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Hatayın anayuida kavu,tuğu bu meaıt güncle .. aziz hatıraıını minnetle andığımız Ebedi Şef Atatürk ve yükıek direktifleri ile Türk milletini daima ileriye ve iyiye götüren Milli Şef lmıet lnönü . 

Fransız Askeri 1 
Ay içinde Hatayı 
Tahliye · Edecek 

Anlaımaya Ait Vesikalar, Hariciye Vekilimizle 
I!.- .. "••• c .r. .. t A .... enHla A .. 1c .... t1. Moraalmle 
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imza Edildi, Saracoğlu Mechte lzafiaTTeraı 
Hatayın keneli hudutlarını ve Türkiye huclutlan 

filıkara, 23 (Tan Muhabirinden) - Türkiye ile Suriy'- i~incle Hatayı göıterir haritalar 

arasında arazi meselelerinin kati surette hallini ve netice iti-ı- 1 
bariylc Hatay arazisinin Türkiyeye ilhakını tazammun edeni Ek• D • b k M ••d •• •• 
~laşmaia:, b~gün Harici~~ yekal~t~nde ~a.riciye Vekili Şiik- $ ) enJZ an U uru 
ru Saracoglu ıle Fransız buyuk elçısı Masıglı tarafından mera-

simle im?a edilmi~tir. ile Banka ErkaA nından 
-, Hariciye Vek81eti Umumi Katibi 

Örnek Devlet ~~:s~:~:~e;:~~ğ~~ık~~:nı:;~:- 5 Kı·şı· Tevkı·f Edı.Jdı· 
cak delegesi Albay Collet'nin, 1''ran-

H t sız sefareti başkatibi Roux'nun, Ha· ve a ay riciye Vekaleti erkanının ve yerli ve 
yabancı matbuat m~messillerinin 

V•ı A +• hazır bulundukları bu merasimde, 
1 ay e 1 vesikaların imzasını müteakıp, Ha-

ric:.iye Vekili Şükrü Saracoğlu, iki 1 

Sati, Binası lıinde Hazinenin Zararına Sebep 
Olan 14 Suçlu Hakkında Takibat Yapılıyor 

taraf münasebetlerini sarsmı~ olan . . . . 
Anlaıma, emniyet ve sulh bir meselenin artık tamamiyle hal- Satıe Şırketının Kabataşta -ı 
içinde yaıamayı istlyen 1 !edilmiş olduğunu bildirmiş ve bu ki binası Denizbank tarafından 
milletler! Eğer bu ideal- neticeye . ~ar~~ içın sarfedilmiş o- satın alınırken yolsuzluk yapıl -
lerinizde samimi iseniz lan mesaı.yı. sıtayışle hatırlatarak bu d "' 'dd' l b 1 ahk' -

• • mesaiye ıştırak etmiş olanlara tc- ıgı ı ıasıy e aş ayan t ı 
haydi bızım cepheye •• ~ e· şekkür etmiştir. kat, dün İstanbul adliyesine in-
nl battan kaplların eflk• Şükrü Saracoilu B Masigli'nin fk 1 t · f 
ferine yaklaımak istiyen daima tekrar et~iş 

0

olduiu bir ı a e mı~ ı~. . _. . . 

dürü Yusuf Ziya Om,, U -
mum Müdür muavinl Tahir 
Kevkep, Bankanın hukuk iş
leri müdürü lsmail /sa Caniş, 
Umumi Katip Sadun Galip 
Savcı, mühendis Nefet Ka -
sımgil ve Meteos Temel. 

Serbest Bırakılanlar 
kan Ve atef selini anc:ak cürnleyi, "Hatay meselesi, hali \'e Sorgu hakımlıg~ eskı . Denızbank 
bu kuvvet, insanhk ve bir· ist:kbali zehirliyen bir mazi mese. erk&nı_nd~n :e bu. ışte alakalan bu - • . . . . • 
rk b • • i . lesidir,, cümlesini kaydcylemiş ve lundugu ıddıa edılenlerden altısını Sorgu hakımlığınce yapılan ıstıc. 
'.. ~raıı. ?erıs n ger1ye işte bu mesele, lmgü at'i suret· tevkif etmiş, dördü hakkında gayri vap neticesinde haklarındaki tahki • 
puskurtebıhr. te halledilmlı bulunuyor demi mevkuf olarak muhakemeye devam katın gayri mevkuf olarak devamına 

yazan: Ah Günclm tir. ' ş- karan vermiş, ikisi için de ihzar mü. karar verilenler şunlardır: 
Hariciye Vekilimiz, nihayet, şam- zekkeresi çıkartmıştır. U mumi Harp. silahlı carpış

ma halinde dört yıl sürdü. 
Fakat dünya, silahsız boğaz

laşmanın bugijn yirmi birinci 
yılının ortasında bulunuyor; ve 
1914 temmuzunun bunaltıcı a-
zabından, endişesinden daha 
derin bir ıztırap ve kabus için
dedir. 

Denizbank eski idare meclisi 
pa~ya kad~hini Türk - Fransız dost- Dün Tevkif Edilenler reisi Ziya Taner, idare mecli-
lugu şerefıne kaldırmış ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: si azasından Şahingiray. ida-

"Bu dak·ık d Til k F Sorgu hakimliğince yapılan istic- re meclisi azasından Sedat 
a a r • 'J'ansız . . . dostluğuna içi orı p k ak vap net~cesınde haklarında tevkıf ka Odol, Mllli ReQ.8Ürans Mü-

.. Y ~·. e Y ında ran verılenler şunlardır: dürlerinden Malik Kökl•. 
da Turk - Fransız ıttıfakına içecc· ""Y 
ğiz.,, Eski Denizbank Umum Mü - (Sonu; Sa: 10, Sü: 1J 

Frannz Sefirinin nutku •••••••••••••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••• ..... 

Yolsuzluk Davasında 

Üstündağm 

Tecziyesi istendi 
Temyiz mahkemesinde dün 

Muhittin Vstündat ve arkndaf
lannın, belediyedeki yolsm
luldara ait Uç dava dolayıs le, 
muhakemelerine devam cdi,lmiş 
ve müddeiumumi, suçlulann 
tecziyelerinde ısrar etmiştir. J 
Tafsilat 8 mcı aayfamudaclır. i 

A •••••••••••••••••••••••••• 

Gümhurreisimİ7 

Hükumeti 

Tebrik Ettiler 

Hatay anlaf1Dasmın imzası 

dolayısiyle Dr. Refik Saydam, 
Cümhurreiıimlze bir tazim tel· 
ırafı çekmiştir. İsmet İnönü, 
verdikleri cevapta hükdıneti bu 
muvaffakıyetinden dolayı teb· 
Tik etmişlerdir. Bu te~aflar 
6 ıncı sayfamızdadır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Türk - Fransız 
Ittif akı Pariste 
Dün imzalandı 

Müıterek Yardım Beyannamesinin Esaslan 
Hakkında Başvekilin Millet Meclisindeki Mühim 
leyClllCltl lttffakla ve A•ıılaıia Tasvip EclilcD 

Ankara, 23 (Tan Muhabirinden) -Türk - Fransız kar
şılıklı yardım dE:klarasyonu, bugün saat 18,30 da Fransa Ha
riciye Nezaretinde, Hariciye Nazın Bonnet ile Büyük elçimiz 
Suat Davaz tarafından imzalanmıştır. İmzayı müteakip Fran
sa Har:ciye Nazın ve Türkiye Büyük elçisi, radyo ile ne~redi
len birer hitaberle bulunmuşlardır. 

Ba,vekilin beyanah j 
Başvekil Dr, Refik Saydam, Büyük D • 

Millet ~eclisi~in bugünkü toplantı- en 1zyo11 arı 
sınaa Turk - Fransız müzakereleri-
nin vardığı netice ve müşterek beyan • B • • t • D • • 
name esasları üzerinde muhim be-1 u I!! e 5 1 un 
yanatta bulunmuştur. 1 3' 

B~~ekil: bu beyanatında aynen K b 1 Ed•ıd• 
demıştır kı: 1 a u 1 1 

"Muhterem arkadaşlarım, 1 
--o-

Barem Proiesinin ilk 

Müzakeresi Bitirildi 

Geçen mayıs ayının 12 sinde, Tür-1 
kiye ile Ingiltere arasında muhtemel 
taarruzlara karşı teşriki mesaiyi is- ' 
tihdaf eden müşterek beyannameyi 
bu kürsüden okuyarak yüksek tas. 
vibinıze arzetmiş olduğum zaman, 
Türkiye ile Fransa arasında da ayni 
esasta anlaşmaların derdesti müza
kere olduğunu sôylemiştim. 

Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)
Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Barem müzakerelerine 
devam edilmiş, muvakkat maddeler 
de görüşülerek kabul edilmiştir. Bu 
suretle, projenin birinci müzakeresi 
tamamlanmıştır. 

Bugün huzurunuza, Türkiye · ile 
Fransa arasında mi.ızakercsi itmam 
edilen beyanname metnini getiriyor 
ve sulh davasına yeni ve kuvvetli 
bir duğüm ilave eden bu teşriki me
sai senedini Millet vekillerinin yük. 
sek tasvibine arzediyorum. (Alkış

lar) 

Türkiye - Fransa beyannamesi, 
Ingiltere hükümetile kararlaştıx-m;ş 

ve tatbik mevkiine koy:nuş olduğu
muz beyanname metninio harfi har. 
fine aynidir. (Bravo sesleri) 

Büyük bir dava uğrunda girişilen 
mütekabil taahhütlerin, iki devlet ve 
millet arasında tam bir itimat havası 
içinde aktedilmesi ve bunun için de 
orada maziden müdevver bazı pürüz
lerin halledilmiş olması hem bize ve 
hem Fransa hükumetine daha mu -
vafık göründüğü içindir ki, bu be.. 
yannameyi esasları ta mayıs ayından 
beri mukarrer olmasına rağmen, şim 
di yüksek tasvibinize arzedebiliyo
rum. 

Menfaatlerimizin, hislerimizle mü
teradif olarak bir çok noktalarda bir. 
leştiği Fransızlarla, artık en kuvvet
li rabıtalar bizi biribirlmize bağla -
mış oluyor. (Alkışlar) 

(Sonu Sa: 6, Sü: l de) 

Meclis, bugünkü toplantısında, de. 
niz yollan ve limanları idaresinin 
yeni bütçesini müzakere ve kabul 
etmiştir. Bu münasebetle söz alaıı 
müstakil grup reis vekili Ali Ram 
Tarhan, bütçe encümeninden bir te. 
mennide bulunmuş ve demiştir ki: 

- Encümen, Denizbank ve onun 
yerine kaim olan dairelerın tahsısat 
ve kadroları arasında bir mukayese 
yapmış olacaktır. Bu mukayesenin 
neticesini bildirmek lutfunda bulun. 
malannı rica ederim. 

Encümen namına mazb!lta muhar
riri Sırn Day (Trabzon> bu layiha
ya bağlı olarak takdim edilen kad. 
roda Denizbankta mevcut olan kad
roya nisbetle 200 bin liralık bir ta
sarruf mevcut oldu~nu soylemi~ ve 
bu hususta izahat vermi~tir. 

Süleyman Sırn Içöz (Y<>zgatl. bir 
müddet evvel yaptığı bir Trabzon 
seyahatinde yanmda tüccar bir ar. 
kadaşı bulunduğunu söyliyerek De
nizbank vapurlarında bu titC<".ara gos
terilen müşkülltı anlattı ve bu tüc. 
cann vapurda bulunan banka müfet
tişine ıu ıuretle mukabele ettiSittl l· 

(Sonu Sa. 6 Sü. 6J 
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PENCEREMDEN 

Bizim Hatay 
Yine Bizim Oldu! Belediye 

Otobüs Alacak 

ÜSKÜDAR Kil SANAT ENST~TÜSÜNÜN YENi MEZUNL.ARI : Muallimler için 
Kamp Açıhyor 

Ya.zan: M. Tarhan TAN 

H atay, Büyük İskenderin sesini 
duymuş, Daranın yüzünü gör. 

müş bir ülkedir. Ortaçağda da bir 
çok medlere, cezirlere şahit oldu. Fa. 
kat Türklüğünii .ne galip, ne ıqağlUp 
tacdarların iradelerine feda etmedi, 
vakur bir ev sahibi gibi davranarak 
bütün fırtınaları savdı, bütün kasır
gaları atlattı ve kan içinde, ateş için. 
de yine öz bakımından Türk kaldı. 
Onun Türklüğüne ilişilmek istendiği 
zaman nasıl tuğyan ettiğini, haçlılar 
seferindeki asil mücadelesinden an • 
lamak mümkündür. Bütün Avrupa 
o mücadele yılında Hatay toprakla • 
rmı kanla sulamış ve Haçlı ordusu 
yerde sürünen bir kan bulutuna mün 
kalip olmuştu. Buna rağmen Hatay, 
1oprağa düşürülemeyen bir gök gibi 
yüksek, kement erişmez güneşler gibi 
hür kalmıştı. Onu mağlup etmek için 
değil, yakıp yıkabilmek için Türk 
olmayan bir adamın ihanet etmesi 
lazım geldi ve Ortaçağdaki Hatay 
ancak ihanetten iğrenerek mücade • 

----oı---

Bu İşe Bir Milyon 

Tahsis Ediliyor 
Belediye, halk hizmetlerinin ifası 

için hazırladığı faaliyet planını da, 
elektrik, tünel ve tramvay işletmele. 
rinin belediyeye devrinden sonra tat 
bile etmeğe başlayacaktır. Bu işlet-

melerin devrine ait kanun neşredil
diği için işletmelerin devir ve tesel. 
lümü için teşkil edilen komisyonlar 
da bugünden itibaren faaliyete geçe. 

ceklerdir. Bu faaliyet bir hafta zar • 
fmda ikmal edilecektir. Bu itibarla 
bir hafta sonra elektrik, trarr.vay ve 

tünel iaareleri mebani, tesisat ve me 
murin kadrolariyle beraber belediye. 
ye geçmiş olacaktır. 

RI~ 

Talebeler 

Kamplar 

için de 

Açılıyor 
İstanbul Maarif idaresi, bu ~ene 

açılacak olan tatil kamplarında vazi. 
fe oh' ak olan muallimler için Pen. 
dikte bir hazırlama kampı açmağa ka 
rar vermiştir. Hazırlama kampı 27 
haziranda açılacak ve yirmi gün de
vam edecektir. 

leden çekildi. 

Yeni işletmelerin hemen devrini 
müteakip yapılacak ilk iş, İstanbu • 
lun otobüs işidir. Belediyenin getir~ 

mek istediği otobüsler, bu işletmeler 
tarafından getirilecektir. Otobüs mü. 

Cskiidar Kız Sanat Enstitüsünde orta mektepten gıha Tmaztepe, Mahmure Matur, Nedime Özkasım, 
Cazibe Aysan, Vuslat Altındağ, Ayten Yazran, Ruki. 
ye Tfrrko?.'hı, Memduhe Özbilge, Fatma Ergenç, Tur. 
han Kayalan, Nermin Tuca, Semiha Altıntaş, Sıdıka Ak
huy, Melek Bilgin, Musavver. Öz, Selma Özpctelt, Mev
hibe Ulusoy, Arife Gülcan, Bale A~kın, Müzehher 
Çandarlı, Htile Toygar, Pe.ııihan Heybeli. 

Maarif Vekaleti, bu sene İstanbul 
vilayetinde açılacak altı talebe kam. 
pından başka lise, ortamektep, mual. 
lim mektebi ve Sanat mekteplerinde 
parasız yatılı talebeye mahsus ol • 
mak üzere iki kamp daha tesis etme. 
ğe karar vermiştir. Bu kampların 

kadrosu 250 şer kişi olacaktır. Kamp 
lardan birisi erkek talebeye mahsus 
olup Maltepede açılacaktır. Kızlara 

mahsus olan kamp ta Kandilli kız li
sesinde açılacaktır. 
* Türkkuşu kaJnpına iştirak etmek 

üzere İstanbuldaki lise talebelerin • 
den sekiz yüze yakın genç Türk Ha. 
va Kurumuna müracaat etmiştir. 

