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GÜ NL ÜK SiYA Si HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSIKLOPEDtSI 
Jı111•1llmlerfn ve mektep talebe9lnln ea kuvvetli ~

dmıcm, eocutuD en zeıııln ldltOpbanealdlr. Cocutwıu ... 
ven h• babanın 7avrıuun• verebDecell en rQzel bedf7e. 
dir. llOw•em•• tarafından nep-edilmlşttr. Evinizde bir 
tane bulundurumız. 

Harp Tehlikesi Yine 
Danzig'te Beliriyor 
Polonya Cumlturreisi 

DünJenberi vatanın bir vilayeti olan Hatayın Reiai T aylur Söltmen, tarihi karardan 
evvelki bir toplantıya gidiyor (H•ıai aurette giden /.~to muhabirimWlen) 

Hatay Meclisi 
tarihi kararıniı 
ittifakla verdi 

Hayat 
Niçin 

Pahalıdır? 

Antakya Büyük 
Gününü Yaşadı 

:Antakya, 29 (Husust surette giden muhabirimizin telgra-

Danzig'ten Vazgeçemiyeceklerini, 
Nutkunda Kati Bir If ade ile Söyledi 

Danzlg' in 

Lehistan için 
Hayati mesele 
Olduğunu Söyliyen 

CÜMHURREISI 
Moşçlskl 

Almanlar Top, Mühimmat 
ve Tayya re Sevkediyorlar 

Lord Halilax 
"Harp Çıkarsa lngiltere 
Vadini Tutacaktır,, dedi 

Londra, 29 (Hususi) -Danzig me
.elesi glınün en mühim meselesidir. 
Sulh cephesini teşkil eden devletle
rin her mahfili bu mesele ile alaka 
dardır. Lehistan Cümhurreisi Dok
tor Musişiki, bugün radyoda verdiği 
nutukta, Danzig ile Koridorun Le
histanın iktısadi ve siyasi hayatında
ki kıymetini anlatınlftir. 

v .. _.iL- ., ı · - ~~~ı Iıl-~clmeli :u; ızörıııefuıdiıUz. CWJ.cii :Tiir ::iJillw.ı._ ,~~~w----

0 amanlı Bankuı, her ae- yıkılıncaya kadar bir daha esir olmıyacağı için, onun esaret-

CUmhurrefsi Danzig ile .Koridorun 
~hi tanın iktı adi hay.atında en mft 
him rolu oynadıjını a.h ettikten 
sonra, Danılgin asırlardanberi Le
histanın hayatına bağlı olduğunu gös 
termişLehistanın hiçbir vakıt koridor 
ve denizden aynlmıyacağlnı, bunun 
uğrunda her fedakarlığı göze alacagı
nı, çünkü Koridor ve Danzig Polonya 
için güneş ve hava mahiyetinde ol 
duğunu söylemiştir. 

Lehistan Cümhurreisi bu şekilde 
Lehistanın Koridor, Danzig ve Gdy. 
niadan ayrılamıyacağını ızah ettikten 
sonra Gdyniada 70 bin kişinin iş
tirakile büyuk bir numayiş yapıllDlf 
ve nümayişçiler and içerek Lehlsta
nın her hakkını mudafaaya hazır ol 
duldarmı, Lehistanın bölunmez bjr 
bütün olqujunu ve bu butünu muba· 
faza için her teYi yapacaklarını ilin 
etmiılerdir. 

ne Londra merkezinde ten kurtuluşunun emsalsiz manzarasını bir daha göremezsi-
akdettiği umumi heyet içtima- niz. Bugün fırtınalı muazzam bir derya gibi çalkandı. 
mda bankanın vaziyeti hak- Hatay meclisi saat tam 16 da gün
kmda aenelik raporunu okur- put1111111111111111111111111111111ınılf 1 lerdenberi beklenen fevkalade içti
ken, çallflıiı memleketlerin i M • •ıllAI C f • • 1 maını Abdülgani Türk menin reisli. 
mali n.ziyetleri hakkında da y e ımız E ğinde yaptı. 

Almanlar top ve mühimnuıt 
gönderiyorlar 

Varşovadan alınan haberlere gore. 

• ahat mal · D • B ! Toplantıda verilen aşağıdaki takrir 

Almanlar, Danzige asker ve muhim
mat göndermiye devam edi~orlar. En 
son haberlere göre, Almanlar Danzl
ge 16 top göndermişlerdir ve bunlan 
tepelere koymak için tertibat almıf 
lardır. nB n a~tnn~ • enız ayramınt iro~unn~re~i~b~rl~k~~~========================= 

müuıeaenin o memleket hak- 1 yereflendırecek "Türk camiasının ayrılmaz bir par • • t Tebip ederken 
u :rapor, bıtaraf hır malı i C • 1 dildi. Takrir şöyle yazılmıştı: 1 1 s 

kmdaki müf&}ıedelerini tesbit Reisicümhurumuz, Milli Şef çası olan Ha tayın ana vatana kavuş- n gı 1 z - o vye tadilt ediyorlar 
ettiği için ehemmiyetle kayde İ ismet Inônü, evvelki gün başla- tuğ~nun b~r kararla tesbit edilmesini Berlin resmf mahafili Varşovaya 
f&yandır • dıkları Marmara seyahati sıra- ; teklıf ederız.,, asker gônderildigini tekzıp ediyor, 

• İ sında lmralı adasını teşrif ede- E Bu takrir üzerine hatipler ateşin M k yalnız Danzigin zabıta kuvvetlerini 

O 1 B k . : rek tetkiklerde bulunmuşlar- 1 nutukları ile, herkesi ağlatan heye- • • ı • takviyeye hizum görüldiı'"'nü izah e-
sman ı an asının bu senekı • · r;~ 
raporunda Türidyeye tahsis 1 dır. Milli Şefimiz Marnıarada· ı C'anlı hdıtabel~rtle a1n1~tvatana kavu~ul: uza ere erı diyorlar. Fakat alınan haberlere go-

ett•oıw k unda mali ve ilctı di ·- ki seyahatlerine dev;ım etmek- masın an mu eve ı sonsuz sevıncı re Almanlar, hücum kıtalarına men-
ı5. ıs , sa vazı 

1 
t b .. . d"l At t" k'" h yetimiz hakkındaki müşahede ve tedi~ler. Yarın Savarona yatı j • .., e aruz. ett~r ı er. a ur un atıra- sup tayyarec:ilerini de Danzıge gon 

"t 1A 1 . . . takd' . t'k le lımanımızı şerefl,.ndirmeleri i sını tazım ıle andılar. dermektedirler. Bu tayyareciler bll-mu a aa an mazı ıçın ır, ıs ı - ı · 
ibal için ümitlerle doludur. !! v.e kabotaj bayramı .m. u.·.nasebe- 1 Hatayın anavatana kavuşmasını K 1 d B s k' e·· ''k ~ j 1 hassa şarki Prusya tarafından geli-

;;; ı ı l k 1 b k ı ızı or unun u ene ı uyu Manevra arı Bu raporda, geçen sene bütün i ı e yapı aca o .an ll~u deniz E temin eden Milli Şef nönüne derin yorlar. 
dünyayı sarsan, her tarafta banka S yarışlarını . takıp bu:>. urmala~ 1: saygı ve bağlılıklarını ifade ettiler. B 1 k O 1 1 • C d Var-'Vaya lena haberler 
ve ticaret işlerini kötürümleştiren = muhtemeld.ır. Bu takdırde aynı ; Hatay Reisi Tayfur Sökmen de Ha- a tı ev et erı ivar1n a Olacak r 

beynlemilel hadiseleri Türkiyeni i akşam Derınce yoluyla Ankara- E tay mücadele ve kurtuluşunu anla· geliyor 
büyük bir sarsıntı geçirmeden mu~ ya döneceklerdir. ! tan beliğ bir hitabe irat etti. Bu hi- Moskova, 29 (A. A.) - Yüksek Sovyet Meclisi azasın- Polonya gazetelerinin Danzigten al 
vaflakıyetle atlattığı izah edildikten 1 Reisiciimhurumuzun~ bilahare E tabeden sonra Hatayın anavatana ka dan mebus Djanof, Pravda gazetesinde yazdığı bir makalede. dıklan haberlere göı-e, 100 S. A. rad· 
sonra deniliyor kl: l 1An~~.ra?tand~1atay.kı te~rıf cdec~~- § vuş~uğunun kararla tesbiti hakkın- üçler muahedesinin akdi müzakerelerindeki betaetten dolayı yo binasına yerleşmişlerdir. Bunlar, 

"İngiltere i t ğ 16 milyon İn- en umı e ı me te<hr. Bu mu- : dakı takrir reye konuldu. Ve Mecli· . radyonun muhafazasına memur bu 
""l' 

1
. lıkn nk açd.1 

•
1 

10 
.
1 

u nasebet1e Karadeniz seyahatle- = sin müttefikan ayakta verdiği karar, lngiltere ve Fransayı ve bilhassa İngiltereyi şiddetle tenkit lunmaktadır. 
6 • ız ıra re ının mı yon . . . ~ • 
mı.istahsil itlere Hrfedilmiştir ve ~ ~ının gerı kaldıgı anlaşılmakta- § alkışlar ve sevınç avazeleri içinde ederek Sovyetler Birliğinin mezkur m u ah ede n in su- 1 Danzig mezbahası da, gönOllft te: 

dilmektedir. Türkiye dört senelik • ır · 5 kabul edildi. rııtle akdi için sarf ettiği bütün gay-
111
.....,. .=_J ( Scmu Sa. 10 S11. Z) 

yeni bir plan kabul etmiştir. Bu plan i Erdelıte ! Bu coşkun tezahürattan sonra rctlere rağmen esaslı hiçbir terakki tllDI IHUI 
mucibince yeni limanlar yapılacak ı Erd~, 29 (Tan Muhabirin- : Meclis Reisi Abdülgani Fettah, şu elde edilemediğinden şikayet ediyor. 
ve gemiler satın alınacaktır. Alman- den) - Milli Şefimiz bugün 1 sözleri söyledi: Ve bu müzakerelerin bir tarihçesini 
ya da bunu takiben 150 milyon İ ~~var;ıa ~e Erdeği şereflendir- i Muhterem arkadaılanm, yaptıktan sonra diyor ki: 
marklık geniş bir kredi açmıştır. ::: er. at oğleye doğru Erdek· .= , Bu.,.ünkil fevkalide toplanb. Bütün bunlar gösterir ki, lngilte. 

T 
. . . . : ten hareket etmiştir. Halk Rei- : • F So tl l t b. ·· urkıye o kadar genış hır sanayıleş- ·= sicümh .. mızla meclisimiz en ,erefii vazife. re ve ransa vye ere am ır mu-

h k t . . . ded' k' h . uru coşkun teza}Juratla ~ savat esasına davanan bir muaheae me are c ı ıçın ır ı, arıçten :ı 1 A 1 t i · sini yapmış, Ha tayın kopmaz bir .J 

b . k 1 • se am amış ır. yapmak istemiyorlar. Onlar·n istedihi 
ır ço madde erin girmesi güçleş- : parça olarak Anavatana kavu1tu- 1§' 

mektedir. ~111111111111111HHIHllllHIHMlll' tuna ittifakla karar v.,rrniştir. bütün taahhütlerin yükiinii Sov-
"Mamul eşyanın alış verişinde gö- yeni Hatay Teckila+. Bu isabetli karannızdan dolayı yetlerin taşıyacağı bir mukaveledir. 

rülen durgunluk, halkın satın alma 3 hepinizi sevıi ve sayıı ile selim. Kı:z:ılorclunun büyük 
kabiliyetinin azaldığını göstermek- Ankara, 29 (TAN Muhabirin- lar ve tebrik ederim. manevraları ı 
tedir. Bunda hayat pahalılığının da den) - Hatayan anavatana ilhakı Arkadaşlanm, Moskova, 29 (A. A.) -(Havas) Kı. 
buyiık rolü vardır.,, dolayıılyle hükumetin yaphiı ' Hatay Millet Meclisi bütün çn. zılordunun bu sene büyük manevra. 

Bu rapordaki mütaliaya göre idari, adli, her türlü orıanizuyon bpnalannda Anavatana en sadık lan eylulde Leningrat mıntakasın • 
Türkiyenin sanayileşme hareketiyle i,Ieri ikmal edilmek üzeredir. duyıularla bailanmlf, Milli Şef da Baltık devletleri civarında yapı • 
hayat pahalılığı arasında bir irtibat Hatay halkının askerlik işlerine, İsmet İnönilniln yüksek arzulan lacaktır. 1938 de, bundan evvelki bil. 
vardır. Çünkü Türkiyenin sanayileş.- yeni ltir viliyet kurulmasına, ad. dalıilinde hareket etmi1tir. tün manevralar gibi Kief mıntaka • 
me programını mütemadiyen geniş- U kaa'1Dlann tatbik ,ekline, i - Bu, bizim lçln unutulmaz şeref siyle Polonya ve Romanya hudutla. 
)etmesine, ve bu programı muvaffa- d tarzına, İskende - hatıralarıdır. Hatayı kurtaran bil. rı civarında yapılmıştı. Fransız • tn. 

bütün vesaı·tı' ı'l.. yu"kl-rı'mı'z d · ilk ·1· R hed · · kd' · kıyetle ve zamanında tahakkuk et- "' ... e en erın ş ran ve gı ız - us mua esının a ını ge-
rı İşletmesi U. tazimlerimi ifade etmekle mesu. ciktiren Baltık devletleri garantisi 

tirmesine rağmen, sanayi eşyası~n 
pahalı oluşu, memlekette hayat p# 

(Sonu; Sa: 1.J). Sü: 1) 

e devrine dair dum. müzakerelerinin cereyanı sırasın • 
Başvekaletten Tairhi vazifesini ikmal eden Ha • da verilen bu karar çok manalı gö • 
tir. (Sonu: Sa. 10, aü. 2) rülmektedir. 

Almanların mi,.,,.,.,i •evlri10t yaptalılan oe ylbanien bir 
Avrupa harbi patltıtrNUI ihtimal tlalailintle olan Danzi .. fehri 

' • 
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PENCEREMDEN 

Ecnebi 
1 

Mekteplerinde 
Türkçe 1 

Yazan: M. Tur han TAN 1 c iimhuriyetten evvelki yıllar • 
da, meşrutiyet devri ile ona 1 

tckaddjiın eden senelerde umumi bir 
kanaat vardı: Ecnebi mekteplerinde 
Tiirkçe bellcnmez ve o mekteplerde 
okuyan Tiirk talebe, kendi dilini • 
gramer , ·e edebiyat bakımından • u. 
nutnıağa mahkumdur. Bu kanaate 

' 
başka bir kanaat te katılmıştı: Türk 
mekteplerinde ya.hancı dil öğrenil • 
mez!.. Hakikat bu kanaatlere uygun. 
du, kar~ılıklı birer istisna ile! .. 

TAN 

GÜNÜN RESİMLERİ: 

Bu istisna, Galatasaray lisesinde 
çalışkan talebenin • dışarıda ders al
mağa ihtiyaç hissetmeden • mükem
mel surette Fransızca ve Amerikan 
Kollejinde okuyanlarrn da - dikkate 
değer bir şekilde • Tiirkçe öğrenme. 
!erinden doğuyordu. 

Celal Sahir köşesinde mütalea ile meşgul 
Zonguldaklı gençler 

Dün de ekmek ~ini tetkik ile meşgul olan 
lktısat mü,avere heyeti 

Niçin? ... Çiinkii Galatasarayda 
imar Planı 
Tatbikatı hemen hemen bütün dersler Fransız. 

ca okutuluyordu. Kollejde ise Türk. 
çeyi Tevfik Fikret okutuyordu!.. --<>---

Aradan uzun yıllar geçti, devir - Balakhane ve Köprü 
ler değişti, ecnebi mekteplerinde o. • 
kutulan Türkçe dersleri ciddilestiril. y erlerınde Kalacak 
di, nizama ve kontrola bağland~ ve Bir haftadanbe · A ı d b ı k 1 rı n.<::ıra a u u-
o m~ tep erde Türkçe b~ll.enmez ka. nan şehir mütehassısı Pro>t dün Is-
naah orta~an kalktı. Lakın ecnebi ı tan bula gelmiştir. Prost imar müdü
mekteplerınde okutturulmakta bu • rü Hüsnü ile berabe y r B ı _ 
1 T"" k · b . k r a ı ve e e 
unan . ~r çenın • . ugiı~v Ü kontrol. diye reisini ziyaret ederek Ankara-

ler ~ahılınde • temın ettıgi randıman daki temasları ve hazırlamış olduğu 
ne.~ır?._. Bunu ancak muallimler, imar tatbik planı hakkında izahat 
mufettı ·Ier, maarif müdürleri ve vermiştir. Bu izahata nazaran imar 
Maarif Vekaleti, bir de çocuk velile- planının tatbiki tarihinden itibaren 
ri biliyor. Ortada resmi bir vesika ilk beş sene zarfında Eminönü ile Un
olmadığından ecnebi mekteplerle a. kapanı arasındaki ana caddelerden 
liıkası olmayanların oralardaki Türk. yalnız bir tane açılacaktır. Deniz sa
çe ted~isatın ;eri~i ~zerinde bir fi. hilinden geçecek cadde sonraya te
kir edınmelerıne ımkan yoktur. Yal. hir edilecektir. Bu caddenin acılabil
nız biliyoruz ki eski veziyet değiş • mesi, her şeyden evvel iki köprü a
miştir \'e Türkçenin hakkı artık mah. rasında rıhtımın yapılmasma bağlı

fuzdur. dır. Bu itibarla Balıkhane binasının 
Diin elime "İzlerimiz" adını tası. ve Karaköy köprüsünün de simdilik 

yan iki mecmua geçti. ı.11ötedenb~ri yerlerinde kalmaları icap etm~ktedir. 
7.İhnimi gıcıklayan bu mevzu iizerin. Ancak tatbikat planında, Unkapanı 
deki merakını kökünden eridi ve ye. ile Eminönü rasında, geEek açıhı.çak 
rine his!'li bir inşirah kaim oldu. caddenin etrafında, gerekse sahil cad 

Bana ecnebi mekteplerinde oku- desinin sol tarafında yapılabilecek in
hılan Tiirkçenin verimini öğreten şaatın yerleri tesbit edilmiş olduğun
btt mecmualaT 1stanbttldaki Ameri • dan bu taleplere müsaade edilecektir. 
kan kız ve erkek kollejleri talebesi Mütehassıs Usküdar ve Kadıköy 
tarafından neşredilmektedir. :Mesul cihetine ait planının ana hatlarını da 
müdür, katip. idare memuru, mu • ikmal etmiştir. 
harrir hep mektepli. Yalnız matbaa Prost, yaz aylarını Fransada geçir-
mektep dışında . mek üzere pazartesi günü Parise gi

Mecmuaları dikkatle gözden ge • 
çirdim ve İstanhulda çıkan • mektep
lilere ait - mecmuaların hepsinden • 
tertip, tahrir ve basım itibariyle • 
üstün hu1duın. Bu hiikmümün ne ka. 
dar doğru olduğunu kabul etmek i. 
çin mayıs: 1939 da çıkan sayıdaki 
yazıları gözdem geçirelim: 

1 - Felsefeden ne bekliyorum? .. 
Bu yarı ciddi. yarı mizahi bir ya. 

decektir. 

* Belediye muhasebecisi Muhtar, 
Ankaradaki temaslarını ikmal etmiş
tir. Muhtar, bugünkü tnnle sehri-
mize dönecektir. ~ 

Vali ve belediye reisi .Lfıtfi Kırdar, 
dün Taksim bahçesine giderek ora
daki inşaat ve,.ba1'tçenin tanzimin~ ait 
işleri tetkik etmiştir. Lı.itfi Kırdar, 
park kısmının bir an evvr.?l ikmal e
dilip halka açılması için müteahhide 

B~lediye Ekmek işini 
Dün de Tetkik Etti 

Fırıncılarm İddialarma Rağmen Ekmeğin Bugünkü 

Fiyattan Eksiğe Satılabileceği Anlaşıldı 

Dedikodu 
Uyandıran Ölüm 

-o-• 

Bir Doktor İddialara 

Cevap Veriyor 
Balıkesir - Şeref isminde }-ir ço

cuğun, kulağına kaçan taş parçası yü-

Son zamanlarda günün mev:zuunu var şefi Saffet, komisy1Jna su izahatı zünden menenjite tutularak ölmesi, 
teşkil eden ekmek işinin halli için, vermiştir: • ı.;chrimizde bir mesele halini almış
dün de belediyede bir içtima ya- "- Fransada bir çuval buğdaydan trr. Çocuğun berayı tedavi bir dokto
pıl~~ştır. Iktısa~ müşavere heyeti ile ı elde edilen un miktarı yüzde 98 ile ra götürüldüğü, fakat para verileme
Üskudar, ~e-~og~u ve lstanbul Kız yüzde 55 arasında değişmektedir. Ta. diği için doktorların müstacel mahi
Sanat Enstıtulerı pastacılık muallimi biatile yüzde 98 randımanlı unlarda yette olan müdahaleyi yapmıyarak 
Esat Eren, Yeşilköy toh!lm ıslah is- kepek miktarı fazladır. Fakat bu un- küçük hastayı başından savdığı ve ö
tasyonu laboratuvar şefi Saffetin iş- lardaki glüten ve vitamin miktarı lümüne sebep olduğu iddia edilmek
tirak ettiği bu toplantıda ilk evvela daha fazla olduğu için halkın ekse- tedir. Bu şekilde duyulan hadise şeh
fırmcılar cemiyetinin mümessilleri risi bu undan yapılan ekmeği tercih rimizde umumi bir teessür uyandır
davet edilerek, iddialarını bildirme- etmektedir. Bu tercihin sebebi ucuz- mıştır. Gerek vilayet, gerek müddei
leri, kendilerinden sorulmuştur. Fı- luğundan ziyade bu unların daha umumilik, mesele hakkında tahkikata 
rmcılar ekmek narhının tesbitinde e. fazla vitamin miktarmı havi olmala.1 başlamışlardır. Çocuğun cesedine o
sas olarak kabul edilen iktısat müşa- rıdır . Maltim olduğu Uzere vitamin topsi yaptırılmıştır. Bir çok şahitler 
vere heyetinin kararına itiraz ederek hemen kabuğun alt tarafındadır. Bi- clinlenilmiş ve bu meyanda, çocuğa 
dört nokta üzerinde durmuşlardır. naenaleyh onun içinde kalan kabuk bakmadığı iddia edilen doktorun da 
Bunların iddiasına göre ameleye gün- yani kepek miktarı ne karlar çok 0~ ifad~si~c m~rac~at edilmi~tlr. 
de 60 kuruş değil, 80 kuruş yevmiye tursa vitamin miktarı da 0 nisbette Hadısede ısmı geçen doktor, bura
ve bir buçuk kilo da ekmek verilI- fazla olacaktır. Bu itlbcu ıc..ıu- ı.•,..,-.ı~- d~!.i ('.!'ürk Dili) gar,etestne gönder
yormuş. Bundan başka her fırına yev de 98 ve yahut biraz daha aşağı ran- dıgı_ b~r mektupta, he~ hangı_ . bır 
miye 100 kuruş müteferrik bir mas- dımanlı unlarla yapılan ekmeklari hekımın, mu.~yenehanesın~ getır.ılen 
raf lazımmış. Ayrıca bayatlayıp ta bugünkü fiyattan daha ucuz satmak hastal~rd~n ucret al~ası me~leki .ve 
ertesi gün bir kuruş noksanile satJ. mümkün olacaktır., kanunı bır hak oldugunu,, soylejık
lan ekmekler de hesap edHecek olur- Iktısat müşavere 'heyeti, bu izahat ~en ~.o~ra:. fakirlik iddia~mın, ço~u
sa, bütün bu masraflarla ekmeğin bu üzerine yeniden ikinci nevi ekmek gun olumunden sonra meydana <;ı;rn
günkü narhla satılması mümkün de- mevzuunu da ele almıya karar ver- rı!dığını, kendisine müracaat edildiği 
ğilmiş. miştir. zaman böyle bir şey söylenilmediği-

Iktısat müşavere heyeti fırıncıların ni, kaldı ki, çocuk kendisine getiril-
bu iddialarını tesbit ettikten sonra TAV Z 1. H diği vakit kulağındaki cismi ecnebi-
bunJarın doğru olup olmadığını anla- nin, cahilane şefkat hislerile kurca-
mak için tetkikata lüzum göstermiş- Bazı Istanbul gazetelerinde, Top- lanmak yüzünden gayri kabili ihraç 
tir. Heyet bu husustaki tetkikatını hanedeki Ford müessesesi tarafından bir vaziyette bulunduğunu, buna rağ
hafta içinde ikmal ederek pazart~si satılmış bir kısım malların gümrük- men elindeki biricik aletle taşı ku
günü tekrar toplanacak ve o gün kati ı ten çıkarılmalarında bir takım yol. le1ktan çıkarmıya çalıştığını, fakat 
kararını verecektir. suzluklar olduğundan bahseden neş- aletinin bozulduğunu ve kullanıla-
Ekmeğin buğday fiyatına sattlabi. riyat görülmüştür. maz hale geldiğini, ameliyatla taşı 

n . Neşeli bir iisli'ıpla yazılmış ve 
HKendini bil!" vecizesine bai!lan -
mıştır. 

2 - Sehrap ve Rüstem. 

Şehnamenin meşhur kıssasını .. 
fakat İngilizceden alarak • anlatan 
urif bir yazı. Anlaşılıyor ki talebe • 
den olan muharrir Siret Balmumu. 
t!U, oğlunu bilmeye bilmeye yarala. 
yan ve öldiiren Riistemin, büyük şa. 
Jr Firdeninin kaleminde tablolaşan 
o hazin talisizliğini bütün şiiri ile 
kavramıştır. 

leceği hakkında ortaya atılan fikir et- Ambarlarını temizlemek gayesi!~ çıkarmak istediğini, lakin çocuğun 
rafındanda ayrıca tetkik!~r yapılacak yukarda sözü geçen müesc;esece, 1929 babasının buna razı olmadığmı, Is
tır. Düne kadar varılan neticeye gi.i- - 31 model otomobil ve kamyonlan- tanbul gibi vesaiti bol bir yere 10-
re. ekmeğin bugünkü fiyatından 20 na ait parçalarla, kalöriler, ocak kü· cuğun hemen nakli hakkındaki tRv
para noksanile satılabileceği anlaşıl- lü, boş damacanalar, tahta sandıklar, siyesinin de dinlenilmediğini ve bii· 

Zonguldak Halkevinde mıştır. deşe ve sairenin satılığa çıkarıldığı tün bunlardan dört gün sonr:ı çocu-
Celcil Sahir Köşesi Ancak ekmek imalatı makineleşti- doğrudur. Ford müessesesinc·e hiç bir ğun ölüm haline gelince Balıkesir 

tenbihlerde bulunmuştur. 

Armağan Yencrin Atatürk ıçın 
ytikselttiği hasret sesini, Perihan E
ralpın bilyUk baba mensur~sini oku. 
yup geçtikten sonra (Kadızade Ru -
mi) başlıklı yazıya geliyoruz ki Ta • 
rık Gökmenin kaleminden çıkmış ve 
on beşinci asrın en büyük riyaziye • 
cisi olan Türk Kadızadenin hayatını, 
eserlerini anlatmakta bulunmuştur. 

En iyi tarihçimizin beğeneceği bir 
~azı. Aferin Tarık Gökmene demek. 
ten kendimi alamadım. 

Kağıdının, resimlerinin güzelliği 
bakımından (Albbm) de sayılması 
mümkün olan mecmuada Zafer Tul
ganın 'Ümit ile kısmeti, Nazan Yene
rin nefis bir yazısı, Hamit Özgörenin 
güzel bir tercümesi, Orhan Batının 
bir mensUresi, Halil Özbaşın P astöre 
ait bir sayfası var. Bunları demir ve 
kömür, Poriklesin bir nutku, Aşkın 
Evi, Nikbin ve Bedbin, Bethovenden 
karde~leriııe mektup. Bir Millet Ses
lendi. Fizik hakkında, Hayattan par
calar. Neticeı1iz kalan mnhabhet. Ha. 

(Sonu: Sa. 6, sü. 4 de) 

Zonguldak (TAN) - Merhum rillr ve bu imalat üç dört noktada ce- ticari kıymeti olmıyan bu eşya, ma. hastanesine kaldırıldığı anlaşıldığını 
Zonguldak mebusu Şair Celal Sahir medilirse o vakit hem ekmeği huğ- halli bir firmaya transit ve gümrüği1 iddia ve ifade etmektedi.1'. 

Erozanın refikası bayan Sevim, şai- day fiyatına satmak mümkün olacak- alıcıya art olmak üzere topyekun to
rin pek çok olan gazete ve mecmua tır, hem de halka daha sıhhi ve daha nu pek cüzi bir bedel ile satılmıştır. bir yolsuzluk olmuşsa, bunun ne 
kolleksiyonlarmı Zonguldak halke- mugaddi bir ekmek yedirmek müm- Alıcı da kendi gümrük komisyoncu
vine hediye etmiştir. Ev, bayan Se- kün ohıcaktır. !arı vasıtasile ve gümrük memurla
vime bir teşekkür mektubu gönder. Dünkü toplantıda. ucuz halk ek • rının murakabesi altında gümriik 
miş ve hediyeleri, açtığı Celal Sahir 

1 

meği çıkarılması da mevzuu bahis ol- muamelelerinin ifasını deruhte et. 

Ford müessesesi, ne de o müessese

nin herhangi bir müstahdemile altı-

köşesine koyup, herkesin istifadesi. muştur. Bu mevzu etrafında YeşH- mişti. 
ne arzetmiştir. köy tohum ıslah istasyonu laboratu- Bu muamelenin ifasnda herhangi 

S U A · L . ·~, 
. . 

