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GÜNLÜK SiYASİ 

Bir Harp Patlarsa, Amerika 
Demokrasilerle Beraberdir 

Buna Almanlar da 
Kani Bulunuyorlar 

Nevyork, 20 (Hususi) - Hükumetin bitaraflık kanunu
nun tadili hakkındaki teklifine karşı bir kısım ayan azasının 
Roosevelte karşı almak istedikleri cepheye rağmen fkarıu
mumiyenin demokrasiler lehinde gittikçe artan temayülü 
dikkati celbetmektedir. 

Nevyorkun en mühim iki sabah gazetesi olan Nevyork 
Times ve Nevyork Herald Tribüne gazeteleri, bugünkü nüs

Bitaraflık Kanunu hakkında propaganda turnesine 

çıkacak olan Amerika Cümhurreiıi Rooıevelt 

halarında, kongre azasının Ro
osevelt üzerinde dün yaptığı 
tesir her ne bahasına olursa ol
sun, demokrasiler ile diktatör-
1 ükler arasında vukua gelecek 
bir çarpışmada Amerika Birle
şik devletlerinin demokrasiler 
cephesinde yer alacağını çok sa
rih bir surette bildirmekte Ye 
Amerikan hissiyatının bu mer
kezde olduğunu ilave eylemek
tedir. 
· Efkarı umumiye, hükumet 

lehine dönüyor 
Ayandan Pitman bugünkü beya

natında, efkarı umumiyenin gittikçe 
hükumet lehinde vaziyet aldığını, ye
ni bir tecavüz vukuunda, hükumetin 
istediği reyi kolaylıkla alacağını söy. 

Harbin 
Mnnivel6sı 
Berlinin Elindedir 

l
lemiştir. 

--------------: Nevyork Times ayanın son vazi. 

Yazan: Aka Günclüz 

K endi menbalarından sı- • 
zan ve ısrarlı bir ma

hiyet tafıyan aon haberler de 
teyit ediyor ki bugünkü İtal
ya; ruhi bir ıstırap ve siyasi 

MÜHİM 
a er er 

Alman Askeri 

Heyetinin Moskova 

Seyahati Yalan 
Moskova müzakerelerinin uza -

bir endite havaaı içinde yaf&-
masını propaganda vesilesi ittihaz 

maktadır. Hiç kimae bu ıstı- etmek isteyen bazı propaganda şe -

yetini şiddetle tenkit ederek: 
"Bu, mutearnz milletleri fütuhat. 

larını tahakkuk ettirmeleri için açık. . '-··"- , 
din davet c me demck.hr." Dcd -
ten sonra: 

"Maamafih, mütearrız milletler 
zimamdarlarının bugün tıpkı 1917 
senesinde olduğu gibi Amerikanın 

dünyanın her tarafında himaye et. 
meğe mecbur olduğu bir takım haya. 
ti menfaatleri mevcut olduğunu ve 
bir harp zuhurunda bu menafün 
herhalde müteessir olacağını anla -
maları fevkalade mühimdir. 

Mutaarrız milletler zimamdarları. 
rap ve enditeden serbest ko- bekelerinin bu son haftalar içinde 
nutamadığı için onun yerine etrafa yaydıkları bir çok haberler a- ============== 

(Son1L Sa: ıo. Sü: 5) 

aralarında gizli ve manalı bir rasında Rus - Alman teklifine ait şa. 
tabir icat edilmiştir: Simal yialar da vardı. Geçende, bir Alman 

Humması. iktısat heyetinin gizlice Moskovaya 
Meclis Heyeti 

HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gauon diyor ki: 

Her tacir bu kitapta glSıterdlj)lm uıullerl tatbik etmek ıuretlle 

bir iki 1enc gibi kıaa bir zaman içinde mUfterllcrln adedini bir 

mlıll arttırabilir. Ben bu kitabımda ılze bu sanatı öörctlyorum ••• 

Fiyatı 50 kurug. 