Kamp yakında Yeşilköyde açılacak • 
tır. 

gelerek iki sene sanat dersi 

imtihanı nihayetlenmiştir. 

görenlerin mezuniyet 

Son sınıfın mevcudu 25 i dikiste \•e 3 ü modada ol-

nıak il:ı;ere 28 kişiydi. Bunların hepsi pek iyi derece-
• 

de mezun olmuşlardır. Resimde göriilen nıeumların 

Bununla beraber milstevlileri 
göğsünde uzun müddet taşımadı ve 
hele kendi üzerinde yabancı bir mil. 
Jetin hakim bir durum kazanmasına 
asla müsaade etmedi. Denilebilir ki 
Alsas - Loren için 1870 yılı ile 1918 
yılı arasında Fransızların taşıdıkları 

tahassür, Hatayın ortaçağda Türk 
bayrağına karşı beslediği ateşli işti. 

bayaatına ait bütün tetkilcler yapıl • 
mış, firmalar tarafından gönderilen 
teklüler gözden geçirilmiş, alınacak 

otobüslerin hacimleri ve bunların iı:. 
leyeceği semtler tespit edilmiştlı.-. 
Hazırlanan şartname, işletmelerin 

isimleri şunlardır: 

!'iıdıka Knraağaçh, Ne~in Bike, Sabiha Denizmen, 
Sab3hat Uzkarlan, Fazıla Çandarlı, Fahire Bilgin, Ra· 

Bu münasebetle bugiin•Enstitüde mezun t:ılehenin 
elişlerinden mürekkep bir de sergi açılacak ve bu ser. 
gi döı t gün devam edecektir. 

DÖKMECİ DÜKKANLARI 
KALDIRILIYOR 

Üniversitenin etrafında DökmP.CI 
dükkanlarına verilen üç aylık müh. 
let bitmiştir. Buna rağmen dükkan 
sahipleri dükkanlarını buradan kal-

yaktan kopye edilmiştir. 
Yeni yeni Türk orduları yine or. 

taçağda.Mezopotamya veya Mısır yol 
lariyle • Hataya gelerek o temiz top. 
rakların ıztırabını şifalandırdıkları 

ve Hatayın Türklüği.inü kuvvetlendi. 

devrinden sonra ilan edilecek ve oto. 
büsler münakasaya konulacaktır. 
. Şi1_11dilik otob~s ~übayaatma tah il 

sıs edılen para bır mılyon liradır. 

1 

Kapahçarşı 
Nasıl imar Edilecek? 

rerck ele güne karşı tebellür ettir. y 1 R ki• ç • •ı 

:~1;;:kiv:!~ı.:::; :~::;i::1~:!~~ er ere en ı ı n .• er ve 
Konulacak 

/ 
lardı. Bu hakikat şu düstur ile ifade ş k M t •t 1 • 
olunabilir: Türk toprağı Türkün e • a r 0 1 er 1 
lindeJı alınamaz! ,, ~ ' 

Umumi Harbin mantığa sığoıa • Şehrin imarı işleri ile uğraşanlar 
yan garip cereyanları arasında Ha • çalışma program'ht.rln1 ve pl~nlarını 

tay da hazin bir tali cilvesine uğra • tespit etmiş bulunmaktadırlar. 
dı,,_harpsiz mağlUp oldu ve haksız o. Beyazıt Cümhuriyet meydanının 

larak anavatandan ayrı düştü. Harp. tevsii maksadiyle, Beyazıt camiinin 
siz diyoruz: Çiinkü Hatay, mağltlp etrafındaki ahşap binaların istimlak 
sayılmayan Türk ordusunun siyasi edilip yıktınlmasıf İnkılap müzesi • 
mülahazalarla geri çekilmesi üzeri • nin alt tarafında bulunan sıra kahve. 
ne düşman işgali altına düşüyordu. lerle evlerin yerinde modern bir be. 
Bu işgalin ne harp hukuku, ne bey - lediye gazinosu inşası, Beyazıt mey. 
nelmilel muteber olan hukuki kai • danının tevsiine ait planın tatbikiyle 
deler bakımından kıymeti yoktu. Ni. beraber Kapalıçarşının iman; bu 
t'ekiın Lozandan .önce Ankarada ye. semte verilmek istenilen yeni çehre. 
ni Türkiye devleti ile bir muahede nin başlıca hatlarını teşkil etmekte • 
imza eden Fransa hükftmeti de bu dir. 
hakikati kabul etmiş ve Hataym KAPALIÇARŞI NASIL İMAR 
Türklüğüne hiirmet etmeyi imzasiy. · EDİLECEK? 

le teahhüt eylemişti. Belediye, Beyazıt civan ile bera. 
Türkiye - Fransa arasındaki o ber Kapalıçarşıyı da imar ederken 

ilk muahede hlikümlerine göre Ha • buranın tarihi ve şarkkari JCıymetine 
tay anavatandan ayrılıyor, fakat hiç bir halel getirmiyecektir. Kıs • 
Türk kalıyordu. Halbuki • yine bu men Bizans devrinden kalma, k;s • 
aziz toprak için yazdığımız bir bent. men de Osmanlı imparatorluğunun 
te söylediğimiz gibi - bu vaziyetin ilk devrinde yapılmış ilavelerle garp 
bir damardaki kırmızı • beyaz kiire. aleminde bir maşrık pazan olarak 
leri çıkararak açıkta yaşatmıya c;a • tanınan devrin bu en meşhur pazarı 
lışmaktan farkı yoktu. Hatay da be- en mode...,. m l ·1 t · d l • • .. a zeme ı e amır e ı e. 
şerı ve medeni haklann! .kullanarak -ı-ek ve taşıdığı oryantal dekorasyon 
hilr ve mesut yaşamak ıçı~ mutlaka tipleri daha fazla tebarüz ettirilerek 
:navatana bağlı olmak ihtıyacınday. miistakbel' nesillere intikal ettirile. 

'· _ •• v v • cektir. Bunun için çarşı imar edilir. 
İşte Atatürkun saglıgında ve Mıl. ken duvarlara yapıl c k - ı · 

• • • • • v • a a sus erın 
11 Şefımızın başvekıliıgı zamanmda şarkkari halı tipleri şeklinde olması 
ortaya çıkan Hatay da\·ası o ihtiya • içindeki tenviratın yine bı'r k 

v • şar zev. 
cın açıga vurulmasından başka hır ki olan elektrikli süslü k d'll ı 

d v ")d" an ı er e 
şey egı ı. Bugün hükumetin ver • temin edilmesi düşünülmektedi 
diği miijde ve Fransa hükômeti ile Bundan başka çarşının mu:~elif 
Hatay için imzalanan mukavelena • 

taraflarında yeniden kapılar açıla • 
me de ayni ihtiyacın doğurttuğu ta. cak ve eskileriyle beraber bu kapıla. 
bii bir neticedir. 

nn tezyininde yine bir şark stili tat
bik ~ilecektlr. Çarşı a esnafın 

arzusuna rağmen burada sokaklar, 
umumi ahengi bozmamak için asfal. 
ta tahvil edilmiyecektir. Çarşı so • 
kaklarma verilecek şekil henüz tes • 
pit edilmemekle beraber zemine ye. 
şil çiçekli çiniler döşenmesi de dil • 
şünülrnektedir. Çarşıya ait imar pliı
nının tatbiki sırasında sakaflardaki 
hava menfezleri de çoğaltılacak ve 
bu menfezlerin içleri de, sakaflarla 
beraber şarkkari bir şekilde tezyin 
edilecektir. 

Bundan başka çarşıdaki esnaf ta 
bir tasfiyeye tabi tuulacak ve her sa. 
nat mensupları çarşının muayyen bir 
sokağında cemedilecektir. Çarşının 

imarından sonra, Mısırçarşısının is • 
tim lakiyle açıkta kalacak esnafın 
mühim bir kısmı da burada yerleşti. 
rilecektir. Bu suretle Kapahçarşı. 

yirminci asırda en canlı şark motif • 
!erini içinde toplayacak bir hale kal. 
bedilecektir. .. 

Mısırçarşısına gelince, burası da 
imar edildikten sonra bir gıda mad _ 
deleri pazarı haline getirilecektir. 
Ancak, bu çarşının tarihi karakteri. 
ni bugüne kadar idame ettiren altı 

baharatçı dükkanı da yine bu çarşı. 
nın bir köşesinde muhafaza edi1e • 
cektir. 

Yeni Sigara Makineleri 
İnhisarlar idaresi Cibali fabrika-

larına yeni sistem sigara makineleri 
getirtmiştir. Makineler yerlerine va
zedilerek bugünlerde tecrübelerine 
başlanacaktır. 

Bir Kamyon 
Bir Tramvaya Çarptı 

Kaza.dan aonra lramvayİn hali 

Dün sabah Kabataşta bir kaza ol. 
muş, on dakika sonra bunu bir ikin • 
cisi takip etmiştir. 

Kabataştaki kazayı yapan 4024 
sicil numaralı Süleymamn idaresin • 
deki kamyondur. Süleyman Kara • 
köyden Be~iktaşa doğru giderken 
tam İnhisarlar Başmüdürlüğü binası 
önünde 243 numaralı tramvayın sol 
tarafından geçmek istemiştir. Fa~rnt 
buna muvaffak olamamış, tramvayla 
çarpışmıştır. 

Kazada nüfusca hiç bir zayiat ot. 
mamış, yalnız kamyon da, tramvay 
da ehemmiyetli surette hasara uğ • 

Ekmek işi 
• 

ı dırmaınışlardır. Belediye ve vilayet 

ı 
Sıhhat Müdürlüğü son olarak bunla • 
ra üç günlük bir mühlet vermiştir. Neden Düzelemiyor? -

Halkın Aldanmasına 

Meydan Yerilmiyecek 
Toprak . mah.sull~ti ofisi değir. • "- Ekmek tereffüu tetkik l'!d11i,r. 

rnencilere ıste<liklerı ltadar ougday ken da una zahire -borsasından l~gun 
vermektedir. Ancak ofisin satışları lüle fi,Yat cetvelleri getirtilerek göz. 
peşin paradır. Değirmencilerse fınn. den geçirilir. Bu cetvellerde müşa • 
cılara veresiye olarak mal vermek - hede edilen temevvüçlere göre ek • 
tedirler. Onun için değirmenciler de mek fiyatların ya tenzil edilir, yahut 
ofisten veresiye mal almak istemek- da ekmeğe zam yapılır. Cetvelleri 
tedirler. son tetkikimizde ekmeğe zam yap • 

Arada bir kredi meselesi hadis mayı icabettirecek bir vaziyet gör • 
olmaktadır ki değirmenciler ve un • mediğinıiz için ekmek narhını ipka 
cular bu yüzd~n fazla buğday alıp iş- ı ettilc." 
leyemiyorlar. Fırıncılar da istedik • EGLENCE YERLERİNDE FİYAT 

leri kadar un tedarik edemiyorlar. MESELESİ · 
Eğer fırıncıların , değirmencilere gü. · B led" İk M".d" 1 .. ~" h 1 ·· .. ·· bil k 1 . e ıye tısat u ur u5 u, a _ nu gunune vere ece sermaye er~ 
mevcut olsaydı uncular un fiyatlart- kın devam ettiği umumi mahallerde 
nı arttırmağa cesaret edemiyecekler- tatbik olunan tarüeleri tetkik eder
di. Çünkü fırıncılardan da peşin para ken bu tarüelerin tanziminde nasıl 
alacaklardır. bir ölçü kullanıldığını komşu bazı 

Ekmek fiyatlahnın artırılmak is. devletlerden de sormuştu. Bunlar • 
tenilmesi para ve kredi işlerinin fa. dan Atina belediyesi İktısat müdürlü 
izini ödemek için alakadarlarca dö. 
şünülmüş bir tedbir telakki edilmek. ğünün sualine cevap vermiştir. Ati.. 
tedir. na belediyesinin verdiği cevaba na • 

Belediye İktısat Müdürü ekmek 
meselesine temas etmiş ve demiştir 
ki: 

dönmek mecburiyetinde kalmışlar, 
Bu sırada, Ortaköy • Aksaray arasrn. 
da işleyen bjr tramvayın 682 numa. 
ralı romorku yoldan çıkmış ve tek • 
rar raya konması için saatlerce uğ • 
raşılmıştır. 

ŞO .. K YAKALANDI 
Evvelki gece Tozkoparanda bir 

kadının ölümü, bir posta müvezzil • 

zaran bu gibi müesseselere ait tari. 

(.elerin tanzimi ile milsteşarlık meş. 

gul olmaktadır. 
TAKSİM KIŞLASI BELEDİYEYE 

GEÇİYOR 

ramıştır. 

İKLVCİ KAZA nin de ağır surette yaralanması He 

Yerinde bir spor, bir matbtıat 

klübü ve bir konferans salonu yapı • 
lacak olan Taksim kışlasının eski sa
hibi olan Taksim Emlak şirketi !<'n 
toplantısını yaparak hesabatını tasfi. 
ye etmiştir. Heyeti Vekile de bugün. 
lerde· kışlanın belediyeye devri hak. 
kındaki kararını verecektir. 

Bu kazadar. sonra yollar knpan : \ netice~.enen kazayı yapan şoför Ke -
dığından tramvaylar buradan gerı mal dun yakalanmıştır. TAKViM ve HA-YA 

Evet, asırlardanberi tarihin bil • 
diği bir hakikati hükfımetimiz teyit 
etmiş ve özü Türk, yüzü Türk, sözii 
Tiirk bir toprağın Tiirklüğe yabancı 
yapılamıyacağı bir kere daha ispat 
edilmiştir. Bu, Milli Şefin riyaset 
devrini şereflenairen, Refik Saydam 
hfikümetini revnaklandıran bir mu. 
vaffakıyettir. Biz o şereften duydu • 
ğumuz kıvanç ve o revnaktan aldığı 
mız sevinçle kendi kendimizi tebrik 
ederken Hataylı kardeşlerimize ku • 
cağımızı ve kalbimizi açıyoruz, "Geç. 
mlş olsun kar®~ler. Uzunca süren 
tatsız' rüyanız da itte bitti, sabah ol • 
du" diyoruz. 

S U A L SORUNUZ, CEVA, VERELiM 

24 Haziran 1939 
CUMARTESi 

Dazeltme: JI. 
Dünkü !ıkramada İbnl Sina ihtilalin

den bahsed~rkcn bininci yıldönümü de
mişim. Gafietlmdcn dolrıyı özür diler ve 
herkesin bildiği v eçhile o yıldönümünün 
dokuz y{lz.OneQ olduğunu tasrih ederim. 

S -Çerkesistan birliği ve çer. 
keslerin kendilerin~ mahsus alfa • 
beteri var mıdır? 

C - Çerkesistan birliği de yok
tur, · çer keslerin kendilerine mah • 
sus hususi yazı ve alfabeleri de 
yoktur. Fakat çerkesce diye bir dil 
vardır. 

• 
S - lstanbulda v.e clvannda 

Arabistan fıstığı denilen yer fıstr. 
ğı yetiştiriliyor mu? 

C - Yetiştiriliyor. Bilhassa 
Tlakyada pek çok istihsal ediliyor. 

Çünkü yağından sanayide istifade 
edilmektedir. t 

• 
S - Kitap ciltleri kaça yaptırı. 

iır? 

C - Meşinli ciltler 100, bezli.. 
ler 50 kuruşa yapılır. 

• 
S -Şehrem\nindeki Ereğli camii 

İstanbulda ilk yapılan cami midir? 

C - Hayır. Fakat burada eski
den bir kilise mevcut olduğu ve 
Fatihin İstanbula girince bu kili • 

seyi camiye tahvil ederek ilk cu • 
ma namazını burada kıldığı riva • 
yet edilir. Ancak. bu rivayetin ne 
dereceye kadar doğru olduğu bili. 
nemez. Bugünkü binanın tarihi ol. 
madığı gibi mimari kıymeti de yok 
tur. Evkaf burada semtin ihtiyacı. 
nı nazarı dikkate alarak yeni biı 
cami yaptırmağa karar vermiştir . 

• 
S - Edirne Sanat okuluna gir. 

me şartlan nedir? 

C - İlk okuldan mezun bulun. 
mak, 13 yaşından küçük, ı 7 yaşm. 

CEVAP . 
dan büyü kolmam~k. sıhhatli ol -
mak, müsabaka imtihanını kazan. 

mak lazımdır.' Paralı ve nehari ta.. 

lebeler imtihana tabi tutulmazlar. 

• 
S - La Turquie Kemalist mee 

muasını nereden tedarik etmek 

mümkündür. 

C - Ankarada matbuat Umum 

müdürlüğünden. 