S - Saçları beyazlatacak kim. 
yevi bir madde var mıdır? Bu 
madde kullanıldığı zaman saçların 
hayatiyeti müteessir olmaz mı? İs
tanbulda bu işleri yapan müesse. 
seler var mıdır? 

C - Saçları beyazlatacak kim. 
yevi maddeler de, ispenciyari müs 
tahzarlar da vardır. Bunların saç. 
ların hayatiyeti üzerinde müessir 
olmadığı iddia edilmekteyse de bu 
iddialara iltifat etmemek lazım • 
dır. Saçın rengini gayri tabii şe -
kilde değiştirmek saçlar için mu • 
zırdır. Sertleştirir, dökülmesine, 
vaktinden evvel beyazlanmasma 
ve hayatiyetini kaybetmesine se -
hep olur. istanbulda bu işleri ya • 
pan müesseseler vardır. Ekser ber 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

herler bu usulleri bilirler. · 

• 
S - Askeri liselerin senelik 

ücreti ne kadardır? 
C - Askeri liseler ücretli de. 

ğil, meccanidir. 

• 
S - Validebağındaki Prevan. 

toryoma fakir ve hasta bir üniver. 
site talebesini meccanen alırlar 
mı? Nereye müracaat etmelidir? 

C - Buraya girmek için Maa .. 
rif Vekaletine ve müessese mü -
dürlüğüne müracaat etmek lazım. 
dlr. Muayene neticesinde mikrop 
bulurlarsa Maarif hastayı Prevan. 
toryoma almaz, diğer mevcut 
müesseselerin kaffesinden istifa • 

de ederek meccanen tedavi ettirir 

• S. - Yüksek tahsilimi ikmal i. 
çin li!'le olgunluk imtihanına gi
rersem, yalnız edebiyattan mı im
tihana tabi tutulurum, yoksa fen. 
den de imtihnn ederler mi?. 

C. - Yalnız edebiyattan da ol
gunluk imtihanı verilebilir. Fakat 
tıp, yüksek mühendis veya fen fa. 
kültelerinden birinde tahsil yapı
lacaksa fenden imtihan vermiş ol-

mak şarttır. 

• 
S. - Tiirkiycdc kaç tane Arna. 

\'Ut vardır? 
C. - 22754 Arnavut vardır. Fa. 

kat bunların ancak 1349 u eski Ar-

kası yoktur. 
Ford Motor Company Exports ine. 

Tophane. 

' ' 

C E:V'·A P 
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• 
navutluk hükumeti tebaasındand.ı. 

S. - Gazi Enstitüsünde nehari 
olarak okumak nıUmkün müdür? 

C. - Mümkündür. 

• S. - Tatil ntevsiminde lisan 
tahsili için Fransaya gitmek müm
kün mi.idiir ve orada lisan öğrete. 
cek müessese var mıdır? 

C. - Vardır. Fakat istifade et. 
mek te, döviz bulup Fransaya git. 
mek te müşküldür. Türldyede bu' 
ihtiyacı karşılıyacak mü-
esseseler varken, buna ıp da 
yoktur. Üniversit~e .ıJpn ~ları 
başlamıştır. 

30 - 6 - 939 

Denizbank 
Tarihe 
KarıŞtı 
--0-

y eni Teşekküllerin 

Dün 

Edildi 

Kadroları 

Tebliğ 
Muhabere ve Münakale Vekili Ali 

Çetinkaya bugun öğleden. evvel ls
tinye doklarını gezmiş ve alakadar .. 
lardan icap eden malumatı aldıktan 
sonra, bazı dlrektüler vererek mer· 
kez liman reisliğine gitmiştir. Oğle
ye kadar orada meşgul olan vekil, 
öğleden sonra da yine merkez liman 
reisliğindeki dairesinde çalışmıştır. 

Bu arada Devlet deniz yolları umum 
müdürü Ibrahim Kemal Baybora dev 
let liman işleri umum müdürü Raufi 
Manyas ve deniz münakale dairesi 
ve zat işleri müdürleri de merkez li .. 
man reisliğinde toplanarak geç vakte 
kadar çalışmışlardır. 

* Denizbank bugün son gününü ya;;. 
şamaktadır. Yarından itibaren lAğve
dilecek olan bu müessesenin yerine 
Münakale Vekaleti Deniz yollan U
mum Müdürlüğü ile, Miinakale Ve
kaleti Liman işleri Umum Müdürlü· 
ğü faaliyete geçeceklerdir. 

Bu münasebetle, dünden itibaren 
bilumum vapurlardan bir kaç ay ev
vel konulmuş olan (Deniz bank> ın 
ilk harilerinden yapılmış olan forslar 
sökülmiye başlanm1ştır. Dün Kara
deniz vapuruna eski Deniz yoIIarmm 
iki çapa ve bir ay yıldızdan mürek
kep olan forsu konulmu ş, Trak va
purunun baş tarafına da ayni fors iş
lenmiştir. 

Diğer bütün vapurlarda forslar en 
kısa.. bir zaman içinde deği~tirilecek-
" ...... 

Dün Muhabere ve Mi.inakalt? Ve
kaletince tasdi kedilen kadroları De
nizyolları ve liman işleri umum mü
dürlüklerine tebliğ ohınmuşlardır. 
Her iki umum müdürlük te tebell~ığ 
ettikleri kadrolar üzerine bugün me· 
murlarına tebligatta bulunacaklardır. 

JI. 
Devlet liman işleri umum müdür· 

lüğü teftiş heyeti reisliğine Reşat 
Yılmaz, fen heyeti rı?isligine mühen
dis Naci tayin olunmuşlardır. 

Liman işletme müdürü Zihni, ve
kaleten Izmir liman işlP.ri müdürlü
ğüne gönderilmiştir. Trabzon liman 
işleri müdürlüğüne, Istanbul limanı 
işçiler servisi müdürü Kemal asale· 
ten tayin edilmiştir. -

Bugün yapılacak tebligat üzerine 
1 temmuz cumartesi günü bütün me
murlar yeni vazifeleri bacşrnda bulu
narak faaliyete geçmiş olacakların -
dan Denizbank memurlarından olup 
ta tayinleri geciken memurların h:ı· 
kiki miktarları da anlaşılmtş olacak
tır. Açıkta kalacak olan memurlar 
hakkında kanunun mahsus madde .; 
sindeki hükümler tatbik edilecek. ba
zıları da yeniden ve ihtiyaç görülc!.f!.: 
ğü takdirde vazifeye a1ınacaklardır. 

TAKViM ve HAV A 

30 Haziran 1939 
CUM A 

6 ıncı ay 

Arabt: 1358 

Gün: 30 

Cem. evvel: 12 
Gilneş: 4.32 - Öğle: 
İkindi: 16.lB - Akşam~ 
Yatsı: 21.48 - İmsak: 

Hızır: 56 
Rumi: 1355 
Haziran: 15 

12.17 
19.05 
2.11 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan a

lınan malumata göre, hava yurdun Trak
ya, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde çok 
bulutlu ve mevzlt yağışlı, Cenup Doğusu 
ve Akdeniz kıyılarında açık, diğer böl
gelerde umumiyetle bulutlu geçmiş, rüz
gArlar bütün bölgelerde Şimalt istikamet
ten, Trakya ve Ege bBlgelerinde kuvvet
lice, d\ğer yerlerde orta kuvvette, Ege de• 
nizinde Şimalden mutedil fırtına şeklinde 
esmiştir. 

Dün İstanbulda hava ekseriyetle bulut• 
lu gcc:miş. ri.izgfır Şimı:ıli istikametten s9' 

niyecd 5 - 7 metre hızla esmiştir. Sıı9t 
14 te hava tazyiki 101G,2 milibar idi. Sll' 

hunet en yüksek 29.6 ve et\ cl'iişü~ 21,0 
santigrat ol::ırnk k:ıydecUlmlştir. 
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'asan: Otner Rıza DOGRUL 

., hambeflain, Daladier, Chur • 
--' chill ıihi sulh cephesinin ö • 

lhıli devlet adamlannın son gün • 
•de söyledikleri nutuklara bakılır
bunlann daha fazla bir ihtai' ma-

yetinde olduiu ıöze çarpar. Bu ih
ırın manası ıayet sarihtir, o da yeni 

Gizli Tutulan Mülakat 

3 

C.lEK 
Ayyaşllğı 
Önlemek için! 

Yazan: 8. FELEK 

Rakının maalesef hayli taam .. 
milm etmiş bir afet oldutun• 

ıörmek için Yeıilay cemiyetinin kıla 
vuzluiuna hacet yoktur· 

.. ur tecavüz hareketinin Dlutlak ve 
muhakkak bir harp çıkaracağıdır. Bu 
ihtara lüzum gösteren en mühim a -
mil, Alınanyanm Danslı üzerine yü. 
rümesi ve burada bir emrivaki yap. 
ması yüzünden mühim bir mesele · 
çıkmıyacajı hakkında Almanyada 
günden (Üne kökleşen bir kanaatin 
hüküm sürmekte olmasının müla • 
hasa eclilmesidir. 

ı Hitler - Mussolini 
Buluşma.sını lngilizler 
Meydana Çıkardılar 
Gizli Görüşmede Mussolini 'nin Hitlere 

itidal Tavsiye Ettiği Söyleniyor 

Genç ihtiyar, kadın erkek bu :seh. 
ri, bu sulu beliyı, yudum yudum, 
kadeh kadeh, bardak b a r a a k, 
şi19 tite hatti fıçı fıçı içmektedir. 

Bu bedmeatlliin neticesi olarak 
ctlrümler, cinayetler, cinnetler, hiya
netler ve çefit çefit ince hastalık • 
tar içtimai bünyemizi hırpalamakta 
ve aile ocaiJ.nı yer yer söndtırmek. 
tedir. 

Bunun böyle olduju aa1ihl7etll 
makamlarca görilldiljil için rakıma 
kolayca tedarik edilememesi çarele. 
ri derpif edilmekte bulunuyor. Sa • 
kının büsbütün yasak edilmesi im. 
kanı olmadıiı için bunu burada sik. 
retmiyorum. Gilya btiyiik bir haJat 
unsuru imit ıibi üzerine titredijimls 
bu mundar ve katil içkinin zararllll 

tahdit için derecesi yani sertliti la • 
dirilecek ve küçük titeler yerine da
ha pahalı olsun diye büyük ıiteler • 
de satılacaktır. 

Almanyada bu kanaatin hüküm 

allrmekte olması yüzünden yeni bir 

emrivakiin baş göstermesi takdirin. 

de ne olabilir? 

Ya Lehliler mukavemet eaerler 
ft bu takdirde büyük bir harp ko • 
par. Yahut Lehliler İngiltere ile Fran 
aanın yardımına güvenerek boyun 
elene bu suretle Alman tahakkü • 
mtlne tabi olurlar ve bu yüzden sulh 
cephesi yıkılır ve İngiltere ile Fran
A tecrit edilmiş bir hale dü99rler. 

Almanyada hüküm stlrdQii IÖY· 
]enen kanaat karıısında bu iki şıkkı 
•öırönilne ıetirerek vaziyet almak 
prekleıtiii ıayet aıiklrdır. 

Bu vaziyeti alacak olan devlet • 
ler, bilhaua İngiltere ile Fransadır. 
Bunlara di119n vazife, Danzig hakkın 
tla Almanyayı tfiphe içinde bırakma
maktır. İnıiltere ile Fransanın bu 
hususta birletik olduklan katiyetle 
anlatdıyor ve bu yüzden ıerek İnpl. 
tere ve ıerek Fransadaki mesul ri • 
ealin, efkln umumiyelerine Dan • 
ıdgin kıymetini anlatmaia en bil • 
J'tlk ehemmiyeti veriyorlar. 

Lehistan Cümhurreisinin bu me. 
sele hakkında dtln söylediği nutuk 
ta bu 31"olda •tılan en mühim adtm • 
lar arasındadır. Bu nutuk Danzig 

~ --- --
nıanyaya iadetlen ibaret olmadıjuıı, 
meHlftin bütün Lehistan iktisadi 
hayatım Almanyanın hakimiyetine 
Yermek olduiunu, ve Danziı ile ko. 
rldorun Lehistan için bir hava ve 
güneı meselesi sayılması lazım ıel. 
ditinl anlatmıştır. 

Biltiln bu teıebbilslerin hedefi, 
sulh cephesinin uyanık olduiunu ve 
Dandate bir emrivaki yapmanın bir 
Avrupa harbi çıkaracağını açıkça 

göstermek, ve bu suretle mihverci • 
leri hayallere kapılmaktan alıkoy • 
mak ve •ulhfl korumaktır. 

Acaba 'bu tep'bbtisler, Almanya 
içinde köklepnekte oldutu söylenen 
kanaatin, tehlikeli bir ı;naceraya a -
tılmasına karp ıelir mi? 

Yoksa Almanlar, yeni ve silratli 
bir darbe ile bir ı, bapracatnıı, 
demokrasilerin ıeçen vakalarda ol • 
dutu gibi: 

- Hele bir daha bir teY yap ta 
ıörilnlln! .• 

Tanında tekdirlerle iktifa ede • 

ceklerini sanarak tekrar ileri atıla. 

eaklar mı! 

Buıtıntln en mühim ve en nıe • 
raklı meaeteal budur. Sulh cep.besi 
muhakkak ki biiyilk bir imtihan ge. 
ffrınektedir. Bu imtihanı muvaffa • 
kıy~tle Pçirmek, sulh cepbesiııin o. 
tortteslni bütün A vrupada sağlamla. 
racak ve zorbalık devrine bir Diba. 
yet verecektir. 

onun için vaziyet son derece ger. 
sfndir. Ve her taraf dört ıözle bu 
ıinir ınllcadelesinin neticesini bekle
mektedir. 

BUtiln dünyanın ve bütün insaD• 
htın uınidi, sulh cephesinin bu buh
ranı en büytlk ınuvaffakıyetle g~ir
mesindedlr. Çtinkil muvaffakıyetsiz
lik ıorbahiııa nıuvaffakıyeti demek 
olur. 

Hitler Çingeneleri 
Tevkif Ediyor 

Viyana. 29 (A.A.) - (Havas)· 
Bugun Viyanada çingeneler arasında 
toptan tevkifat yapılnuştır. Bunların 
e}tserisi Slovakyalı Ve Burgealandlı 
dır. 400 kişi yakalarımı, ve Rossan
baurtde hapishanesine 16nderilıniştir 
Bir kısmı da Dechan lecernmü kampı
na ~01uııınuştur. 

Umk Şarktaki kan,ıklıklar dolayısiyle büyük devletlerin 
nüfuz mıntakalannı gösteren harita 

Sovyet-Japon 
Gerginliği 

Londra. 29 (Hususi) - Mussolininn geçen nazar günü 
Hitlerle görüştüğü hakkında yapılan neşriyat, Romanın res
mi mahafili tarafından tekzio edilmediği gibi teyit de edilme
mektellir. Görüşme haberini Taymis gazetesi meydana koy-
muştur. 

Mezkur gazete İtalyan gazetelennın gecen hatta zarımda 
Snvor Mussolininin nerede bulunduğunu günü gününe anlat

Amerikada 
Gümüş Fiyatları 

iki Gün l~inde 

iki Defa indirildi 

tıkları halde geçen Pazar günü nere
de bulunduğundan b8.hsetmedikleri
ni ilave etmiştir. 

Bir rivayete göre Sinyor Mus
solini, Hitlere itidal tavsiyesinde bu
lunmak ihtiyacını hissederek bu giz
li mülakata lüzum görmüştür. 

İtalya hava müsteşarı General 

Volle'nin Mareşal Göring ile iki ta

raf hava kuvvetleri arasında teşriki 

mesai yapılan anlaşmalardan sonra 

vuku bulan bu mülakata ehemmi-

Tanıdıtım bir ayyaı bu tedbirleri 
işitmiş, bana geldi: 

Sovget Mümessili 
TokgodanAgrılıgor 

Vaşington, 29 (A. A.) - Hazine, 
ecnebi gümüşünün satın alma fiya. 
tını ons başına 40 çentten 38 buçuk 
çente indirmiştir. 

Bu indirme, iki gün içinde yapı-

- İyi. Hoı! Hani 'biz de mem • 
nun detiliz bu zıkkımdan ama bir 
kere ki müptelhı olmufUZ. Allala 
kurtanın! Llkin rakının zararım tala 
dit için derecesini diitürmek aksi bil' 
tedbirdir. Zira sert rakı ile fiç ka • 
dehte keyif olan adam hafif rakı de 
altı kadeh içecek ve daha çok para 
sarf edecektir. 

yet verilmektedir. Şitelerin büyütülmesine gelince; 
Mülakatın hakiki hedefi anlaşıl. Meyhanede kadehle içki içmeyenle. 

mamakla beraber mihver devletleri- rin çoğu en ufak boy bir şi99 rakı a
nin şefleri arasında bu sırada gizli lıp evinde içer. Bu tite bitince soka. 
bir mülakatın vukuu, bütün siyasi ta çıkıp bir şite daha almaia ya tl • 
mahafili birdenbire faaliyete geçir- şenir, yahut da bakkal kapadıil içia 

lan ikinci indirmedir. Hazine erkanı, 
bu ameliyenin esbabı ne olduğunu 
söylemekten imtina etmektedirler. 

Tokyo, 29 (A. A.) - (Domei) Sov. kumeti, Tangçeu Misyonunun Japon Fakat salahiyettar mahafil, Ameri • 
yetler birliği maslahatgüzarı Smeta. tayyareleri tarafından bombardıma- kan gumüş siyasetinin ne olacağı 
nin, hükumeti tarafından geri çağ - nı üzerine protestan papası Caswell hakkında kongre tarafından bir ka -
nldığını ve 5 temmuzda Tokyodan ile refikasının ölümünü, Tokyo nez- rar verilmeden evvel, memlekete 
av.nlacağını bugün resmen Japonya dincl~...nr.otesto edccektlr • ...nu-11~-!J..u~··4Aııu.ı mıkill.r~ ec el/ ümü ü it
n1ll'ıcı,te-nezareum: oııaumı~m. to, Hankeudaki Japon konsolosunun hal edilmek suretiYJe dampıng yaPiJ-

Bu haberi veren Domei ajansı bu İngiliz konsolosuna teessürlerini be- masına mani olmak gayesinin takip 
geri çağırma hadisesinin sebebi he- yan etmiş olmasına rağmen yapıla • edilmekte olduğunu söylemektedir -
nüz bilinmediğini ve maamafih Sov. caktır. ler. 
yetlerin siyasi vaziyetinden ileri ============================= 
geldiğini ilave eylemektedir. 

Hava çarpıfmalan JevamJa 
Moskova, 29 (A. A.) - Bugün de 

15 Japon • Mançu tayyaresi avcı tay 
yarelerinin himayesinde Buir bölge. 
sinde Mogol hududunu aşmıştır. Ja. 
pon tayyareleri, hava topları ile Mo
gol • Sovyet tayyarelerinin mukabe
lesi üzerine muharebeye girişmeden 
Mançuriye dönmüşlerdir. 

Mogol hava topçusu iki Japon 
tayyaresi düşürmüştür. 

Uzak Şarkta · lngiliz. • Fraıuız 
müdalaaaı 

Singapur, 29 (A. A.) - Uzakşark. 
taki Fransız filosu kumandanı ami • 
ral Decoux, bugün Röyter muhabiri. 
ne yaptığı beyanatta şöyle aöylemiş. 
tir: 

lngiltere Almanyaya 
Bir Muhtıra Verdi 

Berlin, 29 (A.A.) - tngıliz sefiri, 
Hariciye Nezaretine, Ingiltere hükü
metinin bir muhtırasını tevdi etmiş
tir. Bu muhtıra, Almanyaya yeni bir 
deniz itilafı akdine rrfi.itealliK olup, 
Jngiliz siyasetinin Almanyayı çember 
içine almağı asla istihdaf etmemekt.:? 
olduğuna dair Almanyaya teminat 
vermektedir. 

Ingiliz memorandomunda ezcümle 
şöyle denilmektedir: 
Almanyanın Avrupanın her nere

sinde olursa olsun bir harbe girmesi 

İngiliz • Alman deniz itilafının 

bahri vaziyette bir istikrar unsuru 
olduğunu ve her türlü faydasız silah. 
lanma yarışına mani olmakta bulun
duğunu ilaveye lüzum görür. 

Diğer taraftan Alman hükumeti, 
İngiltere hükumetini kararını ver -
meden evvel vaziyeti tetkik etmeğe 
davet eylememiştir. 

İngiltere hükumeti. Alman hüku
meti ile birlikte sağlam bir esasa 
müstenit açık ve kati bir anlaşmaya 
varmak imkanını tetkik etmeğe a -

"İngiliz - Fransız müdafaa kon • takdirinde Ingilterenin behemehal made bulunmaktadır. 
feransı, tam bir muvaffakıyetle ne - Almanyaya karşı hasmane bir hattı İngiltere hükumeti, bilhassa aşa. 
ticelenmiştir. Bu konferanstan ah • hareket kabul etmesi mevzuubahıs 

ğıdaki noktalan bilmek arzusunda. 
nan neticeler, muhakkak ki, Uzak • değildir. 

dır: şarktaki vaziyet üzerinde büyük bir İngiltere hükumeti. Almanya ile 

miştir. Hertaraf uyanık davranmıya 
en büyük ehemmiyeti v-9ıınekte ve 

ck:nokrasiler sulh cephesinin en mü
him imtihan ile karşılandığına bük-

metmektedir. 

lzmitin Kurtuluı 

Bayramı 

Izmit, 29 (A.A.) - İzmit'in kur
tuluşunun 19 uncu yıldönümü dün 
coşkun merasimle kutlanmıştır. Şeh 
rin methaline güzel bir takı zafer ya 
pılmıştır. Şehir bayraklarla süslen
mişti. Saat 8.30 da halk, mektepli 
ve sporcular takı zaferin bulundu
ğu yere toplanmış bulunuyorlardı. 

Bu sırada Türk askerinin İzmite gi
rişini temsilen şehre dahil olan kah 
raman bir kıta askerimiz halkın şid 
detli alkışları arasında takın altın

dan geçmiş ve bunu müteakıp mek
tepliler, sporcular, bütün teşekkül

ler ve halk oradan Cümhuriyet Ala
nına giderek Ebedi Şefimizin heyke 
line çelenkler konulmuş ve bunu 
müteakıp muntazam bir resmi geçit 
yapılmıştır. Kafile alandan doğruca 
şehitliğe giderek İzmitin kurtulu
şunda şehit düşen kahramanların 

mezarları ziyaret edilmiş ve çelenk
ler konulmuştur. 

tesir icra eyliyecektir. Bütün esaslı harbetmek şöyle dursun, diğer mil- 1 - Alman hükumeti, böyle bir 
noktalar üzerinde anlaşmaya varıl • letlerin hukukunu münsifane nazarı itilaf akdi maksadiyle ne zaman mü-
mıştır. Fransız ve İngiliz baş kuman itibara almak suretiyle İngiliz • Al- zakereye girişmek arzusundadır? Yucıoslav Münakalat Nazırı 
danları, yakında buluşarak fikir te- man münasebatını iki memleketin 2 - Yeni itilafın meriyeti zama. Belgrat, 29 (A.A.) - Münakalat 
atisi yapacaklar ve bugünkü vaziye- ihtiyaçlarının mütekabilen tanınma. nında onun feshi veya tadili halleri- Nazırı, B. Mehmet Spaho. vefat et-
ti tetkik eyliyeceklerdir. sı esasına istinat ettirmeyi daima ve ni derpiş edecek ve her iki tarafca miştir. 1883 tarihinde do~muş olan 

Kanadanın protatonı kuvvetle arzu etmiştir. Ve halen de 1 muvafakat edilebilecek ne gibi mad 1 mumaileyh, Bosna Müslüman cemaa-
Ottava , 29 (A.A.) - Kanada hü. bu arzudadır. deler teklif etmek ~asavvurundadır? tinin reisi idi. 

• 
• 
• 

----------------

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
Alınanya Ağustosta büyük manevralara hazırlanmak
tadır. Bu manevralara 1,500,000 asker iştirak edecek· 
tir. Manevralar Garp cephesinde yapılacaktır. 

* JaponYanın Ağu•to• ortalarına doğru Çintleki 
bütün İlntiyazlı mıntalıalan İfgal edeceği, ve ora
da ln6iltere Amerika rJe Fransanın müasa tica· , . 
rİ imtiYGzlarını ilga eJecefi haber verilmektedir. ,,. 
Usak Şark hldiselerinin Bitlerin pllniyle alüadar ol-
4'1" ulatılnııştır. Bitlerin planı hakkında ıu malu
.-r verilmektedir: Bitler, Uzak Şark hidiseleri tngll
tereııia AvruPada elini kolunu bağlıyacak bir hale ıe
Uneiye kadar bekıiyecek, sonra derhal Danzid IŞ1al 
..tecekttr. İşnlden evvel 72 azasının 70 l Nazi olan 

• 

• 
rı 

· / 

Danzig ayanı tehrin Almanyaya ilhakını ilin edecek
tir. Bu takdirde Polonyalılar derhal Danzlıe ytlrüye
ceklerdir. 

"" Sovyet Ru•ya, lngilterenin Uzalı Şarlıta talıip et-
mekte olduğu hath hareketi dilrlratle talıip et
mektedir. Chamberlain, mütecavizlerin maele
leri kuvvete müracaat eJerelr halletmelerine mü
saade etmiyecefini ilan edip duruyor. Uzalı Şarlı 
hôtliaai, Rusyanın namnnJa, 6a, iddianın ne de
receye iratlar Joiru olduğuna meydana ~ 
calr olan bir imtihan mevzuadur. ln.atere, Japon 
tehdüli karf1anda yumUfC1rsa, Sovyetlerin ittüa
ln imzalamamalan ihtimali bile vardır • 

bu anuaunu tahakkuk ettiremez. 
.LAldn küçflk fite piyasadaa kal • 

kar da yerine büyük p,eler kaim o. 
lursa içecek adam, tlte btiytidil 41,_ 
rakıdan vu ıeçmez. Ne yapar yapar 
bir büyük> tfte alır. Yine evine ~Ur. 
Başına oturup içmeie baılar. Ejer 
bir küçük titellk ımldar içer de ıe. 
ri kalanını ertesi akpma saklar diye 
düşünüyorsanız rakı içmek, •YY81 
ve akıamcı olmak ne demek olduiu
nu bilmiyorsunuz demektir. Önünde 
şi19si olan bir ayyaf onu bitirmetlen 
zor kalkar. Ktiçük bir şişe ile çakır 
keyif olan akşamcı bu sefer btlytlk 
şişe ile zlburna sarhoı olduiu slltl 
her akşam içkiye verdiji para nuk. 
tan da aile bütçesinin zararına ola. 
rak artar. Onun için rakının kolayca 
tedarik ve isillılik edilmesini önle • 
mek mabediyle alınan bu tedblrt. 
• izahatımdan anlapldıiı üzere .... 
kat ve yanhıtır. 

- Eh! Senin fikrince ralmma L 
nüne ıeçmek için ne yapmab? 

- Vallahi, bunu bana sormak hL 
raa Abes olur ama aklıma ıelenl aöy. 
liyeyim. Bir kere prap ve bira sf bl 
içkileri çok ucuzlatmah; rakıyı 4a 
o nisbette pabalılaştırmah. Adeta 
lüks içkiler derecesine çıkarmalı. 

İnıilterede oldutu pbi pce 1Ut 
on buçuktan soara meyhane .,. lo. 
kantalarda rakı sattırmamah. 

Bir okka patatea satın alamHıla
mız pazar lflnl~ bile inhisar ...... 
desidir diye kolayca tetlarlld küll o. 
lan rakı satlpnı milim tak7ldata 
tibi tutmah. O dereee ki; bir ma • 
halle bakkalı, bir tfittinetl, hatta 1lb 
manav dükkanında bulmunan bbd 
olmasın! 

Böylece 'belki yüllle yirJni bet o. 
tuz, önüne seçilebilsin! 

Bulgar Baıvekil 
Berine Glclyor 

Sofya, 29 CA.A.) - B. Köeelva
nofun bir kaç aydanberi mukarrer 
olan Berlln seyahatinin tarihi Tem
muz batlangıcı olarak tesblt edll
miftir. Bqvekil, 3 Temmuzda Sof. 
yadan aynlacalttır. Mumaileyh, Ber 
Unde ilç gün kalacaktır. 

Telavlvcle S.lkaıtlar 
Kudüs, 29 ( A. A. ) - Bu sabah 

Telaviv clvannda yapılan suikast -
lerde 12 Arap olmilf ve 4 Arap ya -
ralanmıftır'. Ateş eden mütecaviz • 
lerdea eberlsl Avrupalı kıyafetin • 
de ildi. 
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.M. ah.keme ı er ele-

Sofu Hırsız Mahkemede 
Eski Sinop Evkaf Müdürü Camiden Papuç 

Çalarken Yakalandı ve Dün Mahkum Oldu 
Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 

sulh i.ıçiıncu ceza mahkemesi dün E
min Ali isminde bir hırsızlık suçlu
sunun duruşmasını yaptı. Polisin ha
kim huzuruna çıkardığı bu adamın 
ayagı çıplak, başı kabaktı. Elbisesi 
pejmurde idi. Saçları kırçıl sakalları
na karışmıştı. 

Hakim tahkikat dosyasını tetkik 
ettikten sonra iddiayı kendisine tek
rarladı. Hüviyetini tesbit etti. 

Suçlu: 
- Ben 1301 doğumluyum. Sınopta 

ev!<af mtidıirli.ığü yaptım. Yüksek Ti
caret mektebinden mezunum, diyor
du. 

