olanlar ~ar-
dır. . 

Zaten dizanteri, esasından ağır 
ol!11azsa'. bir hafta içinde geçer. 
Bırdenbıre pek yükselen ateş, pek 
te uzun sürmez, düşer. Sonra dı. 
şarı çıkmak seyrekleşir. Yavaş ya
vaş nakahat hali eelir. Fakat na
kahat epeyce uzun sürer 

Dizanteri hastalığı had bir has
ta~~k ~lmakla beraber, bazısında 
muzmın olarak kalır. O zaman 
müzmin olan dizanteri hastalıih 
mıdır, yoksa ona başka bir hast:. 
lık mı karışmıştır, iyice araştır. 
mak lazım olur. 

Bu hastalığın nakahat zamanın. 
da, romatizma ağrılarının geldiği 
çokça olur. Bundan dolayı eski 
zaman hekimleri dizantt?rinin bir 
de romatizmalı şeklini ayırdetıniş
lerdi. 

Kimisine de, yine nakahat de\'• 
rinde göz hastalığı gelir iki göz 
birden kızarır. Bunu da ;nerak et. 
meğe lüzum yoktur. ICendi ken. 
dine geçer. Kimisine rnesanc ilti. 
babı gelir. Bazılarında da, hep na
kahat devrinde, kara kan damar
larından bit' kaçı iltihap peyda e· 
der. Bazıları da sinirlerinde ağn. 
lara tutulurlar. 

Bunların hiç birinin ehcmnıi. 
yeti yoktur. Dizanteri mahsus se
roın ile tedavi edildiğindcnberi, 
çok defa tehlikesiz bir ha:;tnhk ol
muştur. Eski zamandaki salgınla
rın, şimdi yalnız ad1 kalnustır. U
zunca bir zaman yorgnn'l.tık ve 
dermansızlık bırakmasmdan bas. 
ka bir keder vermez. O kadarı c:İa 
elbette fazla. Hiç tutulmamak, on. 
dan korunmak şiiphesiz daha iyi. 

RADYO~ 
Ankara Radyosunun Bir 

Haftalık Programı 
19 Program. 10.05 Müzik (Hafif mü- lat, kambiyo - nukut borsa!'! (fiyat) 23.20 

zlk - Pi.) 19.30 Türk müziği (Fasıl he- Müzik (Cazband - Pl. ) 23.55 - 24 Ya
Pazar, 13. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: 
l _ yeti) 20.15 Konuşma. 20.30 Memleket sa- rınki program. 

Bestenigar peşrevi. 2 - Suphi Ziya -Sa
ba şarkı - Semti dildare bu demler. 3 -
Haşim Bey - Bestenigar şarkı - Kaçma 
mecburundan. 4 - Mahmut Celalettin 
Paşa - Saba şarkı - Firakın sinemi 
dağlar. 5 - Hafız Hüsnü - Bestenigar 
şarkı - Çok sürmedi geçti. 6 - Aşık 
Mustafa - Saba şarkı - Bir esmere gö
nül verdim. 13 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 Mü
zik (Küçük Ork,estra - Şef - Necip Aş
kın) l - Paul Lincke - Mizahi marş. 

2 - Eduard Künneke - Mavi elbiseli 
hemşireler operetinden marş - Final, 

,l3 - Jac Grit - Çiçeklerin güzelliği val
si. 4 - Rich Heuberger - Şarkta süitin
den - Rakseden kızlar. 5 - Ernst Sorge 
- Köy evinde ışıklar (Vals) 6 - Carl 
Frick - Ren kıyılarında ben evimdeyim. 
7 - Alois pachernegg - Viyana süiti a) 
Küçük geçit resmi b) Operada balet mü
ziği c) Grabende gezinti d) Praterde atlı 

karınca 14.15 - 14.30 Müzik (Dans mü
ziği - Pi.) 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Şen oda 
müziği - İbrahim Özgür ve ateş böcek
leri) 19.05 Çocuk saati. 19.35 Türk müziği 
(Fasıl heyeti) 20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Müzik (Operetler - Pl.) 20.30 Mem 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20.46 Türk müziği 1 - Tanburi 
Cemil - Mahur şarkı - Var iken zatın
da böyle hüsnü. 2 - Lbtif Ağa - Mahur 
şarkı - Düştüm yine bir şuhi sitemkara. 
3 - Tanbur taksimi. 4 - Musa Süreyya 
- Mahur şarkı - Tacı hüsnün hükme
der. 5 - Musa Süreyya - Mahur şarkı
Hala kanayan kalbimi aşk ateşi 6 - Ma
hur saz semaisi. 7 - Rakımın - Uşşak 

şarkı - Silmem bir gün. 8 - Halk tür
küsil - Ali dağıdır dağların hası. 9 -
Rumeli halk türküsil - Dağlar dağlar. 
10 Rumeli halk türküsü Sabah olsun. 
11 - Rumeli halk türkl.ısü Çıkayım gi
deyim be kuzum. 21.30 Müzik (Caz
band - Pl.) 22.41ı Son ajans, spor ha-
berleri ve yarınki program. 

Pazartesi, 14. 8. 1939 
12.30 Program. 12.35 T ürk müzi"l 

Pl 13 Memleket saat ayarı, ajans ve
0 

me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 
(Tebaikovskinin VI senfonisi - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Oda müziğl
Pl.) 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuşma (Opera hakkında - Ce
vat Memduh tarafından) 20.30 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği: 1 - Hicıız peşrevi. 2 -
Dr. Suphi - Hicaz beste - Baktıkça 
hüsnü anına. 3 - Ha!ız Yusuf - Hicaz 
şarkı - Sevdayı ruhun aşk eline. 4 -
Ut taksimi. 5 - Yesari Asım - Hicaz 
şarkı .:_ Sazlar çalınır. 6 - Bimen Sen 
Hi.iseynt şarkı - İçtim suyunu şu coşkun 
derenin 7 - Udi Ahmet - Karcığar şar
kı - Varken gönülde. 8 - Karcığar ~ar
kı - Bilmem ki safa, neşe bu ömrün. 
9 - Refik Fersan - Muhayyer şarkı -
Her güzel bağından. 10 - Sadettin Kay
nak - Hüseyni Türkü - Göresin mi gel
di. 21_.ao Konuşma (Doktorun s.;ıat\.) 21.45 
Neşeh plfıklar - R. 21.50 Müzik (Bir so
list - Pl.) 22 Müzik (Kücilk Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) l - Willy En~el -
Berger - Aşk hüznü. 2 - Arnold Meis
ter - Bohemya rapsodisi. 3 - Nesvadba 
- Loreley şarkısı üzerine fantezi. 4 -
Robert Vollstedt - Sen kardeşler. 5 -
Scmidt Gentner - Bana daima söyle (a
ğır vals) 6 - Franz Lehıır - Eva ope
retinden potpuri. 7 - Siede - Nahira 
(İntermezzo). 8 - Lumbye - Şampan
ya (Galop) 23 Son ııjans haberleri ziraat 
esham, tahvilat, kambiyo - nukut bor~ 
sası (fiyat) 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Sah, 15. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: 1 -

Rast peşrevi. 2 - Lemi - Rast şarkı -

Sazın gibi sinem dahi. 3 - Lemi - Ni

havent şarkı - Bir gül çıkarırdım. 4 -

Kemençe taksimi. 5 - Reşat Erer - Ni
havent şarkı - Aşkınla ben ey nevcivan. 
6 - Osman Nihat - HicazkAr şarkı -
Ellere uzaktan bak. 7 - Saz semaisi. 13 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Dans müzi
ği - Pl.) 19.30 Türk müziği (İnce saz tas 
lı) 20.15 Konuşma. 20.30 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50 
Türk müziği (Klasik eserlerden müteşek
kil program) 21.30 Konuşma (Verem 
hakkında - Doktor Muhit Tümerkan ta
rafından) 21.45 Neşeli plAklar - R. 21.50 
Müzik (Bir operanın takdimi) Pl. 23 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham, tahv-ilAt, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 23.20 
Müzik (Caz.bana - Pl.) 23.55 - 24 Ya
rınki program. 

Çarşamba, 16. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği -
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15-14 Müzik (Ka
rışık proııram - Pl.) 

at ayarı, ajans ve metoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği: 1 - Ali Ağa - Şeh

naz peşrevi. 2 - Şemsettin Ziya - Hicaz 
şarkı - 'Anılı-ın yar ile. 3 - Lemi - Hi
caz şarkı - Sorulmasın bana yesim. 4 -
Suphi Ziya - Hicaz şarkı - Dün gece 
yeisle. 5 - Kemençe taksimi. 6 - Rifat 
Bey - Hicaz şarkı - Niçin bülbül figan 
eyler. 7 - $ükrü - Hicaz şarkı - Bir 
bakışta beni mestetti. 8 - Halk türküsü 
- Bülbül ne •gezersin. 9 - Halk türkfüü 
- İki karpuz. 10 - Oyun havası. 21.30 
Haftalık posta kutusu. 21.45 Neşeli plak
lar - R. 21.50 Müzik (Opera aryaları -
Pl.) 22 Müzik (Küçük Orkestra - Set: 
Necip Aşkın) 1 - Micheli - Çardaş No. 
2. 2 - Keler Bela - Ren nehri kıyıla
rında. 3 - Borodin - İkinci k~artetln 
Notturnosu. 4 - Micheli - Çocuk oyun
ları. 5 Offenbach - Musette (17 ci. aı;ır 

dans havaları). 6 - Karı Komzak - Vi
yanada f!ece. 23 Son ajans haberleri, zi
raat, esham. tahv~:at. kambiyo - nukut 
borsaı;ı (fiyat) 23.20 Müzik (Cazband 
Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

Perşembe, 17. 8. 1939 

12.30 Proııram. 12.35 Türk milılği: 1 
Mahur peşrevi. 2 - Arif Bey - Mahur 
sarkı - Seninle durmak derdinik eyler. 
3 - Şerif İcli - Mahur şarkı - AAlmam 
doğrusu desti emele. 4 - Refik Fersan 
- Mahur şarkı - Bir neşe yarat hasta 
gönül. 5 - Santur taksimi. 6 - Dede 
- Rast şarkı - Çalıma bak efede. 13 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Karışık 

program - Pl.) 