6 ıncı ay Gün: 30 Hızır: 50 

Arabi: 1368 Rumt: 1355 
Cem. ev?el: 7 
Güneş: 4.29 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - A~şam: 
Yatsı: 21.49 - İmsi\k: 

Haziran: 11 
12.16 
19.44 
2.06 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malılmata göre, yurtta hava Cenubu 
Sark! Anadolu ile Ege bölgelerinde açık, 
Cenup Anadolusunda bulutlu, diğer böl· 
ıelerde umumiyetle çok bulutlu geçmiş, 
rilzdrlar biltiln bölgelerde Garbl istika
metten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu geçmiş, 
ıiizgAr Cenubu Garbiden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava taz
yiki 1005,6 milibar idi. Sühunet en yük
sek 25,8 ve en dQşilk Hl,2 santigrat olarak 
kaydedilmiştir. 

l 



H • 1. 131 

1eUGüN1 
======================--==-===================- 1 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
8 P.,,., malalil Aila1mef ,,.......,.-r.,. to,,,._ , 

tlıfl ,,.,,,,,,_, t..rine ~ 6Qu.ı.tilel 6ü 
1on1.,.,.. .Wini l.elılfl --~-& .... 
... "'1iil ,.,,,.,,...,. 687'• 6ir ,_,, ___ ...... 
nwqil ohlıılılan tirlllmelnıllr. Y.rn.. nıi1tHr 
tleoletleri ~ • ..,....,. ...... ~-
..,..,. etındtedirl..-. ' 



' -------· ..... ~--- .. ·--= ~- --- ---- v-------- '!AN ------............ .....,. 
Saffet Ölcll 





' 'r AN 24 - 6 - 939 
" 

Türk - Fransız .ittifakı 
Dün Pariste imzalandı 

Üstündağın Muhakemesi' 

Temyiz 8 Temmuzda 
Kararını Verecek 

(Başı 1 incide) 

Muhtemel taarruzlara karşt 
Akdenizin iki ucunda ayni sulh 

gayesinin samimi hadimleri olan Tür 
kiye ve Fransa, uzun bir kara hudu
dunun bize bağladığı arazideki va
ziyet itibarile de biribirine yakm, bi
ribirinin kuvvetinden kuvvetlenen i
ki millet gibi yanyana, büyük dava
da yer almaktadırlar. (Alkışlar) 

Türk milletinin idealist vasıflarr, 

Türk ordusunun kahramanlık des. 
tanlan, (alkışlar, bravo s~sleri) ay
ni idealimizin büyük kuvvetle ve bü
yük kahramanlıkla hadimi olan 
Fransız milletinin vasıfları yanında, 
muhtemel taarruzları defetmek ga. 
yesi ile, biribirini ikmal eden iki az
mi metanet sütunu halinde dikilmiş 
bulunmaktadır. (Alkı~lar) 

Tiirkiyenin Fransa ile birleşmesi, 
dünya sulhunun nefinedir ve her tür
lü hasis menfaatten ari olarak bu 
sulhün muhafazasına yardım edecek. 
tir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Müşterek beyanname 
Aziz arkadaşlar, 
Size, şimdi Türkiye - Fransa müş

terek beyannamesini aynen okuya -
cak ve bu fırsattan istifade ederek 
be.yannamenin ihtiva ettiği maddele
ri hakiki mana ve mefhum!annda 
hulasaten teşrih edeceğim. 

Bugün Pariste Fransa Hariciye na
zırı ile büyük elçimiz tarafından im
za edilecek olan beyanname şudur: 

"1 - Türkiye ve Fransa hükumet
leri, biribirile sıkı bir istişarede bu
lunmuşlardır. Aralarında cereyan e. 
den ve halen devam etmekte bulunan 
müzakereler, görüşlerindeki mutat 
birliği tebarüz ettirmiştir. 

2 - lki devletin, kendi milli em
niyetleri nefine olarak karşılıklı te
ahhutleri tazammun edecek uzun 
müddetli nihai bir anlaşma aktetme. 
leri takarrur etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın akdine 
intizaren, Türkiye hükümeti ve Fran 
sa hükumeti, vuku bulacak bir teca
vüz hareketinin Akdeniz mmtakasın
da bir harbe saik olması halinde yek
diğerile bilfiil işbirliği yapmıya ve 
yediiktidarlarında bulunan bütün 
vardım ve müzahereti biribirlerine 
göstermiye hazır bulunduklarını be
yan ederler. 

4 - Gerek beyanat ve gerek der
piş edilen anlaşma, hiçbir memleket 
aleyhine müteveccih değildir. An
cak lüzumu tahakkuk ettiği takdirde 
Türkiyeye ve Fransaya karşılıklı bir 
yardım ve müzaheret teminine ma
tuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalin • 
den evvel karşılıklı taahhütlerin mev 
kii fiile geçmesini icap ettirecek şart. 
ların daha sarih bir surette tayini de 
dahil olmak üzere, bazı mesclelt:rin 
daha derin bir tetkike ihtiyaç göster
diği her iki hükumetçe kabul edil -
mektedir. Bu tetkik, halen devam et. 
mektedir. 

6 - Iki hükumet Balkanlarda em
niyetin teessüsünü temin etmek lü
zumunu dahi tasdik ed~rler ve bu 
gayeyi en seri bir surette istihsal için 
müşavere halindedirler. 

7 - Şurası mukarrerdir ki, yu
karda zikredilmiş olan hükümler iki 
hükumetin herhangi birinin, sulhiin 
takviyesindeki umumi menfaat iktı
zasından olarak diğer hükOme-tlerle 
anlaşmalar akdetmesine mani değil
dir. 

Uzun vadeli birleşme 
Aziz arkadaşlar, birinci maddesin. 

de iki memleket arasındaki goruş 

birliği ve mütalea edilen siyasi vazi
yetin ayni şekilde muhakeme neti -
cesindc, müşterek taahhütlere giril. 
mek karan verilmiş o1duğunu ifade 
etmekle, Türkiye ve Fransa son za
manların hadisatında sulhü tehlike
ye düşüren ve kendi emniyetlerinc 
müteveccih inkişaflar gösteren man
zaraları atni sulhseverlik mefkureı:i 
ve ayni korunma vazifesiyle muha • 
keme ettiklerini göstermektedirler. 

İkinci madde, beyannamenin is • 
tihdai ettiği husus1arda geçici bir 
teşriki mesaiyi değil, hakiki hedefin 
vadeli bir birleşmede mündemiç ol -
duğunu kabul ve tespit eden ve kati 
muahedeyi yakın bir atide akit kara. 
nnı gösteren bir hüküm ifade edi -
J or. Bu münasebetle arzetmek iste • 

f1UU11111nn111111111 111m 111111 01111ınnmnrn111111 1111111ı1111u11111mn'! alkışlar arasnda karşılanan bu beya Ankara, (Telefonla) _ Eslü vali : M · ııA ş f • • . 2 natını müteakıp bir çok hatipler söz ve belediye reisi Muhittin Üstündağ = ı · 1 e 1m1 z = almışlar ve bu müzakere sonunda ve arkadaşlarının otobüs ve Asri me-
~--- ~- açık reye müracaat edilerek beyanat zarlık yolsuzlukları hakkındaki mu • 
_ _ 343 reyle mevcudün ittifakiyle tas- hakemelerine bugün öğleden evvel, : H •• k A. t • : vip olunmuştur. saat onda temyiz dördüncü ceza dai. : u u me 1 E Hatiplerin sözleri resinde devam olunmuştur. 
5 § Başvekilin beyanatından sonra bir Reis, Mecdi, idi. Maznunlardan 
: : çok hatipler söz almışlardır. İlk önce Üstündağ ve muavini Ekrem Seven-

= T b ek E · ı : kürsüye gelen Refik Şevkçt İnce, can üstündağın avukatları hazır bu-: e rı ttı er E çok kısa bir zaman evvel karşı kar- lunuyordu. E E şıya harp ettiğimiz iki Büyük Mil- Ootobüs davasında her türlü ~ah. 
: : let ile bugün harp değil , sulh muka- kikat ikmal edilmiş olduğundan maz - -: : velesi yapmış bulunduğumuzu teba- nunların müdafaa yapmalarına Asri - ~ : 8 k"I A 1 ., M•• b +· J _ rüz ettirmiş ve: Mezarlık davasında, bu mezarlık E aşve J • n aşmanın mza s ı ~.ınase e ry e : "- İşte arkadaşlar, biz Avrupada mevkiinin şehir sırun dahilinde olup 

E Cümhurreisimize Kabine Azasmrn Tebrik ve : doğan ve hududunun akıntısının te- olmadığının tahkikine, Sürp Agop 
: : siri yalnız küçük milletleri değil bel Mezarlığı davasında da Dahiliye Ve. 

§ Tazimlerini Bildiren Bir Telgraf Çekti ~ ki bütün beşeriyeti tehlikeye sevke- kaletinden İstanbul valiliğine yazı -
• 2 deceği endişesini veren son zamanın lan tahriratın aslının ve Vekalette 
: Ankara, 23 (A. A.) - Hatayın rektifleri dairesinde Hatay dava. : müteheyyiç, korkutucu havası kar- bulunan müsveddesinin istenmesine 
E Anayurda iltihakı münasebetiy. sının Türkiye Cümhuriyeti lehi. 5 şısında Türk devleti dün nasıl kendi karar verilmişti. = Je Reisicümhur İsmet İnönüye ne nihayet bularak, yirmi senelik : hayatını ve sulhü muhafaza için ev- Evvela otobüs yolsuzluğu hakkın-
: Başvekil Dr. Refik Saydam tara. bir ayrılıktan sonra, yine büyiik a vela Balkan !)aktım, ondan sonra daki davanın müdafaası yapıldı. 
E fından çekilen falgrafa Reisicüm Türk vatanına kavuşmasını intaç : Sadabad Paktını yapmışsa bugün Avukattan sonra söz alan Muhit-
: hur aşağıdaki cevapla mukabele eden müzakerelerin neticelendi. E de yakın bir zamanda İngiliz ittifa- tin Üstündağ iddia makamının ken -
: etmişlerdir: ğini ve hazırlanan mukavelenin § kını, Fransız ittüakını yapmış ol- disine isnat ettiği fiil ve hareketlerle 
E Başvekil Dr. Refik Saydam,. ve merbutatınrn yüksek tasvip • E makla sulhe olan davaya ve toprak- kendisinin "hiç bir alakası olmadığını 
: ANKARA lerine iktiran eden şekilde Fran. §llarını muhafazaya o1an bağlılığını bitaraf bir görüşle bu hadiseler tet -
: Hatayın anavatana iltihakını sa büyiik elçisi ile imzalandığını = göstermek yolunda hakikaten ve en kik edildiği takdirde kendisinin ta -
S ahden ifade eden mukaveleyi im- ;evinçle arza beni memur, etti. § şayanı takdir bir dürendişlik göster mamen masum ve bigünah olduğu -
E za etmeğe muvaffak olduğu için Yüksek itimatlarına mazhar : miş vaziyette bulunuyoruz. Biz, biz- nun aşikar bir şekilde görüleceğhı.i i. 
: Cümhuriyet hükumetini hararet. bulunmakla mübahi olan Başve. ~ leri dün olduğu gibi bugün dahi ile- fade etti. 
: le tebrik ederim. Milletler arası kiliniz ve icra Vekilleri Heyeti a- : riyi görerek iyiye devam etmek, ida Ôğleden !l~nra 
E sulh ye emniyet teminatını, mil. zası, tebriklerini ve tazimlerini ; re etmek dirayetini gösteren, ölen Öğleden sonra celse tekrar açılqı. 
E li şeref ve menfaatla birleştirmek arzederken, büyük Türkiyenio ve E ve yaşıyan şeflerin huzurunda hür- Reis, sözü Ekrem Sevencana verdi. 
S gibi sağlam bir siyaset sayesinde Cümhuriyet rejiminin büyük şef § metle eğilmeyi vazife bildikten son- Ekrem, müddeiumuminin kendisine 
E reislik ettiğiniz değerli hükümet, terinin baha biçilmez sevk ve i. ; ra ilav ederiz ki, Türkiye hükümeti- isnat ettiği suçluluk fiili ile bir ala-
: büyük milletimizin halis takdiri. daresi altında daima ileriye ve : nin ve Tiirkiye Cümhuriyet Halk kası bulunmadığını söyleyerek bera 
S ne hak kazanmıştır. daima iyiye gideceğJnden emin 0 _ E Partisinin esas umdesi olan yurtta etini istedi. 
~ İSMET İNÖNÜ tarak bir kere daha en kalbi baa - sulh, cihanda sulhü ihlale taalluk Bundan sonra Sürp Agop mesele-- ~-= Ba~vekil Dr. Refik Saydam blıklarını sunarlar ve lô.tfen ka- !E eden herhangi bir hareketin karşı- sine geçildi. 
E tarafından çekilen telgrafın met. bulünü rica ederler. : sında cephe almıayı bir vazife biliriz. Gelen evrakta Dahiliye Vekaleti 
: ni aşağıdadır: Ha-..•atımın en mesut bir ha • : -alkışlar- tarafından gönderilen tahriratın Ek = " - Reisidimhurumuzun yüce katına tıras t olarak yaptığım bu ''azifo. E Müstakil parti grupu reisi Ali Ra- rem Sevencan tarafından alındığı 
: YALOVA den dolayı duyduğum şeref ve § na Tarhan da şunları söylemiştir: bildiriliyordu. 
i Şimdi toplanan İcra Vekilleri huzUJ."a nihayet yoktur, büyük : "Muhterm arkadaşlar, Reis Ekrem Sevencana: 
- H ti bü "'k ı fi • · ı· _ Tahriratın ııslını sız aınıışsınız, ; eye , ·u ve az z şe erının ~e ım. ,.. Çok kıymetli Başvekilim.iz be-
: gösterdiği yolda ve yüksek di - Baş\·ekil: Dr. Refik Saydam : yanları ile bize Cümhuriyet Halk dedi. 
~;tll ll lllll lllll il lllllll lllllllllllll llllll llllllll llltll llll lllll lll llllll 1111 illi Partisi hükumetinin sulhperver, fa- Ekrem: 

rim ki, Türkiye ile İngiltere arasın -ı 
da olduğu gibi Türkiye ile Fransa a. 
rasmda da kati ve nihai anlaşmanın' 
hazırlıkları süratle inkişaf etmekte 
ve bu vesikaların tanzim ve ikmali 
kuvvei karibeye gelmiş bulunmak -
tadır. 

Beyannamenin üçüncü maddesi1 

feyizlerinden bütün sahildarların ay 
ni veçhile istifade etmelerini ideal 
bildiğimiz Akdeniz havzasında, taar. 
ruzdan doğabilecek ihtilafat için iki 
memleketin birbirine tam ve şamil 

bir şekilde yardım taahhütlerini ih. 

tiva etmektedir. 
Demek oluyor ki arkadaşlar, Ak • 
denizde doğabilecek tehlikeler ve 
orada kopması melhuz fırtınalar 

Türkiye ile İngiltereyi olduğu gibi, 
İngilterenin müttefikleri olan 1'ür 
kiye ile Fransayı da bir cephede 
yanyana görecektir. (Alkışlar, bra. 
vo sesleri). 
Hayati menfaatlerimizin ve em. 

niyetimizin en mühim cenahı olan 
Akdeniz havzasında üç milletin te~ • 
riki mesaisi, sulhü arayan bir idea • 
lizmin, sulhü bulmasına matuf, kuv. 
vetli gayretlerinden başka bir şey 

öeğildir. 

Dördüncü maddede, Türkiye • 
Fransa asistansırun hakiki manasını 
tebarüz ettiren bir mefhum görüyo-
ruz. 

Evet arkadaşlar, bu beyanname i
le giriştiğimiz taahhütler, yarınki 

muahedelerin istihdaf edeceği taah
hütler gibi, yalnız bizim emniyetimi. 
zi korumağa matuftur ve hiç bir dev 
letin aleyhine müteveccih bir mana 
bunlarda mündemiç değildir. 

Beyannamenin diğer maddeleri 
Beşinci maddenin mcvzuubah et

tiği temaslar, biraz evvel arzetrniş ol
duğum gibi, faaliyetle devam etmek. 
~e ve bunlar Türkiye • İngiltere an
laşmasının mesnetlerini hazırladığı 

gibi, Türkiye • Fransa nihai muahe. 
desinin de ayni ruh ve mana dahilin
de temellerini atmaktadır. 