Iddia edilen suç ta şudur: "' 
Evvelki gun, müezzin :Fatih camii 

minaresinde akşam ezanı okumuş, a
şağı inmiş, cemaatle namaz kılını
yormuş. Emin Ali, bu cemaati kaçır
mamak için koşa koşa camiye girmiş. 
!kinci rekatta namaza yetişmiş ve 
tekbir alarak hemen secdeye varmış. 
Böylece birinci rekatı bitirmiş. 1-
mam ve cemaat ikinci rekatın secde
sine varınca Emin Ali de alnını yere 
kor gibi yapmış ve sonra başını kal
dırarak etrafı tetkik etmiş. Bütün 
başların secdede olduğunu görünce, 
ayakkabılıkta duran bir yeni ayak
kabı ile şapkayı hemen almış \'e ka
pıya doğru ilerlemiştir. Emin Alinin 

Bir Kızın Yolunu 

Kesmi,ler 

bu hareketi, en arkada namaz kılan 
mi.ıezzin Mahmut Esadın nazarı dik. 
katini çekmiş, fakat nnmn.tı bozmak 
istememiş. Imam selam verir vermez 
hadiseyi kayyum Süleymana söyle
miş ve hemen dışarı fırlamışlar. O 
sırada cemaatten Hüseyin: 

- Eyvah bizim şapka ile ayakkabı 
gitmiş, demi~. 

Mahmut Esat, genç ve dinç bir de
likanlıdır. Emin Alinin peşinden ye
tişmiş Ye yakalamış, hırsıı; yakalan
dığını görünce yalvarmıycı başlamış: 

-- Allah aşkımı beni bırak. Bir 
daha senin camiin semtine u&tramam. 
Tobeler olsun. Bir daha uğrarsam ... 
Beni polise teslim etme ... 

Kayyum Suleyman da gelmiş, iki
si de ellerinde çaldığı şapka, ayak
kabılarla beraber Emin Aliyi yaka
lıyarak polise teslim etmişler. Suçlu 
mahkemede kendisini mticlafaa eder
ken ağlıyor ve: 

- Bay hakim, ben çalmadım. Bu 
şapka ile ayakkabıyı kendimin zan· 
nettim, diyordu. 

Ayaklarının nasırı bu sözleri tek
zip ediyordu. Ilkbahardnnberi Emin 
Alinin ayakları ıskarpin görmemişti. 

Hakim şahitleri dinledi. Suçunu ~a
hit gôrdu. Kendisine iki ay hapis ce
zası verdi ve tevkif etti. 

Babasını ve Kardeşini 

Öldüren Adam 
Yenibahçe civarında oturan Şöhret Geçen sene Kuruçeşmede babası 

isminde 18 yaşında genç ve çok gü- Hacı Şevketle kardeşini tabanca ile 
zel bir kız, evvelki gün gece saat öldüren Zekinin muhakemesine dün 
23,30 da Şehremininde ziyaret ettiği 1 ağır ceza mahkemesinde devam edil
bir arkadaşından dönüyormuş. Gura-1 di. Zeki geçen celsede: 
ba hastanesinin yanından geçerken, - Babamın ve kardeşimin asıl ka. 
Hasan, Cahit ve Htiseyin isminde üç tili şimdi hayatta bulunan kardeşim 

genç, kendisine musallat olmuşlar ve 

ona: 

- Brr otomoome yarım saat geze
bilir miyiz, demişler. 
'kız, gece hiç tanımadığı adamlar

dan aldığı bu gar!p teklif karşısın

da bağırmak ve istimdat etmek iste
miş. Gençler dil tecavüziinıi el teca
vüzüne kari..ır uzatmışlar, Şöhretin 

kollarını, bacaklarını sıkmışlar. 

Sıddık idi. O gim-hor 'Jdıruıl oldür-

dükten ve bana iftira ederek beni ya-
kalattıktan sonra Kuruçeşmede bir 
meyhaneye gitmiş, arkadnşlnrına ra
kı ziyafeti çekmiş, eğlenmişler-. Bun-

ları müdnfaa şahidi olarak dinleme
nizi rica ederim, demişti. Dün mah
kemede gösterdiği müdafaa şahitle
rinden Tevfik, Hafız Tahsin ve Hü
seyin kaptan dinlendiler. 

Bunlar: 
-Kuruçeşmenc mcynane bile yok. 

Sıddıkın kardeşinin ve babasının ta
butu kaldırılırken rakı ziyafeti ver. 
dığlnden de bizim haberimiz yoktur, 

dediler. Muhakeme dosyanın tetkiki 
için tehir edildi. 

Türk Milleti 
Hürmete L~yıktır 

Şiddetli Yağmurlar 
Kırklareli, Nazilli ve Söğüde Zarar Verdi 

RADYC . . 

Bir Isveç gazetesinde Lektör Hjer
tin adında birisi Türkiye hakkında 

1&$.!!)l"\'1 asılsız ve yersiz 
iddiaları ihtiva e
den bir yazısı çık
tı. Yazı intişar et
tiği vakit Isveçte 
bulunan Istanbul 

Kırklareli (TAN) - Bir aydanbe
ri devam eden yağmurlar, çiftçinin 
yüzünu güldürmüştür. Bu sene mah. 
sulün ve bilhassn pancarm geçe 1 yıl

dakinden fazla olacağı anlaşılmakta
dır. Maamafih yağmurlar, ba~ı yer
lt::rde zarara da sebep olmuştur. 

Kocakemik etrafında düşen dolular, 
zeytin mahsuliine zarar vermiştir. E
hemmiyetli bir hasar yoktur. Bilakis 
bahçe ve tarlalnr, bu yağmurlardan 
biiyiik fayda görmüştür. 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiyc Radyodifüzyon Post 
Türkiye Radyosu Ankara Rad 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 

T. A. Q. 1D,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. 81,70 m. 9456 Kes. 20 

üniver.:;itesi'Edebi
yat fakültesi pro
fesörlerinden Fon 
Aster'in refikası 

Bayan Dixelui; bu 

Kırklareli - Lüleburgaz yolu, ge. 
çit vermez bir hale gelıniştiı.·. Evvel
ki gün cenubu garbi istikametinden 
müthiş bir fırtına ile Jel<?n yağmur, 
yarım saat kadar devnm etmiş, bir
çok evlerin saçaklarını sokmüş, cam. 

yazıya cevap ver- !arını kırmış, biçilmiş ekinleri da
mic:tir Bayan Fon Aster ce•·abında 

~ · " ğıtmış, fidanları kırmış, dere boyun-diyor ki: 
, . . daki sebze bahçelerini mahvetmiş, 
'Turkıvede takriben iki buçuk se. ,, t 1 f el ğ' · k t • on ı.ıeş e c on ıre mı yı mış ır. ne bulundum. Bu zaman içinde Turk I 

milletine çok hürmet etmek lazım Söğüt (TAN) - Bir ayclanberi din 
geldiğini öğrendim. Bilhassa Atatiir- miyen yağmur ve dolu, kasııbamız ve 
kün hariku18dc eserini gok takdir e- civarındaki bağ ve bahçelere zarar 
derim. Ujertin, "Türkiye seyyahlar vermiş, dert• boyundaki bahçeleri sel 
için elverişli bır yer değildir .. diyor. bnsmıştır. 
Bu hüküm hem hak:;ız, hem de tama- Kasabamı;ı:ın içinden geçen dere ü
mHe yanlrştır. Türkiycde seyahat cok zerindeki asırlık köprü, seller tara
zevkli bir şeydir. Hjertin'in dedi~i fından yıkılmış, sürüklenmiştir. 

gibi Türkiyede polis takayyüdatı yol- Nazilli (TAN) - Şimşekler, gök. 
cuları sıkıştırmaz. Bu takayyüdat bel gürültüleri vl? ~iddetli rüzgarlar arn
ki her yerden daha iyi ve naziktir. sında yağan yağmurlardan bir çok 
İngiliz muharriri Morton ve Isveçin seller gelmiştir. Dereköy çayı ile Bü
ilk sefiri Vallenbcrz yazılarile Hjer. yükmergen, Yaşmaklı, Kestel, Kuyu
tin'e çok güzel cevap vermişlerdir. calt, Fl'Slek çaylarından taşan sular, 
Hatta sefir 12 senelik sefaret haya- Tunısıllıda ve Arslunlıdn bir çoı< ev. 
tından sonra da Türkiyeyi terketme- ]erin içine girmiş, Arslanhda ihtiy'1r 
miş, düne kadar da orada kalmıştır.,, bir kadın boğulmak tehlike~i geçir
Bundan o::onra Bayan Aster. Hjertin miştir. Mergen çayı, sel halinde güzel 
gibi bir alimin Türkiyeyi görememe- köye kadar uzanmıc;tır. 
sine çok acıdığını söylemektedir. Bazı ağaçları riızgar devirmiştir. 

SAT 1 Ş 

Yıldırım ve Kaza 
Ölümleri 

Orhaneli (TAN) - Birkaç köy a
rasında kurulmakta olan Cumapaza. 
rı mevkiindeki meşe ağacının altına 
sığınarak yağmurdan korunmak is. 
teyenler feci bir akıbete uğramışlar. 
dır. Düşen yıldırım, bunlardan M. 
Demirci köyünden İbrahim oğlu 327 
doğumlu Ahmet Çam ile Semerci 
köyünden 324 doğumlu Cemal Gülçi 
öldürmüşti.ir. Dursunbeyin Araklar 
köyünden Hasan Kafadar ile Adil, 
hafif surette yaralanmışlardır. 

Ayni yıldırım, 33 koyunu da öl. 
dürmüştür. Keles nahiye merkezinde 
Ali oğlu 50 yaşlarında Ali Çalım, ye. 
diği mantardan zehirlenerek; 18 ya. 
şında Ali Terim de, kiremit ocağın. 
da kazdığı toprağın yıkılmasile nltın. 
da kalarak ölmüştür. 

Rüıvet Ala n Muavin 
Dün asliye ikinci ceza mahkeme

sinde hnncı Hasandan ta:dp memuru 
polis Cemal \'asıtasile beş lira rüş\'Pt 
aldığı i<ldia edilen Cibali komiser 
muavini Ulvinin muhakP.ınesine de
vam edildi. Müddeiumumi iddiasını 
söyliyerck cezalandırılmasını istedi. 
Muhakeme miidafaa için başkıı bir 
giıne bırakıldı. 

i LAN 1 Üniversiteden 20 

Kız Talebe Londraya lstanbul Dördüncü ic ra Memurluğundan 
' 

Gönderilecek 
Mehmet Hüsnü tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24117 ikraz No. 

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 

Iktısat fakültesi talebelerinden 20 ehlivukuf tarafından (3731) lira kıymet takdir edilmiş olan Boğaziçinde 
kız 1 Ağustosta Londrada bulunmak Sarıycrde Dere sokağında eski 56 yeni 100 taj. 78, 80 kapı No. lu bir ta
ve yirmi gün kalmak üzere üniversi- rafı Temiz Hanım kerimesi Zatiye hane ve bahçesi, bir tarafı Fatma ve 
te tarafından Ingiltereye bir tetkik Melek hane ve bahçesi ve bazım Tayyibe hanesi, bir tarafı bostan sokağı, 
seyahatine gönderileceklerdir. Seya- ônü Dere sokağı ile çevrili iki kısımdan ibaret ahşap hanenin evsaf ve 
hate iştirak etmek için iyi İngilizce rnesahası asağıda yazılıdır: 
bilmek, Türklük ve talebelik.şerefini Halen 80 kam No. h kısım: 
kusursuz temsil edebilmclt meziyeti- Zemin Kat: Zemini çimento şanlı bir taslık , bir mutfak ve mutfağın 
ni luıi~ olmtıl.ı: 1Eı'l.ımrhr 'l'alin!Pr. mii- .. ~ .......... 41 .. l.ir nmnn odn ve ayrıca bir kapı ile geçilen diğer bir ta lık üze· 
racaat etmiye başlamışlardır. Dekan- - rinde bir heni, bir mutfak odunluk, komurluk ve bir dolaptır. 
lık bunların arasından yirmi kız se- Birinci Kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir heladır. 
çecektir. Gideceklerin yaşının on do- İkinci Kat: Bir sofa üzerinde iki odadan ibarettir. 
kuzu geçmemiş olmasına da dikkate- Halen 78 ka!lı No. lı kısım: 
dilecektir. Zemin Kat: Zemini tahta bir oda, bir mutfak, bir ta~lık odunluk, kö-

Seferberlik Müdürlüğü 
Vilayet seferberlik şubesi rniidi.ir

lüğüne tayin edilen Kuşadası kayma
kamı Nail, dün şehrimize gelerek ye
ni vazifesine başlamıştır. 

Bir Sarhoş Mahkum Oldu 
Manav Mevlüt, evvelki gün kafayı 

çekmiş, gece Tepebaşındaki Halk bah 
çcsine gitmiş. Halkın rahatını boza
cak hareketler yapmış, bagırmış, ça
ğırmış, yumruk sıkmış. Bahçenin di
rektörü Bay Mehmet yanına sokul-

mürliik ve bir heladır. 

Birinci Kat: Bir sofa üzerinde bir oda ve bir beladır. 

İkinci Kat: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir heladan ibarettir. 
Umumi Evsafı: Haneler ahşap olup arkada içinde kuyusu ve muhtelif 

cinsten meyva agaçları bulunan bir bahçesi vardır. Elektrik tesisatı 

mevcuttur. 
1\Icsahası: Umum sahası 415 metre murabbaı olup bunun 207 metre 

murabbaı bahçe bakiyesi üzerine bina inşa edilmiştir. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahnsı yazılı gayri menkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuştur. 

Cuma, 30. 6. 1939 

12 30 Program 12,35 Türk müziği 
13 Mcm1cket sa t ayan, Jans ve 
oroloji haberleri. 13. ı5 - 14 Müzik 
rış ı k program - Pl ) 

19 Program. 19.05 Müzik (Melodil 

Pi.) 19.15 Türk mOziğl (Fasıl h 

20 Memleket saat ayarı, ajans ve 

orolojl haberleri. 20.15 Konuşma (H 

lık spor S<'l'visi) 20,30 Turk m.üzlğl 
eserleri beste, semai ve şarkılar) 

Konuşma. 21.25 Neşeli plaklar - R. 

Orkestra programının takdimi -
Strau ve cserlert hakkında. 21.45 

zik (Radyo Orkc trası - Şet· Praeto 
1 - Richard Strauss - Ser~ad 18 n 
U saz için, op. 7. 2 - Richard Stı 

- "Le bourgeois Gentılhomme", silit 
kcstra için, op. GO. a) l inci perde u 
turu b ) Mcnuet c) Esk rim hocası ç) 

zılerln sahneye çıkı ı ve dansı d) Lu 
nin Menuetl e) Courante f) Klcont 
sahneye çıkışı g ) 2 inci perde uv 
(İntermezzo) h ) Zıya!ct (Zıyafet m 

ve aşçı yamağının dansı. ) 22.80 M 
(O~ra liark ıları - Pl. ) 23 Son ajans 

berlcrl, zira at, c ham, tah\ ıllıt, kamb 
nukut borsası (fiyat ) 23.20 MuzJk ( 
band - Pi.) 23.55 - 24 Yarınki pro 

Ö LÜM 
Merhum Ali Hamdi Paşıı keri 

si, merhum Raşit Bey halilesi, 
kirdağ mebusu Bay Cemil Uybay 
validesi salihatı nisvandan Bayan 
tice Müfide müptela olduğu ha 
lıktan kurtulnmıyarak rahmeti r 

mana kavuşmuştur. Cenazesi 30 
ziran cuma günü saat 11.30 da 
nerbahçede Belvu karşısında 97 
lu köşkünden kaldırılarak namıızı 

zıltoprakta Zühtü Paşa C'lmiinde 
lındıktan sonra Edirnekapıdaki 

makberesine defnedilecektir. Me 
rahmet eyliye. 

Istanbul ikinci üW meınurlu 
U.«.ı,.t. J.~ ı'Jı.ı ..... ... ~"....... ... --.. 

de~ Boğaıın9a mukim J\c~myan 
radeder şirketinin tasfiye edilec 
bir malı olmadığından iflasm 
panmasına mahkemece 28.6,939 ta 

hinde karar verildl~i ilan olun 
(18861) 

İstanbul ikinci iflas memurluğu 
dan: 12.8.934 tarihinde iflasına ka 

verilen Murat oğlu Hacı Yuva 
tasfiye muamelesi bitm'ş olduğ 

dan iflasın kapanmasına 28.6.939 

rihinde mahkemece karar veril. 

olduğu ilan olunur. (18858) 
k 

--------------------~~ 1 L A N 

Kızcağız avazı çıktığı kadar ba. 
ğırmış. Nihayet Mehmet isminde bir 

çocuk bunu duymuş ve koşarak Ye
nibahçedeki kahveciye haber vermiş. 

O da bekçiyi haberdar etmiş. Bekçi 
Veysi ile kızın dayısı hadise yerine 

koşmuşlar. Uç genci tecavüz halinde 

yakalamışlar. Meşhut suçlara bakan 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza haki

mi, dün bunların duruşmalarını yap
tı. 

lstanbul Adliyesinde 

Yeni Tayinler ' muş: 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 10/ 7/ 939 tarihinden 
ıtibaren 934 3530 No. ile İstanbul dördüncü İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malümat almak istiyenler işbu şartnameye ve 934, 3530 dosya No · 
sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin '1.ı 7,5 nisbetin
de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Mad
de 124). 

Hali tasfiyede Istnnbul Esnaf B 

kasının son toplantısının devamı . 

Suçlular kendilerini müdafaa eder
lerken: 

- Biz oradan geçiyorduk. Kız bi
ze laf attı. Beraber gezme teklif etti. 

Biz kendisine tecavuz etmedik, di

yorlardı. 

Münhal bulunan Asriye dördüncü 
ceza hakimligine, Bursa ceza hıikimi 
Burhanettin Oken, Çatalca müddei
umumiliğine Konya Aksarayı miid-

deiumumisi Necmettin Oraş. İstan
bul mahkeme azalığına Gümüşhane 

Cümhuriyct müddeiumumisi Sıtkı 

Benk tayin ve nakledilmişlerdir. 

Burhanettin Okcn, eskiden uzun 
Hakim şahitleri dinledi. Suçlarını seneler Istonbul müddehmumi mua-

sabit gördü. Hasana bir ay, diğerleri- vinliğindc ve mahkeme azalıklarında 

ne on beşer gün hapis cezası verdi ve bulunmuştur. Yeni hakimlerimize 
t ecil etti. muvaffakıyetler temenni ederiz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü . lla~ları 

- Kuzum demiş. şöyle bir köşede 
istirahat etseniz olmaz mı? 

Mcvhit bu r:.lldahalcyj hakaret say 
mış ve bağırmış: 

- Ulan seni şimdi olduğun yere 
mıhlarım. 

Polise müracaat edilmiş. Mevliıt 

gelen polise de hakaret etmi;?. Di.ın 
meşhut suçlara bnkan Sultanahmet 
sulh üçüncü ceza hakiminin önüne 
çıkarıldı. Hakim suçunu sabit gördü. 
Kendisine 30 gün hapis, 30 lira ağır 
para cezası ve•di ve tevkıf etti. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahipleı inin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masra
fa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerilc 'birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satlş bedelinin paylaşmasın
dan harir kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesi
ni okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 10/ 8/ 939 tarihinde Perşembe giinü saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 

1 kıymetin j(, 75 şini bulmaz veya satı;;; istiyenin alacağına rüçhanı olan 
ı diğer alacaklar bulunup ta bedel bunların bu ga~ri menkul ile temin 

edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya cıkmazsa en çok arttıranın 1 1 - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikası için bir adet oto
matik Parfiks zımba makinesi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat teminatı 225 liradır. 
III - Eksiltme 12/VII 1939 Çarşamba günü saat 14 te Kaba taşta leva

zım ve mi.ıbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Sirkeci • Florya 

Tren Tarifesi • 
Sirkeciden Floryaya 

6,20 - 6,55 - 7,40 - 8,20 -
9,10 - lo.oo -1 ı.oo - 12.10 -

·' taahht.idli baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 25/ 8/ 
939 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü ic
ra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bu gayri menkul ile temin edilmiş alacnkları mec-

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Münakasaya girmek istiyenler fiatsız tekliflerini bir hafta evvc
Jine kadar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulü
nu mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler c-o 7,5 gi.ıvenme paralariyle birlikte tayin 
olunan gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. (4478) 

1 13,15 - 14,00 - 14,50 - 15,40 -
16,20 - 17,10 - 17,35 - 18,05 -
18.40 -19.15 - 20,05 - 20,40 -
21,20 

Floryadan Sirkeciye 
6,20 - 7,33 - 8,15 - 8,53 -
9,33 - 10,18 - 11,03 - 12,08 -

13,13 - 14,23 - 15,13 - 16,13 -
Bilecik Vilciyetinin Veıirhan Köyü Muhtarhğından : 16,53 - 17,43 - 18,28 - 18,58 -

Köyümüze getirilecek içme suyuna sarfedilmek için celbi takarrür l9,33 - 20,08 - 20,33 - 21,13 

eden 2040 metre demir borunun Gı.imrük resminden muafiyetine Bile- ilave Posta 
cik Vilayeti idare heyetince 6 6/ 939 Tarih ve 320 5 390 sayılı karar Yalnız pazar günii Floryadan 
sadır oldugundan mezkur 2040 metre demir borunun Vezirhan istasyo- Sirkeciye saat 21 ,53 te bir iliıvc 
nunda teslimi şartlle tarihten itibaren 20 gun müddetle münnkasaya ko- postas ı vardır. 
ııulduğundan talip olanlann beher metresini kaç kuruştan teslim ede- I ._ _____________ _ 
eeğinı mektupla dairemize bildirmeleri ilan olunur. "4751" 

:.""- ---· ~ .. -=: - -

1 

muundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
muhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olsa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en s;ok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen giinler için % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmııksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı, 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını venniye mec
burdur. Miiterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gös
terilen tarihte İstanbul dördüncii icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (4716) 

)1 

mak üzere 19 Temmuz 939 Çarşar 0 

gtinii saat 13 te Meydancıkta 1\iısra 

oğlu hanındn banka merkezinde (8 

•a] 
}anılacağı ve ilişiklileriJı gelmey 

ilan olunur. na 

-------------·aı 
St eno • Daktilo Aranıyoik 
Türkçeden maada ingiliZCe ve~d 

mancayı da iyi bilen bir btıYan dı 
loya ihtiyaç vardır. Bu bilgiyi e 
olanların ııufassal mektupla GaP"1 

da 1055 No. Ju posta kutı.ISUna at: 
maları. ak 

----------- ------ee 
Istanbul ikinci iflas rnelllUrlu,aşı 

dan: 17 .6.939 tarihinde iflı:i.SJlla kıti~ 
verilerek işi biten BeyoğJıında ıı 
faturncı Nikola Gulandris hakln•ğı 
ki iflasın kapnnmasınn 28 6.!.139 
hinde karar vcrlldıği ilfın oıu--g 
(18860) r i 

--------------------.----"tle 
Istanbul ikinci iflas meırıurh.•n 1 

dan: Kadıkoyı.inde Caferaga ~ !; 
lesinde oturmakta ve evveice z; ltar 

ticaretile işitigal etmekte iken iıe 1 

na karar verilip 19.5.939 tari~ eı 
iflasın açıldığı ilan olunan M laı u~ 
Cemal hakkındaki iflasın kaldırık ft 

sına ve borçlunun serbestçe tasır vı 
. J'&P 

fu için malların kendisine ıa ö• 
29.6.939 tarihinde karar vcrilc\da~ 
lan olunur. (18859) ha, 
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TAN 
AsoNE BEDELi. 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 
750 " 
400 .. 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 

2800 Ki'. 

3 Ay 
1 Ay 

1500 
800 
300 

.. .. .. 
Milletıerarası posta İttihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet eıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değişürme:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul füı\·esi llızımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

HCikimiyet Başka. 
iş Beraberliiji 

MI Başka 
riu Türk • İngiliz ve Türk • Fransız 
efe anlaşması üzerine Alman ga • 
~u İn zetelerinden biri giltere ,.e Fran. o 
ve sanın artık Anadoluda hakimiyet 
Te iddiasında bulunmaktan vaz geçtik-
11) lerini yazıyor. • 
e'n Bu bir Alman göriişüdü.r. Nazi 
m Almaoyanın nazarında rnüsavi hak. 
üz 
ilt larla çalışan, müsavi milletler yok-
h tur. Hakim millet, ve esir millet var
iy dır. Almanya ile iş yapan, Almanya 
a ile münasebette bulunan hiç bir mil-

ra let onunla müsavi olamaz. O hakim, 
karşısındaki esirdir. Değil Orta Av. 
rupada ve Balkanlardaki küçük 
milletlere, değil Almanlara nazaran 

m çok geri olan .şark milletlerin~, fa • 
'I kat müttefiki Italyaya karşı bıle ha. 
d kim bir vaziyet alınış değil midir? 
H Onun için Nazi J\lmanya, İngil -
st tere ile Türkiye. ve Fransa ile Tür • 
a kiye arasrndaki ittifakı anlamıyor, 
h bunU bir efendi ve uşak anlaşması 
F olarak görüyor. Ve bilhassa Arap 
N meınleketıere bunu böyle gösterme. 
1' ğe çalışıyor. 
il tşte Almanlarla anlaşamadığımı. 

zın sebeplerinden biri de budur. 
" 'l'ür~ ve Türkiye biitün tarihi baya. 

tınd• bir gün uşak muamelesi gör -
lllei' tah:\mmül etmerniştir. Bütün 
tariJıinde Türk efendi olarak yasa • 
..... ~ ...... ' '"" ıvu..1.uu ,,u1.u.a . .1t!.rte munA~t!:-

b 1>etlerinde daima nıüsavi muaınelcsi 
e yapmış ve kendisine müsavi muame. 
besi Yapılmasınd• ısrar etmiştir. 
r • 

Dün Ronıanyada kaplıcalara gi -
den bir dostumuz bize vedaa geldi. 
Havret ettik. Yalova ve B\ırsa gibi, 

ütiin dünyanın gıpta ile bakacağı ve 
'tmeğe can atacağı iki modern, her 

türlü konforu havi su şehirlerimiz 
ururken, bir Türk vatandaşının Ro. 
anyaya kadar gitmek Hhmetin; 
atlanması hem hoşumuza gitrnedi, 
em bunu aklımız almadı. Kendisine 
bebini sorduk, cevap basit oldu: 

- Fiyat farkr. Ve ilave etti: 
- Yalova hakikaten cennet gibi 

ir su şehri oldu. Geçen hafta dok • 
rların tavsiyesi üzerine gittim. Fi
tlan tetkik ettim. Termal otelde 
nyo ile beraber günde yedi liraya 
kın bir masraf yapmak lazım. Bir 
kalsam bana 200 liradan fazla bir 
srafa mal olacak. Halbuki Roman. 
da hangi su şehrine gitsem, gün • 
masrafım üç lirayı geçmiyor. A-

iıla tam bir misli fark var.,, 
Haksız değildi, zaten hükumetin 
bunu nazan dikkate alarak Ya. 
ada fiyatllll'I. indirmek için tetki
a başladığını öğrendik. Yalovayı 
ikaten vatandaşlanmızın istifa • 

edebUecekleri bir su şehri olarak 
atmak için, fiyatları indirmeğe 

yaç vardır. 
' ~ ... • 
le Tatili 

\ 

ıcaklar birdenbire bastırdı. Şe
içinde çalışmak hayli zorlaştı. 

öğle zamanı insanlar yerlerin. 
kımıldamaktan çekiniyorlar. 
akat hayat durmuyor. Alışve • 
evaın ediyor ve herkes buranı 

terliyor. Her sene konuşulan 
tatili meselesi bu sene ohun tat. 
dilemez mi? Bütün Balkan ve 
pa ınemleketterinde tatbik sa • 
bulan bu uıuJ Türkiyenin sı • 

birleri, bilhassa İstanbul, İz • 
e Ankarada büyük bir ihtiyaca 
verecektir. 
leyin iki saat tatil, bütün \•a • 
lara sıcak günlerde istirah t 

TAN 

ü lhve® ırc·ü o C®ırü n 
VC®nü Ha~oırllogo 

p a.risin intıbaına göre, 
Italya ile Almanya ha

zırladıkları planın son rötüş
lerini yapmaktadırlar. Planın 
hedefi A vrupada büyük bir 
buhran yaratmak ve temmu
zun sonlarına doğru demok -
rasileri adamakıllı tehdit et -
mektir. 

Alman, Italyan, hatta lspanyol 
askeri şefleri mütemadiyen birle. 
şerek konuşuyorlar. Bu konuşma. 
ların geniş ölçüde bir tehdit baş. 
langıcı olduğu şüphe götürmez. 

İngiliz • Fransız • Rus konuş • 
f 

rnalarının emekleye emekleye yü. 
rümesine rağmen Hitler ile arka. 
daşları Rusyanın demokrasiler le. 
hinde müdahale edeceği kanaatin. 
dider. 

Sebebi, Rus iktısadi sisteminin 
şefi Nikitin'in Lehistanla en ge • 
niş ölçüde iktısadi münasebetler 
tesisine memur edilmesidir. 

Nikitin Rusyanın en nüfuzlu 
adamları arasındadır. Ve Rus ik -
tısadiyatının üstadı azamı sayıl -
maktadır. 

H itler mahafilinin kanaatine 
göre, Rusyanın bu iktısadi 

teşebbüsünden sonra Lehistana 
karşı Almanya tarafından herhan. 
gi bir iktısadi hareketin vukuuna 
imkan yoktur. Almanyanın aske. 
ri iktısadiyatçılarına göre, Rusya 
ile Lehistanm iktısaden anlaşma. 
lan, hem askeri, hem iktısadi be. 
raberliği üade eder. 

Lehistanm Faris sefiri de, Rus. 
yanın Lehistana askeri müzahere. 
tinden emindir. 

Alman ordusunun iktısat dai • 
resi Bitlere verdiği raJ>9rda, "Le • 
ıııı.uın. n.usya aslterı ıKtısadıyau 

Varşovada doğmaktadır" Diyor ve 
bu Rus. Leh müzakereleri Sov • 
Yellerin demokrasilerle bareber 
harekete karar verdiğine delil sa. 
yılıyor. 