19 Progrıım. 19.05 Müzik (Operetler

den seçme parçalar - Pl.) 19.30 Türk mü 

ziği: (Fasıl heyeti) 20.15 Konuşma (Zi
raat saati) 20.30 Memleket saat ayarı, a
iııns ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk 
mUziiti: 1 - Neveser peşrevi. 2 - Sadet
tin Kaynak - Ne\·eser şarkı - Hicranla 
hıırap oldu sevda. 3 - Osman Nihat -NI 
havent şarkı - Yine bu yıl ada sensiz. 
4 - Keman taksimi. 5 - Medent Aziz 
'Ef. Hicazkar şarkı - V az ıreç\p nazU eda
dan. 6 - Zekai Dede - Hicazkar yürük 
semai - Bülbül gibi pür. 7 - Hicazkar 
saz ı:ıemaisi. 8 - Abdi Efendi - Rast 
şarkı - Senin aşkınla çak oldum. 9 -
Arif Bey - Rast şarkı - Zahiri hale ba
kıp. 10 - Refik Fersan - Mahur o::arkı -
Diln yine günümüz geçti beraber. 11 -
Mahur şarkı - Saba tarfı vefadan pe
yam. 21.30 Konuşma (İktısat saati) 21.45 
Neşeli pHiklar - R. 21.50 Müv.ik (Melo
diler - Pl.) 22 Müzik (Küçük Orkes
tra - $el: Necip Aşkın) l - Heinz Wal
thcr - Dans eden kuklalar (Fokstrot) 
2 - Brahms - Macar dansı No. 3. 3 -
Heinz Munkel - Venedik hatırası (Sere
nat) 4 - Heinrich Strecker - Kafüimin 
sahibisin. 5 - Nielsen - l\Iaskarııde ko
mik operasından İspanyol dansları. 6 -
Eduard Künneke - Ledi Hamilton ope
retinqen potpuri. 7 - ftalo Nucci - İlk 
baharın çiçekleri (İntermezzo marş) 8. -
Tomann - Viyana hülyaları (Vals) 23 
Son ajans . haberleri. ziraat esham. tahvi-

Cuma, 18. •· 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği - PL 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik -(K3 

rışık program - Pi.) 
19 Program. 19.05 Müzik (Dans müzi

ği - Pl.) 19.30 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 20.15 Konuşma (Hı ttalık spor ser
visi) 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müzi~i: 
1 - Latif Ağa - Hicaz şarkı - Niçin 
şepta seher ben zarı zarım. 2 - Bedriye 
Ho~gör - Hicaz şarkı - Mümteziç aş• 

kınla. 3 - Latif Ağa - Hicazkar şarkı -
Yoktur ıaman gel. 4 - Nefise - Hicaz
kar şarkı - Severim her güzeli. 5 - Os
man Nihat - Hicazkar şarkı - Şu zail 
göğsüm içinde. 6 - Osman Nihat - :Kür
dillhicazkAr şarkı - Kaç yıl yüreğim. 7-
SaUıhattin Pınar - Kürdilihicazkar şar
kı - Ne gelen var. 8 - Musa Süreyya 
- Kürdilihicazkar şarkı - Gün doğma
yacak. 9 - Muhayyer şarkı - Niçin 
mahzun bakarsın öyle. 10 - Bedriye Hoş 
gör - Muhayyer şarkı - Bahara bak. 
21.30 Konuşma. 21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Müzik (Riyaseticümhur Bandosu -
Şef: İhsan Kilnçer) 1 - Meyerbeer -
Marş. 2 - A. Thomas - Hamlet opera
sından orphelie aryası. Clarnette Si. B. 
için. 3 - Bellini - Norma operasının 

uvertürü 4 - Oskar. Strauss - Vals rü
yası (Fantezi) 5 - Gounod - Faust ope
rasının baleti. 22.40 Müzik (Opera arya
ları - Pl.) 23 Son ajans haberleri, zira• 
at, esham, tahvilat, kambiyo - nukut bor 
sası (fiyat). 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Cumartesi, 19. 8. 1939 

13.30 Program. 13.35 Türk müziği (Fa
sıl heyeti) 14 Memleket saat ayarı, ajans 
v meteoroloji haberleri. 14.10 - 14.30 
Müzik (Dans müziği - Pl.) 

18.30 Prggram. 18.35 Müzik (Küçük 

Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Fr-anz 

Lehar - Val s. 2 - Ziehr er - Eşkıya o
peretinden ,POtpuri. 3 - Delibes - Kopel
ya balesinden bebek dansı. 19.10 Türk mü 

ziği (İnce saz faslı) 20 Memleket saat a

yarı. 20 Temsil 20.40 Ajans ve meteoro
loji haberleri. 21 Türk müziği: 1 - Rast 
peşrevi. 2 - Lemi - Rast şarkı - Yok 
mu cana aşıka hiç ülfetin. 3 - UdJ Meh
met - Rast şarkı - Öyle yaktın ki beni. 
4 - Lemi - Suzinak şarkı - Yeter hic
ranlı sözlr. 5 - Neyzen Rıza - Suzi:o~k 
şarkı - Çaldırıp çalgıyı. 6 - Refik Fer
san - Suzinak şarkı - Canım kimi is
terse. 7 - Suzinak saz semaisi. S -
Halk türküsü - Sabahtan kalktm. 9 -
Urfalıyım ezelden. 10 - Halk türkilsü -
Ekin ektim çöllere. 21.40 Konuşma. :!1.55 
Neşeli pliıklnr - R. 22 Haftalık posta ku
tusu (Ecnebi dillerde) 22.30 Müzik (D::ı.=ıs 

müziği - Pl.) 23 Son ajans hoberleri. zi
raat, esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 23.20 Müzik (Cazbaud 
pi.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

lstanbul Defterdarhğntdan: 
Muhammen bedeli 

Lira Kş. 

Alemdağı Köyü Muhtarı Mustafanın oğlu İsmailin yeddi 
emanetinde bulunan altı kantar sıkletindeki ağaç 
Defterdarlık Binas: avlusunda mahfuz 467 adet ateş 
tuğlası. 

Üsküdar Emniyet Müdiirlüğii Bir.ası önünde mevcut be. 

1 

70 

80 

05 

herinin boyu 4,35, 0,65, 0,5(' kutrunda iki taş sütun. €0 00 
Yukarıda mevki, cinsi ve miktarları yazılı muhtelifülcins eşya hi

zalarındaki Muhammen bedellerı üzerinden açık arttırma ile satıla· 

caktır. İhale 2118 / 939 tarilıine müsadif pazartesi günü saat 14 de olup 
bedelleri nakden ve peşindir . . Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vaktı 
muayyeninden Pvvel yatırıp mE>zkur gün ve saatte defterdarlık l'.'lilli 
Emlak Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (5833) 

lstanbul Gümrükler Baımüdürlüğünden: 
Aşağ1daki mefruşat 17 - 8 • 939 perşembe günü saat 

!ıkla ihale edilecektir. 
10 da pazar. 

1 - Edirne ve Uzunköprü gümrükleri için 2 adet meşe kaplama. 
dan kütüphane ihale bedeli 240 liradır. 

2 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde Başmüdürlükteki komis. 
yona gelmeleri ilan olunur. (6044) 

Zile Belediye Reisliğinden : 
Belediyece (47748) lira 60 kuruş bedeli keşifli yaptırılacak elektrik 

tesisatı ve santral binası kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 
Şöyle ki: Talipler bu tesisata ait her hangi bir kısmı münferiden 

veya toptan yapabilecektir. Eksiltme 5 - Eylül • 939 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 de encümen huzurile yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(358?.) liradır. Bu işe girmek isteyenler 2490 sayılı kanunun bahşettiği 
bilumum evsafı kanuniyeyi haiz olduklarına dair versikalarının teklif
nameye raptedeceklerdir. 

Proje ve planları 10 lira bedel mukabilinde belediyemizden ve An. 
karada Belediyeler imar heyetinden ve İstanbulda Taksim Ay Yıldız 
Palas 3 numarada mühendis Hasan Halit Işık Pınardan alabm:: ve göre. 
bilirler. IROOO ; 
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İtalyanlar~ Balkanlarda 
Rol Oynamak istiyorlar 

(Başı 1 "incide) 

bır harp vukuunda Bulgaristanı ge
çerek Boğazlara sarkmaktır. Bugiln 
Balkanlarda oynamıya ç'lltstığ1 rol, 
yaptığı tahrikat bu hedefe doğru a
tılmış birer adımdr. 

.... 
B ulgaristan, İtalyanların bu o

yununa alet olacak mıdır? 
Bulgarlar, İtalyan tahrikii.trna kapı
larak komşuljlı aleyhinde faaliyete 
gececek midi!'! 