Şarki Akdeniz manevrasında denizaltıların ve lilotillôlann muhtelif hücum tecrübelerine 
sahne olacağı %annedilen Ege Denizi ıahillerini göateren harita 

f ngif iz Filosu 
Akdeniz Manevrasını 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııliiii l 

Bunaltıcı Sıcaklardan 1 

Halk Denize Koıuyor 

Gölgede 
36 

Derece 

l Yapacak 
İngiltere Bir Orta Şark 
Kumandanlığı İhdas Etti 

gittiği haberi verilmişti. Hataya Gidiyor 
~ imal humması tabirini, • açık. Bu gibi şayiaların hazan Alman ı 
~ ça anlaşılıyor ki - Almanya - hariciyesinin dahi malumatı olma - Adana, 

20 
(A.A.) _ Hatay bayra. 

dan cenuba doğru esip gelen ıstırap dan yapıldığını ve Alman heyetleri-

Baıı Fabrikalar 
Dün Çalııamadılar 1 

Berlin, 20 (Hususi) - Alınan haberlere göre, yakında 
İngilterenin Akdeniz donanması, Şarki Akdenizde büyük 
manevralar yapacaktır. Manevralara altmış beş zırhlı iştirak 
edeceği için, İskenderiyede tedbir alınmış ve bütün gemile
rin ihtiyacını temin edecek zahire ve mühimmat depo edil
miştir Muhtemel her tecavüze karşı Mısırın müdafaası bakı
mından da büyük bir ehemmiyeti haiz olan bu manevraların 
vereceği neticelere göre müdafaa tedbirleri alınacak ve şarki 
Akdenizle Mısırın masuniyeti temin edilecektir. 

ı••••••••••••••••••••••••••••••••iiliil~I 
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lngiltere Orta Şarkta askeri 
kumanclanlık ihdas etti mında Büyük Millet Meclisini tem

ve endişe havası için kullanmakta • nin Moskova ziyaretlerinin ne kadar sil edecek Kamutay ikinci reisi Şem-
dırlar. hayali olduğunu aşağıdaki telgraf 

settin Günaltay riyasetindeki Halit 
Ruhi ıstıraplarının şundan doğ - gösteriyor: Bayrak ve Bekir Kaleliden müteliek-

duğunu kendileri de saklamağa pek Moskova, 20 (A. A.) - Havas: kil heyetle Partiyi temsil eden Dok-
10 kadar muvaffak olamıyorlar: Al. Moskovaya bir Alman askeri he. 

tor Zihni ve Hamitten mürekkep he. manyanın manevi ve fikri tahakkü • yetinin seyahati hakkında bir yaban. 
yet, bugünkü Toros ekspresile Ada

mü, İtalyada gittiliçe ve hızla artıp cı gazete tarafından verilen haber naya geldi. Garda Particiler. Halkev-
genişlemektedir. Bugünkü İtalya, an- hakkında burada hiç bir malumat liler ve halk tarafından hararetle 
cak Rayşh gibi düşiınmelidir. Baş - ~~v~ut değildir. Almanya büyük el 

ka bir fikir, başka bir noktai nazar, çılığ.ınde _bu haberin hayal olduğu karşılandı. 
t Heyetler şereflerine Parti tarafın-ba!':ka bir söz ve muhakeme yasaktır! emın cdılmektedir. . 

ır dan Seyhanpark'ta bu akşam bir zı-
Dışardan bakılınca bir (fikir birli- Alman Kumandanının yafet verilmiştir. 

ği) gösteren bu manzaranın içyüzü ' Diğer bölgelerden ayrılan heyetler 
büsbütün zıddıdır, aksidir. Avrupa Harbe Dair Nutku de şehrimizde toplandılar. Cumarte-
ve dünya ölçüsündeki Alman kafası si günü topluca Hataya hareket edi-
ile İtalyan kafası başka başka şeyler. Berlin, 20 (Hususi) - Alman or lecektir. 
dir. Tarihin derinliklerindenberi bir. duları başkumandanı Fon Biradhiç ============== 
birini daima nefy edegelmiş olan bugün Hindenburgun büyük harpte =--------_____ _, 