Hitler mahafiline göre, Rus • 
İngiliz • Fransız müzakereleri ka. 
ti bir safhadadır ve Avrupanın şar. 

YAZAN 
TABOUiS Madam 

L'oeuvre gazetesinin ıiycui muharriri 

kında tesanüt bahsi iki hafta ev. 
vel kararlaştırılmıştır. 

1 ngiliz • Fransız • Rus anlaş. 
ması, Hitleri, İngiltere ile 

Fransayı en uzak yerlerden tch -
dit için teşvik ediyor. 

Berlindeki yabancı müşahit _ 
ler, amiral Hoersterin Almanya • 
dan Japonyaya gizli bir memuri • 
yetle gönderilmesinin sebepleri 
hakkında dikkate değer rnaltımat 
almışlardır. Bmılarm anlayışına 

göre, Hoerster. Hitlere gönderdiği 
son raporlarda fevkalade nikbin _ 
di ve Japonya ile Almanya arasın. 
da askeri bir ittifakın yapılabile • 
ceğini bildiriyordu. Bundan baş • 
ka Her Hitlere Japon ordularının 

hancı imtiyazların kaldırılmasını 

kabul etmiştir. 

1 talya da, Almanyanın .Japon. 

ya ile yaptığı faaliyete iş • 
tirak ediyor. Ve Japonyadan geri 
kalmak istemiyor. 

Paris mahafiline nazaran, Kont 
(;iano, son Japon taarruzlarını tc. 
min için çok çahşmrş ve bu suret. 
le bazı.Avrupa meselelerini mih • 
ver lehinde halledememek yüzün. 
den Mussoliniden gördüğü tevec • 
cühsüzlüğü gidermek istemiştir. 

Türkiyenin demokrasilerle anlaş -
ması, Bel_gradın tereddütten kur. 
tulmamasr, :rv1ısırın yeni bir vazi. 
yet alması, bu meseleler arasında. 
dır. 

on ağustosa kadar tedafüi bir vazi. Ciano, derhal Fon Ribbentro. 
yet alarak bütün Çin limanlarını pu faaliyete geçirmiş ve İtalyanın 
ve İngiliz _ Fransız mıntakalarının Tok f · · d J h · · yo se ırı e aponya arıcıye 
abloka edileceği bildirilmiştir. 

Nazırı Ari ta üzerinde tesir yapma. 
Amerikan mıntakalarına ge • 

ğa koyulmuştur. 
lince; bunlara karşı menfi boyko • 

İtalyan gazetelerı, J aponıarın taj ile iktifa edilecektir. 
son faaiiyetlerini methetmekte Vt Hulasa Japonya ağustosun on 

beşinden evvel mihvere iltihak et. İtalya, Japonyanın zaferi üzerine 
miyecektir. Çünkü Japonlar o za. Asyada mühim tavizat alacağına 

mana kadar Çindeki ordularının inanmaktadır. Hatta İtalyanlar da. 
istiklalini korumak fikrindedirler. ha şimdiden Uzakşarktaki İngiHz 

Japonlar, Çindeki bütün kuv • müstemlekelerini paylaşmak için 
vetleri için merkezi bir levazım Japonlardan söz almak istiyorlar. 
heyeti vüeude getirecek ve bu le. Diğer taraftan Almanya Arap 
vazım teşkilatının deniz muvasa • devletleriyle teşriki mesai için ge. 
lalarına lüzum görmiycrek ordu. niş bir plim hazırlamakta, bu da 
yu beslemesini ter:ıin edecekler - Fransayı endişeye düşürmektedir. 
-iir_ Haziranın 17 sinde Hitler, Su. 

Japon askeri partisi>ıP. f!Örı> ch~-n._.:.....,-"d: A r:.ı.bistan mümccsili ilo iki 
uaLU hareKet, demoKrasileri Çine defa görüşmüş bulunuyor. İlk gö. 
bir takım büyük seferi heyetler rüşme bir saat devam etmiş, ikin. 
göndermeğe mecbur eder. ci görüşme bir buçuk saat sür • 

Her Hitler amiral Hoerster'iı. müştür. 

planını tasvip etmiş, Japonyaya Arap mümessili Hitlere şu su-
yeni askeri heyetler gönderilme • alleri sormuştur: 
sini istemiş. ve Japonya ile · Alınan- "Niifusunun ;\'Üzde elliden faz • 
ya arasındaki askeri ittifakın im- lası arap olan memleketlerin A-
zası gününde Çindeki bütün ya. rabistana dahil olduğu Almanya 

ile mihver tarafından kabul o. 
lunuyor mu? 
inıiltere ile Arabistan arasında 
bir harp vukuu takdirinde Al • 
manya maddi, askeri, siyasi mü. 
zaherette bulunınağa hazır mı.. 
dır ve bunun şartları nedir? 
Filistin meselesinde Almanya 
yahudilere karşı Araplarla bir. 
likte harekete hazır mıdır? 

B u ziyaret Göbels ile Heim • 
lerin uzun mesaisinden son. 

ra vukubulmuştur. Ya9ancı mü • 

şahitlere göre Her Hitler. Alman. 

yanın ve mihverin Arabistan ile 

himayeli bir ittifak akdi için esas 

• itibarıyle hazır olduğunu söyle • 

miştir. Bundan başka Hitler, Arap 

murahhasına harbin yakın olduğu. 

nu anlatarak Araplara mütehas • 

sıs, muallim ve erkanıharp veril • 

diği takdirde çete harpleri yapma. 
ğa hazır olup olmadıklarını sor • 

muş, Arap mümessili bütün bun • 
ları efendisine bildireceğini anlat. 
mıştır. 

Diğer taraftan Almanya, Şili. 

den en büyük manganez imtiya • 
zını almıştır. 

H itlerin A vrupadaki faaliye -
tine gelince, bunun bir hay. 

li tesirli olduğu göze çarpıyor: 
Macaristanın mihvere iltihakı 

işinin yavaş yavaş ilerlediğini gö. 
ren Hitler. hücum kıtalan lideri 
Lorenzi, kültür cemiyeti tesis et
mek üzere Macaristana gönder • 
miş, Almanyanın Sofya sefiri ise 
Bulgaristan hükumetinin Antiko • 
mintern pakta iltihakını umduğu. 
nu söylemiştir. 

Bütün bunlarla beraber Sig. 
frid hattı üzerinde tahşidat yapıl. 
ması, İtalyanın Arnavutlukta 150 
bin asker bulundurmağa ve Al • 
manyanın buraya mütehassıslar 

ve tayyareler göndermeğe karar 
vermesi Parisin mihverciler tara • 
fından, yeni bir tehdit hareketi 
vukubulmak üzere olduğuna inan. 
masına sebep oluyor. 

BALTIKTA VAZ.IYET 
Almanyanın Şimali ve Merkez.l 

isveçten satın aldığı çelik bu deniz 
yollariyle gelir. Almanya, her ne 
pahasına olursa olsun bu deniz yol
larını açık tutmak mecburiyetinde
dir. 

Eskiden Litvanyaya oit olup Al
manyaya geçen Memel, Almanya
nın Litvanyaya iktısaden hiikim ol
masına !<ebep olmuştur. 

Avrupanın tehlike sahası olan 
Danzig Alm11ııyanın eline geçtiği 

takdirde, Lehli mütehassıslara gö
re, Almanya, Lehistanın mukadde
ratına hakim olur. 

Klel Kanalı Şimal denizi ile Bal
tık denizini bağlar. Versay muahe
desi bu kanalı beynelmilel bir h11le 
sokmuştu. Fakat Almanlar, bu ka
nalı, bütün yubancı zırhlılara kar
şı kapamışlardır. 

, 
\ , 

Kopenhag, bugün Almanlar ta
rafından bital'af sayılıyor. Fakat 
bir hmp koptuğu takdirde Alman 
kumandaııına boyun eğme~i bekle
nir. 

ALMANYA 
, , 

Baltık devletleri diye tanılan Finlandiya. Es
tonya, Letonya ve Litvanya, lngiliz.Rus.Fran. 

sız konuşmaları dolayısile büyük bir kıymet 

kazandılar ve beynelmilel siyaset meseleleri. 
nin ilk safını tuttular. Bu devletler teminat is. 
temedikleri için fngiliz, Rus cliplomatlan bu 
mesele üzerinde anlaşmak üzere bir formül a. 
ramakla meşguldiirler. 

Baltık devletleri geçenlerde Almanya ile a. 
demi tecavüz misaklan imzaladıkları için temi. 
nat istememekte ısrar etmektedirler. Buna mu. 

kabil Rusya da bu devletlere teminat verilme. 
si üzerinde ısrar 

dan tutulan hattı hareketin mahiyeti derhal 
anlaşılır. Litvanyadan başka bütün Baltık dev. 
!etleri Rusyaya bitişiktir. Bunların herhangisi, 
bir mütecavizin eline düştüğü takdirde Rusya. 
nın kendisi tecavüz tehlikesile karşılaşır. 

Rusyanın bu memleketler hududunda yaptı. 
ğı tahkimatın sebebi ve Aland adalarının Fin. 
landiya tarafından tahkim olunmasını isteme. 
mesinin sebebi budur. Aland adalarının tah. 
kimi, Bothnia körfezi ile Finlandiya körfezi. 
nin kapanmasını temin eder. Rusyanın Baltık 
devletlerine teminat vermek için ısrar etmesi 
bu üzdendir. 

• , 
I 

Aland adaları, Baltıkta askeri ha· 
rekat bakımından en bUl1tk ehem
miyeti haiz olan yerlerdir. Bu ada-
lar, 1921 de bitaraf ilfın edilmişti. 

Fakat Finlfındiya bu adaların tahkı
mini istiyor ve Rusya bu tahkimata 
ait mufassal raporların kendisine 
gösterilme~i lazım geldiğini bildiri
yorsa da Finlandiya bunu reddedi
yor. Rus matbuatı Finlandiyanın Al- ' 
manya lehindeki sempatilerini ten
kit ile karşılamaktadır. 

Aland adalarından yapılacak ha
rekat ile Rmyanın B:ıltık denizine 
mahreci olan Lenin Grad ile Kronş-

• 
tat üssünü !<eddetmek mümkUndür. 

Rusya, Estonya ve Letonya tari
kiyle Almanya tarafından vuku bu
lacak her tecavüze karşı bu iki 

memleketin hududu üzerinde bir 
Maglnot hattı vücude getirmiştir. 

Vilna, Lehistan tarafından zapte
dildiği halde Litvanya tarafından 

iddia edilmekte idi. Rus - Alman 
mücadeleı;i knr§ısında bu ihtilaflar 
bertaraf oldu. 

ce tabii idi. Fakat bu memleketler, Ruslarla 
mücadele ederek bugünkü varlıklarına sahip 
olmuşlardır. Yoksa bütün' bu ü1keler Büyük 

Harpten önce Rusya Çarlığına aitti. Rus ihti. 
lalinin kopması üzerine bu memleketler fır. 

sattan istüade ederek istikllllerini ilan ettiler, 
Bu memleketler istiklıillerini korumak iste. 
mektedirler. 

Finlandiya 134,557 murabba mil genişliğin. 
dedir. Nüfusu 3,667,000 dir. Estonyanın geniş.. 
liği 18,353 mil ve nüfusu l,326,413; Leto 
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m;~:mm 
Spiker 
Baykuş 

m•• ~ô.~. 3'i 
1 

mu? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B ari radyosunun baykuş gibi ö • 

ten bir spikeri var. Bu zat, 
Türk • Fransız anlaşması münasebe
tiyle yaptığı neşriyatta, Arap dün • 
yasını aleyhimize kışkırtmak, kendi 
vaJandaşlarımızın itimadını sarsmak 
için, beceriksiz bir demagoji ile ha • 
diselerin manalarını \"e şekillerini 
değiftiriyor. 

Bu mübarek zata göre Türk • 
Fransız anlaşması, Türk • İngiliz an
laşması, Akdenizde İngilizlerin ve 
Fransızlar.rıı menfaatlerini korumak 
için üç yil:ı bin Türk askerinin İngi. 
lizlere ve Fı:ansızlara satılması de
mektir. İngilizler ve Fransızlar, A • 
rap dünyasını Türklere peşkeş çek • 
mek vaadiyle T.iirkleri bu anlaşma -
ya kandırmış, Türklerin elinden Ça. 
nakkaleyi ''e hakimiyetini beraber 
almıştır. 

Eğer Faşist dünyası gibi, yaptığı. 
mız işlerin sakat olduğuna inansaydık 
ve bunları efkarı wnumiyemizden 
saklamak ihtiyacında olsaydık, Bari 
radyosunu dinleyenleri onlar gibi ce. 
zaya çarptırırdık. Fakat davamızın 

hakka, \'e en büyük hak olan vatan 
müdafaasına dayandığını bildiğimiz 

içindir ki, Bari radyosunu Türkiye • 
de kimse dinlemiyor, dinlediği zaman 
da iğrenerek dudaklarını bükiiyor \'8 

güHiyor. 
İngiliz • Türk anlaşması yapıldığı 

zaman Türkiyede bir Türk muhar • 
riri de hususi dostlarına, Türkiyenin 
Mısırda ()}dürülmek üzere lngilizle. 
re 100,000 asker sattığını söylemiş • 
ti. Bari radyosundaki spikerle, Tür. 
kl.yedeki muharririn iddiaları ara • 
sındaki bu beraberlik karşısında, ec. 
nebi propagandasının az dahi olsa, 
bu toprakta da kendine taraf tar bul. 
duğunu gördüğiimiiz içindir ki, bu ze 
hir kusan ağıza, bir cevap \'ermek 
lüzumunu hissedi~·oruz. 

Türkiye, kendi istiklali ve hayatt 
mevcudiyeti mevzuubahs olmadıkç~ • 
ne bir anlaşmaya girdi, ne de sulh 
davasından ve bitaraflığından ayrıl. 
dı. Fakat İtalyan askerlerinin Arna. · 
vutluğa ayak bastığı günden, ve bu -
basamaktan Türkiyenin cenubi Ak • ı 

deniz hudutlarına atlayacağını ilan 
ettiği günden sonradır ki, bu anlaş -
malar yapıldı. Yani, Bari radyosunun 
satılmış adamı ne bekliyordu? Bal. 
kan hududundan Geliboluya, Çanak. 
kaleye bir kır gezintisine çıkacağını le 
ilan eden İtalyan askerlerini, hudut :u, 
boyunda davul zurna ile bekleyip, 1ı 
hoş geldine mi çıkacaktık? Akdeniz ıi
kıyılarından Anadoh:nun içlerine u.. e
zanmak isteyen İtalyan askerlerine, P
Faşist selamı mı çakacaktık? ingil .. ip 
tere ve Fransa ile anlaşmayalını, 
düşmanca piyet besleyenlere karşı e. ığ
limizi kolumuzu bağlayalım, kıya • et· 
met giinü gelince deccal gibi hudut.. ım 

ıa.. 
lanmızı aşıp geçmelerine izin mi ve. 
relim? Bari radyosunun spikeri, i . 
talyan gazetelerinin bu istila plan • 
larını, haritalarını neşreden yazıla .. 
rını okusa, aleyhimize kurulan pu • 
sunun açık itiraflarını görür, ondan 
sonra da, propagandada daha kuv • 
vetli bir demagoji yapmak lazım oL 
doğunu anlardı. Bu açık hakikatin 
karşısında bu iftiralar ve hezeyanlar 
propaganda sanatı bakımından pek 
cılız kalıyor. 

Türkiye asker satıyormuş, Tür • 
kiye, toprak satıyormuş. Bu herzeye 
kargalar bile güler. Arap dünyasını 
Türkiyeye peşkeş çekeceklermiş ..... 
Türkiye ancak kendi emniyetini düşü 
niir, kendi hudutlarından gayri kim. 
senin toprağında gözü yoktur. Ha • 
tay, Türk olduğu, Türkiyeden hak • 
sız koparılmış Tiirk toprağı olduğu 
için ana'\'8tana döndii. 

Hatayın Türkiyeye ilhakından, 

Türklerin İn&ilizler ve Fransızlarla 
anlaşmasından Bari radyosu niye te. 
liş ediyor? Taarruza niyetleri yok • 
sa, sulh ve demokrasi cephesi taar • 
ruza geçmiyeceğini, bugüne kadar o
lup biten taarruzlara karşı hareket. 
siz kalması ile ispat etmiştir. Fakat 
artık, bir ileri adım, yeni bir tecavüz 
daha, karşısında sulh cephesini bu. 
lursa, harbin mesuliyeti elbette ki 
mütecavize ait olacaktır. Bari 
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Coe Luiz' i.n kısa yumrukları ra!~:p:erini bu hale koyuy:>r 

Dün Geceki Cihan Sampiyonluğu Maçı 

C. Luviz-Kalento 
Döğüşünü Radyodan 

Naklen Y azıy:oruz 
Cihan boks şampiyonu zenci Coe 

Luviz galip geleceği hakkında yaz • 
dığımız tahmin yazısını doğruya çı • 
kartlı. Maç dün bura saatiyfe sabaha 
karşı dordü beş geçe başladı. 

Tabiatiyle radyonun başında mü. 
1abakayı dinliyorduk. Maç Ame -
rikada dokuzda başlayacaktı. Arada 
yedi saatlik fark olduğundan bura 
saatiyle şafak sökerken dördü beş 
geçe başladı. 

Boksörlerin halka takdimi 
Binlerce seyircinin çıkardıgı u -

ğultu arasında evvela eski ve yeni 
meşhur boksörlerden bir kaçı tak • 
dim edildi. 

Ondan sonra İtalyan Amerikan 
Tomi Kalento'nun cihan şampiyonu 
Coe Luvize rakip olarak çıktıgı söy. 
lendi. 

Müsabakanın hakemi Artür Do
navandı. 

Birinci devre 
Kalento heybetli ve dehşetli vü -

cudü ile siyah kaplanın üstüne atılı. 
yor. Beş saniye süren mukabil yum. 
ruklarla çok heyecanlı bir maç açıl. 
mış oluyor. 

Kalento korkunç yumruklarından 

laşan akibetten kurtulmak Üzere VU

ruşuyor. Fnkat-zenci1'in ~ôkiınlyctl 

belirmeğe başladı. Ve devrenin so • 
nuna yakın vurduğu müthiş b1r sol 
sağ ile hasmını berbat bir hale koy. 
du. 

Dörd üncü deıJre 
Dev adamın ayakta sallanmakta 

oldugunu farkeden Coe Luviz bir 
kaplan gibi atılıyor. Yine uzun sol • 
larla girerek sağ yumruklarını Ka • 
lentonun vücudiine gömüyor. 

Dev adamın mukabele edecek ta. 
katini bir seri yumruk yağmuru ile 
kesen Coe Luvizin Kalentoyu çürüğe 
çıkardığı herkescc anlaşılıyor. 

Seyirciler arasındaki zencilerin 
büyük tezahüratı karşısında siyah 
kaplanın hasmı tamamiyle çökerken 
hakem Donavan teknik nakautla Coe 
Luvizin galebesini ilan ettı. 

SERBEST SÜTUN 
Halk Futbol'ün 

iyisine Koşuyor 
Fcnerbahçelilerin yıldöni.imlerıne 

birini hakkiyle yerleştirmek üzere ve Ingiliz takımına karşı halkın 
Coe Luvlzi köşelere surmek istiyor. gostcrdiği alaka bana eski Slavya ve 
Coe Luviz sıkışıp kalmamak üzere Sparta maçlarını hatırlattı. Maç gös-
ringin ekseriya ortasında dovüşu ka. tcrmiştir ki, futbol hcveskarları kuv-
bul ediyor. Siyah kaplan ycldeğir - vctli takım. iyi futbol görmiye susa. 
meni gibi başının i.ısti.ınde donen mışlardır. Artık biz Romanyanın i
yumruklardan kendini maharetle kinci sınıf takımlarını, Bulgnristomn 
koruyor. Fakat atlatamadıkları da seyahat kaygusu ile beş, altı yüz li-

hedeflerinde ~atl~yor. ra mukabilinde gelen klüplerini ve 
/kıncı d evre ı futbolden başka her şeye benziyen 

~oc Lu~i~, hasmının dö~üş ölçü-1 karşılaşmalnrını gormek istemiyoruz. 
sünu daha ıyı kavramış vazıyette u. Az para ile takım getirerek para kn
zun sol yumruklarla girdikten sonra zanmak istiyen klüpler, organizatör
sıkı ve kısa sağ yumruklarla Kalen- ler duşünmüyorlar ki, halkın futbole 
t oya hucum ediyor. Kalentonun mu. olan heveslerini kırmaktadırlar. Bir 
kabeleleri de pek sert devam ediyor. ecnebi maçı, bir Sülcymanıyc - Hi. 
İki hasım kati neticeyi almak iizere, Jiıl, Fencrbahçc • Vefn karşılaşması 
kuvvetlerini hiç çekinmeden sarfe • derecesinde bir alaka ile takip edili. 
d iyorlar. Korkunç yumruklar teati yor. 
olunuyor. Kalcntonun yumrukları u. Fenerbahçeliler, yedi sekız sene -
zaktan havale edildiği için daha gös. dcnberi susadığımız iyi futbolü bize 
terişli fakat Coe Luvizin darbeleri gostcrmeyi temin ettiler. Sekiz on 
devleri yıkacak kadar seri ve tesirli. bin liralık bir masrafın altına gir-

TAN 

Haftanın Maçları 

Kardeşini 
Öldürdü 

Ebistan (TAN) - Karamağra kö. 
yünden Hacıoğlu Hacının beş aydan. 
beri ortada görünmemesi ve karısı 

Fener - Beşiktaş Fatmanın ağabeyi Asaf ile düşüp 
kalkması, nazarı dikkati celbetmiş. 

G. Saray - Vefa tir. 
İcra edilen tahkikat, Asafın Fat

Milli küme maçları artık sona 
mayı sevdiğini ve hayvani hırsları

ermek üzeredir: Yarın Taksim sta • 
nı tatmin için, küçük kardeşi Hacı. 

dında Galatasaray • Vefa ile pazar 
yı uyurken başına külünk vurmak 

günü Kadıköy stadında, Fencrbahçe 
suretiyle öldürdüğünü, sonra cese • 

• Beşiktaşla karşılaşacaklardır. F. 
dini civardaki bir arsaya gömüp ü. 

bahçe, Beşiktaş maçı her ne kadar 
zerine arpa ektiğini göstermiştir. Beş 

şampiyonada mühim bir rol oyna -
ay evvel gömülen ceset, bulundugu 

mamakta ise de ilk karşılaşmada 3.0 
yerden hükumet marifetiyle çıkarıl. 

gibi büyük bir farkla mağllıp olan 
mı~tır. 

Sarı lacivertliler o mağlubiyeti telafi 1 
Akçadağın Amuk köyüne çalışma. 

için çalışacaklarından bu karşılaşma ğa gitmiş olan Asaf orada, Fatma 
alaka ile beklenmektedir. Buna mu. 

da köyünde tevkif edilmiş ve bura
kabil Galatasaray - Fefa karşılaşma. 
sı Sarı kırmızılıların milli kümedeki ya getirilmiştir. 
vaziyetleri noktasından ehemmiyet- Birecikte Bir Ölüm 

ve Bir Kız Kaçırma 
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Yaş Meyvaya Rağbet 

Ecnebi Piyasalar Bol Miktarda Taze Meyva 

ve Sebze istiyorlar, Kooperatifler Birliği 

Talepleri Karşıl amaya Hazırla nıyor 

Şehrimizde bulunan yaş sebze ve 

1 
meyva kooperatifleri birlıgi umumi 
heyeti, dün Ticaret odasında bir top. 
lantı yaparak yeni idare heyetine 
Uzunköprü kooperatifinden Halit Or
han ve Salih Balaban ve Dört.} ol ti
caret odası reisi Kemal Oıa!p ve lz
mir kooperatifi müdürü Osman Fe
ncrciyi scç.mişlerdir. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parts 
Mıl~no 

Cenevre 
Amsterdam 
Bcrlın 

Brüksel 
Atfna 
Sofy:ı 

29 - 6 - 1939 

ÇEKLJm 

5.90 
126 0325 

3 34 
6.6275 

28.41 
66 9025 
50.5625 
21.4275 

1.0775 
1.5525 
4.3375 

lidir. Galatasaraylılar bu maçı da 
kazanırlarsa şampiyonanın tayini 
Demirsporun Beşiktaş ve Vefa ile İs
tanbulda yapacakları maça bağlı ka. 
lacaktır. 

Fenerbahçe • Beşiktaş maçını ha. 
kem Ahmet Adem, Galatasaray _ 
Vefa maçını da Feridun Kılıç idare 
edecektir. Diğer taraftan yarın yine 
Taksim stadında Beden Terbiyesi 
kupası için Beylerbeyi • Dcmirspor, 
Pazar günü de Beşiktaş - Fener ma. 
çından evvel Fener stadında Hilal 
Kurtuluş muhteliti ile Kasımpaşa, 

Galata Gençlerle Kadıköysoor kar • 
şılaşacaklardır. 

Kooperatif birliğinden verilen ma. 
lumata göre, bu sene yaş mcyva ve 
sebze ihracı için talepler o kadar ço
ğalmıştır ki, Kooperatif birliğı bu 
mühim işi karşıl\.)'abilmek imkanını 

görememektedir. Fazla taleplerin ye
rine getirilebilmesi için yeni bir me
kanizma kurmak zarureti vardır. Bu 
bakımdan bütün taleplert! ve fiyat 

Birecik (TAN) - Kazılırken çökü-, tekliflerine muvafık cevap verileme
veren bir toprak yığını altında kalan mektedir. Her gün telgrafla mal is. 
ameleden H. Şerif mahallesinden tenilmektedir. Yapılan tetkiklere gö
taşçı Mehmet oğlu Kara Ahmet öL re, taze meyva ve sebze ihraç eden 
müştür. Diğer ameleler kurtulmuş. memleketlerle rekabet etmekten ise 

Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Be]grad 
Yokohama 
Stokbolm 
Moskova 

13.965 
23.7525 
24.7175 

0.90 
2.8775 

34.445 
30.38 
23.78 

----0---
Verilen Cezalar 

Futbol Federasyonu maçlardaki 
suihareketlcrinden dolayı hakem ra. 
porlarına istinaden Şişli klübünden 
Nubarla, Peradan Çiçeviçe birer ay 
ceza vermiş ve İstanbul bölgesine 
bildirmiştir. 

lardır. 

Bireciğin Asuman köyünden olup 

Şeker köyünde oturan Reşit kızı 

Güllünün, Şeker köylü Halil oğlu 

Ahmet tarafından kandınlıp kaçırıl.. 

dığı iddia olunmuştur. Tahkikat icra 
edilmektedir. 

Söijüt Muallimleri 
Maaş Alamadı 

Söğüt (TAN) - Kazamız muaL 

!imleri haziran maaşlarını alama. 

mışlardır. Buna mukabil, vilayetimiz 

merkezindeki muallimlerle Bözöyük 

kazası muallimlerinin maaşlarını al
dıkları bildirilmektedir. 

Galatasaray Spor kliibi.indcn: Sahncakta Boijulup Öldü 
1 temmuz 939 ila 1 eylul 939 tarihi K 
arasında klübümüzün Beyoğlundaki ony~ (TAN) - Eğrigöz köyünde 

ı._A•·ı-....~ J;J .. h c-i:in ı-..~ .. a...,.~ ... 1_ v--s .. -A.-ıı merkez lokali yaz fil vsııni dolayısıre 
kapanacaktır. Faaliyetimiz Bebekte 
Denizcilik şubemize nakledilmi~tir. 

Berayı malumat sayın azamıza bildi
rilir. 

----o--

Bulgar Pehlivanı 
Kara Ali İle 

Güreşe Razı Olmuş . 

Pazara Bulgarla güre~ecek 
Kara Ali 

ki oğlu Ahmet, odada kimse bulun. 

madığı sırada, yattığı salıncaktan 

sarkmış ve boğazına ip sarıldığı için 

boğularak ölmüştür. 

lzmirde Bir Cinayet 
İzmir - Seyyar ayrancı Hüseyin 

oğlu Niyazi Turalı isminde biri, açtı. 

ğr hakaret davasında müdafaa şahL 

di olarak gösterdiği 44 yaşında Hü. 
seyin Birgünün ademi malumat be
yan etmesine kızmış ve sarhoş olarak 
onu öldürmüştür. Katil tutulmuştur. 

Erzurum Yolunda 
Heyelandan 2 Kişi Öldü 
Trabzon (TAN) - Buradan Erzu

ruma giden yolun 59 uncu kilomet. 
resi civarında bir heyelan olmuştur. 
Bu esnada oradan geçmekte olan iki 
yolcu, kayan ve yıkılan toprağın al. 
tında kalarak ölmüştür. 

Ecnebi 
Mekteplerinde 
Türkçe 

(Başı 2 incide) 

yal , Kör dilenci, Tesadüf, Kurbağa, 
Bir mektu p, Bir akşam, Bir gecenin 
hisleri, Fencilerle edebiyatçılar ara • 
'i ında, Cellat, Bahar , Hortlak, l\la • 
sum, Sukutuhayal, Atlet in rüya'iı , 

Kezban nine, Köşcmizdeki bakkal , 
Modern genç, Deniz, Büyiikada iske. 
lesinde başlıklı edebi, ilmi, fenni, ik
h<ıadi yazılar ve hikayele r takip edi
yor. Arad a çok kı·nak manzumeler 

Bulgar pehlivanı Ferıştanofun \'ar ve hep<ıi mektepli genç kalemler. 
müsabakaları tertip edenle mahke - den ~ıkmıştır. 
meye düşecek kadar araları açıldığı. Bunu giiriince ecnebi mekteple -
nı yazmıştık. Geçen haftaki güreşle. rinde Türkçenin öğretildiğine \'e oğ. 
re ihtilaf yüzundcn çrkmayan Bul - renildiğine, kollejde ise Tevfik Fik • 
gar Feriştanof bu hafta Kara Ali ile retin ektiği tohumun filizlenip, ye • 
güreşe razı olduğunu matbaamıza ka- şerip canlı canlı yaşadığına inandım. 
dar gelerek söyledi. Bu neticeyi temin edenlerin h immet. 