İtalyanlara bu tahrik ve tehdit ~e
sc.retini veren amil, şimdiy~ kadar 
Bulgaristanın takip ettigi siyasettir. 
Bulgaristan komşularile do5.t geçin
mek yolunu tutacağına, mütemarli
ycn hudutlarını genişletme!t hırs ve 
arzusunda ısrar etmiştir. Gerek Yu
nanistanırı ve gerek Romanyanın, i
ki taraf hudutları içinde bulunan e
knlliyetler meselesini hal için b:.ı!
dukları hal çarelerini Bulgaristnn 
daima reddetmiş, bir türlii ,R:omşul:ı. 
rile sulhen anlaşmak siyasetini ka
bul etmemiştir. Almany,ı ve İtalya 
Bulgarların bu haleti ruhiyesin:ien 
~ e bu sakat siyasetlerinden istifade 
ederek onları, kendi menfaatleri a
leyhine, komşularına karşı tahrik ve 
teşvike başlamışlardır. İşte bugün 
Bulgaristandaki Alman ve İtalyan 
faaliyetinin istinat ettigi zemin bu
dur. 

Fakat Bulgaristanın bu kararsız}!. 
ğı, mihver devletlerinin hedeflerine 
hizmet eden siyaseti, Alınan ve İtal
yan propagandasına alet olması ve 
imkan vermesi, Balkan paktma dahil 
de-vletleri kendi menfaatlerini mü
dafaa için lahm gelen tedbirleri al
mıya mecbur etmiştir. Çünkü Bal
kan devletleri, Bulgaristanın hüsnil 

Bulgar Askeri 

Hazırlıkları 
(Başı 1 incide) 

1a islerllc uğraştığını tasrihe salcihi
ycttarız. 

Askeri hazırlıklara gelince cv
'VCıce resmen ae bıldli'llmış bıcıugu 
gibi, bu, modern harp silfilılnrı ile 
imsiyet peyda etmeleri için iki sınıf 
ihtiyat subay ve erlerin bir talim 
devresi için silah altına çağmlma
sıdır. Bu ihtiyatlar, mensup oldukla. 
n fırkaların mıntakalan dahilinde 
ekzersisler yapmaktadır. 

* Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bir çok Alman ve İtalyan asker ve 
amelesinin Bulgaristana gelmiş oldu_ 
ğu hakkında Bulgaristanda:ı alınmış 
gibi yabancı matbuatta çıkan haber
leri kati surette yalanlanınıy:ı rnla
lıiyettardır. Hiçbir Alman ve İtalyan 
askeri ve yahut amelesi .Bul~aristana 
gelmiş değildir. 

Geçit Resmi de 

Muazzam Olacak 

niyetinden şüphe etmiye başlamış

lardır. Gerek Türkiye, gerc1t Roman
ya ve gerek Yunanistan, Bulgaristan
la olan ihtilafları varsa bunları sulh 
yoluyla halletmiye her zaman hazır 
olduklarını zaman zaman L;bat e:.t
mişlerdir. Fakat toprakl~rımızda gö
ai olan devletlerin Balkanları istila 
etmesine, Akdenize inmesine müsa
F.de edemeyiz. Böyle bir ihtimal kar
şısında da ihtiyatlı ve müdebbir bu
lunmıya mecburuz. 

Balkan Paktı devletleri yalnız 

kendi hudutlarını degil, Balkanların 
sulh ve emniyetini de korum:ıyı k2n
dilerine vazife bilmişlerdir. 

Binaenaleyh Bulgaristan, mihver 
devletlerinin Balkanlara nüfozuna 
imkan veren bugünkü ·:>iyasetine de
vam ederse bundan zaı·ar görecek 
olan yalnız kendisidir. Çünkü Bal
kanlarda vuku bulacak herhangi 
bir tecavüz hareketi, bütün Bal
kan devletlerini karşılarında çelik
ten bir kale gibi bulacaktır. 

İtalyan orduları Balhnlara gil'
:miyecek ve Akdenize i.cımıyecektir. 

Bu, yalnız Ti.irkiyenin, yalnız Bal
kan devletlerinin değil, bütün sulh 
cephesinin sarsılmaz karımdır. Bul
garistan için bitaraf kalmak suretile 
bu büyük badireden kurtulma'( im
kanı yoktur. Çünkü Bulgari<>tan tek 
b<ı~ına bitaraflığını muhafaza edebi
kcek mevki ve kudrette değildir. İs~ 
tfüı. ordularının önünde ezilmemek 
için ihtiyar edeceği yegane yol Bal
kan paktına girmek ve Ba~kan bloku 
içinde hayat ve istiklalini !rnrumak
tır. 

Aksi takdirde taliin kendisi için 
çizdigi mukadderata boyun eğmesin

den başka çare yoktur. 

Polonya Aleyhinde 

Nümayiş Y apllacak 
\Başı 1 incide) 

vakıa vardır ki, o da, Danzig nıaka
matının bir çok siyasi mahkumlara 
kaJ;:aı .l'Vi niv.r-tla. har"'~'\• ...... _,_:....ı:
Dün 18 ay napse mahI<:ıim olan Po-
lonya gümrük müfettişi Lipinski, 
Polonya komiserinin teşebbüsü üze
rine bugün tahliye olunmu§tın·. 

* Diğer taraftan, Berlinden verilen 
bir habere göre. birkaç gün evvel, 
Danzigdeki nazi şeflerindım üçü Ber 
line gelmişler ve Ribbentrop tarafın 
dan kabul edilmişlerdir. Ehemmiyet 
V€.rilen bu mülakatta neler konuşul
duğu öğrenilememiştir 

Alman matbuatının tehditleri 
Alman matbuatı, Polonyaya karşı 

tehditkar ihtarlarına devam etmek
tedir. 

Havas Ajansı muhabirinin intıba
ına göre, .\lman gazetelerinin böyle 
seslerini yükseltmeleri, Polonyada 
ve Polonyunın garp müttefikleri nez 
dinde bu neşriyatın nasıl bir akis 
yapacağını anlamak içindir. 

(Başı 1 incide) 
necek. 6 gün zarfında kat'i netice Esasen General Brauchitsech'in 
alınmış olacaktır. Son gün için bütün yakında Dusseldorfta söyliyeceği nu 
devletlerin ataşe militerleri ve gaze- tuk yeni bir "dipçik darbesi,, oiacak-

teciler manevraya davet edilmişler- tır. . • . . . . . 
dir. Ecnebi ataşelere Edirnedc bulun Sı~a:.;ı maha~ıh~ ka~~atı. H~tlerın 
dukları müddet zarfında istirahatle- 20 :'1g~stosta soylıyecegı noktaı naza 
rini temin etmek üzere muallim mek ı r~ mb:ı:ar~.n Alm~n mat~uatının neş 
tebinde yerler hazırlanmışdır. Büyük rı.yatı ı:ıutemadıyen şıddetlenerek 
gecit resmi, 24 ağustos perşembe gü. gıdecektır. Alman. matbuatı Polon-

..• , 1 k k muazzam olacak ·ya, Frama ve İngıltereye karşı ihtar 
nu )lapı aca ve ço 1, d 1 d 
t 

a o u ur. 
ır. 

Milli Şefimizin de manevraları Pcıritı gazetelerinin tefsirleri 

takip etmeleri muhtemel "Jour,, gazetesi, Berlin muhabirin 

den telefonla aldığı aşağıdaki habe
ri nesretmektedir: 

Matbuat Kanununun 

2 Maddesi Değişiyor 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) -

Dahiliye Vekaleti Matbuat Kanunu-

'l' A N 

Almanlar Mallarını 
Çekiy~r1ar 

10 • 8 • !.13!1 

Londrada Büyük 
Bir Hava 

Manevrası ordu 
<Başı 1 incide) 

nun 50 inci maddesini değiştiren ,.e (Başı ı incide) 
35 inci maddesine de bir fıkra ilave dece ticaridir. Ve ilk defa v.iki 0Li1uş 
eden iki kanun projesi hazırlamış- t d a eğildir. Sipariş çok oldı:ğu za-

şirketin deruhte eylediği vazifanin 
iyı bir surette ifasını kolaylaştırm::ı· 
sı. icap eder. Bu teşekkülümüzün me
saisini reesen veya dolayısile işkale 
teşebbüs edeceklerin hareketlerini 
dikk::ıtle takip edeceğimızi bilhassa 
k&ydetmek isterim. Herkes bilmelidir 
ki. makul ve meşru bir ticaret nevi 
olan takasçılık hava oyunu mevzuu 
yaoılamaz ve yaptırılmıya~aktır. 

filotHlalara ait diğer 18 destroyeı 
yer almış duruyordu. 

tır. Projenin mucip sebepler layiha- manlar ticari müşkülata mani olmak 
~nnda bu tadilatın sebebi şöyle izah üzere satışları iki, üç, hatta dört av 
e~~lmektedir: kadar durdurup marşeyi hafifletmek 

Bazı ~az~te ve mecınua1arımızda dolt- m k d"l l k d · · 
rudan doğruya milli hislerf~lzi renclr1e a sa. ı e yapı ma ta ır. Fılhakika 
edece!~ ynzılnra :rer verilmekte bulundu-. evvelkı aylarda fazla miktard.ı ınen-
ğu v~ya tnr.ih~ vakıalar yanlış gösterilmek 1 sucat satışı o.lmuştu. ( 
suretıyle mıllı haysiyet ve izzetineMmize Almanya ı!e olan ticari miinase_ 
d.~kunaca,k yazılar çıkmakta olrlu!:u gô- batımız mutat seyrini takip etmek-
rülmektedır. tcdir. 