Beyannamenin altıncı maddesi., 
Tiir)ıiye emniyetinin yalnız Ak • 
denizden gelebilecek tehlikelere 
karşı değil, bu emniyeti alakadar 
edecek mıntakaların kaffesinde 
belirmesi muhtemel tehditlere ve 

- Hayır, beri almadım, evrak hu
tehlikelere karşı siyaneti istilzam kat müteyakkız ve müdebbir siya· 

kuk işlerine gelmiştir. Bendeniz bir etmektedir. setinin yeni bir eserini bildiriyorlar. 
derkenarla havale ettim. Evrakın 

Muhterem arkadaşlar, Fransanın da iltihakı ile sulh cep- benimle esasen hiç bir alakası yok-
Mahimunuzdur ki, Türkiye emni. besini takviye eden bu eseri grupu- tur. Diye cevap verdi. 

yetinin bir cephesini kuvvetle tutan muz tamamiyle tasvip eder ve hü- Müddeiumumi muavini Arü Çan-
ve senelerdenberi feyizli semerele _ kumeti bu isabetli hareketinden do- kaya, bazı istizahlarda bulunacağı-
riyle sulh davasına büyük hizmetler layı tebrik etmeyi çok şerefli bir va- nı bildirdi. Üstündağ da bazı sualler 
etmiş olan Balkan misakı, son görüş. zife bilir. ~Bravo sesleri, sürekli sordu. 
melerimizden bir kat daha itimat ve alkışlar-. e . Ustündağ bu sualleri pek anlıya-
kuvvet bularak çıkmış ve bugüne ka imza merasiminden sonra madığını, mevzuu bahis arsanın me. 
dar olduğu gibi, yarın için de esaslı h ·· · d k t• b" ·· 1 k 

P · 23 (H ' ) T.. k F sa ası uzerın e a ı ır şey soy eme 
b . lh ı ak if · d arıs, ususı - ur - ran. 
ır su unsuru o ar vaz esme e. d d kl' . imkanının mevcut olmadığını bu ava-

vam etmek azmi katisini göstermek- sız yar ım . e arasyonunun ımzası- ··1 .. . . k 
··t k d d k b' h"tabe 1 nzı o cen her muhendısın baş a ra-te b ı t (Alk ı ) nı mu ea ıp ra yo a ısa ır ı - ~ • 

u unmuş ur. ış ar . de bulunan Fransız Hariciye Nazırı kamlar bildirdiğini ilaue etti. . 
Türkiye - Fransa müşterek beyan B d ·· dd · - bas 

Bonnet, yeni imzalanan beyanname- un an sonra mu eıumumı . ~ 
namesinin altıncı maddesindeki hü. · · A if ç nk "dd" nı · 12 t ·hı· T .. k 1 .1. muavını r a aya ı ıanaınesı 
küm, bittabi Balkan misakının akit- nın mayıs arı ı ur - ngı ız 

müşterek deklarasyonunun ayni ol. okudu. 
lerine verdiği hukuk ve vezaifi hiç • rl w t b .. tf k .. , d Iddianamenin hulasası şudur: 
bir veçhile ihlal edecek mahiyette de ugunu e aruz e ırere şoyıe c. 1) Belde ve belediyenin lehine da-
w • 1d. miştir: . 
gı ır. ha müsait şeraitle sulh akti çok mı.im 

Balkan misakı, Türkiye _ İngilte. "Bu Türk - Fransız karşılıklı yar- kün iken bilakis bu imkaaı elde et-

T .. k" F 1 1 .1 dım dekla;rasyonu, Fransa ile Ingil- me.,_ ı·çın· hı·ç bır teklı"f ve tes.·ebbüste re, ur ıye • ransa an aşma arı ı e :K -s 

tedahül göstermeksizin bütün istik- tereyi ve diğer taraftan İngiltere ile bulunmıyarak Ermeni cemaatinin i-

1·1· . h f t k b" Türkiyeyi birbirine bağlıyan taah- lerı· su·· rdu·· klerı· sulhşartlarmı oldugwu a ını mu a aza e me te ve ayrı ır -
sulh amili halinde mevkiini tutmak. hiitleri müvazi bir hale getirmeyi de gibi kabul ve belediye a:cyhinde sulh 

tadır. 

Beyannamedeki bu madde, her ~ 
kesin anlamış olacağı veçhile, Türki. 
ye ile Fransanın, Türkiye ile İngil -
tere arasında olduğu gibi, bu akid ile 
gözetilen emniyet endişelerini ve hu. 
susi vaziyetlerini alakadar ediyor. 

Yedinci made, bir gaye etrafında 
birleşen memleketlerimizin sulh 
mıntakasını tevsi etmekte serbest 
olacaklarını göstermektedir ki, bu 
da akdetmiş olduğumuz asistansın 

hangi yüksek ideale müstenit oldu
ğunu bir kere daha ispat eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Siyasetinin bütün inkişafları, mil
letin hakiki menfaatlerini dikkatle 
aramakta, memleketin emniyetini 
teyakkuzla korumakta mündemiç 'o
lan Türkiye Cümhuriyeti hükume
ti, millet vekillerinin yüksek direk
tifleri ve teşvikkar tasviplerile ken
dine vermiş olduğunuz vazifeyi ifa
ya çalışmaktadır. -Alkışlar- bu 
vazifenin bir eserini daha yüksek 
huzurunua getirdim. Türkiye
Fransa müşterek beyannamesi hak
kında açık reylerinizi kullanmanızı 
rica ederim.,, 

* Başvekilin bravo sesleri ve sürekli 

istihdaf eylemektedir.,, 

Fransız Hariciye nazırı, nih<ıyet, 

bu suretle sulhc yapılmış olan yar -
dımdan dolayı büyük memnuniyetini 
izhar etmiştir. 

Suat Davaz da, Türkiye ile Fran
sa arasındaki dostluğun bu suretle 
bugün temhir edilmesini görmekten 
duyduğu memnuniyetini bildirmiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"Bu anlaşmalar hiç kimsenin a
leyhin~ mü~veccih değildir. Bunlar, 
en sulhperver trayeler için imzalan
mıştır. Idealimiz sulhtür ve bu su
retle sulhün idamesinde iş birliği yap 
mış oluyoruz. 

Bonnet'nin beyanatı 

akdeylediğinin, 

2) Sulhname ve haritalar muci • 
hince belediye uhtesine tesçH ettiril
miyen daha bir miktar mezarlık ar
sası mevcut ve bu miktar sulh muk. 
tezası olarak Ermeni cemaatine terk 
iktıza ederken, bunu yapmıyarak bf.
lediye uhtesine tesçil edilen kısım
dan ifrazen görmek hususları vazife
yi suiistimal mahiyetinde görülerek 
ceza kanununun 240 ve 80 inci mad
delerile tecziyesi istenmiş ve sulhna
meyi Dahiliye Vekvletiıt~ tasdik et
tirmeden tatbik ve infar. noktasın~n 
da lüzumu muhakeme karurı rrrv
cut ise de bu hareketi yukarıda gös
terilen vazifeyi suiistimal suçunun 
bir mütemmimi ve binaanaleyh un. 

Türk _ Fransız anlaşmalarının im. 
zası münasebetiyle, Hariciye Nazırı suru mürekkebi sayılması talep ve 
Bonnet, intransigeant gazetesine a- iddia edilmiştir. 
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: Ustü~dağ türlü isnatları ;eddeden 

":Bugün imzalanan Fransız _ Türk uzun .~ır beyanatta btı~u~d~ıttan son
anlaşmaları, Türkiye. Fransa, Suriye 1 ra Su:ba~op :nezarlıgı ışınden de 
ve Lübnan arasındaki bağları mesut beraetıni ıstedi. 
bir surette tesbit eylemekte ve dos- Bundan sonra Asri trf'Zarlık da-
tane komşuluk münasebetlerini tan- vasına geçildi. 
zim etmektedir. Asri mezarlık davası 

Bu anlaşmalar, bu suretle, Akde- Istanbuldan gelen tahri.ratta Zin-
nizin şark havzasının siyasi istikra. drlikuyudaki Asri Mezarlik adı ve
nna kıymetli bir yardım getirmekte. rilen arsanın belediye hudutları dı-

dir. ~:ında olduğu bildiriliyordu. 

Bu sırada Muhittin Ustündağ ar. 
sanın satın alındığı sırada Ankarada 
olduğunu bildiren bir vesika ibraz 
etti. 

Ve geçen celsede müddeiumumi i
le aralarında geçen münd.kaşalı bir 
konuşmayı telmih ederek: 
"- Eğer valinin işi bir havaleden 

ibaret ise, bu valiliği kim olsa yapar,, 
sözüne cevap verdi. 

J stanbulda on üç sene vali olarak 
çalıştığı zamanlarda her an mesuli
yetini müdrik bir memur gibi hare. 
k~t ettiğini ve müddeiumuminin bu 
sözünün kendisini müteessir ettiğini 
söyledi. 
Miıddeumumi başmuavini Arif 

Çankaya, istihfaf maksadile bir söz 
söylememiş bulunduğunu, sozunun 
bir sui tefehhüme yol açtığı için ken
disinin de müteessir olduğunu söy
ledi. 

Bundan sonra her üç dava her tür. 
lü tahkikat ve tetkikat ikmal edildi
ğinden karar verilmek üzere 8 tem
muz cumartesi günune talik edildi. 

DenizyoHarı 

Dün Kabul 

Bütçesi 

Edildi 
(Baştarafı 1 hıcideJ 

lave etti: 
- Temenni ederim, Çetinkayanıı. 

pençesine düş. 
Hakkı Kılıcoğlu (Muş), halka bu 

gibi teşekküllerde hisse verilmesi i
şine temas etmiş ve buna mümasil iş
lerde halka meydan bırakmak, yer 
bırakmak ve inkişaf imkanı verme
nin faydalı olacağına işar<!t eylemiş.. 
tir. 

Tekrar kürsüye gelen Ali Çetin
kaya, ticareti bahriye işine hi.ikume
tin vermekte olduğu ehemmiyeti an. 
latmış, mektebin yeniden tanzim e
diimesinc, ~alışıldığını, fabrikanın 

ıslahı lazım geldiğini. havuzlar me-

duğunu beyan etmiştir. 
Ali Rana Tarhan, Trabzon limanı 

inşaatının ne safhada olduğunu sor
muş, Nafıa Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy, şu izahatı vermiştir: 

- Ingiliz kredisinden Heyeti Ve
kilcce bu işe bir miktar ayrılmıştır. 
Bu işin halli içın Ingiltereden müte
hassıs celbediyoruz. Buna göre inşa
ata başlanacaktır. 

Bundan sonra sivil barem projesi. 
nin müzakeresine devam edildi. Ge
çen toplantıda bütçe encümenine 
muhtelif takrirlerle birlikte iade e
dilmiş bulunan ikinci muvakkat mad. 
denin encümende aldığı yeni şekil ve 
bu hususta encümenin hazırladığı 

mazbata okunmuştur. Encümen bu 
maddeye şu esasları ilave etmiş bu
lunuyordu. 

1 - Kanunun neşri tarihinde bu
lundukları vazifede 3 seneden fazla 
olanların bir yukarı dereceye geçiril. 
mel eri, 

2 - Ucretlilerin yeni dereceleri
nin tesbiti için yapılaca).: hesaplar -
dan son aylarda alınan acele zamları 
karşılıyacak formül olarak encümen 
1 kanunusani 939 tarihini esas tut
muş ve ücretlilerin yeni dereceleri 
tesbit olunurken bu tarihte almakta 
oldukları ücretin hesaba esas tutul
ması, 

3 - Halen ücretle müstahdem bu
lunan mütekaitlerin ücret müddetle
rinin hesabında tekaütten evvelki 
hizmetlerinin nazarı itibara alınma
ması, 

4 - Tayin ve murakabeleri hüku
mete ait bulunan mektep muallimle
rinin bu muallimlikte geçirdikleri 
müddetin de intıbak hükümlerinin 
tatbikinde hesaba katılması, 

5 - Encümen projeye ayrı bir 
madde olarak mütekaitlerin ücretli 
bir vazifeye alınmaları halinde bun
lara en çok tekaütlüklerine mesnet 
olan memuriyet veya rütbe derece
leri maaşına tekabül eden ücretin ve
rilebileceğini ilave etmiıtir. 

Encümenin teklü et~ muvakkat 
ikinci madde aynen kabul edildikten 
sonra muvakkat üçüncü madde de 
görüşüldü. 

Müteakıben projenin geriye kalan 
maddeleri sıra ile görüşülmüş ve si. 
vil barem projesinin birinci müzake· 
resi bu suretle ikmal edilmiştir. 

Meclis, pazartesi &ünü toplanacak
m. 

• 
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Tefrnka No. 84 

Şllrayı Saltanat Komedyası 
Vahdettin ile 
Komedyasını 

Damat Ferit Şurayı Saltanat 
Beceriksizce Oynamışlardı 

• 
1 hsan Bey, büzüldüğü koltuk. 

tan, uykusuzluktan kızaran 
gözlerini uğuşturarak, doğruldu 

vu: 
- Pardon Ekselans, dedi, on. 

dan evvel şu notaya verilecek ce. 
vabı hazırlasak. Bilmem ki, vakit 
te geçti.. .. 

- ,Hayır, Ali Kemalin iskatt 
meselesi bu notadan daha mühim 
Monşer. Nota cevablJlın biraz te. 
hiri ve idarei maslahat edilmesi 
imkanı mevcut. Yarın Izzet Fuat 
paşa~ mümessile göndermek, no. 
ta cevabının, Anadolu<laii yllpılan 
istizahata gelecek cevaplan müte. 
akip verileceğini söyletmek ve bi. 
raz da, mevaidi sabıkamızı teyit 
ettirmek suretile, maslahatı idare 
edebiliriz. Ancak, Ali Kemalin 
melhuz ve menfi 'teşebbüslerine 

ve bilhassa bu mesele üzerinde 

Sait Molla ile teşriki mesailerine 
meydan vermemek şart. Vakit te 
hakikat gecikti. Yann sabah ev. 
veli bu ciheti görüşelim ve bir 
çara temin edelim. 

Dedi ve hakikaten bitkin bir va. 
ziyette harem dairesine gitti. 

V ahdettin ile Damat Ferit, 
şürayi sa~tanat komedyası. 

m pek beceriksizce oynamışlardı. 

Gerçekten, oyuna değil, fakat her. 
kesi kendilerine güldürmüşler, 

mahiyetlerini büsbütün göstermiş. 
lerdi. 

zırına verdirdiği cevaplardan hiç 
bahsetmemişti. 

D ~mat Feridin, malumat ve 
ızahat diye okuduğu bu no

ta ve telgrafnamcler mündcrecHt. 
ları zaten gazetelerde neşredilmiş 
bulunduğu için, hazır bulunanlar 
bittabi lüzumu derecesinde tenev
vür edememişti. Bu, bazı zevatın 
şiddetli itirazda bulunmaların:ı, ta
kip edilen siyasetin tenkidine ve 
ha~a Damat Feride ve kabin~ı:.ine 
ad'emi emniyet dermeyanına vesi
le olmuştu. Fakat, bütün bu itiraz 
ve tenkitlere, emniyetsizlik izha. 
rına karşı da Damat paşa pişkinli
ğe vurmuştu, cevap bile verme
mişti. Tam üç saat imtidat eden 
bu gürültülü içtimaa gülünç bir 
surette nihayet verilmişti. Fakat, 
ne içtimaın sebebi ve gayesi ve ne 
de kararı anlaşılamamıştı. 

Zaten bunun da böyle olması 

matlUp idi. Maksat efkarı umumi
yeyi tenvir ve teselli etm.?k değil, 
bilakis oyalamak ve uyuşturınaktı. 
Şurayı saltanatın içtimaın<lan ev. 
vel, eski sadrazam Tevfik ve :,fü. 
şir Ahmet Izzet paşalarla Abd•ır
rahman Şeref Beyin meclisi vüke
laya tayinleri de, munhasıran efkci
rı umumiyeyi oyalamak için yapıl
mıştı ve buna şiddetle de ihtiyaç 
vardı. Çünkü, Damat Feritle, Hür
riyet ve itilaf fırkasının da arası 
açılmıştı. Fırka Damat Feridin ve 
kabinesinin aleyhine şiddetli bir 
surette propagandaya başlamıştı. 

Hatta fırka erkanından bir çogu o-

tedenberi de Damat Feridin Izmir 
işgalinin müsebbibi olduğ-:.ınu söy. 
lıyecek kadar ileri varmışlardı. Ka
binenin, Hürriyet ve itilaf fır.ka
sının kabinesi olmadığını şubelere 
tamim etmişler, gazetelerde beya
nat neşrettirmişlerdi. 

Damat !<•erit, bir türlü fa-kayı 
memnun ve iskat edemiyordu. iz. 
mirin işgali üzerine yapılan mi -
tinglerle gösterilen vatanpervcra- · 
ne tezahürleri de, Damat paşa, bir 
ittihatçılık hareketi gibi telakki e
diyor ve kuşkulanıyordu. lki mu. 
halif cereyan arasında kaldığını 

sanıyordu. Hürriyet ve itilafa ya
ranmak için hemen iğfal v<: tedhi~ 
siyasetine başvurdu. ittihat V:? Te
rakki kabineleri ve merkezi umumi 
azaları ile bazı üsera garnizon ku
mandanlarından zaten mev!mf bli. 
lunan altmış yedi zatı Maltaya 
nefyettirmek marifet ve habaseti· 
ni de gösterdi. Bu, millete karşı al
çakça bir tehdit idi. Damat Fent 
ve avenesi kendilerine karşı bü -
tün başların eğilmesini istiyordu. 