Biz Bulgar pehlivanının derecesi. leri var ve kendileri berhurdar olsun. 
ni anlamak üzere bu güreşini gör • 

mek lazım geldiğine de dikkati çek • .---------------t. 

memleketimizin müsait iklimlerin
den istifade edilerek rakiplerin ihra
catındar. evvel ve sonra ilk ve son 
turfanda olarak mal ihracı daha mu. 
vafık görülmüştür. lzmir mıntakası, 
gelecek sene bu yoldan faaliyete gec
miş bulunacaktır. Akdeniz havzamı
zın bütün sahil mıntakalarında ve 
bilhassa en başta Dörtyol olmak üze
re ilk turfandaya elverişli yerlerde 
geniş ölçüde sebze ve meyva yetişti. 
rilmesine başlanacaktır. Bu geniş 
mıntakaların mahsulü bütün Avru
paya gönderilebilecektir. Bu sene i
çin ne kadar imkan bulabilirsek ona 
göre taze üzüm, domates, kavun, kar 
puz, bir miktar patlıcan ihracı mu
karrerdir. Şimdiden Izmir mıntaka
sından taze domates ihracı için ha
zırlıklar yapılmış ve iki giine kad:ır 
rh~ ~ulr1vAt• '--•lansıro""'!rt'f,. f.,.""1rh"' 

ilk domates partileri doğruca Alman-
yaya sevkedilecelttir. Bu süretle Bul
garistandan evvel Almanyada lzmir 
domateslerini göreceklerdir. 

Geçen sene Almanyad:ın vaki oıan 
talepler üzerine Berline bir miktar 
pırasa gönderilmişitir. Pırasaların iyi 
~artlarla nakledilmesi ve müsait fi
yatlarla satılması üzerine Alman pi
yasaları bu sene de piy'as!lmızdan 50 
vagon pırasa satın almak üzere şim. 
diden Mc.-yva Kooperatif birliğine mü 
racaattc bulunmuştur. 

Muhtelif Avrupa merkezlerinden 
gelen taleplere göre, bu sene için 1ki 
üç milyon kilo kadar tahmin edilen 
domates salçası istenilmektedir. Ay
rıca domates talepleri de artmıştır. 
Trakyada bu işe ziyadesile ehemmi
yet verildiğinden bu sene beş yüz 
dönümlükbir tecrübe sahasında doma 
tes yetiştirilmektedir. 

Bu tecrübe domateslerinin tohum
ları seleksiyon edilmiş Avrupa nev.i
lerinden seçilerek getirilmişitir. Tec
rübe sahası Uzunköprüde yapılmış
tır. Bu mıntakanın kavunlarile bera
ber domateslerinin de ihraç edileceği 
ve salçalık domates olarak ta geniş 
ölçüde domates yetiştirildiği mem
nuniyetle öğrenilmişitir. 

Ecnebi m emleketlere 
gönderilen eşya 

Son günlerde Almanya fazla mik
tarda kemik parçaları toplnmıyn baş-

ESHAM VE T AHV1LAT 
Türk borcu I peşin 
% 5 1938 ikrnmlycll 
Ergani 
Anadolu demlryolu I 
ve II p~ın 
Aslan Çimento 

19.35 
19.15 
19.20 

38.35 
9.40 

lnmıştır. Evvelki gün satılan beş yıiz 
bin kiloluk bir parti ihraç edilmiştir. 
Ayrıca kuzu derisi, tiftik, halı, Çek
yaya koyun derisi, Italyaya kitre, su
sam, kuş yemi, halı, Romanyaya yer 
fıstığı, Isveçe vermut, Belçikaya ke
çi kılı, Letonyaya tütun Holnndaya 
susam küspesi gönderilmiştir. 

Tiftik fiyatları yükseldi 

Almanyadan verilen ma!Umata gö-. .._ - .. 
yapaklarının tiplerine göre fiyatları. 

nı artırmıştır. Anadolu mallarını 56 

dan 60 ve Trakya mallarını 68 den 

72,5 ve 74 kuruşa yükse1tmistir. Tif

tiklerin de kilo başına ve kalitelerine 

göre beşer kuruş yükseltileccgi ha

ber verilmektedir. 

Dış Ticaret Umum 
Müdürlüijü 

Ista bul Türkofis eski müdürü Ce
mal Ziya Ticaret Vekaleti Dış Tica

ret umummüdürluğti muavinliğine ta 
yin edildiğinden Ankaraya gitmiştir. 

iktisat Müdürlüijü Kadrosu 
lktısat Vekaleti Istanbul iktısa1 

müdürlüğü teşkilatının esas kadrosu

nu göndermiştir. Kadro alakadarlara 

tebliğ olunmuştur. Yeni kadroya gö
re müdürluğe Haluk, sanayi miıfct· 
tişliklerine Daniş ve Ihsan, iş müfet
tişliklerine Sabiha Cenani, Muammeı 
Tolga, Cevat Mimaroğlu, Agah YaZ· 
gaç, Mustafa Ozaslan, Nizami Asal 
Sadun Gürmen, mümeyyizliklere Bk· 
rem, Ahmet; memur olarak ta .Müm
taz, Ihsan, Kadri, Fuat, Ilhami ve 
Edibe ve daktilo Sadiye tayin edil
mişlerdir. Trakya mıntakası iktısat 
müdürlüğüne Muhsin Eailmcz ve bg~ 
memurluğuna Cclfilettin Çetiner tn· 
yin olunmuştur. 

lstanbul Kız Öğretmen Okulundan : 
Okulun mezunlar toplantısı 30 Haziran Cuma günü yapılacaktır. Bu 

ilanın davetiye addedilerek alakndarların saat 15 te gelmeleri rica olu· 

nur. "4746 .. 

KANZUK 
- . "' . . 'ı, . 1. : 

.S 1N1 A 1LAC1 . .. 

BR.ÔMOFi..ORiN·.•· 
Oçüncü devre dikleri halde ziyan etmediler. Söyle. 

Coe Luviz, bir sol, bir sağ yum _ mek istediğim şu ki, klüplerimiz bun 
ruğu hasmının yiızünde şimşek gibi dan sonra daima kuvvetli ve şöhret
patlattı. Kalentoyu sarsan bu yum - li takım getirmiye çalışmalıdırlar. 
ruklan mukerrer sollarla çogaltan Futbol hcvcsk:ırları bunu istiyor. 

miştik. 

Organizatörle arasındaki ihtilafı I 
halletmesi Feriştanofu görmek bakı 

mından faydalı ol ttıuştur. 1 

Yurttaş, 

Türkiye dünyanın en Iyi mey. 

valarını yetiştiriyor. Sofrandan 

Sinir, Çarpıntı, Tıkanıklık, Baygınlık, Uykusuz
luk evham gibi uz·ücü halleri giderir, en erTlin 
ve kat'i tesirli bir illıçtır. Sinir cümlesini teskin 
ve tanzim eder. Bromoflorin her eczanede vardır. meyvayı, ki1crinden reç~l ve şu

rubu hiç eksik etme. zenci arada bir tabanca gibi patla • Acaba Galatasaraylılar da yıldö • 
yan pek sıkı sağlarla koca devi sal • nümlerinde futbol mera!dılnrma bir 
Jıyor. ltalyan takımı görmek imkanını veı. 

Pazar günkü müsabakadan sonra_ 
şahsı etrafında epey dedikodular o 
lan Bulgar pehlivanı hakkındaki ._ ____________ _. i INGIUZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu, lstanbul 

Kalento, bütün gayretiyle yak • remezler mi? GUZIN YILMAZ hükmümüzü tnbiatiyle •azaca{!ız. 
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Son Hafta içinde 
Neşredilen Eserler 

SYLVESTRE BONNARD'ın 
CÜRMÜ 

Yazan. ANATOLE FRANCE 
Tercüme eden: Nahit Sırn 

A natole France, yurdumuzda 
tanınmıs bir ediptir ve Les 

dieux ont soif Le 
jardin d'Epicure, 
Thais gibi dünya
ca okunmuş ve se 
vilmiş eserleri 
türkçeye de çev
rilmişti!'. Onun i
çin "Silvestr Bo. 

narm cürmü,, adlı romanının ter
cüme edilmesi roman severler ta
rafından heyecan ile karşılandı. 
Bu heyecan büyük bir rağbetle 
müteradif midir, bilmiyorum. Fa
kat eserin aslı üzerine yapılan sa. 
tışın - hem de yirmi yıl önce - Fran
sada beş yüz bin n üsha olarak tes. 
bit edildiği düşünülünce bizde bu 
tercümeye gösterilen rağbetin ra
kamla ifadesinden vazgeçmek mu
hakkak ki yerinde bir hareket o
lur. 

Anatole France, derin bir bilgi 
ile yüksek bir üslubu eserlerinde 
dalına izdivaç ettiren bir edebiyat 
üstadı olduğu için başka dillere 
tercümesi çok güçtür. Fransızların 
Style harmonieuü, diye tarif ve 
tevkir ettikleri o ahenktar üsl(ı. 

bun tadını türkçeye na!{letmek ise 
değme mütercimin karı değildir. 

Sonra, Anatole France'ın hemen, 
hemen kendine has cilvekıirlıkları 
vardır. Okuyucularını da kendi se
viyesinde~ farzederek sık s1k mi
tolojiye, eski Yunan ve Latin şiiri
ne, tarihin en bakir safhalarına 

- fakat bir kelime veya bir cümle 
ile - temas eder. Bu da üstadın 

mütercimleri ayrıca bir yük altın. 
da bırakan muzipliğidır. Fakat 
fransızcayı o dille roman yazacak 
derecede iyi bilen edip dostumuz 
Nahit Sırrı Anatole France'ın cil
velerini de yenecek kadar muvaf. 
fakıyet göstermiş ve eseri - türk
çe kaleme alındığını zannettire
cek bir selasetle - terci.ime etmiş
tir. Sayfaları şevk ile gözden geçi
rirken mevzu ile idrak arasına hiç 
bir engel girmiyor, mütercimin e
sere hakimiyeti cümle cümle sezi. 
liyor. 

Tercümenin kıymetini yükselten 
bir nokta daha var. Tabi lbrahim 
Hilmi Çığıraçanın başa koyduğu 

nefis tahlilname. Bastığı eserlerde 
tam garplı bir tabi gibi hareket e
den ve o eserlerin bir tahlilini de 
okuyuculara vermeği itiyat edinen 
değerli kitapçımızın bu mukadde
mesi eserin güzelliğile mütenasip 
bir kıymettedir. Ingiliz edebiyat 
profesörlerinden bir zatın Anatole 
France hakkında yazdığı eserden 
telhis edildiği anlaşılan mukadde
me bize büyük edibin hayatını ve 
o hayat ile bu eser arasındaki mü. 
nasebeti öğretiyor, esere karşı a
lakamızı çoğaltıyor. Onun için e
dip dostumuz Nahit Sırrı ile bera
ber Ibrahim Hilmi Çığıraçaru da 
tebrik etmeği borç tanıyoruz. Bu 
ayarda eserler böyle tercüme olu. 
nur ve böyle basılır. 

AŞINMIŞ ViCDANLAR 
Yazan: HA YRETilN ZlY A 

BQaan Trabzoncla. 

Yeniyol Baaımevi 

B ir ay kadar evvel elime geçen 
bu kitabı okumadan (Ulus) 

gazetesinin neş

rettiği tenkidi bir 
fıkra gözüme iliş
ti. Ankaralı refi. 
kimiz eserin mu
harririni kendi o
kuyucıılarına şu 

cümle ile tanıtı
yor: ••Edebt çalışmalan • daha zi
vade vilavet cerçevesi içinde malı-

ı············ ··············· 
f Yazan: j 
J M. Turhan j 
ı TAN 1 
ı ................................. ı 
sur kalması yüzünden - layık ol
duğu alaka ile karşılanamıyan Bay 
Hayrettin Ziya!,, Ulus refikirrıjz, e
seri tahlil ederken de şöyle diyor: 
"!ki sene önce intişar eden "Jnsan 
Artıkları,, isimli bir hikaye hakiki 
bir edebi kıymetten haber veriyor 
ve ciddi bir alakaya layık bulunu
yordu.,, 

Yüzüm, bu satırları okurken, kı

zarır gibi oldu. Çünkü Türkiyenin 

evvelki günkü, dünkü ve bugünkü 

edebiyatından, adları !anınmış ve 

tanınmamış ediplerimizin hayatın

dan fırsat düştükçe bah.>etmek hak

kını kendinde bulan muharrirler

lerden biri de benim. Muhtelif de. 
virlerin şairlerini, nasirlerini ve ilk 

romandan son romana kadar çıkan 

eserleri okumuş ve hiç olmazsa 

duymuş olmak iddiasındayım. Hal

buki Hayrettin Ziya adlı bir ro. 

mancının var olduğundan ve bu 

zatın "Fatoş'', "Insan Artıkları.,, 

"Kahbe•ıin aşkı'', adlı büyücek ro

manlar, "Dert veren pınar" ismi 
altında toplanmış, bir çok hikaye
ler neşrettiğinden haberim yok. 
Daha hazini böyle bir haber taşı
yan tek bir meslektaşa da bugüne 
kadar tesadüf etmeyişimdir. O hal. 
de biz çoğumuz gafil kişilermisiz de 
kendimizi bilmiyormuşuz. 

J şte "Aşınmış vicdanlar" ı 
böyle bir hükmün hicabı al. 

tında okudum, 
yerli roman mar. 
kası ile çıkarıl • 
mış eserlerin yüz 
de doksanından 

' güzel buldum. 
Hemen ·na.ve 

edeyim ki bu gü. 
zellik eserin yüksek bir uslupla 
kaleme alınmasından, yahut içti • 
mai ve felsefi tahlillerin seçkinli • 
ğinden ileri gelmiyor. Daha doğ -
rusu o güzellik uslUpta suniliğe te. 
mayül edilmemesinden ve tahkiye 
deki selasetin tefelsüf ve tefennün 
imrenişleriyle hırpalanmamasın • 
dan doğuyor. 

Muharrir, tam bir realisttir. 

.Hadiseleri sadece kopye edip ese • 

rine geçirmiştir. Hayli güç olan 

bu ameliyeyi yaparken onun çir

kin bir vakıayı güzelleştirmeğe, 

sanat düsturlarına yabancı telak • 

kilere rüşvet vermeğe ihtiyaç his. 

setmediği de apaçık görülmekte • 

dir. Benim eserde bulduğum ye • 

gane kusur, tasvir olunan vakıa -

ların orijinal olmayışıdır. Bugün 

her yerde, her memlekette bir Nec 

mi • Güzin - Refik _ Sacide murab. 

baı vardır. Sıtkı tipinde insanlar 

da ·hayli az olmakla beraber. yi. 
ne mevcuttur. Fakat bu hal, roma. 

nın kıymetini küçültmez. Çünkü 

Güzin gibi kadınların sukutuna, 

Refik gibilerin şenaatine, Necmi 

ayarındaki ham ve kötü kimsele. 

rin hayatına hergün şahit oluyor. 

sak da bu sahnelerin böyle canlı 

surette tasvir edildiğini pek sey • 

rek görüyoruz. Onun için Hayret. 
tin Ziyayı gerçekten yüksek kabi. 
liyetli bir muharrir ve (Aşınmış 
Vicdanları) da sevile sevile oku • 
nur bir roman olarak okuyucula. 
nma takdim eöiyorum. 

E ser Necmi ve Güzin adlı bir 
karı • kocanın Sıtkı adı~da 

bir dostları ile 
işret sofrasm • 
da konuşmaları i. 
le başlıyor. Nec. 
mi, karısından 

çok aşağı bir se • 
viyede iken met. 
res sahibidir. 

·Lakin metresi tam usta bir fa_ 
hişedir. Ondan aldığı paraları be • 
lalısına yedirmektedir. Güzin, ko. 
casının ihanetine vakıf. Bu vuku
funu aile dostu Sıtkıya da sezdi • 
riyor. Hatta ona karşı kuvvetli bir 
temayül beslemeğe başlıyor. Sıt • 
kı, kankadim ahlak düşüncelerine 
fazlaca bağlı, Bundan ötürü Güzi. 
nin hissettirdiği zaaftan istifade et. 
mck istemiyor. Bir eğlenti günü 
tanıştıkları Refik adlı zengince bir 
gencin Güzine komplimanlar yap. 
tığını ve kadının bunları sükunet. 
le karşıladığını görünce elemleni • 
yor, Avrupaya gidiyor. Refik ise 
pek beğendiği Güzinin ardından 
ayrılmıyor. Onu • Sacide adlı bir 
kadının yardımı ile • eğlenceden 
eğlenceye götürüyor ve bir gece 
sarhoş edip sukut ettiriyor. 

Sonra ne oluyor? ... Okuyucu • 

larımın bu cevabı romanda ara • 

malannı dilerim. 

ÖLMÜŞ ANNEME NiNNi 

Şairi: HOSEYlN ULAŞ 

Bcuan: il Ba.sımevi - Edirne 

A nne, bir şiirdir ve beşeri ha. 
yatta tasavvur tahayyül ve 

tasvir olunabi • 
len şiirlerin en 
zarüi, en güzeli 
anne kalbinde ya 
şar. Onun için • 
genç bir şair ol • 
duğu yazıların • 
dan anlaşılan _ 

Hüseyin Ulaşın "Ölmüş anneme 

ninni" adını taşıyan ve otuz man. 

zumeden teşekkül eden kitabını 

görünce yüreğim hopladı. Ölmüş.. 

lere dualar ithaf olunmak mutat 

iken şairin annesine ninni söyle • 

mesi ölümü uyku telakki etmek ve 

anaya ölümü yakıştıramamak gibi 
bir inceliğin ifadesi oldugu için ay-

rıca hoşuma gitti, kitap ta sayfa 

sayfa gözümden geçti. 

Şair, bütün manzumelerinden 

seziliyor, üç dört senetienberi şiir 

sazına mızrap vurmaktadır. Onun 

için teranelerde yen,.iliğin hem saf. 

veti, hem taraveti var. His, her 

genç şairde olduğu gibi, fikre ha. 

kim ve bu vaziyetten usllıp hayli 

müteessir. "Güçtür koma, şairi 

kayda" sözündeki hakikat, genç 

şairlerin kalemlerinde bambaşka 

bir irtifa alır ve onlar kaide tanı _ 

mazlar, kayıt tanımazlar, ahenk 

tanımazlar, yalnız his tanırlar. 

"Ölen anneme ninni" de de 
coşkun tahassüslerin sesi var.Yarın 

ayni seste olgun bir ahengin de te. 
bellür edeceğine eminim. Genç 

şairi, bu eserinden dolayı takdir, 

yarınki muvaffakıyetlerini düşü • 

nerek te tebrik ederim. 

* 
YENi NEŞRiYAT: 

TÜBERKÜLOZ - Tüberkülozdan ve 
tüberkülozla ilgisi olan hastalıklardan 

bahsetmek üzere üç ayda bir ı;ıkanlan 

bu eserin 3 üncü cild 4 üncil sayısı inti
~ar etmiştir. 

* HAVACILIK VE ·SPOR - Türk Hava 
Kurumu Genel merkezi tara.tından çıka
rılmakta olan bu mecmuanın son sayısı 
da çok güı:el bir tertiple \'e dolgun mün
derecatla intişar etmiştir. Tavsiye ederiz. 

,- NEWYORK DÜNYA SERGiSiNDE l 
'-·--------~------=----------------------~ 

PAVYONUMUZUN AÇILIŞ GUNtJNDE YAPILAN MERASiME Ai T Bi R i NTiBA 

''Sulh Mabedi,, 
N evyork dünya sergisin:ı me

mur heyetimizin ilk mufas. 
sal raporu, Ticaret Vekal~tine gel
miştir. Rapor, pavyonlarımtz, bun
ların açılışı hakkında maluma~ 

vermekte, sistematik şekild~ yapı. 
lan milli propagandanın muvaffa. 
kıyetli semerelerini tebarüz ettir
mektedir. 

Heyet reisi Vedat Nedim Tör, 
sergi hazırlıklarının vakt~nde biti. 
rilerek pavyonumuzun tam günün
de açıldığını ve bunun uyandırdığı 
takdiri en başta kaydcrlıyor. Dev
let pavyonumuzdaki teşhir tarzımı
za, yalnız serginin umumi ştarı o
lan '(yarının dünyaiı) parolasına 

sadık kalmak için değil, kendi milli 
menfaatlerimizin icapları da düşü
nülerek daha ziyade ideolojik 
bir mahiyet verildiğini tebarüz et
tirdikten sonra devlet pavyonumu
zu şu şekilde anlatıyor: 

"Sulh meydanı denilen geniş sa. 
hanın iki tarafına sıralanmış ve ha
rici cepheleri sergi ıdaresi tarafın
dan hazırlanmış biribirine bitişik 
binalardan biri bizim devlet pav
yonumuzdur. 

Bunun dışında, Istanbulda hey. 
keltraş Zühtü tarafından yaprlun 
ve Güzel Sanatlar Akade -
misinin tasvibine mazhar olan bir 
bronz heykelimiz vardır. Bu hey
kel, preistorik bir F.tt günP.şini 

havaya uzanmış ellerilc tutar. Biz 
bunu insani ideallere doğru yük
selen gençlık sembolü di:;c vasıf. 
landırdık. 

Kapıdan içeri girince Milli Şe
fimiz ve Reisicümhurumuz lsmet 
Inönünün heykeli görünür. Bu hey
kelin yirmi metre gerisinde, dort 
buçuk metre yüksekliğinde, elleri
le bir halatı düğümliyen ve yine 
!stanbulda ayni sanatkar tarafın. 

dan yapılmış bir heykel vardır. Bu, 
bir bacağı Asya, bir bacağı da Av
rupa yazılı iki sokl üzerind.? du
rur. Aralarından hafif bir meyille 
dört kaskattan düşen ve gızli neon 
tüplerile mavimtrak ışıklandırıl -
mış bir su akar. Oyle ki, Ismet I
nönü heykelinin iki metre gerisi j. 
le Kolos arasmda iki bur,uk m etre 
genişliğinde ve on sekiz metre u
zunluğunda Boğazları temsil eden 
ve daimi akan ~ir havuzu vardır. 
Havuzun bittiği yerde altından ı

şıklı ve hafif meyilli b11zlu bir ca
mın üstünde bronz harflerle şu 
cümle okunur: 

"Türkiye A vrupa ve :Asyayı 
aulh içinde bağlar,, 

Bu manzara, her gideni teshir 
edecek kadar manalı ve muhteşem
dir. Bu yüzden pavyonumuza, 
"Sulh Mabedi,, lakabı verilmiştir. 
Kapıdan içeri girip te bu teskin 

edici ve ümit verici manzara ile 
karşılaşan zair, sol cephenin iki 

Büyük Sergideki 
Pavgonumuza 

Bu Adı Verdiler 
HEYETİMİ- ; ı 

ZİN REISI VEDAT NE
DİM TÖR'ün TÜRK PA -
VİYONU HAKKINDA 
GÖNDERDİGİ M A L Ü
MATIN BİR HULASASI-
NI BU SÜTUNLARDA O-
KUY ACAKSINIZ. 
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köşesini kaplıyan ikı metre yük • 
sekliğinde ve on üç metre genişli
ğinde bir Foto - Mural ile karşıla
şır: 

" Türkiye çeşitli iklimler ve 
malııuller memleketidir.,, 
Bu Foto - Mura1, Türkiyeyi ek. 

seriyetle Arabistanla karıştıran mu
tavassıt Amerikalıya, Türkiyenin 
Birleşik Amerika Devletlerinin şi
mal kısmile ayni arz dairesi ara
sında bulunan ve Amerika kadar 
çeşitli iklim ve mahsullere malik 
bir memleket olduğunu cazip ve 
veciz bir tarzda anlatır. 

K askatlı havuzu sağma alıp 

ta hafif meyilli yolu takip 
ederek, Kolos heykele doğru Her. 
liyen zair, bunun hizasma geldiği 
zaman sol tarafında duvara gömü
lü ve gizli ışıklı bir vitrinle kar
şılaşır. Duvarda şu yazı okunur: 

"Türkiye topraklarından çefitli 
m edeniyetler yükaelmiftir.,, 

Vitrinin içine müzelerimizden 
getirttiğimiz Hitit, Grek, Romen ve 
Bizans devirlerine ait tipik eşya 
yerleştirilmiştir. 

Bu cephe boyunca, 2.5 X 3,5 e
badında dört Foto - Murııl vardır. 

Bun1ar, Hitit, Grek, Romen, Bi. 
zans, Selçuk, Osmanlı devirlerine 
ait sanat abide ve eserlerinden kom 
poze edilmiştir. Ve gayet monü
mantal bir tesir bırakırlar. Bu pa
nolar, Türkiyenin çok eski ve asil 
bir medeniyet ve kültür memle
keti olduğunu gösterirler. Ve bil
hassa bugünkü medeniyetin asır. 
!arca süren zincirleme bir cehdin 
muhassalası olduğunu en iyi isbat 
eden memleketlerden birinin Tür
kiye olduğunu anlatırlar. 

Asma katta Ebedi Şefimiz Ata
türkün büyük bir maskı vardır. 

Bunun bir yanına "Yurtta sulh., 
diğer yanına da "Cihanda sulh,, ıı
arı bronz harflerle yazılmıştır. Al
tında da şu okunur: "Atatlirk 1881. 
1938,,. 

Tarihi panoların bulunduğu 

cepheye muvazi cephede i
se umumi manası şu cümle ile ifa
de edilen, dört Foto • l\füralimiz 
vardır: 

"Türkiye, yannın dünycuını 

kurmağa hizmet eden 
memleketlerden biridir,,. 
Bunlardan birincisinm üstünde 

"Demokrasiye dogru,, yazılıdır. Bu, 
Ebedi Şefimiz Atatürkun ve Millı 
Şefimiz Reisicümhur ismet Inönü
nün halk arasında alınmış resimle. 
rinden, intihabat ve açık hava top
lantılarına ait intıbalardan terkip 
edilmiş bir Foto - Mont=ıjdır. 

Ikincisinin üstünde "Sulhe doğ
ru yazılıdır: Bu yabancı memleket
lerin {ef ve devlet adaınlarınm 

Türkiyeye yaptıkları resmi ziya.. 
retlere ait resimlerden, sulh ve 
dostluk muahedelerimizin fotoğ

raflarından terkip edilmişitir. 
Uçüncü panomuz, Amerikalıla:.

için pek şayanı dikkat olan "Tole
rans,, mevzuuna tahsis edilmişitir. 

Bu mevzu Rum. Ermeni patrikle
rile Haham başının ve bunların i
daresindeki dini müesseselerın fo
toğrafları, üç dini reisin Türkiye
deki vicdan hürriyetini izah edton 
imzalı mektupları, Türkıyede türk
ceden başka dillerde çıkan gazete
lerin başlıkları ile tertip edilmiş 
bir Foto • Montaj ile tebarüz et
tirilmiştir. 

Dördüncü panomuz Türkiye
deki insan ve madde mem

balarını inkişaf ettirmek için ya
pılan kültürel ve ekonomik kalkın
ma hamlelerimize tahsis olunmuş. 
tur. 

Bu panolar bitince, tarihi cep
hedeki vitrine muvazi bir vitrin da· 
ha vardır ki, bunun içinde de Sel
çuk ve Osmanlı devirlenne ait en 
tipik müze eşyası bulunmaktadır. 

Türk kadınına tahsis olunan pano
da, Türk kadınını haremden başka 
bir yerde tasavvur etmiye alışa. 
mıyan mutavassıt Amerikalıya ka
dın inkıliı.bımızın her sahadaki ba
şarıl.'lrt canlı bir tarzda gösteril
m~ştir. " 
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Zafer Kazanılmıştı 
Bu Netice Önünde 
Karıştırıyordu 

Sultan Mehmet Hiç Ummadığı 
Şaıırmıı. Bön Bön Sakallnı 

Fakat buyiik yollar aşmış, par
lak bır netıceye yaklaşmış olan 
suvanler, padişahın mutfaklannı, 
ahırlannı, hazınelermi da ihtiva 
eden hatta gelmce, hırsa kapıL 

dılar harbi unutup yağmaya dal
dılar, çadırlara saldırmağa koyul
dular. Halbuki agırlıklann yanın
da bir kaç bin ahçı, seyis, at u
şağı, saka, deveci, me}tkireci, 
mehter vesaire vardı. Onlar, bir 
takan yabancılann çadırlara ti
şuştuğünu görunce, heyecanlan
dılar Değnek, kepçe, balta, bıçak, 
kazık, kebap şişi gibi şeyleri ka
pıp duşrnanın uzerine atıldılar ve 
onlan bir hamlede yuz geri etti
ler. 

S af saf askerleri yararak, ye. 
niçerıleri darmadagın ede

rek, top hattını yıkarak ağırlık
lara kadar gelebilmiş olan duş
man suvarileri, uşak ve seyis ma. 
kule i bir avuç insanın degneklc, 
kepçeyle, şişle yaptıkları hücum 
onunde ricat ediyor ve firar ha
linde geri çekiliyordu. Onlardan 
hazine ve zahire sandıklan üstü
ne bayrak dikerek, raksa dalan
lar oldifrulmüşlerdi, geri kalan. 
lar da yine baltayla, kepçeyle ta. 
kip olunuyorlardı. 

askerini esir olarak Türklere bı
rakmıştı. Sultan Mehmet hiç um
madığı bu netice önunde bön bön 
sakalını kanştınp duruyordu. Çun
kti çektiği büyiık korkunun aksU
limel'i olarak geniş bir sersemlik 
içindeydi, ne yapacağını ve kaza
nılan zaferin sonunu nasıl getire
ceğini takdir edemiyordu. 