I hraç mallarımızın 

fiyat teşekkülü Bugün tatbik mevkllndr. olan Matbuat T 
Kanununda bu kabil neliriyat yapan ga- aka• İflerini tanzim 
zete ve Qlecmualar hakkında herhangi bir - Takas i~lerinin tanzimi kin a-
hiıküm bulunmadııtından bu noksanın te- lınan tedbirler hakkında malumat 

- Ihracat mallarımıza a.it fiyatla. 
rın 'ııenlız teşekkül edemediği mev
zuubahis oluyor. Piyasada tereddüt 
vardır, diyorlar. 

lfıfi:.ini temin maksadıyle bu projeler ha- verir misiniz? 
zırlanmı tır . ., " T 

3 - akas işlerinin tanzimi sözıle 
5 inci maddeye ilave edilen fıkra b' 

şudur: 

"Milli hislerlınİ7.İ inciten veya bu mak
satla milli tarihi yanlış gösteren yaalar 
neşri Yasak olacaktır . ., 

50 inci maddenin yeni şekli şudur: 
"Memleketin umumi siyaııetine doku

nan veya milli hislerimizi inciten \"eya 
bu maksatla millı tarihi yanlış ~d'.l1eren 
yazıların neşrinden dolayı İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle gıızete ve m"cnıualar 
muvakkaten 'tatil olunabilecek ve bu ıqı

reUe kapatılan gazete ve mecmuanın neş
rine devam edenler hakkında 18 inci mad
de hiikınü tatbik olunııcaktır. 

Bu suretle kapatılan gaze~c \'CYP. mec
muanın mesulleri tatıl mUddct1erincP. baş
ka bir isim ile gazete ve mecmıı:ı rı~~ .. ;\
mıyacaklcırdır. 

-----o.- - -
Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Eseri 

(Başı 1 incide) 
ruJarı ı ba•ındı.racağız. Bıı pavyonu 
ilerde genişletmek niyetindeyiz. Zi
ra,. buna büyük bir rhtiyaç var. 

ikinci pavyon, bir çocuk hastaha. 
nesidir. 50 yataklı pavyonda, hasta. 
lıkları Sfrl olmıyan yavrular tedavi 
olunacak. 

Üçüncü pavyon da, "Ana evi,, dir. 
Burada hamilden evvel ve hamilden 
sonra çocuklarını besliyemıyecek ka
irtf zayıf olan anaları barınd.ır.an,._ 

ıri takas işlerinin idaresin·? Y. eni bir 
şekil vermeyi, diğer takas fiyatları-

- Bazı bliyük ihraç maddeleri
miz için piyasanın henüz açılmaması 
vt> fiilen ihracata başlantlmaması ta
bfatile fiyat teşekküfünde evvelki 
senelerde görüldüğü gibi tereddütleı 
husule getirebilir. Kısmen alivre sa. 

nın anormal surette yıiksel::rıesine 
sebep veren amillerin test.derini ha
f!fletmeği kasteylemekteyiz. Ta!rns 
işlerinde spekülasyona. mahal kal. 
mamak ve ihracattan evvel ithal mu_ hşlar yapıl~akla beraber bu nevi 
amelelerini ihraç imkan ve kabili- satışla1'Cia tuc.c~rımı~.ın _ih.~i~at~ı ha. 
"-etlerı'ne go··r · 1 k , . 1 reket etmelerını tabu gorururiıın. Su 
J e ayar ama maz{sadıle . . . • . -
Simdiye kadar ·· t f .. ell d 1. cıhetı derhal ılave edeyım ki, bugün-- mu e errıı< er e a- . .. . . . . .. 
Jctile yapılan b k bil 

1 1 
, .ıcu hava ıçınde tıcarı mubadi!leye ait 

u a ınuame e er. 
1 

d .. k .. 11 .. 
T-kas Lı"mı"ted · k t' il .. şart arın a muş u eştıjıni evvele-., şır e ı unvan e vu- . . • 
ende getirdiğimiz teşekkül kanalile mırde kabul ey:emek laz~mdır. Her 
itiare edeceg1ı"z B tl . b şevden evvel sogukkanlılıgım1zı mu' . u sure e pıya:.a a. · .• 
sı boş olmakta k t 1 ~ .b. . hafaza etmek ve teşkılatlan!llak mec. 
~ n ur u acagl gı ı ıt- . . . .. 
lıaJ ve 1·ıırac 1·ş1 ·ı ~ 1 burıyetındeyız. Bugun temas etti-. erı e ugraşan arın _. . . . 
muamelelerinde bir tazyike maruz gımız ecnebıler bıze bu yoldct ne de-
kalmaları c::öyle dursun bilil.k" k _ r€ceye kadar teşkilatlandığımızı sor-

"$ ' ' ıs 0 kt d 1 D.. b. "I' t d t laylriia u~rıyacakI d ma a ır ar. unya ır K ısa ı eş-
b ı:, ar ır kil' 1 d at an ırma,. devri yaşıyor. Teş. 

Zaman zaman takas primlerinin 
kilatlanmıya olan lüzum ve ihtiyaç 

gayri tabii bir surette şi~kinHği ile- bfade de esaslı surette duyulmakta-
rı sürülmekte ve şikaye~lerı mucip ciır. İhracatçılarımızın da ayni kana
olmaktadır. Bu primleri normal had. 

atte bulunduklarını öğrenmekle 
lerine indirmek için ger~k ticaret tıo_ 

· memnun olmaktayız. 
htikası sahasında, gerek dahili sa-
hada esaslı tedbirlere giriştik. 

Şirketin salahiyeti 
- Takas Limited şirketi, takas iş

lerini tanzim hususunda ne suretie 
salahiyet sahibi olmaktadr=, her fa_ 
kas muamelesi bu şirket vasıtasfü: 
m.: olacaktır? 

- Takas Limitedin vaz;fo~i mııh 
-··--·-.......... ~•c..a. • .._ J llıpaıa•• "'C!t"fCc:l.!(':.nU-

ameleJerine ait primleri iç ve dış 

Bu maksatla Ticaret Vekaleti i}ı__ 

racatçılarla sıkı bir surette temasta
dır. Piyasamızı teşkilatlanmış mem
leketlerin elinde oyuncak haline ge· 
tirmek mevzuubahis olamaz. En bü
yük hüsnü niyetle takip ettiğimiz 

hattı hareket şudur: Maliyet fiyatla
rımıza makul bir kazanç payı ilavesi 

~til~l.~iil.~M'i~ JıliatliJı-~ 
mak kararındayız. 

* 

f 1ilo, yakında büyük manevralanı 
başlıyacaktır. 

Büyük hava muharebesi 
1500 tayyarenin iştirakile yapılan 

hava manevraları çok büyuk bir he
yecanla takip olunmaktadır. Dün 
gece manevralar esnasında "Düş

man,, tayyarelerinin yaptığı taar
ruzların kat'i neticesi henüz anlaşıl
mamakla beraber, bu sabai1 söylen
diğine göre, görüş şeraiti!ıin fenalı

ğı sebebiyle, bir kaç tayyare. mücla
faa hattının bazı noktalarında bu 
hattı geçmeğe .muvaffak olmuşt\}r. 

Fakat tebarüz ettirildiğine göre, u
mumiyet itibarıyle'"Düşman tayfa. 
releri,, bir taraftan muharebe tay
yareleriyle karşılanarak diger taraf
tan da tayyare dafü toplanyle yolda 
bırakılarak geri dönmeğe mecbur e
dilmiştir. 

Dün gece müdafaa ve taarrJZ ta
limlerine iştirak eden tayyarel~rden 
yalnız bir tanesi bu sabah üssüne 
dönmemiştir. Chatham üssünün tay .. 
yareleri ve gemileri araştırmalar 

yapmaktadırlar. 
9,30 ile 3,30 arasında Londraya 

karşı 160 taarruz yapılmış, mütear
rızlar tayyare, balon barajları, ve 
tayyare dafü toplarla karşılanmış 

ve Londra üzerinde büyük bir hava 
muharebesi yapılmıştır. 
Diğer taraftan ~ebellüttankta da 

hava manevraları yapılmış ve bütün 
müdafaa baştan başa denenmiştir. 

ltalycıcla gizli manevralar 
Roma, 9 (Hususi) - Po vadisinde 

yapılan manevralar bugün nihayet 
bulmuş ve bugün geçit resmi yapıl
mıştır, Harbiye nazırı kıt'aları tebrik 
etmiştir. 

Paris, 9 (A. A.) Figaro gazetesi ya. 
zıyor: 

"Po vadisinde yapılan ve gürültü. 
Iü bir şekilde ilan edilen manE?flra
lardan başka halihazırda İtalyanın 
cenub~da da bazı gizli manevralar 

Onuncu kolordu tarafından yapı. 
lan bu manevraların gayesi, Habeşis
tan seferi esnasında ihdas edilen 

konjonktür icaplarına. yani iş hareket 
lerine göre tanzim etmek olacaktır. 

Sirket, bizzat mal alım satımı mu-, . 