Fakat, millet eğmiyordu işte ve 
eğmiyecekti de. Mustafa Kemal pa. 
şanın Samsun ve ha valisindeki te
şebbüs ve icraatından bir çok ma
nalar istişmam eden millet te, sa
raya ve hain sadrazama karşı, mad. 
di ve manevi şekillerde ateş püs
kürmek için hazırlığa başladı. 

Damat Ferit, vaziyet apaçık ve 
bütün çıplaklığı ile meydanda ol
duğu halde milleti aldatmak küs
tahlığında devam ediyordu. 

(Devamı var) 

1335 senesi mayısının yirmi al. 
tıncı günü, Yıldızda merasim dai. 
resinde aktedilen bu meşveret 

meclisine, eski ve yeni vükela, da. 
mat paşalar, ayan balan, bazı as. 
keri rical, eski ve yeni çelebi efen. 
diler, fırkalar, baro, darülfünun ve 
matbuat mümessilleri davet ediL 
mişti. 

1LokM ... N &W-~ ......... -~ ·:> •• 

~~-MEKİMİN 
lçtimaa tahsis olunan merasim 

salonunda bir riyaset makamı ha. 
zırlanmış ve bu makamın iki ta. 
rafianndan, sağlı, sollu ikiŞP.t' sı. 

ra sandalye konulmuştu. On sıra. j 
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HASTA ÇOCUKLAR iÇiN ••• 
1• Çocuğa bir hastalık için hava 

lar vükela heyetine, arka sıralar I tebdili lazım olunca, nereye götiir. 
da ayan azalarına tahsis edilm~ mek iyi olacağını tab"i ÇOt'UğU te. 
Bunların karşı tarafı da cemiyet davi eden hekim söyliyecektir. Fa. 
ve fırka mümessillerine bırakıl- kat sizin de hangi iklimin hangi 
mıştı. hastalıklara faydası yahut zararı 

Vahdettin, çok yorgun ve müte. olacağı hakkında bir fikrlniıı: bu. 
essir bir tavır ve vaziyet ile saİo.. lunursa hekimin söyHyeceği şey. 
na gelmiş ve aynen şu sözlerle leri • onunla münakaşaya kalkıs. 

madan • daha iyi anlar ve sözl;. 
meclisi küpt etmişti: rini daha candan yerine getirirsi. 

- Devletin düçar olduğu vazL niz ... Hek'm bulamadığınız yerler. 
yeti hazıraya dair müşavere ediL de de bilginiz belki işinize yarar. 
mek üzere vükela, ayan ve müte. • Bir kere hekimlerin raşitlk de. 
hayyizanı memleketi davet ettim. dikleri, kemik hastalığına tutul. 
Devleti Osmaniyemizin maruz muş, çarpuk bacaklı, paytak yürü. 
kaldığı müşkülat hakkında acilen yen çocuklar ... Bu kemik hastalı. 
lazım gelen tedabiri ittihaz etmek iı .. skiden daha çok görüliirdii. 
ve hüzzarı kiramın her birerleri- Şimdi şehirlerde daha az görillii-
nın laihi hatır olacak fikirlerini yor. Fakat hekim hu1unmıyan yer. 
ve rey ve mütalealarını beyan lerde • maalesef • daha çok bulun. 

• duğu oralardan getirilen çocuklar. 
etmeleri itibarile bu içtimaı mü. d 1 1 h ı ~ an an a~ı ıyor. Bu asta ıgın en 
teyemmen ve mesut addediyorum. iyi devalanndan biri de deniz ke. 
Bu meclisi cümlemiz hakkında bci- nannda hava tebdili ve orada ço-
isi intibah ve hidayet buyurması. cuğa günP.ş banyosu yaptll'maktır. 
nı cenabı vahibülataya hazretle- Hem de çocuk pek küçük, dah-. 18 
rinden niyaz ederim. Riyaseti sad.. aylık iken. O vakite kadar, ke-
rizam paşaya havale ettim. mik hastalığından yürüyem:yen 
Demiş ve çekilmişti. Davete i. çocuk, deniz kenarına götüriililnco 

cabet ve meclise iştirak eden ze. ve güneş banyosu yaptınlın:a az 
vattan birçokları, bu meclisi isti. zaman içinde yürümeye başlar; kt!-
şari bir mahiyeti haiz olduğu zan- mikleri diizelir. Fakat orada uzun-
nite, fikir ve mütalea beyanına, ca bir müddet kalmak şartile. Ço-

cuk iiç. dört yaşından sonra ise de. 
tenkit ve muahaze icrasına hazır. niz kenannda hava tebdili mildde. 
lanmışlardı. Pek ekseriyet denile. tini daha ziyade uzatmak lazım 0 • 

mez ise de ekseriyete yakın bir 1 ur ... 
kısım padişahın bu nutkundan Bunun aksine derisinde bir has. 
cesaret alarak, Damat Feridin ka. talık bulunan çocuk deniz kenan. 
bines:ne, şahsi ve resmi icraat ve na götürülemez. Pek yüksek da~ 
teşebbüslerine şiddetle hücuma hansı da çocuğun cilt hastalığına 
hazırlanmışlardı. Damat Ferit, ri. dokunur. Bu has'tahk için çocuğu 
yaset kürsüsüne çıkmış, lzmir iş. pt"k yüksek olınıyan ve deniz ke. 
gali hakkında Amiral (Vep) ten narınd.an uzakça olan yerlere gö. 

ld ı.. d'l!r" b tUrmelldir ... 
a ı&& notayı, ona ver ı&ı ceva ı Sıtma çektilinden dolayı kan. 
ve Faris konferansına yaptığı mü. sız kalmış çocuklar da pek yüksek 
racaate dair olan telgrafnameyl, yerlerden lırıtifade edemezler. Kan. 
lzmir valisinden işgalin ihbar ve sızlığın hafif derecesine deniz ke. 
icrasına dair olan telgrafnameleri nal'ı iyi gelir, fakat kansızlık iler. 
birbirini müteakip ve süratle oku. }emiş olursa az yük~ck yerlerden 
muştu. Kolordu kumandanlığın. biri lazımdır. 
dan Harbiye Nezaretine gelen tel- Kalbinden hasta çocuk ne bin 
pflardan ve bunlara Harbiye Na. motreden ytiklek yere cıkarılabl. 

lir, ne de deniz kenarına götilriı. 
lebilir. Böyle 'yerlerin iki ttirlüsü 
de çocuğa dokunur. Deni:ı kena • 
rındrın uzakça ve pek yüksek ol. 
mıyan bir yer. 

Midesinden ) ah ut banakların. 

dan müzmin bir hastalı(a tutul. 
muş çocuk ta hem deniz kenarın. 
da, hem pek yüksek yerde daha 
ziyade hasta olur. Gene ikisi orta
sı, sakin havalı yederden biri. 

Nefes borularında • vereınd~n 
başka • bir hastalık bulunan ço. 
cuk ova havasında rahat edbr. 
Yüksek yerlerde, deniz kenan da 
ona dokunur. Fakaf estma denilen 
nefes darlığı, çeken çocuk yüksek 
yerden istifade eder. Rir de sık sık, 
bilhassa ilkbaharda nezleye tutu
lan çocuk yüksek )erlerden hoı -
lanır. 

Ateşli bir hastalıktan ~onra b~'h
rekleri bozulmu§, albümin !,tka. 
ran ÇO('utu yüksekçe yerlerden bi. 
rine götürmelidir. Deniz havasın. 
dan rahatsız olması ihtimali daha 
t.iyad<"dir. 

Kulaklan akan ,ıözleri hasta o. 
lan çocuklar da deniz kenıarı hava
sından • hele deniz banyosundan • 
zarar ınrürler. Onları da yüksek 
yerlere götürmek iyi olur. 

Bir de, hiçbir tarafta belli başlı 
bir hastalık bulunmadan, uyıf o. 
lan çocuklar. Rurunlan, boğazlan 
sık sık neı.le olur. Böylelerine de
niz kenan havaııı da, dat hava.'• da 
iyi gelir. Birkaç ay içerisinde ço. 
cuk düzelir. Fakat bazdan şehre 
döniince tekrar zayıflar ve lf'De 
ınk sık nezle olurlar. O halde on. 
lan dai'!'a tehirden uzak bir köy. 
de bırakmak lüzumu meydana ça. 
kar. 

Verem hastalıfı çocutun ke
miklerinde olunca deniz kenan ve 
orada gtlneı banyosu çok faydalı 
olur. Fakat yiikı.ek yerde l(li:ıeş 
ban~·osu da fayda verir... Vel'em 
hastalığı çocutun kemiklerinden 
başka bir yerinde olunca, ha~talı. 
ğın bulundup uzva ve derecesine 
gött hava tebdili yerini ancak c;n.. 
cutu muayene edecek hekim bildi
rir. 

Haftahk Radyo Programı 
1 Ankcıra Radyosu ProCJr~·;;~~ Bu·;~d;-Bulc;bmrsiniz 
···-··------ ......... . -----------·----------~ ·Pazar, 25. 6. 1939 19 Program. 19.05 Milzik (Valslar -

Pl.) 19.15 Türk milzJii )Fasıl heyeti) 20 

12.30 Program. 12,35 Türk müziği (Kll- Memleket s.aat ayan, ajans ve meteoro· 
sik program) İdare eden: Mesut Cemil Kü- loji haberleri. 20.15 Konuşma. 20.30 Türk 
m.e ses ve saz heyeti. 13 Memleket saat müziği (Müşterek ve solo teganni) l -
13.15 Müzik (Küçük Orkestra - Şe!: Nihavent pe~evi. 2 - İsmail Hakkı Bey 
Necip Aşkın) 1 - Ludwig Sied - Sev· - Nihavent ağır semai - Seni hükmü e
gilim (İntermezzo) 2 - Berger - Ma· zel. 3 - Rakım - Nihavent şarkı - Ne 
non (Vals boston) 3 - Hans Schneider yanan kalbime baktı. 4 - Ut taksimi. 
- Meshur rö!renlerden (Potpuri) 4 - 5 - SalAhatUn Pınar - Nihavmt şarkı 
Paul Holzner - Saksonya köylü dansları - Hfıla yaşıyor. 6 - Saadettin Kaynak 
5 - Niemann - Zenci dansı 6 - Bruno - Nihavent ıarkı - Gönül nedir bilene. 
Hartmann - Parlak güneş ışığında dans 7 - Niha\ ent şarkı - Hatınmdan hiç 
(Entermezzo) 14.15 - 14.30 Müzik (Me- çıkmı~or. 8 - Artaki - Nihavent şar· 
lodiler - - Pl.) kı - Gel gilzelim çamlıcaya, 10 - Refik 

18.30 Program. 18,35 Milzik (Şen oda Fersan - Nihavenet şarkı - Kız sen gel
müziği - İbrahim Özgür ve ateş böcek- din Çerkeşten . 21.10 Haftalık posta ku
leri) 19 Çocuk saati. 19.25 Türk müziği tusu. 21.25 N.e~e~ı plaklar - R. 21.30 Mil· 
(İnce saz faslı) 20 Memleket saat ayarı, 1 z~k (Oda muzığı - Pi) 2~ Müzik (Kil· 
ajans \"e meteoroloji haberleri. 20.101 çük Orkestra - Şef: Necıp Aşkın) 1 -
Neşeli plAklar _ R. 2115 Türk milzlğl: Fra~z Lehar - Çareviç operetinden pot-
1 _ Hicaz peşrevi. 2 _ Hafız Yusuf -Hi purı. 2 - Leopold - Karlsbad hatırası. 
caz §arkı -· Sevdayı nıhun aık eline. 3- 3 - Grieg - Pcrg{lnt süiti 4 - Jac. Grit 
Arif Bey _ Hicaz ~arkı _ Benim halim - Marş 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
firakınla. 4 _ Kemençe taksimi. 5 _ Bi- esham, tahvilat, kambiyo - nukut borsa
men Şen Hlcaz şarkı - Yıllar ne çabuk sı (fiyat) 23.20 Milzik {Cazband - Pl.) 
geçti. 6 - Hicaz &arkı - Gülşen! hüsnü- 23.55 - 24 Yarınki program. 

ihtişamı (Vals) 5 - JaJc. Grit - Mlll'lo 
23 Son ajans haberleri, ziraat, esham, talı 
vilat, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23. (20 Müzik {Cazband - Pl.) 23.55 
24 Yarınki program. 

Cuma, 30. 6. 1939 

12.30 Program 12,35 Türk mliılği - PL 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Ka
rışık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Melodiler -
Pl.) 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve mete

oroloji haberler!. 20.15 Konuşma (Hafta

lık spor servisi) 20,30 Türk müziği (Su 

eserleri besle, semai ve şarkılar) 21.18 

Konuşma. 21.25 Neşeli pl!klar - R. 21.10 

Orkestra programının takdimi - iL 
Strauss ve eserleri hakkında. 21.45 lllil
zik (Radyo Orkestrası - Şef: Praetoriua) 
1 - Richard Strauss - Serenad 13 net.i
li saz için, op. 7. 2 - Richard StraUll 
- "Le bourgeois Gentilhomme", sült Or
kestra için, op. 60. a) 1 inci perde uver
türü b) Menuet c) Eskrim hocası ç) Ter
zilerin sahneye çıkışı ve damı d) Lulq'
nln Menueti e) Courante f) Kleonte'nlll 
S'.lhneye çıkışı g) 2 inci perde uvertilrll 
(İntermezzo) h) Ziyafet (Ziyafet mfudll 
ve aşçı yamağının dansı.) 22.30 Mildk 
(Opera şarkıları - Pl.) 23 Son ajans ha
berleri, ziraat, esham, tahvil/it, kambiJo
nukut borsası (fiyat) 23.20 Müzik (Cu• 
band - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki progrun. 

ne. 7 - Hicaz saz semaisi. 8 - Artaki Perıembe 29. 6. 1939 
- KürdilihicazkAr şarkı - Yetmez m.i 