Şüphe yok ki zafer şerefinin bü

yük bir kısmı Hoca Sadettine ait
ti. Lakin o, şeref davasına kalkış. 

madı, adil ve haksever bir müşa. 
vir gibi davrandı, Ciğaloğlu Sinan 

paşanın zaferi Türklere kazandı

ran hamlesini padişaha anlattı ve 
onun sadrazam yepılması <teklifin. 
de bulundu, hünkar, bu teklifi: 
"Munasiptir, öyle yapahm" sözle
rile kabul ettiği halde eniştesi İb
rahimden mührünü almadı, dal. 
gınlıkla hocaya verdiği sozü bile 
unuttu. 

B ir vezirin sadrazamlıktan az. 
lini ve yerine bir başkasınıJ\ 

getirilmesini şu roman sütunla. 
rında kaydedişimizin sebebi Safo 
zadenin karakterini biraz daha te
barüz ettirmiş olmak ise de bu de
ğişiklik Osmanlı tarihinde çok u. 
ğursuz hadiselere başlangıç teşkil 
ettiğinden bu sebeple de keyfiyeti 
onemli bulduğumuzu söylemek 
doğru olur. Çünkü Ciğaloğlu Si
nan paşa sadrazam olunca çok şid
detli ve çok zararlı bir takım iş. 
ler yaptı. Bunlann başında kaçak 
askerler için aldığı tedbir vardır, 
o, mühüru alır almaz orduya bir 
geçit resmi yaptırdı. Tam üç gün 
süren bu geçiş sonunda defterler
de adı yazılı olan timar ve zeamet 
sahiplerinden, ulufeli askerden O

tuz bin kişinin mevcut olmadığını 
anladı, isimlerini ordu defterle. 
rinden sildi, dirliklerini (aylıkları. 
nt) kesti, hepsini ölüme mahkum 
ederek vilayetlere fermanlar yol. 
ladı, bu kaçakların nerede bulu
nurlarsa öldürülmesini emretti. 
Bizzat yaptırdığı kovalama ve a.. 
raştırma neticesinde elde ettik.le. 
rini de hemen öldürttü. 
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BULMACA 
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SOLDAN SAÖA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 
l - Şair e Bilen. 
2 - ÇUnku e :E.'ndişc. 

3 - Hayfı e Renk e Mah. 
4 - Sız e Nota e Nota. 
5 - AlAıneUcr. 
6 - Loca, hususi oda. 
7 - Bir hayvan e Hfıyfı e Adanır. 

8 - Nota e Bir edat e Nota . 
9 - Vasletmek e Bır isim. 
10 - Ekmegc konur e Sadakat. 

~------, 

Binalanmz için en sağlam 
en kolay en ucuz 

ALABASTONE 
Boyasıdır. 

Depoıu : 4 ncü Vakıf Han 

• Aıma Kat 19·--.-

31 •• - 939 

,Yalnız bir tüp kullan• 
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

Rad y o lin 
ın 

Mükemmeliyeti hakkında en 
son ve doğru sözü ıize o ıöyliye. 
cektir. 

Bemlteyaz pırıl pırıl parhyan 
ditler, tatlı bir nefeı, pembe, 
sıhhatli dit etleri, temiz bir dil, 
'D:krooıuz bir ağız... itte 

Radyo lin 
in eseri 

Bugünden itibaren .. hali 
öğle ve akf&ID her 

yemekten sonra 
tünde 3 defa 

RADYOLi 
KUL L ANM IYA BAŞLAYINIZ ! 

Boğazın Merkezinde Bebek kartıııncla en güzel ve modem 

KÜÇÜKSU ·PLAJ ve GAZiNOSU 
Yarrnki Cumartesi G ünü Umuma Açdıyor. 

Hergün öğle yemeğinde, öğleden sonra ve gece 
yarısından sonraya kadar 11 kiıllik IWÜkemmel 
Orkestra ve numaralar. • 

1 te bu sırada hoca Sadettin, e
fendisini çadırdan çıkardı, yine 
sancagı altına getirdi: 

- Bakınız, dedi, Allah neler 
yapıyor? 

Fakat hoca, azminden dôner ta
kımdan değildi, kapı ağası Gazan. 
fere acı acı şikayette bulundu, pa. 
dişahın sozünde durmayışını şid. 
detl'e ayıpladı. Gazanfer de Ciğal. 
oğlunun dostu idi ve onun sadra. 
zam olmasını istiyordu. Ancak 
hunkann. İbrahim paşayı tercih 
\'e iltizam eder gôrünmesinden iır. 
kerek ağzını açamıyordu. Nedim. 
lerin, musahiplerin hepsi bu çe. 
kingenlıikte ona iştirak ettiklerin. 
den hocanm sitemlerini su1'ın 
Mehmete nakledecek bir vasıta bu
lunamıyordu. Nihayet büyük im
rahor Ahmet ağa yenilik gösterdi, 
"Fethettiğimiz ordugahı gezmek i
çin hangi ata binersiniz" diye pa
dişaha bir sual tevcih etmekten 
çekinmiyecegini ve bu suretle sad
razamlık meselesine temasa yol a
çacağını söyledi. İmrahor, sözün
de de durdu, efendisinin otağına 

girerek, kararlaştırdığı gibi bir su
al yaptı, arkasından da: "Hoca e. 
fendi dışardadır. Mührü hümayun 
henüz İbrahim paşada olduğun. 
dan askerin homurdandığını söy. 
lüyor" dedi. Sultan Mehmet bu 
sözlerden huylanıverdi, kapıcılar 
kahyasının İbrahimden mühru a. 
lıp Ciğaloğluna vermesini emretti. 

O kadar sert davranıyordu ki 
muharebe günü padişahın sığınak 
yaptığı çadır sahibi müteferrika 
Yunus ağayı bile - harbin kızıştığ{ 
sırada savuşmuş olmasından dola. K ELEP t R _ , 1 

Sahhk Arsalar 
yı - idam ettirmekten geri kalmaz, , 
yine miıteferrikalardan Cahir ağa 

Kalamış deniz kıyısında, müra
caat Kızıltoprak, Rüştiye sokak 

Köprüden ve her iskeleden birinci mem vapur gidip rel 
me Plajda duhuliye, kabine ve banyo ücreti dahil 33 kurut, 
öğle veyahut akpm yemeği de beraber 95 kuruttur, 

Vapurlar bu iskelev• uğrayacakflr. 

S\l,ijan Mehmet, vaziyetteki de
gişikligin emarelerini nemli goz. 
]eriyle temaşaya çalısırken, Cağa. 
loglu Sinan Paşanın bir pusuya 
yerleştirdigi süvariler sahneye 
çıktı, düşmanı arkadan sararak, 
kesmeğe giristi. Yirmi, yanlış 
yazmıyoruz, yirmi dakika içinde 
yirmi bin süvari bataklıklara so
kularak imha edilmiş ve düşman 
ordusunun iıst tarafı da yerlerin. 
den sokulup atıldığından, mütte. 
fıklerin inhizamı bir çırpıda tr
kemmul etmişti. 

.. 
O üşmanın sayılabilen ölüleri 

elli b i n d e n artıktı. 
Butün toplarını ve birkaç fırkalık 

Fıtil, Ayşe hanımın şif_,helerini yatıştırmak için 
temmat verdi: 

"- O cihette11. hiç düşünme ... Bir kere, Muri.ıv
vcte meyhanede duşecek iş pek hafif... Zaten, dai. 
ma benım gozumun onunde bulunacak... Ve daha 
:tiyade evin içinde, evin işleriyle uğraşacak... Son. 
ra, meyhane denilince, senin goztinun oniıne, içe. 
risi cıvık sarhoşlarla dolu bir yer getmesin ... Benim 
mıışterilerim, semtın en efendı insanlarıdır ... Hem 
ben, bir parça cıvıtanı, kaşla goz arasında kapı dı
san ederım: Zira rezaletten korkarım: lki sarhoş
luk vakası olsa, polis ocagımı söndürür. 

Hem, polis görmese, ses çıkarmasa bile, müşteri 
kendiliğinden kaçar. Onun için, adım çıkmasın diye, 
gozumu daıma dort açarım .. Hem düşünsene bir ke. 
re ... Eğer meyhaneye, cıvık, sarhoş müşteri gelse, 
ben kendi nıkihlı karımı aralarına çıkarır mıyım?" 

Kurnaz Fitilı.o, sahte bir masumiyetle, ve yumu. 
şak, iknakar bir sesle soyledigi bu sözler, Ayşe ha. 
nımın pirelenen yuregine su serper gibi olmuştu. 
Fakat, buna ragmen, nedense, birdenbire karar ver
miyor, belki de, biraz nazlanmak, ve kızını ağır sat
m k istiyordıı: 

"- Neyse ... dedi ... Ve ayni kelimeleri tekrarladı: 
"- Duşunelim bır kere' .. 
Fitilin, bu işi stiruncemede bırakmıya niyeti yok. 

tu: ı 

"- Canım, dedi, bu işin oyle uzun boylu düşünii. 
lup taşınılacak tarafı var mı? Zaten, bizim de oyle 
gunlerce beklemiye vaktimiz yok, halimiz miısait 
deifi ... Soyledigim gibi, evin içinde, her şey altüst: 
El çırpsan, ortalık ayağa kalkacak!.. Onun için, sen 
de böyle kılı kırk yararsan, ben bapmızın çaresine 
bakmak, ve başka birini aramak mecburiyetınde ka
lacağım .. Zaten, bilirsin: Bugun ortalık, boğaz tok
luğuna 24 saat taş kıracak insanla dolu ... Ben bura
ya, adam bulamadığım için gelmedim: "Mademki 
bize birisi lizım: Bari verecegimiz para bir yaban. 
cıya gitmesin'" dedim. 
"- Allah razı obmn ama.~ 

ile Halep valisi Sehrap paşa başta 
olmak üzere sekiz on büyük rüt-
beli kaçağı da kadın kostümile bü-
tün orduda dolaştırdıktan sonra 
kestirdi. Kır\Jll Hanını da harbe 
iştirak etmemek suçile itham ve 
azletti. 

1 şte bu tedbirler, binlerce 
harp kaçağının Anadoluda 

çeteler teşkil etmesini ve bu çete. 

lerin birleşmesinden hükumet te

melini sarsacak vahamette isya~ 
lar vücude gelmesini intaç etmiş. 
tir.Kının Hanının azli de orada 
kanlı ayaklanmalara sebep oldu. 
Fakat şurası muhakkaktır ki Ciğa.. 
le zade Sinan, sadrazamlıkta kal
saydı kendi kararlarını azmile, ce-

47 No. da Miço da'ıaletile. 
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lıidet ile takip ve tatbik ederdi. 
Anadolu ile Kıtımın kan ve ateş 
içinde kalmasına meydan vermez. 
di. Ne yazık ki Saf o, yersiz müda
halesile onu azlettirdiğinden dedi
ğimiz hadiseler tekevvün ve te
selsül eylemiştir. 
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Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla ki. 
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kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Bqmüdürlüğünde Vakıf Akarlar 
kalemine gelmeleri. (4707) 

nin ucuna ufacık dudaklannı yapı§tırdı. Ayşe ha. 
nım söyleniyordu: 
"- Kor olası piç ... Tıpkı sülük gibi ... Adeta me.. 

memi değil, kanımı emiyor!" 
Sonra bunun da tesellisini buldu: 
.. _ Varsın emsi.n... Hiç olmazsa, ekmek istemt. 

yor ya? 
O sırada, yanına sokulan ihtiyar nine, kızının bu 

haline içerlemişti: 

TEFRtKA No. 14 

"- Canım, dedi, şu kör oluı herife söyle de, du. 
rup dinlenmeden çocuk peydahlatmaktan vazgeçsin 
artık ... Bu işin kime fayduı var sanki? Zaten gebe. 
recek olanlan, boıubo§una emzirip leD hırpalanıyor. 
sun ... Yaşıyanlar da, hepimizin bafl!DJZ8 dert olu
yor." "- Aması ne? Bu işte mide bulandırıcı pi.ırüz 

yok ya?" 
Fitil, bu suali sorarken, sağ elini pantalonunun 

cebine atmıştı: Beş liralık bir banknot çıkararak 

Ayşehanımın önüne koydu: 
··- Haydi, haydi, dedi, uzatma ... Zaten benim ,de, 

daha gori.ılecek b!r sürü işim var... Meyhanede de, 
evde de, hiçbir şey kalmadı: Gidip öteberı alacağım. 
Burada, boşubaşuna vakit kaybetmiyeyim ... Ben, kı
zını bogaz tokluğuna çalıştırmak niyetinde de deği. 
lim. Bu para, onun ayhğıdır. Ben aylıklarını her ay 
başında, sana teslim ederim: Sen de onun namına 
biriktırirsin. Dünya hali bu ... Bir köşede, üç beş ku
ruşu bulunsun kızcağızın ... Bakalım.. ileride, işle
rim biraz daha düzelirse, bu parayı da arttırırım. 
Fakat onun gibi parmak kadar çocuk için, ayda beş 
lira, az para değildir. Bu zamanda, bu parayla, el 
Alem, diplomalı hizmetçi buluyor. Fakat dedi~im gi_ 
bi, ben seni sevdiğim için: 

"- Yabancıya gitmesin!" diyorum. 
Sonra, kız biraz çalışacak, yorulacak arna, gıdası

nı da altıdan alacak ... Hele bir kere işe başlasın, onu 
bir ay sonra gorup te tanıyabilirsen, bıyıklarım al. 
nımda bitsin ... Zira bizim yemek sofrasında, bir kuş 
sütü eksiktir. Bilirsin, hepimiz, boğazımıza düşkü. 
niızdur. Hamdolsun, Allah ta. soframızdan bereke-

tni eksik etmiyor ... " 
Ayşe hanımın yumuşayan bakışlarından, yatıştı

ğını, ve iyice yola geldiginl anlıyan Fitil, işi tam ta
vında bırakmak niyetile yerinden dogruldu, ve: 
"- Haydi, dedi, benden Allaha ısmarladık ... Sen 

Mürüvveti yarın sabah gönderirsin ... 
Ayşe hanımın vereceği cevabı beklemiye lüzum 

görmeden taş merdivene doğru yürüdu ve bir aya. 
ğını, taş merdivenin ilk basamagına atınca, yi.ızunü 
Ayşe hanıma dönerek ilave etti: 

"-- Geç kalmasın amma ... Çünku sonra beni ev_ 
de bulamaz ... " 
Vakıa Ayşe hanım, taş merdivenleri hız~a çıkarak 

uzaklaşan Fitil Kadriye bir soz söylemedı, ona bir 
soz vermedi. Fakat, zaten, kurnaz Fıtil de, istedigi 
vaadi ve rızayı Ayşe hanımın edasında ve bakışla. 
rında okuduğu içindir ki, verilmiyen bu cevabı bek. 
lemiye bile lüzum görmemişti. 
Ayşe hanım, yalnız kalm~a, u~n u~ düşünme

ye imkan bulamadı: Zira, cıyak cıy~k ~glanuya baş.. 
Iıyan yeni yavrusu, ondan meme.. ıstıyordu. Ayşe 
hanım, onu unuttuğu karanlık koşede el yordamile 
bularak ku;ağına aldı: Basma entarisinin göğsünde
ki iki kopçayı çozerek sarkık ve pis memesini çıkar
dı. Zavallı yavru, ~öcekU batak!~k suyu~u bile iş. 
tabla içen susuz bır havvan aclıa:ıle bu kırli meme-

Ayşe hanım, anasının kendisine de attıtı bu taşın 
altında kalmak istemedi: Ağır bir cevap aradı. Fa
kat bulamayınca, entarisinin kokmUf eteklerini sa
vurarak, hızla sırtmı döndü: Bodrumun dibine doğ
ru yürtidu: Karanlıklar içinde karanlık kesilip git
ti... 

Kucağındaki yavru, birer çeşme gibi kurumuş 
olan o pörsümüş memelerden birer danıla süt çıka.. 
rabilmek için, geriniyor, uğra,ıyor, adeta ıkınıyor. 
du. Fakat, o memelerden birer damla sut çıkarmak
la, taşı sıkıp suyunu çıkarmak arasında ~uyuk bir 
fark yoktu: Ve biçare yavru, bir daınla sut emince
ye kadar, bir kilo sutün tel1fi edemiyeceği kadar yo. 
ruluyordu! .. 
Ayşe hanım, ertesi sabah, M~ti, hangi esxap. 

la yollıyacağını düfiindü: Mürüvvet, ihtiyar dok~ 
run verdiği kırmızı entariyi çoktan paralamı 
Halbuki Ayte hanım, o inatçı ve yezıt kıza. kırn 
entarisini her gün ,ıymemesiDI kaç defa tenbib 
mi§: 
''- Bir köfede dursun: Günün birinde lizım olw-!" 

demiş, fakat bir türlü dinletememişti. işte şımdi, yi
ne dediği çıkmıştı. Ve çare duşünınek, yine kendisi
ne duşmustü. 

(Devaını ur) 
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Vahdettin, Damat Ferit Hakkındaki Teşebbüslere 
Gülüyor, Sevgili Eniştesine Toz Bile Kondurmuyordu 

Mustafa Kemal Paşanın milleti 
ve memleketi halasa matuf olan 
bu faaliyetleri, bilhassa hürriyet 
ve itilafın taşradaki kara yüz ve 
yiıreklilerince hiç te hoş görülmü. 
yordu. 
Paşanın her teşebbüslerini şüp. 

heli ve tehlikeli addettirecek şe. 
kilde İstanbula işaratta bulunu • 
yorlardı. Bu suretle, İstanbulda. 
kileri telaş ve endişeye düşürü. 
yorlardı. Alakadarlarda Mustafa 
Kemal Paşa aleyhine bir cereyan 
uyandırmağa uğraşıyorlardı. 

Matlup hasıl olmuştu. Hürriyet 
ve itilafın 1stanbuldaki umumi 
merkez.i, hünklm tazyike, Musta. 
fa Kemal Paşanın icraatiyle teh
dit ve ihafeye koyulmuştu. Fırka, 
Paris konferansına gidileceği bir 
sırada, memlekette uyandırılma

ğa başlanılan bu muhalefet ve L 
kilikten, doğrudan doğruya da. 
mat Feridi mesul tutuyordu. O. 
na, hem de pek acı ve şiddetli bir 

" tarzda, hücum ediyordu. Padişa
hın gözünden düşürmeğe, tevec. 
cühünden mahrum etmeğe uğra. 
şryordu. Fakat, Vahdettın bütün 
bu menfi teşebbüslere karşı gü. 
lüyor, sevgili eniştesine toz bile 
kondurmuyordu. Ancak, bazı ka. 
ra düşüncelerle fırkayı, fırkanın 

kodamanlarını da pek gücendir. 
miyor, yakadan silkmiyordu. Tür. 
lü türlü siyasetler, ümitli vaat. 

rle oyalıyor, gerçekten şahane 
oir iradei maslahat politikası ta. 
kip ediyordu. Kendisini onlara 
mütemayil gösteriyordu. 

ff önki11a- ~-eıhlktitt- mua. 
mele ve ıiyaseti, f ırkacıla

nn bazılannı lid&f di!Şüruyor, 
bazılarını da ümitsizlikle hiddet. 
lendiriyordu. Fakat bu iki kısım 

n da, damat Feridi düşürmek ve 
Vahdettini büsbütün ele geçirmek 

r. sevdasiyle faaliyetlerini şiddetlen. 
diriyor, günün meselesi olan, A. 

O nadolud~i milli hareket ve te. 
şebbüsler hakkındaki maruzatları
nı kuvvetlendiriyorlardı. Musta. 
fa Kemal Patanın makamı salta. 
nat ve hilafete karşı isyankar bir 
cephe aldığını söyliyecek kadar i. 
leri varıyorlardı. 

Damat Ferit, o sırada üç ateş 
arasında kalmıştı. Hiç şüphe yok 
ki, Mustafa Kemal Paşanın, ken. 
di noktai nazarına muhalif olan 

• icraatından çok korkuyordu. Bu 
teşebbüslerden fena halde kuşku
lanan itilaf devletleri mümessme. 
rinin, kendi aleyhine ansızın a. 
yaklanmalarından, hünkar nez. 
dinde müessir olarak Başvekalet. 
ten Uzaklaştırılmasından adeta 
ürküyordu. Fırkanın günden gü
ne şiddetlenen Adeta taarruzi bir 
mahiyet göste~n muhalefetini de 
boş görınüyor ve bunun makus 
neticeler tevlit etmesinden çekini. 
yordu. Bu sebeple, şahsına, ma. 
kanuna ve menfaatine musallat o. 
lan bu üç engelden kurtulnıak i. 
çin gerçekten didiniyor, uğraşı
yordu. Ciddeıı §eytana bile par. 
mak ısırtıp pes dedirtecek desise. 
lere:. teşebbüslere baş vuruyordu. 
Bu uç engel ile mücadele için ay. 
rı ayrt tedbirler buluyor tatbik 
mevkiinc koyuyordu. ' 

o amat Ferit, Mustafa Kemal 
Paşanın saraya ve şahsına 
ald ~ karŞI .. ıgı cepheyi ve atıldığı 

milli nıu~adeleyi terketmiyeceğin
derı. verılecek emirleri dinliyemi
yeeeğinden katiyetle emin bulu. 
nuYordu. Bu vaziyetin ihzar etti. 
ği ;ıtıbeti, neticeleri kendi hesa
bına çok elim buluyor ve o ·nis.. 

';ette korkuyordu. Tabü, Vahdet-
,·, 1e korkutmayı unutmuyordu. 
V rı düşünceleri Mustafa Ke. 

• faşa tehlikesini izaleye ma
tuf bul~nuyordu. Bunun için de 
ilk tedb1r olarak, lstanbulda yap. 
tığı gibi, Paşanın muhitini bir ha
jiye kordonu ile sarmayı, halkı 

iğfal ile Paşadan uzaklaştırmayı 

ve hatta, izalei vücudu çarelerini 
aramak olmuştu. Fakat, bütün bu 
teşebbüsleri için hürriyet ve iti
laf fırkası vesaitinden istifade et. 
mek istemiyordu. 

Anadoluda yaptırmak istediği 

hafiye teşkilatı için elinde zaten, 
iş ehli elemanlar vardı. Bir gün, 
sarayda, has hazine müdürü Re. 
fik, has hademe kumandanı Zeki 
ile baş başa vermişler, Anadolu. 
da çalıştırmak istedikleri kara te
şekkülün ana hatlarının çizmiş· 

lerdi. Hatta bu müzakereye, Ma
muretülaziz valiliğine tayin edil. 
diği halde vazifesine bir türlü gön. 
derilemiyen erkanıharp mirala. 
yı Ali Galip bey de iştirak etti
rilmişti. 

Anadolu halkını iğfal ve Istan
buldaki itilaf devletleri mümessil 
ve ricalini sadrazam Damat Ferit 
lehine imale vazifesini de Sait Mol
la deruhte etmişti. Bu ihanet grup
ları artık sık sık toplanıyor, ger. 
çekten hainane ve caniyane ka
rarlar veriyordu. 

B ilahare lstanbul Merkez ku
mandanlığına ve polis mü

dürlüğüne tayin edilen Miralay E
sat Bey, Suvari Tatbikat ve Bini
cilik mektebi müdürü bulunuyor
du. Müşir Ahmet izzet Paşanın 
biraderi olan Esat Bey, milletini 
cidden seven. vatanı için icabında 
ölmeği vazife bilen çok namuslu 
ve hamiyetli bir zattı. O da, büyük 
bire.deri Ahmet Izzet Paşa gibi, va
tanın maruz bulunduğu J:eliıket kar
şısında çırpınıyor, m1"ct ve mem
l4ketin halas ve refahına çare arı-

yordu. Hatta bu hususta büyük bi
raderinden daha cesur davranıyor. 
du. Erkanı Harbiyei Umumiye ri
yasetinde bulunan Cevat Paşa, E· 
sat Beye, mahrem ve hususi ola
rak istihbarata müteallik vazifeler 
veriyordu. Esat Bey, bu vazifele. 
ri cidden iyi ifa ediyor ve işi ma
haretle idare ediyord~. 

Damat Ferit, bir gün has muhib
bi Ali Ihsan Beyle görüşürken, Mi
ralay Esat Beyin, Cevat Paşa ile 
müştereken bazı karanlık işlere te. 
şebbüs ettiğini haber aldığından 

bahsetmişti. Bu hususta aldığı ha
berler hakkında haylice tafsilat ta 
verdikten ~onra: 

- Pek çok zevatın namus ve sa

dakatine kail olduğu bu zat hak

kında verilen haberleri, ben. neza. 

ket ve ciddiyeti ile hiç te kabili 

telif bulamıyor ve bütün bunları 

birer isnat addediyorum. Fakat, 
kaymakam Zeki Bey, Esat Bey 

hakkındaki ihbaratının birer haki
kat olduğunda ısrar cd.ıyor. Hatta 
dün akşam huzuru hümayunda, bir 
münasebetle, Esat Beyin, damatlık 
şeref ve sıhriyeti dolay1sile saray 
ve hanedan ahvaline vakıf bulu
nan akrabasından bir genç zabit
ten aldığı, tasavvuratı ~ahane~e ait 
bazı malumah Cevat Paşaya ver. 
diğini iddia etti. Sizin biraz bu 
hususla meşgul olmanızı ve hatta 
Miralay Esat Beyle, bir münasebet 
bularak muarefe peyda etmenizi, 
efkar ve ef ali hakkında biraz ma
lumat edinmenizi arzu ve rica e
deceğim, demiş ve Ihsan Beyi de 
haf iyelige sevk ve teşvik etmişti. 

(Dtvanu var) 
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GG~~şeb~•y~~~!~~~aky 1:~:.~~~~~~~~:::. 
bir yerde yalnız olsun, yahut de. güneş banyosu kan cereyanını 
niz kenarında deniz banyosile bir. kolaylaştırdığı için faydalı olur, 
likte olsun birçok hastalıklara iyi ' Güneş banyosundan sonra da so-
gelir. Daha iyisi insanı birçok has. ğuk su ile bacakları yıkamak, gü. 
talıklardan korur. Fakat bazıla. neşin altında biraz daha genişle. 
nna da zarar verir. Onun için miş olan damarları sıkıştırır ... 
herkesi güneş banyosuna imrendi. Kırmızı kan damarlarında tan. 
rip hazırlamak üzere, güneş ban. sivon fazla olunca • damarların sa. 
yosunun kim.~ere fay.dalı olacağını hi.bi kadın olsun, erkek olsun • gü. 
anlat~ada~. once kı!"lere zararlı n<'ş banyosu zarar verir. Yiirek 
olac'!ı:ı'!~ so_rlemek .~azımdır. çarpıntısı. nabız intizamınzlığı tan-

PlaJ uzerınde. guneş banyosu siyon fazlahğınden gelirse güneş 
yapanlar daha zıyade bayanlar ol. banyosundan gene cekinmek 18-
duğund~!' ilkin, ~üneş banyosuna zımdır. Fakat mide yahut barsak 
t~.ha~mu!. edemıyecek bayanları bozukluğundan gelen yürek çar. 
soylıyecegım. pıntısı günes banyosuna hiç mani 

Deniz banyosu yalnız olduğu olmaz. 
11 

va~it kadm~ğın ~azı hall~~e iyi KaraciP.erin yoreun, bozulmuş 
gelı.r. Mesela o gu~le~ .go~mek.te olması giines banvosu yapnu~·a e. 
Kecıken kızların ışlerını duzeltır, hemmiye.tli bir manidir. Karaciğc. 
anne olamıyan kadınların ge~ rin bozulmaSJ da, bilirsiniz ki en 
:•rnasını temin eder. Fakat gu. ziyade cok alkol kullanmaktan, 

ş banyosunun - aksine olarak • fada seker ve unlu yemekler ve. 
kadınlık hallerinin bazılarına za- mekten, çok yailı ye~ekten gelir. 
ran vordrr 0 . . 

B
• • nun ırın çokca alkol kullanmış 
ır kere, çocuk yatatı kan hü. olanlarla. boğazına fazla düşkiin 

cum1111dan d 1 bil .. il l l 1 .. lar 
0 

o ayı yum ş o an. o an ar J{Une~ banyoııu yapınca ra. 
de~le lrtinlerde fazla dem kaybe. hatsı:ıı: olurlar. Karacieer zaten sis. 
lh b r ,yahut yumurtalıklarda il. kin olduğu halde, güneş altı~da 

t a a tutul~us olanlar, bir de ba. daha ziyade siser. 
sur memelennden rahatsızlık çe.. Deri üzeri~de şüpheli. kara le. 
kenler 1rüneş banyosu vaparlana • 
rahatsızhklan artar. He;kesin tabi keleri bulunanlar, hele vücutlan. 
olduğu, deniz kenannda kararmak nın üzerinde benleri ~ok bulunan. 
modasından ~eri kalmıya mutlaka lar da günes banyosu yapmaktan 
razı ola'!1azlarsa, cilneş banyo. çekinmelidir. Güneşin ısıklan o le. 
sundan hıc olmazsa seki7. ~ün önce keleri ve benleri fena bir hastalı. 
baslıvarak pek az et ve hiç ek ğa çevirebilir. 
meksiz yemek yiyerek perhiz yap: Bir de sinirliler •.• Günes banyo. 
maları günes banvosunun verece. su sinirlere pek iyi gelebilir. Fa. 
~i zaran azaltır. 1:e.ı:htzden başka, kat hekim nezareti altında ve kai. 
denb: kenannda gıyılecek mayo. delerine noktaı;ı noktasına uygun 
nun kJl'JJltU olması günes ııııkları. olmak şartile. insan giineş banyo. 
ınn daha az tesir etmesine faydalı s!'nu kendi kendine bir ).\lii üze. 
olur. rınde yapınca, o kaideleri bilse de 

Bacaklarda kara kan damarla. yolunda tetbik edemez, rahatsız. 
'l'ID"' sl•1"esirulen ileri .relen varis- lı_k cellnce önünü alamaz. Onun i. 
ler de. srüneıı banvosuna biisbütiin cın sinirlilerin, heıle arada sırada 
maAn1 olmasalar hile, ihtivat tedı.i. bayıl k h , rna uvu olan bayanlann 
ri almıya liizum cösterirler, bu ~~nes banyosundan vazceçmeleri 
ihtivat tedhiri giinf"S hanvosu ,.a. ıyı olur. 
pa•bn avakları kalcalardan daha Sık ıuk, hem de devamb has af. 
vU"-""~ ola1'ak tutmaktı1'. O zaman rısı çekmek ll'iine banyosu yap. 
bacaklardaki kanın kolayca cere. mıya en bilytlk mAnidir. 