Zira mesela, bize geçen bir sene 

zarfında vaki olan müracaa~lardan 
öğrendiğime göre, yalnız geçen bir 
yıl zarfında Ankara civarmda do· amelesi yapacak değildir. Takas prim 
ğum esnasında tam 97 ana ölmüş. ı !erinin normal bir seviyede tutula. 
tür. Ve bunlar yalnız bizim ıttılaı. bilmesi için piyasada nazımlık hizıne_ 
mıza dahil olanlardır. Bu kabil ana· tini görecektir. Bu hizmeti yapabil
ları hamHden evvel ve hamilden son- mek için şirketi mali bakımdan tak
ra nezaret altında bulundurmak su .. viye eylemek maksadile sermayele-

Ankara. 9 (A.A.) - Merkezi İs- muhtelit fırkalardan birini ve Avru. 
tanbulda olmak üzere kararnameye pa fırkasına karşı kullanmak imkan. 
istinaden teşekkül etmiş olan Takas 1 lannı tecrübe etmektir. Bu fırkalar. 
Limited şirketi müşterek müdürlü- da yalnız iki piyade alayı varsa da 
ği.ine Türkiye Cümhuriyeti Merkez normal şekilde bir kolorduyu terkim 
Bankası İstanbul şubesi müdür mua.. eden diğer bütün unsurlar mevcut. 
vini Kamil Kıbrıslı tayin edilmiştir. tur. 

retile ölümden kurtarmak mümkün. rinde devletin doğrudan doğruya ve- 0 

dür ve bu pavyon bu vazifeyi göre- ya dolayısile asgari yüzde elli nisb~- Şehir Hattı 
cEıktir tinde iştiraki bulunan müesseselerle, 

Dördüncü pavyon, kimsesiz genç z;rai satış kooperatifleri ve birlikle· Vapurlarını Nasd 
ktzlar pavyonu olacuk ve bu pavyon- ri tarafından takasla yapılacak fö-
cla, kimsesiz kızlarımızı barındıraca- r~cattan mütevellit ithal haklarının 1 1 nız? 
ğız. Bilhassa kendi yetiştirece,[,timiz şirkete devri kabul olunmuştur. Ke- smar ayaca~ • 
kimsesiz kızlar bu pavyonda yaşıya .. za 3008 numaralı kanun mucibince Başı 5 incide) 
caklar ve oradaki elişi atelyelerinde müteşekkil tüccar birlikleri tarafın_ hiç oımazsa ıki tanesi bugüıı biikıl
çr.lışarak, birer hayati marüet sahibi dan takasla yapılacak ihracattan do- met tara(ından ısmarlanmazsa hep-
edilecekler. Bu arada, kendi cihaz'a- ğnn ithal hakları da ayni suretle şir- t t d sinin yarın belediye ara tn an ıs-
rını kendi ellerile hazırlamak imkiı.- kete verilecektir. Şirket bu haklan 

d b 1 1 kl marlanması liizım gelecektir. Hal-
ı;ıını a u muş o aca ar. alfı.kadarlara primlerini vererek ala-

Şimtli müessesemizde bulunan cak ve ihtiyacı olanlara primli ola- buki İstanbul belediyesi bugilnkü 
genç kızların yapmakta olduğu el- rak satacaktır. bUtçesinden yeni tStrıl\rlanacak va

işieri bile kendilerine hayli varidat Takas Limited şirketi ile hükCım~t putlara asgari bir milyon lira ayıra. 
temin etmekte ve cihazlarını haz11"- arasındaki münasebatı ida.ıe etmek 
lamalarına yardım etmektedir. ve umumi konjonktüre göre şirkete 

Bir de, prevantoryomumuz olacak, icap eden direktifleri vermek üzere 
bu prevantoryumda, malıll çocuklar Ticaret Vekaleti Dış Ticare! Dairı::
tedavi edilecekler. sinin reisliği altında Merkez Bankası 

Bu suretle, havası tertemiz o1an mümessilinin de iştirak eyliyeceği 

Keçiörende beş sene içinde tamamlı- vekaletler arası bir komisyon teşkil 
yacağımızı umduğumuz bu müesse- edilmiştir. 
seler, çocuk ölümünü şehre sokmıyan Umumi mülhak ve hususi bütçe1e-
bir istihkam vazifesi görecektir. ri devlet daireleri ile kararnamede 

maz. 
Şehir hatları idaresi, herglln hiraz 

daha eskiyen vapurlarının mühim 

yekun tut.an tamir paralariyle, a· 

mortismonlan çıktıktan sonra sene
vi yiiz - yüz elli bin liradan fazla sa
fi hasılat bırakamaz. Bu da çok ras
yonel bir isletme sayesinde ve bu

aıünkü ücret tarifeleri mevcut kal
dıkça, mümkün olabilir. Halbuki 

Salermo ve Avellino eyaletlerinin 
bu talimler için bir saha olarak 
intihab edilmesi ve donanma cüzü
tamlarından bazılarının da harekata 
iştirak ettirilmesi bu manevraların 

hakikatte m~temleke tipi büyük cü 
zütamların hinihacette şimali Afri
kaya nakilleri imkanlarını tetkik et
mek üzere yapıldı~ı kanaatini tevlit 
etmekte,dir., 

----<0----
lzmirde Bir Suiistimal 

Suçlusu Yakalandı 
İzmir, 9 (TAN Muhabirinden) 

Geçenlerde limanımızı ziyaret eden 
İngilterenin Akdeniz donanmasına 
mensup Malaya zırhlısına, geminin 
ihtiyacı olan 89 ton su Deııizyolları 
idaresi tarafından hediye olarak ve
rilmişti. Fakat tercüman Hadi bu 
suyu kendisi temin etmiş gibi hare
ket ederek Malaya suvarisinden su 
bedeli olmak üzere 60 sterlin al
mıştır. 

Haber verildiğine göre, manevra
lara, Ci.imhurreisimiz İsmet İnönü. 
nün şeref vermeleri ihtimali vardır. 
Başta Gr4'l Kurmay Başkanımız 

Mareşal Fevzi Çakmak ve Orgeneral 
Fahrettin Altay olmak üzere Birinci 
ordunun bütün yüksek askeri sah~İ
yetleri, generallerimiz. vekiller, E
mekli generaller ve ordudan yetişen 
mebuslarımız manevraları takip ede
ceklerdir. Ytiksek kumandan sınıfı
na mensup zevat, manevra hazırlık
larını teftiş etmek üzere şu günlerde 
Trakyaya gideceklerdir. 

---<o-

Yugoslav Başvekili 
Romaya Gidiyor 

"Berlindeki yabancı diplomatik 
mahfillerdeki kı:ı.naate göre. Polon
ya.ya karc;ı şiddetli nesri vatta bulu
nan Alman propagandasının hedP.fi, 
Danziı;? makamlarının gümn.k mü
fettisleri işinde Polonya kar ;ı~ında
ki ricatinj ,!?izlemektedir. Bütiin Al
man gazetelerinin, heo bir pğızdan. 
Polonyayı ortadan kaldırmakJıı teh
dit eden yazılarındaki kindar ton. 
insanı havrete düsürecek mahiyette
dir. Bu ~ahfillerde tasrih edildiği 
gibi, bu yazılar, Danzi'( meselesi cer 
çevesini cok gçen yazılardır.,, 

Başladığımız bu eserleri tamamlı- beyan edilen müessesat ve şirk~tlerin 
yabildiğimiz gün, memleket çocuk:a- yabancı memleketlerden yapacakları 
r1 yaşadıkları hayatı bitirememek mübayaata müteallik mukavelelerin 
felaketinden kurtulmuş olaınaklar- tediye şart ve hükümleri bu komi<;· 
dır!,, yonla bilistişare tesbit olunacak ve 

Doktor Fuadın gözlerinde, kavu!ia- aktedilmiş bulunan mukavelelerin 
cağımıza inandığı 0 mesut günlerin mali hükümleri de komisyona tevrli 
iımidi parlıyordu. Memleket çocukla- olunacaktır. 
rını tı~kı kendi evlatlarından bahi~ I Ş.irk~t, ~i~asaya ancak iki ~ünden 
eden hır baba şefkatile anan değerlı 

1 

berı gırmıştır. Kuvvetle kanı bul~
doktora v :da ederken inandtm ki, nuyoruz ki. ihracatçılanmız sahip 
çok yakın bir tarihte Himayeietfal bi bulundukları takas haklarını Takas 
ze dünyanın en modern ve içtimai Limited kanalile paraya çevirecekler 
mi.iesseselerinden birini kazandıracak ve gerek yerli, gerek ecnebi bütün 
tır. Sade bu büyük kazanç bile: bankalar da bu kuvvetli müesseseye 

- Himayeietfal ne yapıyor? sua- azami derecede müzaharet edecek
Hni soranların haksız bir şüphe ile !erdir. 
dolu meraklarını gidermive bol bol Vatancl(lflarcı bir taıJaiye 

bugünkü Uc:ret tarifeleri pahalıdır. 
Şirketi Hayriyenin kendi hatları ii
zerinde, Devlet Demiryollarınln ban
liyö hatlarında, sckenei asliye icin 
1athik c-ttikleri bir cok tenzilatı ve 
kolaylıkları şehir hatlarında da tat· 
hik etmek ~ırası gclmi~tir O takdir
de senelik hasılat çok aşağılara <lü~ 
şecektir. 

Binaenale~·h önjimiizdeki seneler

de yeni vapurları belediye ı~marlu · 

sa schir hatları İstanbul bcledlye~i-
' -

ne bir istifade membaı yerine. yeni 

bir yıkım vasıtası olacaktır. Bu va

purlan ısmarlamak tçin yeniden 

Mesele anlasılmış. Hadi yakala
narak paralar müsadere edilmiş. 
hakkında kanuni takibata başlan

mıştır. 