1 

~~~~~~------------~------~ 

tükenmez mi. 9 - Faize -Nikriz şarkı- 12.30 Program. 12,35 Türk müziği 1 
Gönül ne için ateşlere yansın. 10 - Nev- Nişaburek peşrevi. 2 _ Ziya Paşa -Ni
res Bey - Muhayyer şarkı :-- Gün ka- şaburek aiır semai - Ey gill ne acep sil· 
vuştu. 21 K.onuşma. 21.15 Muzik (Violo 1 sllei. 3 _ Hasan Ağa _ Ni&aburek şarkı
solo - Zekı Rer~üren tarafından: F.r: şaburek şarkı _ Kırdı geçirdi. 5 _ Gör
~chubert - As~e.ggıone sona~e) 21,35 Mü· ı Camei surhile. 4 _ Aziz Efendi _ Ni· 
zık (Neşeli muzık - Pl.) ~1.50 Anadolu şaburek şarkı _ Kırdı geçirdi. 5 _ Ni
Ajansı (Spor servisi) 22 Müzi~ (Caz- ı şaburek şarkı _ Görmek ister. il _ Ali 
band - Pl.) 22.45 - 23 Son AJans ha- Rifat - Nişaburek şarkı - Meyledip bir 
berleri ve yarınki program. güllzare. 7 - Nişaburek saz semaisi. 13 Cumartesi, 1. 7. 1939 

Pazartesi, 26. 6. 1939 ' Memleket saat ayan, Ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14 Milzik (Karışık 13.30 Program. 13,35 Türk mCiz.lği: 1 -

Rast peşrevi. 2 - Nuri Bey - Rast 181'-
12.30 Program. 12.35 Türk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayan, Ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Müz.ik (Ka 
nşık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Milzfk (Bir uvertür
Pl.) 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20 
Memleket saat ayarı, Ajans ve meteoro
loji haberleri.) 20.15 Konuşma (Doktorun 
saati) 20,30 Türk müziği ı (Kadın küme 
ses ve saz heyeti) 1 - Hicazktır peşrevi. 

2 - Sadullah Ağa - Hicazkar şarkı -
Hıramet gülşene. 3 - Hicazkar şarkı -
Mani oluyor halimi takrire. 4 - Şevki 

Bey - Hicazktır şarkı - Gönlümü düçar 
eden bu hale hep. 5 - Keman taksimi. 
6 - Rahmi Bey - Hisar şarkı - Bir 
ne\•civansın. 7 - Hisar puselik şarkı -
~üçük suda gördum seni. 8 - Latif A· 
ia - Hi az. ar r ı - Gönlilmü bir tıf
JJ dllbaz. 8 - Hicazkar saz semaisi. 21.10 
Milli musikilere dair ikinci konuşma 

- Rumen musikisi: Halil Bedi. 21.25 Ne
şeli plaklar - R. 21.30 Muzik (Opera ar
yaları - Pl.) 22 Müzik (Kuçük Orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Rudolf 
Nützlader - Haydi bana bir hava daha 
çal 2 - Beethomen - İskaçya havala· 
rı. 3 - Kıırl Föderl - Viyana şarkısı. 

4 - Fellix Glessmer - Sabah selam 
(Fantezi) 5 - J. Strşuss - Mavi Tuna 
valsi. 6 - Pepi Mililer - Lapaloma şar· 
kısı üzerine :fantezi. 7 - İtalo Azzonl 
- Sabah şarkısı. 23 Son ajans haberleri, 
Ziraat, esham, tah\•ilAt kambiyo - nukut 
borsaı:ı (fıyat). 23.20 Mi.ızik (Cazband -
Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

Sah, 27. 6. 1939 

12,30 Program. 12.35 Tilrk m\l7Jği: 1 -
Muhayyer peşrevi. 2 - Arif Bey Muhay
yer şarkı - İltimas etmeğe yAre varınız. 
3 - Refik Fersan - Muhayyer şarkı -
Her güzel bağından. 4 - Keman taksimi. 
5 - Muhayyer türkü - Ay doğdu bat
madı mı. 6 - Hüseyni türkil - Ayrılık 
yıl dönilmil. 7 - Hilseynt saz semaisi. 13 
Memleket saat ayan, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Karışık 
program - Pi.) · ı 

19 Program. 19.05 Müzik (Solist -
Pl.) 19.15 Türk müziği (Karışık program) 
19.45 Türk müziği (Halk türküleri ve me
teoroloji haberleri. 20.15 Konuşma 20.30 
Türk milziği (KIAsik program) İdare e
den: Mesut Cemil Ankara Rardyosu Kü
me Heyeti. 1 - Suzidil peşrevi. 2 - Tan 
burt Ali - Suzidil birinci beste - Yar 
yıkıldı. 3 - Tanburt Ali - SUzidil Udn
ci beste - Bilmedik yAri ki. 4 - Tan
but! Ali - Suzidil - aRır semai - Kani 
yAdı lebinle. 5 - Ney taksimi. 6 - Niko
los Ala - Suzidil şarkı - Bir nigAh ey
le dilrüba. 7 - Ali Ef. - Suzidil şarkı
Her bir bakışında neşe buldum. 9 - Tan 
burt Ali Ef. Suzidil yürük semai - Cey
hun arayan. 10 - Suzidil saz semaisi. 
21.10 Konuşma. 21.25 Neseli pllıklar -
R. 21.30 Orkestra programının takdimi. 
21.45 Müzik (Radyo Orkestra - Şef: 

Hasan Ferid Alnar) l - N. Rimsky -
Korsakow: Şehrazadı Sefonlk süit, op. 35 
a) Andantino - Allegro molto c) Andan
te, quasi Allegretto ç) Allegro Molto. 22.30 
Müzik (Opera aryaları - Pl.) 23 Son a
jans haberleri, Ziraat. esham, tahvilAt, 
Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Ya· 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 23.20 
rınki program. 

Çarıamba, 28. 6. 1939 

12.30 Program. 12.35 Tilrk müzili -
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Müzik 
(Riyasetici.imhur Bandosu - Şef: İhsan 
Künçer) 1 - E. Reeves - Hobomoko: 
Hint 5arkısı 2 - J. Fucik - Kış riizgAr· 
ları (Vals) 3 - G. Pares - Konser uver· 
türli 4 - Tschaikowsky - Hazin şarkı 
S - Massenet - "Le cid., operasının an
t.aktı ve balet parçalan. 

progtam - Pl.) 
19 Program. 19.05 Milz.lk (Senfonik par kı - Halllm bir nazlı yAre. 3 - Sadi Bot 

ses - Rast şarkı - ElA gözlüm. 4 -
ça - Pl.) 19.15 Türk milzill {Fasıl heye- Rast şarkı _ Çalıma bak efede. 5 _ ıtl• 

ti) 20 Memleket saat ayan, Ajans ve me- zım Uz - Bayatiaraban şarkı - Ayrıhk 

teoroloji haberleri. 20.15 Konuşma (Zira· ne kadar acı. 6 - Hüseyin Fahri - Ta
at saati) 20.30 Türk müzlii (Muhtelif hir şarkı - Uzaktan baktı geçti. 14 Mem• 
şarkılar ve dilfün detlerine alt türküler) l Ieket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ~ 
1 _ HicazkAr peşrevi. 2 _ Lemi _ Hi-1 berleri. 14.10 - 15.30 Müzik (Dans mad-
cazklr şarkı - Son aşkını canlandıran. ğl - PL) 
3 - Arif Bey - SuzinAk şarkı _ Bir 18.30 Program 18,35 Müzik (Bir uvs
halet ile silzdü yine. 4 - Arif Bey - Su- tür - Pl.) 18.45 Milzik (Küçilk Orlces
zlnak şarkı - Papusuna ermek üzere. 5- tra - Şef Necip Aşkın) l - Emmerlcla 
Rahmi Bey - Bir sihri Tarap. 6 - Udi Kalman - Hollandalı kadın operetin4m 
Eşref - SuzinAk şarkı - Günden güne (potpuri) 2 - J. Strauss - Şarkı hlH• 
efzon oluyor. 7 - Mustafa Nafiz - su- yeler! (Vals) 1915 Turk müziği (İnce ... 
zintik şarkı - 'Ümitsiz bir sevişle. 8 - faslı) 20 Memleket saat ayan, ajans ft 
Düğün Adetlerine ait tilrküler. 21.10 Ko- meteoroloji haberleri. 20.10 Neşeli plik• 
nuşma. 21,25 Neşeli pl~klar - R. 21.30 lar ,_ R. 20.15 Türk mül.lii: ı - H1cU 
MO&lk (Şan rmtall - Jtuh.I Su: Baa bari· JMlll"9Vi. 2 - Relik Fersen - Hicaz~ 
ton) J - Haydn - "Mevsimler,, Orato- kı - Mahmur ufuklardan batan gün . .,_ 
nosundan çiftçi şarkısı. 2 - W. A. Mo- Melek Hiç - Hicaz şarkı - Çıkmaaa 
zart - "Sihirli flüt., operasından saras- bir lahza kalbimden. 4 - Lemi - Hkıaıl 
tro'nun aryası. 3 - L. Van Beethoven şarkı - Severim her g~eli senden ~ 
- "Fjdelio., operasından "Rocco,, nun dir. 5 - Şemsettin Ziya - Hicaz şarki 
"Para şarkısı,, 4 - Fr. Schubert - Genç -Ne bahtundır ne yiri bl amandır. 28,11 
kız ve ölilm (Lled) 5 - G. Verdi - "Si· Türk müzifi: (Halk türkilleri) 20.50 Ko
mon Boccanegra,, operasından Fiesco'nun nuşma (Dış politika hldlseleri) 21.05 '1-: 
romansı. 22 Milzik (Küçük Orkestra - sil. 22 Haftalık posta kutusu (ecnebi • 
Şet: Necip A~kın) 1 - Juliua Fuclk terde) 22.30 Müzik (Operet !elek~ 
- Hülya (Vals) 2 - J. Strauss - Dina- ları - Pi.) 23 Son ajans haberleri, zır.
miden (Esrarengiz vals) 3 - Emmerich at, esham, tahvilat, kambiyo - nulad 
Kalman - Cambazhane prensesi opere- borsası (fiyat) 23.20 Milzik (Cazband -
tinden (Potpuri) 4 - Jac. Grit - Mayıs Pl.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

İnhisarlar. Umum Müdürlüğü ilanları 

Naklolunacak Ton başına M. bedeli 

tuz mik. Sevk nuntakalan Nakliye ücreti Lira Lira 

Ton Kurut 

18 000 Karadeniz mmtakalan 350 63000 4725 
12 000 Akdeniz 

" 
300 36000 2700 

10 000 Marmara denizi 150 15000 1125 

40 000 114600 
1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalanı'ldan Karade

niz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlanna ceman 40.000 ton tUZ\ID 
nakli işi 5/Vl/ 939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık SU4 
retiyle eksiltmeye konmuştur. 

ll - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerilaı 
teminatlan yukarda yazılıdır. 

III - Pazarlık 30/Vl/ 939 günü saat 15 te Kabata§ta levazım • 
mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir ,..... 
kara başmüdürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mınÜll"' 
ka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akç• 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fitıtlar haddi 16-
yık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan· teklif tercih edilir. 
vı - İstekliler 7o 7 ,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için ta~ 

edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı _. 
çen komisyona aelmeleri. (4182) . 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara - Kırşehir yolunun 39+000 - 56+000 ıncı kilometreleri 89" 

sında yapılacak esaslı tamirat ve sınat imalAt işleri 6/7 /939 perşem~ 
günü saat 15 de vlliyet daimt encümeninde ihalesi yapılmak üzere ,,.., 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Ketlf bedeli 84272 Ura 96 kuru§tur. 

Muvakkat teminatı 5465 lira ~ k~ftur. 
İsteklilerin teklif mektuplannı ticaret odası vesikası, teminat ___ ._,.., .... 

buz veya mektubu ile ihale tarihinden en az 8 gün evvel Vilayet Jn!t, 
kamına müracaatla alacakları ehliyet vesikalarile birlikte adı geç• 
günde saat 14 de kadar Vilayet encümeni reisliğine vermeleri. 

Bu i§e aid keşif ve şartnamesinin Vilayet nafıa müdürlüğünden 2 
kuruş mukabilinde alabilecekleri. "2394., "4398,, 
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TAN 24 • 6. 939 

EskiDenizbankMüdürü 
le Banka Erkanından 
5 Kişi Tevkif Edildi 

(Başı birincide) 
Başka yerlerde bulundukları an. 

laşıldığı için haklarında ihzar mü • 
zekkcresi kesilmiş olanlar şunlardır: 

De11izba11k Umum lUüclifr 
muavini Hamdi Emin Çap, 
A,..vukat Atıf Odul. 
'"Tahkikatın Safhaları 

Bu hadisenin ve adli tahkikatın 
1yeni safhası hakkındaki tafsilatı ve 
ınüddeiumumiliğin beyanatını sırıı • 
siyle yazıyoruz: 

Satie binası işi etrafında maliye ve 
iktısat müfettişleri tarafından yapı
lan tahkikata ait dosya, evvelki gün 
Adliye Vekfileti tarafından İstanbul 
müddeiumumiliğine gönderilmiştir. 

Bunun uzerine müddeiumumilik geç 
''akit polise tebligat yapmış ve dos. 
yada suçlu sanılarak isimleri geçen 
14 kişinin müddeiumumilige getiril
melerini bildirmiştir. Bu zevattan Is
tanbulda bulunanlar, dün sabah saat 
8,30 da polis refakatinde müddeiu
mumiliğe getirilmişler ve dördüncü 
sorgu hakimliğine çıkartlar~k istic
vap edilmişlerdir. Sorgu hakimi saat 
12.30 da karannı vermiş, yukarda i
simlerini kaydettiğimiz 6 kişiyi tev. 
kif etmiş, dördü hakkındaki tahkika
tın gayri mevkuf olarak devamına 
kıırar vermiştir. Ankarada bulunan 
Hamdi Emin Çapla, Lüleburgazda 
olduğu anlaşılan Atıf Odul hakların
da da ihzar müzekkeresi çıkarmıştır. 

Sorgu bakimi, tevkif edilenleri jan. 
darnıaya teslim etmiştir. Mevkuflar 
saat 13 te jandarmaların refakatinde 
taksi otomobilleri ile tevkifhaneye 
gonderilmişlerdir. Saat 13 ten sonra 
aileleri tevkif edilenlerle görüşmek 

üzere müsaade istemişlerdir. Suçlu
lar, dün geç vakit tevkifhaneye avu
katlarını da çağırarak kendileri ile 
konuşmuşlardır. Oğrcndiğiınizc göre, 
bugün suçlulardan bazıları tevkil ka
rarına itiraz edeceklerdir. 
Humıll Emln Çapla nvuket A.t-ıi'. <:>

dulun vaziyetleri sorgu- hakiminin 
ıÖmine çıktıktan sonra anlaşılacaktır. 

rafından istimlakine teşebbüs edilen 
Satie binasının Deniz Bankça satın 
alınmak istendiğini bildirerek ban
kanın mümkünse bu alıştan vaz geç
mesini istemiştir. İktısat Vekaleti, 
bunun iızcrine bankaya yazmış oldu. 
ğu 8 11/938 tarihli tezkere ile bu 
binayı ne maksatla satın almıık is· 
tcdiğini ve mübayaasına ne g~bi lü
zum ve zaruret hasıl olduğunu ve 
böyle bir muamele mesbuk ise ne 
safhada bulunduğunu sormuş ve 
Nafıa Vekaletinin yazısının bir su· 
retini de bağlıyarak bankaya gön
dermiştir. Deniz Bank. İktısat Ve· 
kaletinin tezkresini alır almaz ferağ 
muamelesini çabuklastırmış ve 14/ 
111938 tarihinde binayı teferrüğ e
derek 16/l 1/938 tarihinde İktısat 
Vekiıletine "Kısa hir nıiiddettenberi 
fiili tasarrufumuzda bulunan bina
nın hu kcrrc muanıclei ferağiycsi 

de il-mal edilmiştir ... tarzında cevap 
vermiştir. Halbuki bankanın binayı 
fiilen işgal edebileceği tarih 31 /12/ 
938 olarak tesbit edilmektedir. Ban
kanın bu tarihten e'Vvel verdiği ce~ 
vapla }'İİLEN TASARRUFUMUZ
DADIR,, demesi hakikate muhalif 
beyan tn".lhiyetinde görülmüştür. 
Bankanın bu binayı depo ittihaz et
mek kasdiyle iştiraya talip olmasına 
göre, denizle ittisalini temin icfn de 
ön tarafta bulunan ve belediyeye 
ait olan denizden dolma arsa ve rıh
tımın da alınmasında zaruret bulun
duğu cihetle, şirket bu znnıret icabı 
olarak rıhtımı da ihtiva eden arsa
yı belediyeden satın alıp bina ile 
birlikte Deniz Banka satmak imkan
larını aramış ise de belediye bu tale
be yanaşmamıştır. Yani, arsayı sat
mamıştır. 

Arsa işindeki Formüi 
, 

Şu suretle Deniz Bnnkın bu arsayı 
belediyeden bilahare satın alabilece
gı 1huma1 hnltnde 'bulunsa bile pel< 

zayıf bir vaziyette kalmış ve rıh-

Cep Kitapları Serisi Nesriyatına Muvaffakıyetle Devam Ediyor 

BUGÜN ÇIKTI 