Haftahk Radyo Pro9ramı 
l ... ~~!~~ .. ~~~~~~~ilir~i~iz j 

Pazar, 2. 7. 1939 

12.30 Program. 12,35 Türk müziği (Kla
sik program) Ankara Radyosu küme ses 
ve saz heyeti. 13 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberlerı. 13.15 Mu
zik (Küçuk Orke tra - Şer· Necip Aş

kın) 1 - Hanns Löhr - Tempo Tempo 
(Gallopp) 2 - Fritz Kôpp - Yaz akşa
mı süiti. 3 - W. Ganıdbergcr - Aşk 

çanları. 4 - Ziehrer - Der Schatzmeis
ter operetinin valsları. 5 - M. Brussel
mans - Felemenk suitinden (Aşk golil). 
6 - Erlch Eineg - Bir zamanlar bir Çi
gan vardı. (Çigan entermezzosu). 7 -
Tsehaikowsky - Melodi (Opus 42 No. 
3) 8 - Hans Mainzcr - Serenad. 9 -
Czernik - Rakseden kalbler. 14.15 -
14.30 Müzik (Melodiler - Pl.) 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Şen oda 
mütigi - İbrahim Özgür ve ateş böcek
leri). 19 Çocuk saati. 19.25 Turk müziği: 
(Fasıl heyeti). 20 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.10 Neşe
li plaklar - R. 20.15 Türk muziği: ı -
Salim Bey - Hicaz peşrevi. 2 - Faik 
Bey - Hicaz şarkı - Ateşi suzanı fir
kat. 3 - Rlfat Bey - Hıcaz şarkı - Sis
lendi hava. 4 - Şevki Bey - Hicaz Şar
kı - Sen bu yerden gideli. 5 - Tanbur 
taksimi. 6 - Sadettin Kaynak - Buse
lik şarkı - Saçlarıma ak düştu. 7 -

Koşma - Ebrulcrlnin zahmı. 8 - Mus
tafa Nafız - Suzlntlk şarkı - Sensiz bu 
sabah. 9 - Mustafa Nafiz - Huseynl 
ŞDrkı - Ümitsiz bir se\•lııle. 10 - Lemi 
- Hüseyni şarkı - O güzf'I gözlerle bak
masını bil. 11 - Halk türkiisü - Yürü 
dilber yurü. 21 Müzık (Riyasetlcümhur 
Bandosu - Şef: İhsan Kilnçer). 1 - Do
nizetti - Raux - Marş. 2 - Wııldteufel 
- Her ııeyi hoş gör (Vals). 3 - Mendel
ssohn - Ruy Blas uvcrtüru. 4 - Luigini 
- Çanların sesi. 5 - Saint - Saens - De 
janır operasından fantezi. 21.50 Anadolu 
Ajansı (Spor servısi) 22 Muzik (Caz
band - Pl.) 22.45 - 23 Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

Pazartesi, 3. 7. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği -
Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik 
(Karışık program Pi.) 

19 Program. 19.05 Mlızik (Rossinl se
vilya berberi bperasının uverturü - Pi.) 
19.15 Tilrk muzlği (İnce saz faslı) 20 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri. 20.15 Konuşma (Doktorun 
saati). 20.30 Türk müzıgi: l - Uşşak 

peşre\ 1. 2 - Arı! Bey - Uşşak şaı·kı -
Bir melek sima peri g8rdüm. 3 - Şevki 

Bey - Uşşak şarkı - Düçarı hicri yAr 
olalı. 4 - Ut tak"iml. 5 - Mahmut Ce
lalettin Pasa - Uşşak şarkı - Nari fir
kat. 6 - Mustafa Çavuş Uşşak şarkı

Canım tezdir sabredemem. 7 - Şevki 

Bey - Hicaz şarkı - Bilmiyorum bana 
noldu. 8 - Refik Fersan - Hlcaz şar

kı - Cihanda biricik sevdığim sensin. 
9 - Refik Fersen - Hicaz şarkı -
Göğsümden kaçıp gittin. 10 - Şemsettin 

Ziya - Şehnaz şarkı - Denizin dalgası
nı dinliyorum. 21.10 Konuşma. 21.25 Ne
şeli plaklar ..... R. 21.30 Mbzık (M. Ra
vel - Telli kuartet. Çalan: Pro Arte Ku
arteti - Pl.) 22 Muzık (Kilçiık Orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Heim: 
Munkel - Venedik hatırası (Serenad). 
2 - Beethoven - Op. 27 No. 2 Mehtap 
sonatının adaciyo sustenutosu. 3 - J. 
Strauss - Hayat size neşe versin. 4 -

1 Christian Ryming - Entermezzo. 5 -
BeeUıoven - Patetik sonatının adaciyo 
kantabilesi. 6 - Erich Trapp - Fujisa
nın etrafında muzlk sesleri (Fantezi). 
7 - Humphrles - Mazlnln hulyaları. 8-
Leopold - Yeni dünyanın eski şarkıları. 
23 Son ajan haberleri, ziraat, esham, tah
vilAt, kambiyo - nukut t;>orsnsı (fiyat). 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 
Yarınki program. 

Sah, 4. 7. 1939 

12.30 ,Program. 12.35 Türk milzlğı. ~ -
Kiırdillhicaz.kAr peşrevi. 2 - Artaki 
- Kurdillhicazkftr şarkı - Cismin gibi. 
3 - KurdilihicazkAr şarkı - Çılgınca 

sevip. 4 - Kemençe taksimi. 5 - Faize 
- Şetaraban şarkı - Bade! vuslat içil
sin. 6 - Şemsettin Ziya - Şetaraban 

şarkı - Ey ionca açıl zevkini sür. 7 -
Saz semaisi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mü
zik (Karışık program - Pl.) 

19 Program 19.05 Müzlk (Szymanows
kl - Varyasyonlu Tema - Pi.) 19.15 
Türk müziği (Karışık program) 19.45 
Turk mUzigi (Halk tilrküleri ve oyun ha
\:alan) 20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteorolojı haberleri. 20.15 Turk müziği 
(Klasik program} Ankara radyosu kume 
heyeti. 20.55 Konuşma (Türkkuşunun 
4000 kilometrelik memleket turnesine çı
kan tayyarecllerimizin ihtisaslan) 21.25 
Neşeli plaklar - R. 21.30 Orkestra prog 
ramının takdimi. 21.45 Müzlk (Radyo or
kestrası - Şef: Hasan Ferit Alnar). Mo
zart: Senfoni sol minör. Debussy: Küçük 
süiti. 22.30 Müzik (Opera aryaları -
Pi.) 23 Son ajans haberleri, z.lraat, esham, 
tahv!lAt, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 23.20 Müzik (Cazband - PL) 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Çarıamba, S. 7. 1939 

12 30 Program. 12.35 Türk milziti -
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - H Müzik 
(Kar1JJk proııram - Pl) 

19 Program. 19.05 Muzlk (Strauss'un 
iki valsı - Pl.) 19.15 Türk müzlli (Fa
sıl heyeti) 20 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteorolojı haberleri. 20.15 Konuşma. 
20.30 Turk milziğı: l - Osman Beyin 
- Saba peşre\i. 2 - Dede - Saba şar
kı - GQş eyle gel bülbülleri. 3 - Aşık 
Mustafa - Saba arkı - Bir esmere gô
nul verdım. 4 - Keman tak ıml. 5 - Ka 
zım Uz - Huzzam şarkı - Benzemesin 
kim eye. 6 - Halk türkü il - İndım 
dagdan O\ aya. 7 - Halk turkusü - Da
mından görunür bağlar. 8 - Raıf Bey 
- KurdılıhıcazkAr şarkı - Rengi ruhsa
rına. 9 - Osman Nihat - Kürdilihicaz
kar şarkı - Gözumden gitmiyor. 10 -
Muhayyer turkli - Bugün ayın on dor
du. 21.10 Haftalık posta kutusu 21.25 
Neşeli plAklar - R. 21.30 Müzik (Bayan 
Ferhunde Erkin tarafından piyano solo
ları) 22 Muıik (Ktiçilk Orkestra - Şef 

l\'ecip A,kın) l - Schumann - Dördun
cü senfoninin romansı. 2 - Rıo Geb
hardt - Maskarade konser valsı. 3 -
Bılly Golwyn - Cambazlar (Fokstrot). 
4 - Hans Zander - Polka. 5 - Kral 
Komzak - Yiyene.da gece. 6 - Gluseppe 
Becce - Amalfı serenadı. 23 Son ajans 
haberler!, z.lraat, esham, tahvılAt. kambı
yo - nukut bnr..,ası (fıyat) 23.20 Müzik 
(Caz.band - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki 
program. 

Perıembe, 6. 7. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: 1 -
Neveser peşrev. 2 - Sadettin Kaynak 
- N'eveser şarkı - Hicranla harap oldu 
se\•da. 3 - Sal'l1attin Pınar - Nıhavent 
şarkı - HAiii yaşıyor. 4 - Kemençe tak
simi. 5 - Nihavent şarkı - Kbrfezdeki 
dalgın suya. 6 - NeşetkAr - Mahur şar
kı - Gücendim ben sana. 7 - Mahur saz. 
semaisi. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13 15 - 14 Mil
z!k (Karışık program - Pl.) 

brlerl, ziraat, esham, tahvlllt, kambiyo • 
nukut borsası (fıyat). 23.20 Müzik (Caz
band - Pl.) 23.55 - 24 Yannkl program. 

Cuma, 7. 7. 1939 

12 30 Program. 12.35 Türk muzill -
Pi. 13 Memleket sa t ayan, ajans ve me
teorolojı haberleri. 13 15 - 14 Müzik 
(Karışık progr m - Pl.). 

19 Program. 19 05 Mu k (Bach - Kan 
tat N. 78 koro - P1 ) 19.15 Türk milzill 
(İnce saz faslı) 20 Memleket ıaat ayarı, 
ajans ve meteoroloji h berleri. 20 15 Ko
nuşma (Haft lık ıpor erv si). 20.30 Türk 
muzıği (Se(ılmıı beste ıemal ve saz se
mailerı) 21 10 Konuşma. 21 25 Neıell 
plAklar - R. 21 30 Müzik (Radyo Or
kestrası - Şef. Pr etorius) 1 - Mozart: 
Saraydan kız kaçırma uvertürü. 2 -
Wagner: Sleıtfrled İdlll. 3 - Bizet· 2 inci 
Arlesienne süiti. 22 30 Müzik (Operet ae
leksyonları - Pl.) 23 Son ajans haber
leri, zıraat. esham, tahvllAt, kambiyo -
nukut borsası (f yat). 23 20 Müzik (Caz
band - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki proı
ram. 

Cumartesi, 8. 7. 1939 

13.30 Program. 13 35 Türk müzili: 1 -
Rast peşrevi. 2 - Abdi Efendi - Rut 
şarkı - Senin aıkınla çAk oldum. 3 - Fa 
ık Bey - Rast şarkı - Bir dame dilfQr• 
dü beni. 4 - Kanun takıimL 5 - Lıltfl 
Bey - HieazkAr şarkı - Sana noldu 16-
nül. 6 - Arif Bey - Hicazklr şarkı -
Açıl ey ıoncai sadberk. 7 - Arif Bey 
- HicazkAr şarkı - Gülcll açıldı yine 
gül yuzlil yAr. 14 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 14.10 -
15.30 Müzık (Danı müzitl - Pl.) 

18.30 Program. 18.35 Muzik (Souaa'nın 

marııla;ı - Pl.) 18.45 Müzik (Küçük Or

kestra - Şef: Necip Atkın) 1 - Liemann 

19 Program. 19.05 Milz.lk (Tenor Mccor - Vals bo&ton. 2 - Wllhelm Wacek -
mack'ın söyledıği iki melodi - Pl.} 19.15 Marş. 3 - Carlo Tbomsen - DuL 4 -
Turk müziği (Fasıl heyeti) 20 Memleket Gustav Lindner - Şarap illhı Baküs ,e-

saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 20.15 Konuşma (Ziraat saati) 20.30 

Turk müziği: 1 - Ferahfeza peşrevi. 2 -

İsmail Hakkı Bey - Ferahfeza beste -
Çağlayan cuyi slrişkle. 3 - İsmail Hakkı 

Bey - Ferahfeza şarkı - Ateşi aşkın. 

4 - İshak Varan - Ferahfeza ııarkı -
Seyretmek için. 5 - İ mail Hakkı Bey 
- Ferahfeza şarkı - Mehtapta güzel o
lur. 6 - Ferahfeza saz semaaı. 7 - Meh 
met Nasip - Hıcazklr ıarkı - GCSnnez
sem eğer sevdıcdlm. 8 - Refik Fersan 
- Rast şarkı - Yaktı cihanı ateşin. 9 -
Halk türküsü - Karşıda kara yonca. 10-
0yun havası. 21.10 Konuşma. 21.25 Ne
şeli plaklar - R. 21.30 Müzik (Opera ar
yaları - Pl.) 22 Muz!k (Küçük Orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - J. Breuer 
- İtalyan şarkısı. 2 - J. Strauss - Biz
de (Vals) 3 - Leopold - Çigan bayramı. 
4 - Kari Blume - Göl kıyılarında. 5 -
Vilfred Kjaer - Serenad. 8 - W. Czer
nik - Güzel sanatlar töreni (Uvertür). 
7 - Franz Doello - Parisln Madlen so
kağında. 8 - Max Schönherr - Alp köy 
lülerinin dans havaları. 23 Son ajans ha-

refine dans. 5 - J. Strauss - Yarua o
peretinden (portpurl) 19.15 Türk müzlti 
(İnce saz faslı) 20 Memleket ıaat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.10 Ne
şeli plfıklar - R. 20.15 Türk milzfii: 1 -
Puselik ~şrevl. 2 - Itri - Pusellk bes
te - Her gördüğü periye ıönill. 3 - Şa

kir Ağa - Pııselık şarkı - Sünbını.tan 

etme etrafı. 4 - hhakın - Puselik tar• 
kı - Gonul verme bl vefaya. 1 - lll. 
Selim - Puselik şarkı - Bir pür cefa 
boş dilberdir. 8 - Pusellk yürük semai. 
7 - Puselik Az semaisi. 8 - Rahmi Bey 
- KilrdlllhlcazkAr şarkı - Sana f!Y ca
nımın canı. 9 - O man Nıhat - KQrdl
lihicazkfır şarkı - Akşam güneşi. 10 -
Salflhattin Pınar - Kilrdllihicazklr pr
kı - Aşkınla yanım gönlüme. 11 - Sa
dettin Kaynak - Muhayyer ıarkı - Ne 
zaman görsem onu. 20.50 Konuşma (Dıf 
politika hAdıııeltti) 21.05 Temsil 22 Haf
talık posta kutusu (Ecnebi dillerde} 22.30 
Müzik (Bale milzlli - Pl.) 23 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham. tahvilat, kambi· 
yo - nukut borsası (fiyat). 23 20 Mflzik 
(Cazband - Pi.) 23.55 - 24 Yannld 
proıram. 

Kamplara Ait Eksiltme ilanı 
.Nevi Miktan Muhammen fiatı İlk teminatı 

Kilo Kr. Sa. Lira Kr. 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu .. 
Sade yağ 

Ayşe kadın F 
Fasulye çalı 
Dolmalık domıa 

Sıra domates 
Kabak 
Patlıcan er. 
Limon 
Taze barbunye 
Dolmalık bi. 
İnce biber 
Sarmısak 

Maydanoz 
Dereotu 
Taze bamya 
Hıyar 

Taze soğan 
Nane 

Kesilmiş odun gürgen 
Mangal kömü. 
Kok kömürü 

34200 

5600 
2400 

2980 

2700 
500 
700 

1900 
1900 

20500 Adet 
2700 Adet 
250 Kilo 

1300 .. 
100 .. 
110 " 

1450 Demet 
630 (, 

1000 Kilo 
3300 Adet 

600 Demet 
275 " 

107 Çeki 
1350 Kilo 

17 Ton 

9 50 ) 

48 ) 
45 ) 

95 

9 
8 
8 
5 
5 
2 
3 

10 
7 
5 

12 
1 
1 

13 
2 
1 
1 

250 
4 

1800 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 
) 

) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 

251 03 

282 60 

212 33 

102 G 

41 08 

Vefa, İstanbul erkek, Pertevn1yal gündüzlü lilelerin talebesi için 
kurulacak kamp ihtiyaçlan olan nevi. miktar ve muhammen flatile ilk 
teminatı yukarda yazılı yiyecek ve yakacaklann 5.ITemmuz/1939 ~ 
şamba günü saat 14 de Beyollu tstikW caddesi 349 numarada liseler 
muhasebeciliğinde lfbu okullardan mütefe)ddl komllyonda açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesi.kut ve ilk teminat makbuzHe 
birlikte sözü geçen komisyona gelm eleri. 

Ve şartnameleri görmek ve liseler muhaaebeclliil 
caklan temin8' tezkeresini almak ic in Galatuarav 
lan. 

vemesine yatıra
liaeııne mftracaat 

"oUml 
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Hayat 
Niçin 

Pahalıdır? 
(Başı 1 incıde) 

halılığı uzerinde buyuk rol oyna
maktadır. Hayat pahalılığı demek 
ı tıhlak edilen eşyaya verilen fazla 
para demektir. Bu bakımdan Türki
ye dunyanın en pahalı memleketle
rınden bıridir. 

R aporda da işaret edildiği uze-
re, bu nokta hukumetin gö

zunden kaçmış degıldır. Hayatı u
cuzlatmak için İktısat Vekaletince 
bir senedenberı yapılmakta olan tet
kikat sanayi mamulatının niçin pa
halı satıldığını, halkın satın alma 
kabiliyetinin niçin artmadığını da 
meydana çıkarmıştır. Tcsbit edilen 
sebepler şunlardır: 

1 - Sanayileşme planı tatbik 
edilirken, ras~onel bir diişünce ile 
hareket edilmemiştir. Fabrikala
rın yerini tesbit ederken, ham 
maddelerin mevcut olup olmadığı, 
fabrikada sarfedilecek mahrukat 
maddelerinin getirme masrafları, 
mamul eşyanın pazarlara nakli 
için yapılacak masraflar göz önü
ne getirilmemiştir. 

2 - Gümrük tarifeleri. dahil
tle himaye edilecek sanayie göre 
tanzim edilmemiştir. 

3 - Fabrikalar rasyonel bir şe
kilde itletilmemektedir. 

4 - Maliyet fiyatını asgariye 
indirmek için alınması lazım ge
len diğer tedbirler nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Şimdi İktısat Vekaleti, gerek es
kiden kurulmuş sanayii, gerek şimdi 
den sonra kurulacak fabrikaları bu 
mahzurlardan uzak ve rasyonel bir 
şekilde koordine etmek için hazır
lanmaktadır. Bu hazırlık bittikten 
ve icraata geçtikten ancak bir iki se
ne sonra mamul eşyanın fiyatlarını 
halkın alabilecegi bir hadde indir
mek mumkün olacaktır. 

Her memleket ilk sanayiJ,'?şme dev 
rinde bu kabil müşküllerle karşılaş
mış, bunlara benzer ufak tefek ha
talar yapmıştır. Maksat ha:aları gö
riıp tashih etmek, ve yapılan tecrü
belenien istifade etmelrtir. İktisat 
Vekaletinin yeni sanayileşme prog
ramında takip ettiği gaye budur. 

Askeri Ceza 
Kanunu 

Ankara 29 (Tan muhabirinden) -
Askeri ceza kanununun 148 inci 
'maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki n askeri muhakeme usulü kanu
nunun 3 ve 30 uncu maddelerine bi
rer fıkra ilavesi ve yine askeri ceza 
kanununun 47 nci maddesinin değiş. 
tirilmesine dair kanun li.) ihası ruz
name.) e alınmıştır. 

Ankarada Sel 
Ankara, 29 (TAN Muhabirin

den) - Bugün yağan şiddetli yağ
murlar neticesinde Yenişehirde bazı 
apartmanların ilk katlariyle Dahili
ye Vekaleti zemin katı su hücumuna 
maruz kalmıştır. 

itfaiye 'e belediyenin gayretiyle 
binalar sulardan temizlenmiştir. 
Nüfusça zayiat .)oktur. 

Zogonun Hemıiresi ve 

1 
Maiyeti Dün Gittiler 
Sabık Arnavutluk kralı Ahmet Zo

gonun hemşireleri ile on kadar maı
yetı dun Iımanımızdan hareket eden 
Svanetıa ısimli Sovyet vapuru ile Pi
reye gitmı lerdır. Prense:ı.lcr ve mai
yetlerindeki zevat Pireden diger bir 
vapura aktarma ederek Marsilyay.ı 

\e oradan da Versaya gideceklerdır. 
Sab k Arnavutluk Başv k•li prenses
leri vapura kadar te yi etmi tir 

Ahmet Zogo da bugun Romanya 
vapurıle gıdecektir. 

Biçki ve Dikit Sergisi 
Şehzadebaşındaki Saganay biçki 

ve dikiş yurdunun 939 mezunlan ta
rafından yurt salonlarında gı.izel bir 
şergi açılmıştır. 

Talebeler tarafından yapılan en 
son moda işler ve çiçeklerın teşhir 
edildıgi sergi, bilaistisna herkese a
çıktır. Bu sene yurttan .Hayr!ye Say
man, Fatma Devırdi, •,foalla Gök, Me 
lahat Adadag ve Salıha Çızmeci mc
IUn olmu lardır. 

TAN 30. 6 - 9~9 

Harp Tehlikesi Yine SATIE iŞi TAHKIKATI 

Danzigte Beliriyor Karadenizde 
(Başı 1 incide) kemmel bir ordu vücude getirmek- Liman Nerede 

·------- --~ ~~ ... 

15 Bin Liralık Komisyo 
kiUıtına lüzumlu muhim miktarda et tcdir . 

.. Onun için İngiltere kendi hurri- Y apllmahdır ? işi Tetkik Ediliyor hazır bulundurmak emrini almıştır. 

F ranıa taahhütlerini 
ifa edecek 

Paris ve Londra mahafili ve ga
zeteleri hep bu vaziyetle meşguldür. 
Paris gazeteleri Fransanm her ihti
male karşı hazır olduğunu ve Alman 
ların Danzige askerlerini bilfii! sev
ketmekte olduklarını ve Fransanın 
her vaadim tutacağını anlatıyorlar. 

Lord Halilax /ngilterenin de 
taahhütlerini ifa edeceğini 

yetini ve başkalarının hürriyetini Çatalağzı (TAN) - Burada bir li-
müdafaaya hazırdır. Bugun İngiltere man inşası muvafık olup olmıyaca. Miiddeiumurnilik ve dördüncü sorgu h{\kimliği diin de 
aleyhinde bir sürü hakaretler savru- ğını beş aydanberi tetkik etmekte tie binasının satışından doğduğu iddia edilen yolsuzluk tahl 
luyor. Fakat bunlar İngiltereyi daha olan lngiliz muhendisleri çalışmala. katı ile meşgul oldular. 
sıkı birleştirmiye yarıyor. rına devam ediyorlar. İki maliye memuru ve bir noter başkatibindcn müteşc · 

Lord Halifaks bütün bunları an- "Ereğli varken, Çatalağzı, liman vukuf ehli dün sabah adliyeye gelmişler ve tetkike tah is e 
!attıktan sonra İngilterenin Alman- olmamalıdır,, diye söylenilen bazı 1 len hususi bir odada Satie merkezinden alınan dos) a 'e d 
ya ve İtalyayı ihata etmeyi düşün- sözler, bu havalide teessür uyandı-1 terler üzerinde incelemelerle meşgul olmmdardır. 
mediğini, fakat Almanyanın kendini rıyor. Bu teessür~ mah~~li .men~aat- Heyet mesaisini dün bitireme-ı meselesinden do muştur. Suçlu 
tecrit için herşeyi yaptığını söyle- lere atfetmek dogr~ ?egıldır. le;- miştir. Bugün de çalışacak ve rapo- dan birisı evvela. 
miş ve Almanyanın: zuu bahsolan, butun memlek.etın runu sorgu haldrr.\gine yarrn vere- - Komisyonu ben aldım M.ık 

1 ........ İktısadiyatta otarşi ile. menfaatidir. Bir ker: Kara~en~zde cektir. Bu rapor vazıyetin aydınlan- zu da ben ımza ettım, de ı i h 
Londrada Hariciye Nazırı Lord 2 - Siyasette herkesi huzursuzlu- bir değil. bir kaç lımana ı~t~y~ç masına yardım edecektir. Vukuf he- sonra: 

Halifaks bugün soylediği bir nutuk ğa ugratmakla, vardır. Mesele, en evvel hangısının yeti t"'tkikat yaparken sorgıı hakimi - Komisyonu ben almadım. I 

•Öyledi 

İ 3 - Kültürde ırkçılık siyasetini yapılması lazım geldiğidir. Bunu Sa~i Erden ve mu'" ddeiumumi mua- nı·n mevzuubahs olmaması lazımg ta ngiltere ile onunla teşriki mesai - l d 
edenlerin hedeflerinden bahsederek takip ile kendini tecrit etmekte ol- tayin .. için !,sti~at edilecek es~ ar a, vini Sabri de bulunuyorlardı. Tetki- bir adam alacaktı. Bana ımza et 
bu hedeflerin; duğunu söylemiştir. me~·kıın musaıt olu~ olmadıgı, sar- kat ogleye kadar devam etmiş, ondan diler, şeklinde ifadesinı d ı tir 

ı _ Kuvvete karşı hakkı tut· Lord Halifaks daha sonra beyana-, fedılecek. paranın. mıkta~ı ve b.unla- sonra sorgu hakimi bazı şahitlerin tir. Es1ci Reasürans şirketi umum 
t k "ld d · · ra nazaran alınacak netıcelerdır. dinlenmesile ve suçlulardan üçı.inun dürü Refi Bayarın malftm tına mak, ına şu şe ı e evam etmıştır: . . . • . 

"Bu zihnı'yet devam etmez ve 0 • _Lı.man olmak ıçın ~aradenızde t~- biribirile ve şahitlerle yüzleştirilme- bu meseleden dolayı müracaat e 2 - Sulhii her şe~·e rağmen ko· b ı ç ı - -
. b k b' ıatın ya nız ata agzını yarattıgı ]erile meşgul olmuştur micli. rumak olduğunu iivJemis ve in. nun yerme aş ·a ır şey koymak .. . · -t• 

· • · ed · • . muhakkaktır. Sonra, bugun bıle 3 - Hukuki Bilgiler mecmuası sahibi Bugün dinlenmiyen !:ahitlerin ı 
gilkrenin nrdiği taahhiitleri ifa- ıc.ap ~rse .o ~:"an sıyası ve ıktısa- 4 yi.ız evli ve beş binden fazla nü- k t G t F k ·ı k t R d l . t bit d'l ekt r Tahkı'ka 
ya hazır olduktan başka daha faz. dı emnıyetsızlığı ortadan kaldırmıya f 1 l Ç t 1 - Z ld kt avu a a ran o ı e avu a ız- e crı es e ı ec ı . 

· k. h 1 ı us u 0 an a a agzı ongu a an kullah ve Jerans şirketi meclisi ida- bir haftaya kadar mahkemeye i la taahhiitlcre girmiye hazır bu- ım an ası o ur ve Almanyanın, . k 
.. . . on kılometre uza ta, trenle on da. re azasından ve müessislerclen Artin kal edeceg-i tahmin olunmaktadır. Junduğunu anlatarak bunun u 1 - Mustemlekeler meselesını, k.k l k fedcd" B' ı h 
• • • 

1 a ı mesa ır. ınaena ey Buker şahit olarak dinlenmişlerdfr. Müddeiumumilikteki tahki sebeplerden ileri geldiğini anlat- 2 - Tıcaretı genısletmek mesele- k .. ·· ki t k. ··f tt· - · 
mıştır: ~ ?mur oca arımızın. e _<1~u e ıgı Bundan sonra jandarmalar, mevkuf- Müddeiumumi Hikmet Onatın biz 

sini, hır noktada bulundugu gıbı, Kara- lardan Atıf Odül, Malik Kevkep ve verdiği direktifler dairesinde dev 
eşsiz bir donan- 3 - Silahları tahdit meselesini. bük demir ve çelik fabrikalarına da Meteosu tevkifhaneden getirmişler. etmektedir. 

Konuşmıya imkan hasıl olur,, de- yakındır A · B · h. 1 d' l d'kt 

1 - İngilterenin 
ması vardır. 