60 sterlin Malaya suvarisine de~:
hal iade olunacaktır. 

Filistin Meselesi Baijdatta 
Tekrar Görüşülüyor 

Kahire, 9 CA.A.) - Irak. Mısır, 

Suudi Arabistan ve İngiltere hükü
metleri mümessilleri arasında Filis
tin meselesine yeni bir hal sureti 
bulmak üzere Bağdadda yeniden mü 
zakerelere girişilmiş olduğu haber 
alınmıştır. 

Kudüs. 9 (A.A.) - Bir suikast ne
ticesinde bu sabah Yahudi polis teş
kilatına mensup üç kişi ölmüş ve iki 
kisi varalanmıştır. Belgrarl, 9 (A. A.) - Başvekil Tse. 

vetkovic faşist amele teşkilatının da. 
veti üzerine yakında Venedike ve 
Romaya gidecektir. Malüm olduğu 
iızere Başvekil Yugoslavya amele 

teskilatının reisidir. 

Petit Parisien diyor ki: 

"Alman gazetelerinin Polonyaya 

karsı olan nefret hislerini haklı gös
termek için ileri sürdükleri bahane
ler, kimc:ıevi aldatamaz. Surnsı co~ a
cıktır ki, bu yeni neşriyat ile Alman 
gazetelerinin takip ettiği hedef, en-

yetecektir, sanırım! Burada takasçılara bir tavsiyem 
krediler tedariki lazım ıelecektir. 

Halbuki bugün İngiliz kredisinden 

bilistifade, hiik\ımet ~ehir hattı ic.:in 
ternasyonal havayı zehirlemek ve ·so 
ğukkanlılığı ile Almanyayı sinirlen
diren Polonya üzerinde tesir icra ey
lemektir. 

olacaktır. Büyük bir mP.mleket !şi 
muvacehesindeyiz. Hüküınet icap 
eden salahiyetleri vermek suretile iki vapur ısmarlarsa belediyenin )'B-

Takas Limited şirketini harekete ge- rınki vazifesini çok kolaylaştumış 
~irmiştir. Vatandaşlarımızın da. bu olur. 

Polis memurları Yafanın cenubun 
da Erkron kasabası dahilinde kam
yonla dolasırken yol üzerinde biı· la 
ğam infilik etmiştir. 



10 - 8. 939 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

104,000 kilo meşe kömürü alınacaktır. Açık eksiltmesi 16 • 8 • 939 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4680 lira, ilk teminatı 
351 liradır. Şartnamesi komisyonda görulebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. (104) (5773) 

* • Harp akademisi için 6300 kilo kuru soğan alınacaktı~-. Açık eksiltme-
si 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satın al
ma Ko.da ya:qılacaktır. Tahmin bedeli 283 li.r~ 50 kur~ş, i~k temina.tı 21 
lira 26 kuruştur. Şartnamesi Ko.da gori.ılebılır. İstcklılerın kanum ve. 
sikalarile beraber belli saatte Ko.nagelmcleri. "109,, "5&73,, . ,,. 
l.925 adet çini 

25 çuv'11 çimento 
1 O ambar ince kum 
Yukarda miktarı yazılı malzemen in ·pazarlıkla eksiltniesi 14 - 8 - 939 

pazartesi günü saat 14 de Tophanede İstanbul levazım amirligi satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. Çini nümuncsi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte Komisyona gelme. 
leri. "115,, "6023., 

* * 6GOO kilo ince makine yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17 • 
8 • 930 perşembe gilni.ı saat 14,30 da Tophanede amirlik Satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1584 lira kati teminatı 237 lira 
60 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarilc beraber belli saatte Ko. na gelme. 
Icri (124) (6105) 

* * 500 adet büyük, 1315 adet küçük bez su kovası alınacaktır. Pazar. 
lıkla eksiltmesi 17 • 8 • 939 perşembe günü saat 14 de tophanede İstan. 
bul Levaz.ım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 3169 lira 75 kuruştur. Kati teminatı 475 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda gorülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri ' 123, (6106) 

.. ,• 

İstanbul Levazım Amirliği~den . Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanlan 

Milas Küllük, Bodrum garnizonları için 1,060,000 kilo odun kapalı 
tarfia 21 • 8 • 939 günü saat 15 d~ Milas askeri garnizonunda ihalesi 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 15,900 lira, muvakkat teminatı 1200 
liradır. İstekliler ismi geçen garnizonda saat 14 de kadar mal müdür
lüklerine yatırdıınan muvakkat teminat makbuzlarile ve Ticaret' Odası 
vesikalarile birlikte tekliİ mektuplarını Komisyona vermiş olacaklar
dır. Milas Küllük ve Bodrum garnizonları odunları bir mfıteahhide ve
rileceği gibi Milas, Küllük birlikte Bodrum odunlan da ayrı müteahhi
de ihale edilebilir. Şartnameyi görmek isteyenler Milas'da as. satın al-
ma komisyonuna müracaatları. "5751,, 

• • k ehlrdeki kıtaatın ihti acı olan 100 000 kilo keci eti veva sığır eti 
na • .ı.au.ııı o;:h.:ıınıııc,rı:: AU ıuuuu ~uı • .:;ıiln.uauı~ uıı hoııyau&, .ı::ı~uuuu~ 

ve .Ankara Levazım amirlikleri Satınalma komisyonlarında okuyabilir. 
ler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25.000 liradır. Şart
namesindeki % 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 

2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20.000 lira, ilk teminatı 
1875 liradır. Eksiltme 17 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 de Konya 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 17 - a 
- 939 saat 14 teklif mektuplarını Konya levazım amirliği satınalma 

komisyonuna vereceklerdir. "205,, "5800,, 

.... . 
Manisa tümen merkez birlıklerin in ihtiyacı olan 775,300 kilo yulaf 

satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat 
l O dadır. Hepsinin tutarı 38,765 lira ilk teminatı 2307 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale günü ve ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Manisada tüm satın alma komisyonuna vermele-
ri. (201) (5771l 

* * Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan 100.000 kilo keçi veya sığıreti ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini Konya, İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satınalma komisY,onlarında istekliler okuya
bilirler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. 
Şartnamesinqeki % 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk temina
tı 2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20,000 lira ilk te
minatı 1875 liradır. Eksiltme 16 - 8 - 939 Çarşamba günü saat 15 de 
Konyada levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekli
ler 16 - 8 - 939 ı?Ünü saat 14 de teklif mektuplarını Konyada Levazım 
amirliği satınalma komisyonuna vereceklerdir. "206,, "5801,, 

* -\'-
36,000 kilo sade yağına talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 

ıısulile alınacaktır. İhalesi 17-8-93!) perşembe günü saat 16,30 dadır. 

İlk pey parası 2565 liradır. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler 
her gün Çorluda Kor. satınalma komisyonuna müracaatla görebilirler. 
İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermiş bulun. 
maları. "209 .. "5804., 

* * Lüteburgazda bir adet garaj kapalı zarfla yaptırılacaktır. İhalesi 
24 8 939 Persembe gunü saat 16,30 da olup ilk pey parası 3783 lira 25 
kuruştur. Şartnanııesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satınalma komisy~nuna müracaatla 253 kuruş mukabilinde alı

nabilir. 
istekliler kanunU!1 2, 3 cii maddelerindeki belgelerile birlikte belli gLin 
ve saatten bir saat ev\·el teklif mktuplarını Çorluda Kor Satınalma ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları. 

Edirnede Saray içinde harici taş duvarları mevcut dört tavlanın ye. 
nidea tamiri münakasa!tı kapalı zarf usulile 25/8/939 Cuma gi:nü saat 
16,30 da Çorluda yapılacaktır. İlk pey parası 12,195 lira 95 kuru~iur. 
Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda Kor Satı
nalma komisyonuna müracaatla 10 lira 95 kuruş mukabilinde alabilir
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerlle birlikte bel
li gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satı
nalma komisvonuna vermiş bulunmaları. 

Çorluda iki adet hangar kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. İhalesi 
22 8 939 salı gunu saot 16,30 da olup ilk pey parası 10,502 lira 95 ku
ruştur. Şartnar.~"'sini görmek ve almak istiyenler 926 kuruş mukabilin. 
de her gün Corluda Kor Satınalma komisyonuna müracaatla alabilir. 
ler. istekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki bel~eforile birlikte bel· 
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TÜRKiYE CÜMHURIYET 
5 AGUSTOS 

MERKEZ BANKASI 
1939 VAZİYETİ 

Adalar Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine 

M ON i R 
AKTiF. PASiF. 

NURETTİN KASA: 

Altın: S:ıfi kilogrrun 17.179.910 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

24 J 64.917 .95 
17 .665.692.-

1.461.892.55 

Sermaye: 

ihtiyat Akı;csi: 
43.292.502.50 f k ı•d Adi ve ev a .. c 

Hususi 

4.217.134.25 
6.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

Konseri 

'T'ilrk liraSJ 493.931.02 493.931.0:? Tedavüldeki Bankno r: 

1'2 - Ağustos - 1939 
günri saat 22 de Pl8i 
nunda. 

Cumartesi 
Oteli salo. 

"6037,, 
Rariçteki Muhabirler: 
>\Jtın: Saft kfloırram 9.058.321 

A.ltınn truıvili kabil serbest 
•fövlzler 
ni~er dövizler ve bordu kllıing 
"nkivelerl 

12.741.252.48 T'IPT'Uhde edntm evrnkt nakdiye 
Konunun 6 - 8 fncf mnı'ldeJenne 
te\.flkan hazine tarafından \'l'lkl 
tpdiyat 

158.748.563.-, 

17.228.027 ........ 