Yaz T af ilinde Cocuklarınıza 

Okutacağınız En f aydah 

41 
40 Rikşn' 

Audyard Klpllng 

hn:ratı Türkçeye çeviren: 

Leo Markum 
Turkçeyc Çc\:ircıı 

'>ablha Zckcriv• 

45 
Ölüler Evinin 
Hatıraları 

Yauın: Dostoyesvski. 
H::ıllkıımııı; n,,,ı,~rı•n 

42 
Borjiynlnrın 

Cinayetleri 

Rıza Dolirul 

39 
Bir sokak hadisesi 

Lconld Len9 
Turkçeye Çeviren· 

B. Deniz 

BUGÜN CIKTI 

· Kitaplar: Cep Kitapları 

Serisidir 

44 
43 

Her Genç Kız 
Neler Bilmelidir? 

Yazan: 
Yazan: Lco Markum Yaroahıv Ha9ek 

Türkçeye çeviren: Türkçeye ı:cvlren: 
B. Deniz. B. Deniz 

33 - Artistin ölümü. 
32 - Ingilterede sanayi inkılabı 
31 - Yahudi düşmanları 

Şimdiye Kader Çıkan Kitaplar 
24 - Çinin kurtuluş kavgası 
23 - Kırmızı saçlılar cemiyeti 

9 - Uykulu Kuytu menkıbe.ı. 
8 - Nefse itimat. 

30 - Lord Nelsonla Ledi Hamnton 

29 - Ege kıyılarından 
17 - 26 erkek ve bir kız 

7 - Knzazcde. 
6 - İspanyada engizisyon. 
5 - Acemi bir köylü kızı. 

, . 

Müddeiumuminin Sözleri 

Dün bir muharririmiz, miiddeiu
mumi Hikmet Onatla görllşmüş, Sa
tie binası işi hakkındaki adli tahki
katın safahatı etrafında izahat iste
miştir. Hikmet Onat, arkadaşımızın 
muhtclü suallerine şu cevapları ver
miştir: 

tımla ittisali olamıyan bu binanın 
maksadı temin cdemiyeceği meydan 
da iken bu cihet göz önünde tutul
mamıştır. Fakat banka, zayıf bir ih
timal dahi olsa arsa ve rıhtımı bele
diyeden almak ümidinde bulunmuş 
ve bu ümidini tecelli ettirebilmek 
için de nraya girmiş olan miişkü1ün 
halli için bir formül aramış ve ban
ka aleyhinde olmak üzere izah ede
ceğim şekilde şu formülü bulmuş
tur: 

28 - İspanyada istiklal savnşı 
27 - İtalyan hikayeleri 
26 - Tarihin meşhur kadınlar• 
25 - Ablam nasıl evlendi? 

22 - Kabahat kimde? 
21 - Aşkın tekdmülü 
20 - Sütnine 
19 - Kleopatra ve aşkları 

16 - Yirmi yıl sonra 
14-15 - Karmen 

13 - Büyük Katerina ve aşkları. 
tı - 12 - Demokrasi ne demektir? 

4 - Markopolonun sergüzeştleri. 
3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 

"- Denizbanlt tarafmdan resısatı 
Elektrikiye Ti.ırk Anonim şirketin

den satın alınan Satie binasının ahm, 
satım işinde bir yolsuzluk olup olma
dığı hakkında lktısat Vekaleti emri. 
le Maliye ve lktısat müfettişleri ta
rafından yapılan tahkikat sonunda 
hazırlanan fezlekeli tahkikat evrakı 
usulen memuriyetimize verilmiştir. 

Bu evraka nazaran, Satie binasına 
lktısat Ve'kflletince mütehassıslardan 
mürekkep olmak üzere teşkil edilmiş 
olan bir heyet tarafından 113,13•1 li
ra kıymet konduğu, istimlak kıymeti 
de 106 bin lira bulunduğu ve banka. 
nın inşaat servisi şefi mühendisi tıı
rafından 223 bin lira kıymet takdir 
edildiği halde Denizbank tarafmdan 
bu kıymetler nazara alınmadan ve 
istimlak kanununun hükümleri tııt
bik edilmeden pazarlık suretilc 250 
bin liraya mubayaa edilmiş, binneti
ce hazine 100 bin liradan fazla bir 
zarara uğratılmıştır. Alım, satım i
§inde muamele, Jerans şirketi müdü
rü ile Reasürans şirketi avukatları 
tarafından takip ve tavassutta bulu
nularak ikmal edilmiş, bunların yap
tıkları bu işten dolayı da komisyon 
namile 12 500 lira para almış olduk
ları ve komisyonun usulen yüzde i. 
kiyi geçmemesi iktıza ederken alın
mış olan paraya nazaran komisyonun 
yüzde beşi bulduğu ve alım, satım i
~inin de Elektrik ve Tünel şirketleri
ne, elektrik vesniti temin etmek mak 
sndile t~şkil edilmiş olan Satic şirke
tinin elektrik, Tünel şirketlerinin hü
kumetçe satm ahnması iizerine esa
sen idamei mevcudiyet edemiyecek 
bir hale geldiği ve tatili faaliyete ka
rar verdiği ve nyrıca Nafıa Vekaleti
nin istimlake teşebbüs ettiği bir za. 
mana tesadüf ettiği anlaşılmtştır. 

Nafıa Vekôletinin Tezke esi 

Nafıa Vekaleti İktısat Vekaletine. 
1 ' /938 tarihinde yazdığı tezkere 
Oe Elektrik Umum Müdürlüğü ta-

Deniz Bank, arsa için bina he· 
deli olan 250 bin liradan on beş 
hin lira tenzil edecek ''e banka be
lediyeden arsayı on beş bin lira
dan fazlaya satın aldığı takdirde 
f'ozJa ı için şirkete rücu hakkını 
muhafaza edecektir. 
Bulunan formül budur. Fakat ban 

ka, inşaat servisi şefi mühendisi ta

rafından tanzim edilmiş olan keşif 
raporundıı ise belediyeden mübayaa 
edilmesi iktiza eden mezkur arsa ve 
rıhtım 407 ,97 lira değerinde göste
rilmiştir. Alım ve satım muamelesi
nin ikmalinde ve İktısnt Vekfıletin
ce bu iş1n incelenmesi hakkında ala
kadarlara tebligat yapıldıktan ve 
işin tahkikine el konduktan sonra 
binalar servisinde bulunan Satie 
dosyası aldırılarak evvelce banka
nın bina ve yapı servisi şefi mühen
disi tarafından tanzim edilmiş olıın 
4/8 938 tarihli 223,000 liralık ke
şif raporu müsveddeleriy1e beraber 
yırtılarak yerine ayni mühendis ta
rafından yazılan 264,455 liralık bir 
keşif "raporu konmuş ve bu rapor es
ki tarihle yani 4/81938 tarihiyle 
tanzim ve nyni mühendis arafından 
imza ve aliıkalı memurlar tarafın
dan da kezalik imza ve havale mua
meleleri yapılarak dosyasına konul
muştur. 

Şimdi elimizde gelmiş olan bu ha 
zırlık tahkikatı mündercatma göre 
memuriyetimiz Deniz Bank umum 

müdürü Yusuf Ziya Öniş, umum mü 
dür muavinlerinden Ta~ir Kevkep 
ile Hamdi Emin Çap, hukuk miişa
viri avukat İsmail İsa Caniş, katibi 
umumi Sadun Galip Saver, yapı ve 

binnlar servisi şefi miihendis Neşet 
Kasımgil, meclisi idare reisi Ziya 
Taner, aza Şahingiray, Sedat Oröl, 
Reasürans avukatı Atıf Odol, Jerans 
şirketi miidürü Meteos Temel, Rea-

2 - Rip Wan Winkle. 
1 - Atatürkün hayatı. 18 - Kendi kendimizi tahlil 1 O - Nasrettin Hocanın hayatı 

Senelik abone 8 lira. 
Abone Şartlar1 : 

Adres: Ankara 'caddesi Reşit 
Altı aylık abone 4 ! hradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü-

tüphane hediye edilir. 

F ransızAskeri Bir Ayda 
Hatayı Tahliye Edecek 

(Başı birincide) hazır bulunanlar da kadehlerini kal. 
münasebetlerini alakadar eden bir dırarak candan iştirak eylemişler. 
cümlesini, "Hatay işinin hal!ind,en dir. · 

sonra Fransa ile Türkiye arasındaki imzalanan metinlerin uasları 
yakınlığı hiç bir kuvvet bozmıya-
caktır,, cümlesini hatırlatmış ve ka
dehini iki millet arasındakı yakın 

dostluk şerefine kaldırmı:?tır. 
lki hükumet mümessillerinin bu 

sıımimi temennilerine, merasimde 

sürans ikinci müdürü Malik Kevkep 
haklarında "De\·let alın1, satm i le
rine re at karıştırmak suretile men
faat temini, re!'lmİ evrakta sahtekar
lık ikaı ve \'azifci memuriyetini sui
btiınnl su~larından,, dava açmıştır. 

Tahkikat evrakı dördüncü sorgu 
hakimliğine verilmiş, bugün sabnh
leyen saat sekiz buçukta başlıyan 
sorgu saat 12,5 ta sona ermiştir. 

Sorguları yapılmış olan suçlular
dan Yusuf Ziya Öniş. Tahir Kevkep, 
İsmııil İsa Caniş, Sadun Galip Sava
cı, mühendis Neşet Kasımgil Mete 
ostemel sorgu hakimliği karariyle 

tevkif edilmişlerdir. Diğer sorguları 
yapılan Ziya Taner, Şahingiray, 

Sedat Odol, Malik Kevkep hakların

daki tahkikatın hakimlikçe gayri

mevkuf olarak devamına karar ve
rilmiştir. Dava açtığımız suçlular

dan mahalli aharda bulunduklan 

anlaşrlan Hnmdi Emin Çap ile avu
kat Atıf Odol haklarında da sorgu 
hiıkimliğincc ihzar müzekkçresi ke
silmiştir. Tnhkikata devam olun
maktadır. 

Samimi bir hava kinde geçen im. 
za merasiminden sonra, Hariciye 
Umumi Katibi Numan Menemenci-
oğlu, imzn edilmiş olan metinler 
hakkında gazetecilere şu izahatı ver
miştir: 

"Şimdi imza edilmiş olan vesika
lar, bir anlaşma, bir protokol, iki 
lahika ve bir proseverbal ile iki mek 
tuptan ibaretitr. 

Bunların esnslanr.a göre, 1921, 
1926 ve 1930 mukaveıeleriyle tesbit 
edilmiş olan hattı huduı; tashih edil
mek suretiyle, Hatay, Ti.irkiye ara
zisine ilhak olunmaktadır. Hatay ile 
Suriye arasındaki hudut, esasen bir 
Tiirk - Frnnsız askeri heyeti tara
fından tahdit edilmiş bulunmaktay
dı. Bu tahdit, iki üç noktanın çok 
ufak bir tashihi ile yeni hududu 
teşkil edecektir. 

Vesikaların diger hükümleri, bir 
takım emval, hukuk ve menafi me. 
selelerinin halline mütt!dairdir. 

Mukavele, tasdiknamelerin taati. 
siyle meriyete girecektir. Fakat, bu 
tasdiknameler, en geç 23 temmuzda 
teati edilmiş bulunacaktır. Fransız 
askerinin Hatayı tahliyesi ve Fran
sız maknmalarının devir ve teslimi 
de en geç 22 temmuzda ikmal edil
miş olncaktır.,, 

Hariciye Vckilimizı. bugün Millet 
Meclisinde Hatay anlaşmasının imza
sını tebşir etmiş ve beyanatı uzun 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır. ' 

Efendi Hanı birinci kat, Posta ku-

tusu 97. 

Örnek Devlet ve 
Hatay Vilayeti 
(Başı 1 incide) için de temenni etmeyi insanlık vazi. 

tecrübelerin yarattığı bir kanaattir. fesi biliriz. 
Bir çok devletlerle en zor sanılan, Bu nimet ve saadete susamış o • 
en uzlaşılmaz görünen, en kanlı saf. !anlar da onu,ancak kuvvetli ve sar. 
halara girebilmesi beklenen mesele. sılmaz demokrasi dünyasının kuvvet
lerimizi hep bu fikre sadık kalı§ımrı li ve sarsılmaz sulh cephesinde bula. 
sayesinde halletmişizdir. •Fakat şu caklarına emin olmalıdırlar. 
şartla ki hangi yeşil masaya otur • Şu son davada dostumuz ve ya • 
muşsak arkamızda büyük Türk or _ rınki müttefikimiz büyük Fransa da 
dusunun silah başında hazır olduğu. Türkiye gibi bir (örnek devlet) ol. 
nu bilerek, görerek oturmuşuzdur: muştur. 
İyi ve insani niyetlerimizden mütc- Türk Hatay eskiden bir Türk 
cavizatıe suiistifadeye kalkışılması sancağı, yani mutasarrıflığı i-
ihtimallerini daima gözönünde tut • di. Son idari teşkilatımızda sancak _ 
tuğumuz için. · ları kaldırdık, yerine vilayetleri koy. 
B iz kuvvetimizi haksız davalara duk. Bu suretle Hatay bugün o vi _ 

kalkan etmedik. Sadece hak- lfıye'tlerimizden biridir Esasında me. 
kımızı kuvvetimize dayadık. Esasen sele de bundan başka bir şey de~il 
haksı.~ davalara kalkışmak şu insan- di. Geçen on s.ekiz yıl ise ne bizim. 
lık dunyası içinde Tiirkün vicdanın • ne Fransanın elimizde olmıyan bir 
dan ve elinden gelmez. tnkım karışık dlinya hadiseleri yü _ 

Komşularına yapılacak tecavüz - zünden geçmiştir. 
l~~i .. kendisfne yapılmış sayarak sün. Sevgili Hataya geçmiş olsun di • 
gusune davranacak şövalye bir mil. yelim ve bin türlü zorluklar içinden 
Jetten başka türlü hareket beklen • sıyrılıp kendini bizim gibi bir örnek 
miyeceği içindir ki bütün davalnn _ devlet etmeğe muvaffak olan Fran _ 
mızın haklılıkları teslim olunmuş ve sayı tebrik edelim. 
bütün meseleler sulh, emniyet ve iyi Bu mesut vesile ile bir defa daha 
niyet havası içinde halledilmiştir. söylemesi bizden: 

Bu yolda şu muztarip dünyaya Anlaşma, emniyet ve sulh içinde 
bir çok örnekler veren Türkiye bu yaşamayı isteyen milletler! Eğer bu 
sefer de Hatay davasında yeni bir ideallerinizde samimi iseniz, haydi 
örnek vermiştir. bizim cepheye! 

Sil~hının dipçiğini yastık, milli Yenibaştan kapıların eşiklerine 
ve insani fikirleri yorgan edinip ya- yaklaşmak isteyen kan ve ateş selini 

tan Türkiye; gecelerini rahat bir uy- ancak bu kuvvet, insanlık ve biri~ 
ku ve gündüzlerini neşeli bir cmni - barajı gerisin geriye püskürtebilir. 
yet ve çalışma içinde geçirmektedir. Bu barajda yeri olmayacaklar• 
Bu nimet ve saadeti bütün milletlPr ne yazık! 
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T•••I• O•uıu Saflnalma Komisyon• laıkanlıiından: 
Yıldızda bulunan okulumuzun 1939 maU yıll lçln satın alınacak gıda 

maddelerinin cins, miktar, tahmin bedeli ve ilk teıtıinatlarile eksiltme
lerin saatleri yanlarında yazılıdır. Bunlardan Et kapalı, diğerleri açık 
ekıiltmedir. Eksltmeler 12 ayn şartnamede yapılacaktır. Kapalı zarf 
usulile yapılacak eksiltme için isteklilerin teklif mektuplannı 2490 a
yılı kanun mucibince ve şartnamede yazılı veslkalad.a birlikte muayyen 
saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reJsll. 
jirıe\vermeleri. Açık eksiltmede iste killerin ticaret odası ve şartname
lerde yazılı belgelerile ilk teminatla nnı yatırmış olarak ekslltmenin.ya
pılacaiJ. 7 - 7 - 939 Cuma günü Gumüpuyundaki Yüksek mühendis mek· 
tebl muhuebecllllinde toplanacak olan komisyonumuza gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve ilk temlna tı yatırmak isteyenlerin eksiltme
den blr gün evveline kadar okulumuza gelmeleri. 

Kapalı zarfta, postada Tiki olacak gecikme kabul edilmez. ('383> 
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SATIŞ ILANI 
lıtanlt•I Dircllncl icra Mem...ı-t••clan : 
Pakize tarafmdaıı Vakıf Paralar idaresinden 2420.'l ikraz No. sile borç 

alınan paraya mukabil blrincl derecede ipotek gösterl1mlf olup borcun 
ödenmeme.uıden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli 
üç ehil vukuf tarafından (27835) lira kıymet takdir edilmiş olan Bolaz. 
lçinde Yeıiltöyde -Osman Reis mah,alleslnln Köybap caddesinde eski 
305, 307, 378 yeni 357 No. h bir tarafı Osman Reis camii terifinin Kab
ristanı hazan atik tarik mab•lHnden ve bazan atik KUia Efendi valdın
dan olup bilifraz Ferit Ahmet Atıf Pip ile haremi Fatma Kerime Ham
ına feral olunan mahal arka tarafı lebiderya 10l tarafı Kabull Pqa ve
resesi ahllbane ve .bahçesi ve bazan diler Kabn.tan, cephem yeni ldipt 