2 - Ingiltere tam manasiyle mfı- · bunlar birbirlerile ve rtın ukerle Bugun şa ıt er ın en en so 
miştir. • - -- ıı Bugiinlerde Çatalağzmda biiyiik yüzleştirilerek yeniden malumatları. tahkikatın yeni bır safhaya girec 

------------------------- bir elektrik santralının inşasına da na müracaat edilmiştir. ve şimdiye kadaf. isimleri mevzuu 1; 

Hatay Meclı•Sl• Tarı•h"ı haşlanılmak üzeredir. Bu yüzleştirmeler ve sorgular, ko- his edilmiş bazı şahitlerm de din 
Bu şerait, Karadenizde ilk yapı- misyon olarak alman on beş bin lira necekleri anla~lmakt dtr. 

lacak limanın Çatalağzı olması la-

K ararl n ı Ittl•fakJa Verdı• zım geleceğini kestirip atacak mahi. 
yettedir. Başka yerde liman inşası, 

uzakta kalacak olan demir, komür 
ve elektrige yaklaşmak için bir sürü 
masr~f ihtiyarını istilzam edecektir. 
Bunun üçte birini sarfedcrek Çata
lağzında mükemmel bir Ilınan inşa

(Baştarafı 1 incide) 
tay meclisini dağıtıyorum. 
Meclis reisinin sözleri dakikalar. 
ca devam eden alıkşlarla karsı • 
lanmış ve meclis derhal değıtıl • 
mıştır. 

Meclis dağıtıldıktan sonra, İstik • 
IAJ marşı çalınmış ve Hatay bay. 
rağı indjrilerek yerine Türk bay. 
rağı çekilmiştir. 

Meclis binasının etrafında izciler, 
esnaf teşekküJJeri \'e on binlerce 
halk coşkun ve heyecanlı tezahü
rat yapılmıştır. 

kenderun şubesinde bir bloke he
saba yatırılacak \'C bu mebaliğin 

tarzı nakli Türk ve Fransız hiiku-
metleri arasında hususi hir anlaş
ma ile kararlaştırılacaktır. 

l'ransız tabiiyetindeki e hası 
hüknıi;yenin llatayda bulunan eın
\'al, hukuk ve menafii ile a~·ni ta. 
biiyetteki eşhası hakiki:\ enin em. 
vali gayri menkulesi 35 milyon 
Fransız frangı mukabiJinde tama
nıile Tiirk hiikfıınetinin mülkiye. 
tine geçecektir. 

sı mümktindi.ır. 

Bu takdirde, Zonguldak • Ankara 
trenlerinin geçtiği henuz balta gör
memiş vası ormanların işletilerek 

mahsulatın hem karadan, hem Ca. 
talağzı limanından ihracı gibi büyi.ık 
bir fayda da elde edilmiş olacaktır. 

Çatalağzı limanını yaptıktan son

radır ki, diğer Karadeniz limanları
nı da yapmak lfızımdır. 

Dobruca 
- Meselesi 

Bulgaristanın Balkan 
Antantına Girmesinden 
Artık Umit Kesilmiş 

Ala~· buradan fe, kalade murah • 
haslığıınız \'e askeri mümessilliği. 
miz önünde minnet ve şükran te. 
zahiirleri yapmışlar ve sehirde 
şenlik yaparak dolaşmışlardır. 

Hatay fevkaliıde neşeli, lieyecanlı, 
sevinçli günlerini yaşamaktadır. 
Meclisin dağılması ile Hatay dev. 
Jeti de tarihe karışmıstır. 

Muvakkat encümen lıazırlaıhğı 
mazbatada da ::öyle demcktcdiı': 
''Tiirki~·e • Suriye arasııu.la arazi 
meselesinin kati surette halledil. 
digi ve Hatay arazisinin Anavata. 
na iltihakı temin olunduğu ve il. 
haktan mütevellit vaziyetlerin 
milli menfaatlerimizin icaplarına 
tı.) gun bir surette tasfiye edildiği 
g(irülınüş \'e ytiks<'k meclis ile 
Ciimhuriyet hükumetinin epeyce 
bir zamandanberi iizcrindc en cid. 
di alaka ile çalışmakta bulunduğu 
bu işin munffakiyetle intaç edil. 
diğini tebariiz ettiren kanun layi. 
hası ve müzeyyelatı aynen kabul 
edilmiştir.'' 

Beş aydanberi kesif ve etütlerle Sofya, 29 (Hususi) - Zora gazetesi. Daily Herald ga 
meşgul olan İngiliz mühendisleri ba. zetesinden naklen Londradan telefonla aldığı bir haber neş 
na, "Çatalağzının bir ticaret ve retmiştir. Bu habere göre, Rumen hükumet mahafili ile diğe 
harp limanı olmak kin her hususta • A ·ı 'h 
en mi.isait ve muvafık bir saha 01_ devletler ve Ingiltere, Bulgaristanın Balkan ntantına ı tı a 
duğunu, tetkiklerini ve projelerini kından artık ümitlerini kesmişlerdir. 
ikmal etmek üzere bulunduklarını., Yüksek rütbeli bir Rumen memurunun Dailv 
söylemişler ve şunları ilave etmiş. gazetesinin muhabirine söylediğine göre. büyük devletlerden 
lerdir: bazıları, Dobricanın Bulgaristana terkedilmesi için Romanya 

Türkiye • Fransa anlafmasının 
mazi meselelerine dair 

"-.. Çata.la~~ının bilhassa tabi'. yı artık tazyık etmemektedirler. 
mevkıı çok ıyıdır. Bu, beş aydanberı Bundan bir ay evvel bir Rumen fından Bulgari tana ar::ızi terked 
bizim burada seve seve ~alışmamız~ 1 nazırının, Romanya ile Bulgaristan miş olsa dahı bunun Bulgaristan 
teşvik etmiştir. Yakında Ankaraya arasında ihti'aflı meseleleıiı1 haJled"J. muhakkak surette Balkan antantı 
giderek keşif raporlarımm takdim mesi için, Romanyaya hiçbir tazyik 1 girecegine garanti teşkıl etmiyece 

hükümleri 
Ankara, 29 (Tan Muhabirinden)
Türkiye • Fransa arasında imza • 
la nan, Türki~ e ile Suriye arasın • 
daki ara7.i meselelerinin kati su _ 
rette hallini mutazaınnun anlaş. 

rna ,.e müzcyyelatın tasdikine da. 
ir kanun layihası Meclis ruzna-

edeceğiz.,, yapılmadığı ve bu hususta hariçten ni söylediğini yazmaktadrr. Bu~a g 
hiçbir telkin de vaki olmadığı hak- re, Gafcnko. Ankarada Bulgarısta 

mesine alınmıştar. 

Anlaşma, ezciimle şu hükümleri 
ihtiva etmekte ve a.) nen şöyle de. 
nilmektedir: Türkiye tabiiyetini 
iktisap eden on sekiz yaşını ınü -
tecaviz olan kimseler işbu anlaş. 
manın meriyete girdiği tarihten 
itibaren 6 aylık bir müddet zar. 
fında Suriye \·eya Lübnan tabiye. 
tini ihtiyar etmek hakkını haiz o. 
lacaklardır. M~zkiir haktan istifa. 
de etmek iste~ en kimseler ika. 
metıihlarının merbut bulundu • 
ğu idari makama bu hususta bir 
be~·annamc tevdi edeceklerdir. 

Kendilerine bir makbuz \'erite

Adapazarı Hastahanesi 
Kifi Tahsisat istiyor 

Adapazarı (TAN) - BelediyC'nin ı tiyaçtır. 

himmetiyle 1930 da 25 yataklı ola. Senede vasati olarak yiiz ameli
rak ve bol tahsisatla faaliyete geç. , yat ve ayda yine vasati olarak 200 
miş olan hastane, 1934 te husuı.i ida. ı den fazla muayene yapılan Adapa
reye devrolunurken, yatak adedi zarı hastanesi himmet beklemekte. 
15 e indirilmişti. Kocaelinin Kara. dir. 
su, Hendek, Geyve, Kandıra kaza 
ve nahiyeleriyle Bolu vilayetinin 
Düzce ve Mudurnu kazaları halkın. 
dan, yani takriben 300 bin mHusu 
içinden hasta olanların ilk uğragını 
teşkil eden bu sıhhat yurdunda has-

Kömür lıletmesi 
Umum Müdürlüğü 

cektir. Hakkı hı~·nrı istimal eden- talara gösterilen itina ve temizlik 
lerin listeleri miimkiin mertebe şayanı takdir ise de, müessesenin 
kısa fasılalarla Fransız konsolos· mali vaziyeti fenadır. 1935 ten 1939 

Zonguldak (T ANl - Ttirkiş kö. 
mur işletmesi umum müdi.ırü mu. 
hendis Hakkı Nadir istifa etmiştir. 
Kozlu kömür işleri mühendisi Ih
san Soyak, vekil olarak işleri gör
mektedir. 

luğuna tc\ di olunacaktır. Bu hü~- yılına kadar hastanenin iase tahsi. Amerikan Ticaret 
mc t~' fikan hakkı hıyarlarını satı senevi 1500 lira olarak veril. Ataıesinin Cenazesi 
istimal eden kim eler müteakıp mektedir. Bu yuzden 938 de, hasta- Evvelki gün vefat eden Amerikan 
ı 8 av zarfında ikametgahlarını ların matlup şekilde iaşesi için bi.it. Ticaret ataşesi M. Julien Gylesbee, 
TUrkiyenln haricine nakletmiye ı çe haricinden sarfiyata mecbuı iyet dün Ferikoy protestan mezarlıgı kli
mecbur olacaklardır. Bunlar mu- hasıl olmuş, fakat hastane borçlu sesine kaldırılmıştır. Merhumun ta
tasarnf oldukları emvali ga) ri kalmıştır. butu Amerikan bayrağına sanlı oldu
menkuleyi tasfiyeye mecbur ola- Her ne kadar belediye ve hayır. ğu halde kliseye konmuş ve araların
eaklar ve her türlü menkul mal- severler hastaneye yardımlarda bu- da Ticaret odası ile Türkofisin de 
lariyle hayvanlannı elden çıkar· lunuyorlarsa da bu, matlup derece. çelenkleri bulunduğu yüz kadar çe 
ınak ve)a beraberlerinde götür- de değildir. Müesseseyi borcundan Ienk gonderilmiştir. Yapılan dini me
mek hususunda serbest olacak- kurtarmak ve iaşe tahsisatını arttır. rasimde Amerikan sefiri ile başkon-
lardır. mak lazımdır. solosu, sefaret ve konsolosiuğun bü-

Balida mevzuu bahis tasfiye- 300 bin nüfusluk bir sahanın sıh- tün personeli hazır bulunmuştur. Ta-
den mütehassi1 mebaliğ Türkiye hat mercii olan hastanede yatak a. but yarın bir Amerikan •ıapuru ile 
Cümhuriyetl Merkez Bankası is- dedini yine 25 e çıkarmak ta bir ilı- 1 

Amerika va nakledilecektir 

kındaki beyanatı ile yüksek bir Ru- arazi terkedildi ı takdirde bu ara 
men memurunun bu çeşit beyanatta den Romanyanın gobe0ıne taarruz 
bulunmasını Zora gazetesi garip bul- dilmek için istif :.de cdilece "ni de · 
maktadır. !emiştir.Bu vaziyete gore Bulgaristn 

Bu gazete, 'fürkiycye yaptığı son Dobrucayı ne Romanya vl'rmekte 
ziyareti esnasında Rumen Hariciye ne de buyuk devletler bu hususta 
Nazırı Gafenkonun, Romanya tara-. teşebbüslerine devam etmektedir!" 

Niğdede Elma Ağaçlar 
Kurumak T ehlikesind 
Niğde (TAN) - Elmacılıgımız bü

yuk bir tehlike geçirmektedir. Ha
dise şudur: 

İlkbaharda ciçek açan elma ağac. 
!arından muhim bir kısmının çiçek. 
leri solarak dokulmeğe, bunu az za. 
manda ağacın kuruyuvermesi takip 

etmeğe başlamıştır. Evvela hir kaç 
bahçede gorülen bu hal, bir buçuk 

ay içinde hemen hemen elma ağac
lannın yüzde ellisinden fazlasına si-

rayet etmiştir. Bu bahçelerin he
men hepsinde 10 - 20 elma ağacı 
kurumuş bulunmaktadır. 

Hastalık ve ölum, diğer elma bah

çelerine de sirayet etmektedir. BiL 
hassa aşağı ve yukan Kayaardı. has. 

talığın kesif mıntakasını teşkil et
mektedir. 

Mahalli ziraat ve mücadele teşki-

latı. hadisenin sebebini ve tedavi 
şeklini kestirememiş, Ziraat VekA. 

letinden bir mütehassıs istenilmi 
tir. Gelen mutehassıs ta hadise 
kendi branşının harıcınde gormu 
hastalığı bunun da te his "demem 
i elmacıları busbutun end eye d 
surmuştur. 

Vılayet makamına 

letine, diger bir çok makam ıle Nı 
de mebuslarına muracaat edilerek 
bu afetin onune geçıJmesi ıçin yar 
dım ıstenilmiştir. 

Şimdiye kadar vukubulan zarar 
ehemmiyetlidir ve iki yuz btn Iıra 

raddesinde tahmin ediltn ktedir 

Bu afet, yalnız içınde bulundugu. 

muz senenin elma rekoltesini de

ğil, Niğdede elma iStihsıııatının ht

zını aksatacak bir mahiyet arzct_ 
mektedir. 
Uzumlerımi-5e de ha tılık ema. 

releri gorulınuttur. Buna da çam a 

ranılmaktadır • 
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MAZON MEYVA TUZU· 
Hazımsızhk·, §İşkinlik, 

sancı, mide bozukluCju, 
bulantı gar. İ N K 1 B A Z Sarılık, Safra M İ D E ek§ilil< ve 

barsak ataleti K a r a c i ğ e r yanmala • 

rında ve bütün M t D E, 

teksif edilmiş bir tuz 

BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son derece 

olup yerini tu tamıyan mümasil müstahzarlardan daha ~cibuk, dah a kolay da· 

ha kat'i bir tesir icra eder. Yalnız toptan satı, .. yeri: Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 lstanbul. . 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan : 
Erzakin Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Bursa pirinci 

Sadeyağ 

Tereyağ 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Yumurta 

Bulgur 
Nohut 

Beher kilonun 
tahmin bedeli 

miktan 

32900 Ki. 

7100 
1500 
2500 

4900 
4000 

2500 

4300 

660 

2900 
1350 

43500 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

9,5 234 41 

48 
50 377 47 
35 

27 
30 189 22 

28 52 50 

100 322 50 

120 59 40 

45 
65 163 69 

2 65 25 

Kuru çalı fasulya 

400 
500 

3400 
1200 

585 

12 
15 
16 
12 
16 
12 

" barbunya " 
Yeşil mercimek 
Kırmızı merci· 
mek 
Aşurelik buğday 

Un (Ekstra Eks
tra). 
Pirinçunu 
Makarna irmikli 
Şehriye (muhte
lif). 

i 

600 

460 

4500 

250 
650 
260 

15 

15 

20 
25 
25 

78 42 

77 92 

150 18 
350 17 

2800 
2000 
2800 

2900 

5500 
8300 A. 

1000 Ki. 
1000 

52 
25 213 90 
32 

18 39 15 

8 
9 77 53 

12 

12 
5 

55 
50 

80 62 

78 75 

200 Ton 1700 

Eksiltme şekli 
gün ve saati 

7 / 7 / 939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7/ 7/ 939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 17 / 939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 / 7 / 939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7/ 7/ 939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 / 7 /939 Saat 11 de 

Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 / 7 / 939 Saat 11 de 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

l / 7 / 939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /'T / 939 saat 14,30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 / 7 / 939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 / 7 / 939 saat 14.30 
Cuma ııünü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma günü Kapal;t 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

717 / 939 saat 14.30 
Cuma günü Kapalı 

zarf 

7 /7 /939 saat 14.30 

~ ..................................... ~ 
SiRKETi HA YRİYEDEN: r 

KÜÇÜKSU PLAJ VE GAZiNOSU 
1 - Küçüksu Plaj ve Gazinosu Temmuzun 1 nci Cumanesi 

gününden itibaren umuma açılacak ve bütün vapurlar o gün
den ba~layan yaz tarif esinde yazılı olduğu üzere yeni inşa 
edilen Küçüksu plaj iskelesine uğrayacaktır. 

Bebek ile Küçüksu plaj ve iskelesi arasında daimi surette 
gidip gelme için sureti mahsusada bir vapur tahs;ı edileceği 
gibi bu iki iskele arasında binek otomobillerine mahsus araba 
vapuru servisi de birkaç gün sonra batlayacaktır. 

Pazardan maada günlerde her iskeleden Küçüksu plajına 
gidip gelme (Konbine) birinci mevki vapur ve plaj da duhu
liye ve kabine ücreti (33) ve yalnız Bebek ile plaj arasında 
27 % kuruştur. 

PLAJDA LOKANTA 
2 - .Plaj Gazinosunda, yemek içinde ( Konbine) bilet ih

das edilmi,tir. Gidip gelme vapur ve plaj ücrtlerile n~fis 3 kap 
yemek bedeli olarak yalnız (95) kuru~ tediye edilecektir. Plaj 
Gazinosunda hergün öğle yemeğinde, öğleden sonra ve gece 
yarısından sonraya kadar 11 kişilik mükemmel bir Orkestra 
takımı en güzel parçalar çalacaktır. 

3 - Köprü, Kabataş, Betiktaf iskelelerinden Salacak pla
jına kezalik (Konbine) bilet ücreti (33) kuruştan ibarettir. 

TENEZZÜH SEFERLERİ 
4 - Elektrikle tenvir edilmit 74 numaralı vapurumuz 

Temmuzun 1 nci Cumartesi gününden b~layarak her Cumar
tesi günü (Hava müsaid oldukça) Köprüden saat 14.30 da 
kalkacak ve iki sahilin batlıca iskelelerine uğrayacaktır. 

Vapurda kıymetli San'atkarlarımızdan Bay CEVDET KO
ZAN ve kemani SADi IŞILA Y'ın tertiplerile bay ve bayan
lardan mürekkep yüksek okuyucularımızın da bulunduğu 
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SAZ 
MÜKEMMEL BiR KiŞiLiK 

HEY'ETİ YARDIR. 
Vapurda Rahmi Alkan idaresinde (CENYO Lokantasının) 

ehven fiatlı fevkalade nefis büfesi mevcuttur. 

Vapur ücreti herkes için (75) kuruş olup paso· 
lar muteber değildir. , ...... -.-............................ . 
Beyoğlu Tahsilôt Müdürlüğünden : 
Manol Kızı Atinanın Tarlabaşı maliye şubesine olan kazanç vergisi 

borcundan dolayı (İpotek fazlasına şamil olmak üzere) Beyoğlunda Hü
seyin Ağa mahallesinin Balo sokağında eski ve yeni 3 kapı 334 ada 2 
parsel numaralı şarkan yol şimalen ev 3 ve garben yol, Cenuben ev 1 ile 
çevrili 61,50 metre miktarındaki evin son müzayedesi 7/ 7/ 939 tarihine 
rastlıyan Cuma günü yapılacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkurda saat 15 ten sonra % 7,5 pey akçalarile Be
yoğlu kaymakamlığı idare heyetine müracaatları ilan olunur. (4709) 

PIY ASA KAGIT TÜCCARLARINA 

SÜMER BANK SELLÜLOZ 
Sanayii Müessesesinden : 

Cins, evsaf ve ch'adı tefrik edilmeksizin bir defada teslim alın
mak üzere sipariş verilecek kırk ton \'e daha fazla miktar piyasa 
malı muhtelif ambalaj kağıdı ve kartonlar iı.:in evvelce on ton esa
sı üzerine ilan olunan toptan fiattan yi.izde iki tenzilat yapılması 
tekarri.ir etmiştir. Bu tenzilat 1/7/939 tarihinden itibaren mute-

Beş Muhasip Alınacak 

·· ürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmelerı Revirlerinde is
üzere ayda 150 lira ücretli daha beş muhasip alına-

4 üncü maddesi sartlarını haiz olmak, 
inden mezun bulunmak, 
nayi muhasebesile devlet muhasebesine 

iplere aylığından başka ayrıca ayda 15 
kadar ki Umum müdürlükçe mahal
an bu bedel verilmiyecektir. 

ıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyet
v let memuru hakkındaki mevzuatın 

rfi ettirilecek ve umum müdürlükçe 
olunacak miktar üzerinden maaşları 

J 0/7 ' 939 Pazartesi akşamı saat 17 ye 
üdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

"4732 .. 
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lstanbul ikinci iflas memurluğun

dan: 22.6.936 tarihinde iflasına karar 

verilen lstanbuldaHandan hanında14 
1 No. lu yazıhaneyi kanuni ikametgah 
1 I ittihaz eden Hindi oğlu Osnıanın tas-

ı fiyc muamelesi bittiğinden iflasın ka

l panmasına 28.6.939 tarihinde karar 

verildiği ilan olunur. (18862) 

1 Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı izahat ve Okula Kayıt ve 

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

kaleti tarafından "Ordu hastabakıcı hemşireler okulu,, açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu olaıldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

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

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda 
beş lira harçlık verilecek ve ia~e ve ilbaslan tamamen okula ait ola
caktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli ma
aştan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak
tır. Bu ZAman dahi faşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylul 939 da tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından 
bulunmak. 

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

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 

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

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
tahsil gördüğünü isbat etmek "Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.,, · 

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

G - Sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut 
evlenmek suretile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı 

yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadıgı 
veyahut sıhhi sebepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masrfalarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhütname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 

9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamıyanlar bunlaı Ankarada
kiler i\1. M. v. Shh İş. Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler vali
likierine, kazadakilcr kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile 
M. M. V. Shh. İş. D. ne yollanacaktır. Müracaatların 25 Ağustos 939 da 
sc-nu alınmış olacaktır. 

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

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 

sarfedecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "M. M. V. Shh. İş. 

D. ne hitnben yazacakhın dilekçede bunu tasrih edeceklerdir.,, 

"10~6.. "3559,, 

Çoruh Devlet Orman işletmesi Revir .Amirliğinden: 
1 - Borçka'da kurulacak kereste fabrikası için cif Hopa lokomobil 

ve aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alBt ve edevatı satın alı
nacaktır: 

1) adet lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde. 
1) adet elektrik generatör alternatif. 231 / 400 volt 40. KW. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 - 550. mı m. 
2) adet Yuvarlak tezgah masasız. 600 rn/ m. 
2) adet (Pendula) duvar için. Elektrikli 600 m /m. 
1) adet Şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m / m. 
1) adet Tomruk baskeseni. Elektrikli. 1000 m/ m. 
1) adet Çapraz makinası. Elektrikli. 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m / m. Orta tip. 
2) adet bileme makinesi. Otomatik. 
1) adet Matkap. Makine kabiliyeti 1/ 30 m / m· 
2) adet Transmisyon ve kayış kasnaklar. (Projeye göre). 
1) adet Nihayetsiz zincir. Nakliyat için. (Projeye göre). 
1) adet Dekovil hattr. 600 m / m. (Projeye göre). 
1) adet Yumurta tala~ makinesi. 
1) adet Prese (talaş balya tazyik makinesi). 
1) adet Talaş makinesi blçak bileme tertibatı . 

• 2 - Bu alat ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada Orman U 
mum Müdürlüğü, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğü, Çoruh Devle 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülür ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek isteyenlerin kataloğ. Türk Lirası üzerinden son tekr 
mektuplarını 20 Temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh Devlet Orma 
İşletmesi Revir Amirliğine bildirmeleri. (4271) 

Türkkuıu lstanbul lspekterliğinden : 
Türkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa gönderilece 

!erinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak üz 
re bütün üyelerin 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye kadar mur 
caatlaı;ı. 

Pazartesi giinli müracaat etmiyenler kampa gidem.i~ eccklerdir. "4745 
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DiKKAT 
Gripin kutularının üzerine resimde gördü9ünü~ 
şekilde kabartma pullar ilCive edilmiştir. 

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

YAZ Sayısını Hazırladı 
36 sayfa ve Baıtanbaşa Renkli olan bu 
nefis eseri bayiinize ıimdiden siparİJ 

ediniz, ve bu Pazartesi günü bütün 
müvenilerden isteyiniz. 

•••••• Beyoğlunda Fransız Tiyatrosu yanında 138 No. •••mı11ıııt.. 

iZEL MAGAZASI 
Bugün saat 16 da açılıyor. 

Bebe, Kadın ve Erkeklere mahsus bilcümle levazımatın ne.taseti, 

Nereye Gideyim Diye 
Düşünme, Moda Deniz Banyo
suna Koş. Hem ucuz, hem ya

kın, Hem Güzel, 

Duhuliye 1 O Kuruıtur. 

# , ı 
Yeni Radyo mevsiminin yaklaş

ması hasebile Beyoghında 

BAK ER 
mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 senesi 

I
• Zenith Radyoları ı· 

-stoku üzerinde tenzilat icrasına 
karar vermiştir. Stokun tüken
mesinden evvel istifaclc ediniz. 

-----~--· ------------1 
• Or. SUPHI ŞENSES a 

1 tdr,ar yolları hnstnlıklnn mOtehaSStsı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek
ler apartıman. Fakirlere oarnsı7. 1: rw •302• ' J 

~ ....................................................... mır 

Motörlerini ve Santrifüi Tulumbalarını Tercih Edini' 
Diğerlerinden daha sağlam ve c!aha UCUZDUR. 

Toptan vo perakende sahş yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 
Karaköypalas karşısında 

Osman Taşçıoğl~ 

''·--- 1 Temmuz Cumartesi Akşamı •' 11!11--"rlf" 
BEYAZ PARKTA~ Büyükdere: 

Münir Nureddin \ "C arkadaşları yaz Ketlerden 
i lk Bii~ ük .omanya-

K 1 R BAL OSU Sabaha kadar eğlenı 
Pazar günii: Var~·cte , GREGOR idaresinde Strinı: S i terkedi ... .. -............................... . 

,1m:_.c:11 .. - ............. lmlii_am .. m11 .. m:1ı:::m 

Cinsinin mükemmeliyeti ve fintlarının ucuzluğu ile İstanbulda bir ye- # Gününü net 'eli geçirmek isteyenlere ' _ iğde (TAN) - Elmacılığımız bü- Jetinden bir mütehassıs 
nilik teski1 edecektir. ' ALTUKUM PLA-J ve GAZINOSlJr. -d..lı"sike bşuirduterh.· like geçirmektedir. Hu- tir. Gelen mütehassıs ta hadise 
Mübayaatınızı yapmadan ev\'cl bu mağazayı ziyaret ediniz. kendi branşının haricinde görmü 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Açılmışh~ Meşrubat Nefis, Soijuk ve Ucu~~;·~ 11kbaha~nci~k ~anclma ağa~ ha~alı~bununda~~isedcmem 
-------------------------- Köprü ve Beşikta ta n Gidip gelme birinci mevki bilr" ~ !arındım mühim bir kısmının çiçek. si elmacıları btisbutün endışeye d 

P laj iicret i 40, diğer iskelelerden 33 kur· leri solarak dokülmeğc, bunu az za. şiırmuştür. Elektrik Tesisatı 
Zonguldakta 

• 
Ereğli Kömürleri işletmesinden: 
İşletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve Çaydamar 

mevkilerinde inşa ettirilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve 
yıkama yerlerinin Elektrik tesisatı bir müteahhide verilmek s uretile 
yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812.33 liradır. 

2 - Tesisata aid proje, keşif ve şartname işletmemizden alına
bilir. 

3 - Teklifle birlikte % 7,5 muvakkat teminat tevdi edilecektir. 
4 - Tekliflerın 10 Temmuz 1939 Pazartesi gunü saat 15 e kadar 

İşletme Umum Mudürluğ ime tevdi cdilmış bulunmaşı meş
ruttur. 

•••••••••••••••••••9' manda ağacın kuruyuvermesi takip Vilayet makamına, Ziraat Vektı • ... n Ticaret ctmcğe başlamıştır. Evvela hir kaç 1 Ictine, diger bir çok makam ile Nig 
s sinin Cenazesi 

TUZLA 
•ç p ı'ki gtin vefat eden Amerikan ,_ 1 :t ataşesi M. Julien Gylesbee, 

1 
Feriköy protestan mezarlıgı kli-

T 1 · · y l 6 25 .ne kaldırılmıştu. Merhumun ta-ren erının apur arı : , 
tu Amerikan bayrağına sanlı oldu-

' 12,30 - 13,15 J halde kliscye konmuş ve araların-
__ ..... ___________ n Ticaret odası ile Türkofisin de 

elenkleri bulunduğu yüz kadar çe 
17 Kırat a yaenk gönderilmiştir. Yapılan dini me-

B i R Ç I• fT p 1 J asimde Amerikan sefiri ile başkon
;olosu, sefaret ve konsolosluğun bü

Sandal bedesteninde teşhir edilm ün personeli hazır bulunmuştur. Tn
günü mi.izayede ile satılacaktır. t.>ut yarın bir Amerikan ·ıapuru ile 

iiıl••••••••---.merikava nakledilecektir. 

bahçede görülen bu hal, hir buçuk de mebuslarına muracaat edilerek~ 
ay içinde hemen hemen elma ağac- bu iıfetin önune geçilmesi için yar-
larınm yüzde ellisinden fazlasına si- dım istenilmiştir. 
rayct etmiştir. Bu bahçelerin he- Şimdiye kadar vukubulan 7.arar, 
men hepsinde 10 - 20 elma ağacı ehemmiyetlidir ve iki yı.iz bin lira 
kurumuş bulunmaktadır. raddesinde tahmin edilmektedir. 

Hastalık ve ölüm, diğer elma bah

çelerine de sirayet etmektedir. BiL 
hassa aşağı ve yukan Kayaardı, has. 

talığın kesif mıntakasını teşkil et. 
mektedir. 

Mahalli ziraat ve mücadele teşki-
lfıtı. hadisenin sebebini ve tedavi 
şeklini kestirememiş, Ziraat Vcka-

Bu iıfet, yalnız içinde bulunduğu. 
muz senenin elma rekoltesini de
ğil, Niğdede elma jstihsaıatınm hı
zını aksatacak bir mahiyet arzet_ 
mektcdir. 

Üzümlerimizde de hastıılık enıa. 
releri gorübnuştur. Buna da çare a 
ranılmııktadır. 