,... FRANSIZCA \1 

1 
Edebiyat, Hukuk, İçtimaiyat ve 
Diplomasiye müteallik eserler. 
de görülen ıstılahlar, halk söz
lerini, liitince, italyanca ve in. 
gilizce ekspresyonları türkçe 

2 909.874.58 

Hazine Tahdllcri: 

15.652.141.63 f'.lrruhrfo edilen evrnkı nakdiye 

bakiyesi 
141.520.536.-

Ocruhde edilen evrakJ nakd!ve 
f( a rsılı ğı 
'<anunun 6 - R f'1cf m:ıdd<'lcrl

'1e tevfikan haz.ine tarafındnn 

•ftkl te~lyst 

158.748.563.00 

~ıırStlıih tıımati'ien attın olarak 
Oıh~cten ted:ıvOle var.edOcn 
Reeo:lcont mukablll ilA\'etcn teda. 
vazed. 

19.000.000.-

69.000.000. 229.520.536.-

33.156.770.68 

karşıl:rklarile doğru öğreten ye
gane eser: MAZHAR ÖZEV
REN'in "DlCTlONNAlRE DES 
GALLİCSMES" dil kılavuzu
dur. Başlıca kitapçılarda arayı-

17.22R.027.- 141.520.536.- M d t 
Tiirk Liram ev ua ı: 

~enedat Cüzdanı: Döviz Taahhüdatı: 
~--• nız. 60 Kuruş. 1 

"'fCARf SENEDAT 131 Ofl5 2!l7 Ol 
4 ltına tahvflf kabn dRvfzl~r 

131.065.297.01 l11i!T dövizler ve alacaklı kllrlng 
S.727.52~ 

36.306.297.50 ,_ KELEP 1 R 
"=sham ve Tah\iilat Cüzdanı 

(Deruhte edilen cvr:ıkı n:ık .. - (diyenin karsıtılh F..sham ve 
Tahvilftt <ltfhıır1 kıvmetlel 43 658 664.97 

q - Serbest esham ve tahv!Hlt 7.637.555.70 

4.vanslar: 
qıızlneyc kı!:a vMP11 rıvans 7Jl31.000.-

\ltın ve Dövl1 Ozerlnc 16 693.17 

"'ahv!Uıt üz.erine 7.808.722.-

ftissedarlar. 

\fuhtclif: 
Yekun 

bakiyeleri 36.302.569.98 

Muhtelif: 

51.294.220.67 

15.756.415.17 

4.500.000.-

15.998.729.41 

4l 9.573.7i3.41 Yekun 

95.373.034.98 

419.57;3.773.41 

Satıhk Arsalar 
Kalamış deniz kıyısında, müra
caat Kızıltoprak, Rüştiye sokak 

47 No. da Miço dalllletile. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Ortaköy Cavitağa Sarmacı sk. No. 10 
(Küçük Fethiye n. babası) İsmail 
Şahiner 27. 7 .937 tarihinde sandığı. 
rnıza bıraktığı para için verilen 
23787 numaralı Bonosunu kaybetti.. 

. ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
haddi % 4. albn üzerine avanı % 3. 

ğini söylemiştir. 

ğinden eskisinin 
ilan olunur. 

Yenisi verilece.. 
hükmü olmıyacatı 

1i giin ve saatt;:!n bir saat evvel teklif mktuplannı komisyona ttmiş bu

lunmaları. 
Lüleburgazd:t bir adet garaj kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. ~alesi 
23/8/939 Gnrşamba güniı saat 16,30 da olup ilk pey parası 4208 lıra 58 
kuruştur. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her ~~ Çorlud.a 
Kor patınalma komisyonuna müracaatla 2~5 ku:uş mukab~lınde .al~bı. 
lirler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddclerındekı belgelerılc bırlıkte 
belli gün ve saatten b:r saat evvel teklif mektuola.rını komisyona ver-
miş bulunmaları. (227) (5922) 

* * Beher adedine tahmin E()ilen fiatı 350 kuruş olan 40.000 adet kilim 
kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. İhalesi 28/ağustos/939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8250 liradır. Evsaf ve şart-

- • • -- •• • -~ - • 'W,Jr I' 'U an+•--t-- 'K., • .lan :ıı\tn.sıı.'bi\l.~. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
gösterilen vesaiklP. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden be. 
hemehal bir saat ~vveline kadar M. M. V. satınalma Ko. na vermeleri. 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 37 kuruş olan 560,000 metre ya
tak kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 25 a
ğustos 939 cuma günü saat 14 dedir. İlk teminatı 11610 liradır Evsaf 
ve şartnamesi 10 lira 36 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. 
dan alınabilir. Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde gösteFilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale 
ııaatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada .M. M. V. satı-
nalma komisyonuna vermeleri. <5878) (217) 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuruş olan elli bin metre 
kaputluk kuma§ kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 
4/EylUl/ 939 pazartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 8875 liradır. Ev
saf ve şartnamesı 770 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma Ko. dan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin. 
den behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satınalma 
Ko. na vermeler. (216) (5877> 

* * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 50,000 metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İ
halesi 31 ağustos 939 perşembe günü saat l l dedir. İlk teminatı 8250 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 700 kuruş mukabilinde M. M. V. satınal
ma Komisyonunrian alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek
hıplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankarada 1\i. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. (218) (5879) 

• if.. 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 37 kurus olan 130000 metre 

yastık kılıfJığı he1. kapalı zarf usulile münakasaya· konulmuştm. İhale
si 25/ağustos/93<} cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3607 lirn 50 • 
kuruştur. Evs3f ve şartnamesi 241 kuruş mukabilinde 1\1. M. V. satı. 
nalma Ko. dan alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 savılı kanu. 
nun 2, 3 cü maddt>lerinde gösterilen vesaikle teminat ve tekli

0

f mektnp
lsrını ihal s~atinden behemehal bir saat evveline k11dar M. M V. satı-
nalma Ko. ns vermeleri. (220) (5881) 

* • 
Uşakta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hanJ?arının bedel k~,,ıf mu

vnkkat teıninatlarile ihale giin ve saatleri asağıda yazılmıştır. Pavyo
nun fenni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kuruş mu
kabilinde Afyonda inşaat şubesinden alınabilir. Bir pavyon ve iki han. 
gar insaatı ile tediye şnrtlan hakkında mufassal mallımat edinmek is
tiycnlerle keşii ve şartııameyi okumak ve projeleri görmek istiyenler 
her gün ve lsteklilerinde arttırma eksiltme kanununun 2. 3 cü madde
lerindeki br: l.ı?elerile teminatlı teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evvel Afyonda askeri ~atınalma Komisyonuna vermeleri. (22ô) (5921) 

Uşakta bir pavyon 
,, lki hangar 

Keşif bedeli tık teminatı Ihale günü 
Lira Ku. Lira Ku. ve saatJ 

42.341 61 
60,659 00 

* 

3176 61 
4232 95 

* 
22/8/939 salı ll 

" il " " 15 

İzmir müstahkem mevkii komutanlığınca gösterilecek yerde 118554 
lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon ve bir mutfak bir ahır inşası 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmustur. İhalesi, 21 - Ağustos - !)39 
pazartesi günü saat 16 da İzmir Jeyazım fimirliği satınalma Ko. da ya. 
pılacaktır. İlk teminatı 7177 lira 74 kuruştur. Şartname, kesifname ve 
projesi her ı:tün müstahkem mevki inşaat Ko. da ve Ankarada 1\1 . M. V. 

\ 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Sivasın bezircl tarlasında zemin kat 

inşaatı ikmal edilmiş olan 5 dershaneli İstiklal o~u~u bir~ci kat. inşaatı 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu ışın keşif bedelı 25439 

lira 36 kuru~ur. 
2 - Eksiltme 24 _ 8 • 939 perşembe günü saat 15 de Vilayet daimt 

encümeninde yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait evırak şunlardır. 1 =-- Mesaha cetveli 2 keşif hulasa. 

sı 3 fiat silsilesi 4 proje 5 hususi şartname 6 betonarme fenni şartna
mesi 7 tesviyei türabiye ve şose kargir inşaat fenni şartname. 

8 Eksiltme şartnamesi 9 mukavele sureti. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1907 lira 95 kuruş mu. 

vakkat teminat vermeleri ve bu i i başarabileceklerine dair ticaret oda. 
sı slcil varaknlan ne ".·füı.yct makamından almış o\duklan ehliye~ vesi. 
kasını ibraz eylemecri azımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yanlı vakitten 
bir saat evveline kadar vilayet daimi encümenine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe ait keşif ve ilişiği bilumum evrakı her gün Na. 
fıa müdürlüğünde görebilirler. (6028) 

Çoruh Devlet Orman lıletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Borçkanın Civatı ormanından stok mahallinde istif edilmiş 

yüz on bir metre mikap kestane tomruğu 5-8-939 dan itibaren 15 ğün 
müddetle nçık arttırmaya konularak 22 • 8 - 939 günü saat 14 de Çoruh 
Revir Amirliğinde satılacaktır. • 

2 - Beher metre mikabının muhammen fiah 12 lira 12 kuruştur. 
Muvakkat teminat 100 liradır. (5993) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Müsabaka ile Memur Ahnacaktır. 
Münhal mc.muriyctlere müsabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 

14 8 939 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. aKzananlar aldıkları dere
ce sırasile lise mezunu olanlar: 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya ka. 
dar ücretli memuriyetlere: Ortamek tep mezunu olanlar: Tahakkuk ve 
tahsil tebliğ memurluklarına tayin edileceklerdir. 