olunan Köybap caddesi ile çevrili maabahçe ve müpemlllt bir sahilha
nenin evaaf ve m•aba11 qaiJda yazılıdır. 

Gayri menkul etrafı duvarla mahdut lkf setli bir bahçe içinde müşte
mllltı ile beraber aynca bir de ahpp haneli ve deniz kenarında nhtımı 
..._.. üstü Yatlı boya ah§ap t>lr 7ah olup_. ve blrJDcl kat P1'1 ••• 
ler1 kafesli ve bodrum kat P8DDeNlerl dem.fr ~hlcllibr. ~ 
mtl'divenler lllUfl'mba dotell olup dolraına ...... Y8" boyalı 
dan•lar Jmmm ıatampa ve Jmmen düzdür. fÇfade lJd v9luftan 
sura suyu vudlr. Elektrik ve terkoa tA!slsatı mevcuttur. Sehll cihetinde
ki duvarlar kıla ve üsti1 demir 1)81'Dl8)dıJdıd. 

SahlJhue: Bahçeden lkf taraflı bpm olup bu kapılara mozaik çifte 
IWdlvenı.rtea pkıbr. Her ikl oihetM mer • b~ ~elıupPlııt 
te menllvenJerle bodrum katına inlllr. 
...... at: Zemini ımkU çlnl ... iki odtjiç 

heJl blr k&nGrliUı: ve anıca bir tathk tlsednclit btr·UJ!bV: ~~ae41ne 
dolap ve bir llel'Vis menUveni vardır. • 

z.eh ... iki •lalllJıt V9 bir lloridor ~ 
lld belA. Wr kller Wr ı.uo mahaHfrdlt ..._tk.. w 
dolaplar ve odanm birisinde mermer mdaluk tafıplup ~katındaki 
_,. -.Uveıai bu-.,,.'*-· ~- ' ~ ·'!,I i ı : ..... •t: Bu kata da clft -~ ...... ı» ... üaalal8: 
W. ..-, alta oda, iki hela, ld kiler ve korldalü meııdivm altı clolap-
lan \WCJll'. 
ar.cı •ts iki NhıJIWt •bil bridc ~&.döıt Wıld • o·,, 

bölmeli ve bir tanesi JiHdü ve bir taneeinln içinde ıardlrop ve cam~ 
sabit konsolu bulunan on oda, iki hell ve Url ktlenlen lbaftrttlr. Bu ka 
cllıld lld merdlwnlt ttJalır. Deniz clhetlnde1d Bd odınm &ı .. • , .. 
çinko a99 cllpmelt w ahp.p korkaluklu ini b1lah ~ <>dlt8 
~ Yrbdn ~-~ ~ 1'11- 'llleftlltllta • 

KaJ'6' • z.mw topak abpp ıqara1ı ve panJor ıı ••t.llol 
kaP'w~. 

M1dfak: Bahçede tq bir bina olup zemin katma '11111 ı w ---
unntnı tınk malta dötell lçlnde bir ocak., Dd tekne, 1lr YlıdlHk bir 
hulnell mevcut olup muhtecı tamirdir. Blı'lllıd lrata 
lir. Zemtnı Iant malta clafeli içinde bJr... bir,__ Wfıılillın 
twafN• ahpp raflı bir aut.tatmr. 
Bam••ı !Jd lkdeD lhlreı olç maeıa~ "'- • ir ~ 

mer. blkat w altında~ vardır. ~.ı:ı ~ a.ınu,. 
1Jalaces Rammu PltWn ... .._. De 

abpp ~ idi{ tulllftl'Mlı iç -- ... bir taftlll Mılllltl .kliııı6liıııl 
.... ı... tlllta dilllll .... Wr ~lıU.Pı•ı•ı,~a.~--~._,..,_._~ 
" elelı:ttlk maha..U. lllflllnmi vmdir ... ld atta iMNt oı..., kat
fMıNtllı~ U .. MıtlllMBl~ ftldlr:'lllllWl&llW•*91111Bill• ..... •ı• 
!Den bbw kapa ve meralı Jne1VUll mahttllf .• ., ,. meffrlta • 

.,. 
mfirlüt ve bir servis merdiveni. ile anıca ahlap bir sofa ilzerinde camlı 
bir kapı ile qrılmıf :remini çimento bir antre üzerinde zemini ~ento 
maltız ocaklı bir qıutftk ft M111lnl moza8t aamekln bilmeli babçeJ9 U. 
pw olan bir oüıden ibarettir. 
........ t: s.m. .............. çıba anı balillda bir .. bir lofa. 

bir heJl olup IOfanm dile Jmma b• ftl'dır. Dfler Jaam bir IOfa 6ze. 
dtıde tıd oda w 1tlr uahlm bir ı.ıA ve ...wıı lasmm Gb*o' döle1l bir 
ıuauJhamıclm ibarettir. 

ildMi bt: Bir.,,. m.lncle art oda w bir aralık llM"lliie bir hell w 
bir kllerclen Wttr. 

M•üw: Umuma 'ı• .-. mmab'lm olup 319..,. amrtlbbaı aa
btUııane, 18 metre murahbaı Jlamem ve 1l8Dmı. 21 metN ıııuarabbaı mm. 
zlnesl 55 metre murablm kOIMI. 51 metı,. murabbaı tld bth mutfak ve 
p!Mprhk '19 --. marablm lrafıkbane, 71 metre nmrübaı ahpp ev, 
13 metre marabbu bu evin t* iath mutfalı ve bllkı,.ıt 'bahçedir. (ber
muclbl hartta) • 

Yubnda hudut, ....t w m•\111 yllllı pyrl menJNllla tıunamı apk 
arttırmaya komnuttur· 

1 - t,bu IİIJ'l'l ...nıcm uttuma tutmanen 8/T/111 ürlblndm ftlı. 
haren 98'1 /U'll No. ne lnanba1 dai'dtınd lera dalrelliltil muanen nu
maruında berkelln 1(6rebllm.ell tçln açdatno, banda JIİlll olanlardan faz
la mal6mat almak iltlJmler, tpu ~·ve 93'1/llff doqa No. ille 
mem~ milneut em.Hdlr. 

2 - Arttırmaya ı,tlrak tçba ,akanda JUllı kıJmetln " '1.1 nlsbetlnde 
pey V97A ml1U bir ,.....m tlmfllat mektubu twdl lddecektlr. (lbdde 

114) 
3 - ipotek ..ıatbl aJlıelkhlırla dllei' aıabdarlann w lftlfak haldb ... 

biplerinbı ..,.. melibl tlurWe1d haklumı hususile,.~ maarafa et. 
ir olan lddla1anm tpa Din tarlblnclen ltlMnm ,irad ... ı.,tncle evrakı 
m09blte!-'!Yle MrHkte mmnurlJetlmbe hlldlnnelerl itap....._ Abi halde 
baklan tapu llclll De -1'1t cı-lilt""ıkça l8bf Mdellntn ,.,,..,..,,ndm ~ 
rlç kalırlar. 
4-aa.tertıen a6n4e ~yatftlnk edenJer. ........ _.m....mı 

okumut ve 10zumla 1n1116mat tlmıt w hunları tama ... kabul etlillt 9d 
ve itibar olunurlar. 

1 - a.,rl menkul 8/8/m tutldnM .,....ı. llD6 IMt M tim 11 ya 
-- ı.wmuı d61dbotl .. ~ otMfa t.lnldlktail~ 
- .. artbrana lha1e edilir -- uttlnDa W.lt mu111 ...... JaJ• 
tin "' 75 .W bulmU ·~ tatlf llttl)etn .ı .. 1m9 l'lthana oı. .,_. 
alMübJu 1Nlunup ta 'bedel bmllarlll • pyıl m..ımt U.-- """""' 

lfı08 IDOO 21 

1IO - J6 
300 • 18.1 

----4800 ~ 11 --4080 8000 1 --• ıoo ım llD-

- ... QO --..... 11 ı•-
.. • 17'.00 lLG ---.-. 200Te ... UIO _,._ 

1080 '111 
• 

H 

alacatıaruun mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıramn ~üdl 
baki blmaJr iZere arttırma 15 &ün daha temdit edilerek 18/8/939 taft.; 

hlnde Cuma ıünü saat 14 ten 18 ya kadar Utanbul dordüncü icra mem 
lutu odamnda arttırma bedeli atq iatb'enln alacalına ruçham olan cJI.. 
jer alacakların bu gayri menkul ile temin edl1mit alacaklan mecmuun-
dan fulaya çıkmak ve muhammen kıymetin 75 finl tutmak prtiy 
en çot arttırana ihale edilir- Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapı)o. 
maz ve atq 2280 No. h kanuna tevfikan Jıeri bırakılır. 

"8 - Gayri menkul kendisine ilWe olunan kimse derhal veya verileıa 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fetholunarak tenclisfnden ev
vel en yübet teklifte bulunan kiJnle arzetmif oldup bedelle almala ra
zı o\ursa ona, olmaz veya bulunmazsa hemen on bef gün müddetle arttar
maya ç*anhp en çok arttırana ihale edilir. lıd ihale arasuıdakl fart"' 
geçen ıün1er için % 5 ten hesap obmacat faiz :ve diler zararlar aynca 
bükme hacet kalmpzm memuriyetbnizce alundan tahsil olunur. (Mad
de (133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli harlclnde olarak plım tapu feral harcmı 
ylnnl aenellk vakıf tiviz bedelinl ve ._. PaJJumı vermlye mee
burdur. Miltentlm vergiler, teJı*'8t" .....,_ w wıu,. resminde 
mutevelllt belediye rüsumu ve mi v.ıat lcaNll ahmp att ~ 
yıp arttırma bedelinden ten111 .... r~ pJri meidNl ~illa ,ast. 
rilen tarihte İstanbul do~ *' .-nurlu&a od•• libu 11111 ft 
göste,Uen arttırma ~ ........... ...,_. tlb .. ur. <•1 

ZbWR...._.. ..................... uıuf ............. 

• .. .. ... . ... ····•· .. ... ..... ..... * 
......... ., ....... J[lldu 

' ................... ..... ' . .. . ..... 
& • - • ·-. . ... . ..... 

lll • • .... 
ut • ..... - . . . ~ 

DiKKAT: ~ 1llU'81ar bir ... _... IO u..ı.a d....,__. lkramiJe ............. "' ........... ~. 
......... 1...., ı.,..., ı ............. l llıut .. l 
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Gripin kutularının üzerine resimde gördügünüz 
şekilde kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde israrla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

•• 
BU CiUN 

EN FAZLA 
RA~BET GÖREN 

Türkkuıu lstanb 11 lspekteriiğinden : · . 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp ıçın ve

sika verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar (Taşradakilerin mek
tupla) müracaatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. (4506) 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz, 

M 1 E L E 
SÜT MAKiNELERiDiR. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima mev
cuttur. MIELE makinalarımıza 

mahsus hususi yağımız :celmi'jtlr. 
Fiatı: diğer yağlardan daha uruz· 
dur. Anadoluda acenta aranmak· 

tadır. 

TtİRKİYE UMUM DEPOSU: Jak Dekalo ve Ş.sı İstanbulda Tahta
kale No. 51 

Taşra Satış Yerleri: 

Ankara acentamız: Yusuf Esendemir ve Oiullan 
Adana 

,, 
Ömer Başe~mez. 

Konya " Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı. 
Ceyhan " Sait Akman. 
Gaziantep ,, 

Mutafo~lu M. Sakir Özseker. 
Erzurum " Neş'et Solako~lu. 
Polatlı .. Süle:vman Uzgenecf. 
Eskişehir " Alanyalı Abdurrahman Şeref. 
Trabzon " Polathaneli kardeşler. 
Trabzon " Kurumahmut otlu Hafız Salih 
Bolu .. Mehmet Yönder . 
Sıvas 

,, 
Mustafa Gözüküçük. 

Rize " Musa Güveli ve Serikt. 
Bafra " Saim Celibi. 
Kastamonu " Mustafa Lütfü Nuhoilu. 

- DAKTİLO ARANIYOet-~ 
( 

Almanca veya Fransızca konuşanlar tercih edilec~ti~." Müracaat: 1 
--•Galata Voyvoda caddesi 44 No. Çınar Han 4 uncu kat , 

Trq olduktan sonra cildinize 
krem ıürmeyiniz. 

E 
Trat bıçaklan cildi yumutatır 
ve yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

trat bıçaklarını Her yerde P O K E R 
Hrarla isteyiniz. 

ts+anbul Belediyesi . · ilanları 
Dk Muhammen Beher kilo Kilo Ismi 

teminat bedeli fi~tı ~ 

33.75 ( 187.50 0,25 750 Kuru üzüm 
( 262,50 0.35 750 Uryani erik 
~ 400,00 0,08 5000 Ispanak 
( 300,00 0,0G 5000 Pırasa 

( 360,00 0,09 4000 Barbunya fasulya 
( 550,00 0,11 5000 Ayşekadın fasulya 
( 240,00 o,oa 3000 Çalı fasulya 
( 300,00 O,Oô 5000 Sakız kabağı 

( 200,00 0,05 4000 Bakla 

287,25 ( 240,00 0,12 2000 Bamya 
( 100,00 0105 2000 Havuç 
( 250.00 0,05 5000 Kır domatesi 
( 350,00 0,07 5000 Patlıcan 
( 200,00 0,05 4000 Lahna 
( 100,00 0,05 2000 Semizotu 
( 240,00 0,06 4000 Kereviz 

120,0() (1250.00 0,50 2500 Beyaz peynir 
( 350,00 0,70 500 Kaşar peyniri 
( 390,00 0,26 1500 Pirinç unu 
( 108,00 0,30 360 Nişasta 

144,00 60,00 O,::!O 300 Irrnik 
90,00 0,15 600 Un 

( 72,00 0,2·1 300 Şehriye 
(1200,00 0,:?4 5000 Makam~ 

58,50 ( 500,00 0,01 50000 Gürgen odunu 
( 280,00 0,03,3 8000 Mangal kömürü 
( 540,00 1.80 300 Kalın kösele 

( 384,00 1,60 240 ince kösele 
116.73 ( 412,50 0,50Ayak 825 Yarma vidala 

( 40,00 0,40 100 Glase 
( 180,00 1,20Adet 150 Meşin 

52,50 ( 600,00 0,02 ., 30000 Yumurta 
( 100.00 0,02,3., 4000 Limon 

Darülacezenin yıllık erzak ihtiyacına taalluk edip yukarda tahmin 
bedelleri ve ilk teminat miktarları yazılı bulunan mevat yukarıki tasnif 
veçhile, ayrı ayrı açık cksiltmiye ;conulmuştur. !hale 10.7.939 pazartesi 
günü saat 14 te daimi ~nclimende 7apılacaktır. Şartnameleri zabıt vı: 
muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hizalarında ya
zılı teminat miktarlan dahilinde alacakları makbuz veya mektuplarla i
hale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (4576) 

---------------------------------------------./ Baıvekalet istatistik Genel Direktörlüğü Eksilt me 
ve ihale Komisyonundan : · . 

1 - Açık pazarlıkla ihalesi yapılacak olan 31 forma ta~n:m ol~;_an 
Adliye ıstatistiğinden 1500. 26 forma tahmin olunan Maarif ıstatistıgın
den 2000 nüsh" bastırılacaktır. 

Adliye istatistiğinin 16 sahifelik beher forması için 40 ve MAarif ista
tisti~inin 16 sahifelik beher forması için 50 lira fiat tahmin o~unmuştur. 

2 - Tahmin olunan forma bedelleri üzerinden % 7,5 hesabıle muvak
kat teminat vesikası verilmek Utzımdır. 

3 _ Eksiltme 1939 Haziran aymın 26 mcı Pazartesi günü saat 14,30 
da Umum Müdürlük Binasında toplanacak olan komisyonda açılacak
tır. Nümuneler dairede görülür. Ve şartname komisyon katipliğinden is-
tenebilir. "2174.. "4034 .. 

• Saç bakımı 
1 GüzcJlitin en birinci prtL 

1 ~~!!:~~ .. ~!~:~mı ·davı eden tesirı :nücerrep bır 
ıliçtır. 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmanlı Bankası hissedarları uruu
rni heyeti 1939 haziranının 20 inci 
sah günü Londrada toplanmıştır. 

idare heyeti tarafından hissedar· 
ların tasdikine . arzedilen kararlar 
müttefikan kabul olunmuştur. 

Paçikakis 

Kundura 

mağazasında 

1 
. Yazlık ayak
kaplannın en 
son yenilikleri-
ni bulacaksınız. 
Yerli ve İsviçre 

BALL Y 

DOKTOR 
Şükrü Mehmet SEKBAN 
Gııreb• hutane•I clld ve zlihrovt 

h•atalıkluı Hbık hekimi 
Calaloğlunda, Kapalıfırın karşısında 

No. 30 Telefon : 21614. 
HcrgU~ saat 10-13 ve 16-18 kadar 

26 Haziran 939 tarihindP.n itiba· 
ren 70 numaralı kuponun ibrazı mu· 
kabilinde temettü hissj!si oh•rak his. 
se başına 3 şilin tediye edilecektir. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lütfü OÖRDtİNCC Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. BasddıiJ yu 
TAN Matbaası 

-ARMUTLU KAPLICALARI 
Şifa hassası, Radio • Aktivit~ai en yüksek kaplıcadır. 

Otel, Lokanta ve Gazinosunda Fiatlar her keseye elverişlidir. Mu

danya Postaları Haftada dört gün gidiş ve dönüşde uğrar. Fazla tafsi
lat için, Sirkeci İstasyonu karşısında Nemlizade Han 11 numaraya 

' müracaat ediniz. , 1119............................ ' 
ÇOK SIK BAŞ yr 

• 

KAMA, PERM' 
NANT, SAÇ BOYA 
Si, GÜNEŞ ve ROz. 
GAR SAÇLARI SERT. 
LEŞTIREREK KIRAR 

PERTEV ...... _ 

Briyantini 
-

Terkibindeki hususiyet itibarile 

saçların kırdmuına ve koruya

rak kepeklenmeaine mini olur. 

Saçları harici teairattan korur. 

Tatlı bir yumupkhk ve ta. 

bii bir parlaklık bahteder. Her Eczane ve itriyat 
majazalarında bulunur 

• 