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

mak. 
2 - Halen hiçbir mektebe müdavim ve mukayyet olmamak. 
3 - Hükumet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde 788 sa

yılı memurin kanununun dördüncü maddesinin (V) fıkrası mucibince 
hizmete elverişli oldukları anlaşılmak. 

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

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı mektep şahadetnamesi. askerlik 
vesikası. hüsnühal kağıdı ve S!hhat raporile 6.5X9 ebadında dört kıta 
fotoğraflarını bir dilekçeye bağlıyarak 12 - 8 - 939 tarihine kadar def. 
terdarlığa müracaatları. "5892, 

emakin inşaat şubesinde görebilirler. İstekliler Ticaret Odalarında ka
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden en az bir 
hafta evvel İzmir Ndin fen heyetinden alacakları ves!kalan göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iş tir.ak edecekler 2490 sayılı kanu. 
nun 2, 3 cü maddelerinde \•e şartnamesinde yazılı ve İzmir mırstah. 
kem mevki komutan.lığına dilekçe ı le müracaat ederek emniyetçe ynp
tırılmıs tezkiye vesikalarile teminat ve teklif. mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ko. na vermiş bulunacaklardır. 

"229,, "5972, 
* • 

İzmir müstahkem mevki birliklerinin 50 400 kilo sade yağı kapalı 
zarfla eksiltmey~ konulmuştur. İhalesi 26 - 8 • 939 cumartesi günü sa. 
at 12 de İzmir Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin edilen tutarı 47.880 lira ilk teminatı 3591 liradır. Şartna. 
mesi her gün İzmirde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret oda. 
srnda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 cii maddelerinde 
ve şartı:amesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını iha. 
le santındcn en az bir sant evveline kadar komisvona vermeleri (6107) 

(248) 
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ile SABAH · Ö G L E · AKSAM H ER YEM EKTEN S ON R A günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalayınız. 

z 
İnkıbazı defeder. istahsızlık, 

1 
hazımsızlık, siskinlik, bulantı, 

1 1 • 
gaza 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek ahnabilir. 

• • Şişe 30 iki misli 50 dört misli 80 Kr. Hasan markasına ısmıne ve • dikkat 

Yarın Akşam: Kadıköyünde 
Hamza Okkan idaresinde 

. 1 iNŞAAT SAHiPLERiNE BUYUK FIRSAT--•ı... 

1 
Sultanahmet meydanındaki Umumi Hapishane yıkılıyor. Çıkan ku. 

ru kereste, 20 metre boyunda meşe tomruklar; tuğla, taş, mermer 
ve hakiki Marsilya kiremidi alaturka kiremit ve saire ucuz fiatla sa
tılmaktadır. Yıkım yerindeki memurumuza müracaat. ı 1 Telefon: 22574 - 20992 

• 
i 

nd 
\ıı • , 

zınos 69 ....................................... ,~ 

• 
• Mısır Yıldız! K 1 K i 

\'e kendi saz heyeti Ekzemanın ilacıdır. 
Dans, şark ı \ 'C eğlenceli numarala • Yara ve çıbantarda kutlanılır. Her eczanede kutuıu !\O kuruttur. 

#m------------------------, ı------------------~--------1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ZAYİ- h~~~hhalit Gu~I -rTu2Tt ... '-'ôe?cMıb~'.\L·ın·mı&!~~38 M; 
t-A---= markalı 14223 numaralı l sandık ku- ı 

İç ve dı$ BASUR .MEMELERINDE, Basur memelerinin 

hnr türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllcrdc, kana· 

yan basür memelerinin tedavisinde 

PATI 

maşın almış olduğum 283873 nu
maralı depo makbuzu zayi :~ti~. , 
Yenisini çıkaracağımdan eskısının 
hükmü yoktur. 

Sultan Hamam, Aşer J. Nnh mias 
namına D. Eskcna.ıi 

Elektrik Mühendisi 
Aranıyor : 1stanbulda bir mües. ı 
sese için iyi Almanca bilen bir 
Elektrik mühendisi istenmekte- 1 

dir. Talip olanların posta kutu- ı ' 
su No. 1155 İstanbul müraca-

atları 

Fransızca ve Almanca muhabereye vakıf 

Sıhhat Vekaletinin 2214/936 tarih ve 5/32 nmnnral ı Tuh"nhm haiıılir I Muhasebe Mütehassısı ı ________ ... __________________ , 
Belediye Sular idaresinden : 
Yapılması icabcdcn bir takviye ameliyesi dolayısile 13 - 8 - 939 pa

zar günü akşamı saat 19 dan ertesi sabah saat 3 çe kadar terkos sulan 
azalacaktır. Pazartesi günü sabahı şehrin yüksek yerlerinde suyun kuv. 
vetsiz akacağı -sayın halka iliın olunur. (6067) 

Ticari, Mali, Sınai firma veya 

müessesede iş arıyor. Adres Posta 

kutusu 712 İstanbul 

Sahibi ve Neşriyat Müdüıii Halil Lütfi 
DÖRRDÜNCO. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. Basıldığı yer TA~ EVİ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü · lla~larl .. 
M uhammen Muvakkat 

bedel temina t 
L . K . L. K 

2838 42 
3914 70 

650 00 

212 89 
293 60 

48 75 

Semti l"ıtabnllcsi 

Kadıköy Zühtü paşa .. İbrahim ağa 

Üsküdar Selman ağa 

Sokağı No. Cinsi 

Tahtaköprü 12-16 (arsaların tamamı. 

Ali baba 1-3-5 (iki ev, arazi, ahır v e 

(samanlık. 

Bostan 2-2/ 1,2/ 2 (iki bölüklü bahçeli evin 
(tamamı. 

Yukanda cin&l ve me.v~il~i gö~terilen gayri menkullerin mÜ)kiyeti satılmak üzere mü~y~c!e~ çıkarıl
mıştır. İh,aleleri 19 _ 8 _ 939 Çarşamba günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Mudurluğune gcl

"5807,, 
meleri. 

Semti 

ÜSküdar 

" Erenköy 
.. 

Boğaziçi 

Kadıköy 

* * 
Mahallesi •Sokağı 

Hace Hesna hatun Servilik 
. Seliı.nunli . __ Tekke içi 

Suadiyc Mektep 
,, .. 

A. Hisarı Baruthane 

No.-sı Cinsi - -
98 Arsa 
29 Ev 

" .:> _ " 
7 " 

12 - 1 Dükkan ve oda 

Aylık kirası 

L. K. 

3 O.O (Senevi 
3 50 
7 50 
3 50 

• 4 00 i' 

~" Arsa 8 00 (Senevi Osman ağa Hasırcıbaşı _.; 
Rasim paşa Çeşme 5 Kulübe 10 00 ( ,, 

" ,, ,, Misakı milli 57 Ev 5 00 
Y~karıda cinsi ve mevki: yazılı yerler 31 / 5/ 940 sonuna kadar kjraya verilmek iizere arttırmaları beş 

gün uzatılmıştır. İhaleleri 12/ 8/ 939 Cumartesi günü saat ondadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü-

ğüne gelmeleri. (6062) 

WOLANTS[ QAN~ 
UNi NV. 

Harbiyede BELV. 1 
'Alaturka kısmında 

·pjyanis+ • FEYZİ ASLANGİL 
Gala Müsameresi 
Kıymetli aan'atkar 

Münir Nureddin'in 
ir.tirakile memleketin tanınmış bütün musiki 
~ san'atkarları hep bir arada. 

Ayrıca: 

Bayan l\IENŞURE TUNAY'an müntehap parçalan 

16 muhtelif numara - müsamere saat 2 ye kadar devam ede
cektir. Telefon: 43771 

'~--------------·----------' lstanbul Defterdarhğından : 
Lira lsmi Tasfiye vesikası No. 

i ; 

2 494 Mazhar 

2 494 İrfan · 

10 000 Saliıhattin 

ıo ooo Süreyya 
10 000 Emine Rafet 
20 000 Memduh 

1 000 Suphi 
1 000 

" 500 ,, 
500 

" 500 ,, 
500 .. 

1 500 İkbal 
500 " 500 .... " 

1 (}Qô Azmi 
1 000 " 

500 " 
500 " 
500 " 
500 " 
500 Aslidil 

1 000 Aslidil 
336 Aslidil 

6603 
6604 
6605 
6606 
6607 
6608 
7217 
7218 
7219 
7720 
7721 
7222 
7223 
7224 
7225 
7226 
7221 
72.28 
7229 
7230 
7231 
7234 
7235 
7236 

• 

66 824 . 
Yan a mübad lllerinden Alizot veresesinden Azmi Suphi ve sairen_ın 

. ga rır~übadil oldukları halde kPndilerini mübadil göstermek surctılc 
istrhsale muvaffak oldukları ve ~34 senesinde iptal edilmesine rağm~n 
iptal keyfiyetinin ilan edilmemiş olması hasebilc bazı ahıslı:l.t'ca b'.r 
miktarı ciro suretile alınmış olan yukarıda miktar numara ve hamıl
leri yazılı 6C824 liralık 24 adet üç koponlu tasfiye vesikalarının iptal 
edilmiş olduğu ve bu iIBn tarihinden sonra ciro suretile alındığı t::ık. 
dirde kabul ediJemiy<>cei'(i ilan olunur. (6104) · 