Ruslara karşr galebesinin sahnesi o. 
bu fik irler nasıl olurda b'1?günkü ka- 1 h 

an sa ada söylediği bir nutukta şar-
rışık ve tehlikeli şartlar içinde birle- ki Prusyanın halis muhlis Alman ol-
şebilirler? Birleşemezler. Birleşmiş duğunu söylemiş daha sonra: 'Biz 
görunmeleri, Berlinin "emriyevmi" h · · arp ıstemıyoruz. Fakat harp koptu. 
lerine zoraki itaat eder görünmek i- ğu takdirde ondan çok az korktuğu. 
çindir. İliklerine kadar Anticermen muzu söyliyebiliriz" demiştir. 
olan bir İtalya niçin bu tazyıka ta • Alman gazeteleri bu sozlerin Le. 
hammül ediyor? Çünku tazyık. tesi: I histana karşı bir ihtar teşkil ettiğini 
rini bilvasıta yapıyor. Malumdur kı yazıyorlar. 

İtalya bir iç tazyıkın altına düşmüş.. I iz.mirde Kasırga Hasaratı 
tür. İmdi... İtalya, bu iki üstüste taz- Izmir, 20 (A.A.) - Gecen knsır
yıkın altmda ezilmiş olarak ruhi bir ganın Kemalpaşa mıntakas;ndnki ha. 
ıstırap çekmektedir. saratını tesbit için çalışan komisyon-

E ndişesi siyasi olduğu için buru- l~r. ve Kızılay müfett_işi tetkiklerini 
hi ıstıraptan daha büyüktür. bıtırerek rapo~larını. aıt o_ı_cıu.~ları ma 

İtalyadaki kırk milyon fikri ve ko,6ilara vermışler~ı~. ~oyluler. Kı-
kalbi büyük bir tecrit kampın1t.so- -zı) muavenetını . ı~t~memı~ler'. 
kan Almanya. öte taraftan her ~e. . çl~rının tecılı~ı ve. yerıı 

(Sonu; Sa: 10, Sü: 1) ~ masını rica etınışterdır. 

1 

' 
1).: 

lngiliz Krall. 

Prens Pol 

Şerefine Balo Verdi 

Londra, 20 (Hususi) - İngil -
tere kralı dUn gece, Yugosla,·ya 
Nuihi saltonatı prens Pol şerefi
ne, husu i bir balo verdi. Balo
da sekiz yiiz davetli bulunu
yordu. Prens Po1 bugiin öğle ye
meğini Mister Chamber1aln ile 
birlikte Başvekalet dairesinde 
yemi,., zi~·afette Hariciye Nazı
rı Lort Halifax ve maliye nazı
rı Sir Jon Simon da hazır bu -
lunmu tur. Şidcletli ııcaklarclan kaçıp 

-

~ 

clenize ko,anlardan bir grup 

(Yazısı onuncu sayf amızdadır) 

Londra, 20 (Hususi) - İn
giltere hükumeti orta şarkta bir 
askeri kumandanlık ihdas et -
miş ve bu kumandanlığa gene -
ral Sir Ve hl eyi tayin etmiştir. 

lngiliz cleni~ırı kuvvetleri 
müfettişi Varşovadan dönüyor 

Varşovada bulunan İngiliz deni. 
zaşın kuvvetleri umumi müfettişi 
general İronsidc bugün Lehistan as
keri miıessesatıru ziyaret etmiş ve 
Harbiye Nazırı tarafından şerefine 

verilen ziyafete iştirak etmiştir. Ge. 
neral İronside'in Lehistandaki tet • 
kikleri bugün, hazır bulunacağı muh 
telif askeri talimleri seyretmekle ta. 
mam olduğu için yarın tayyare ile 
İngiltereye dönecektir. 

lngiliz tayyarelerinin manevrası 
Almanlara çok clokundu 

Berlin, 20 (A. A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

İngiliz bombardıman tayyarele -
rinin Fransa üzerindeki uçuş talim
leri, Almanyada kuvvetli bir intıba 
bırakmıştır. Nasyonal Sosyalist ga -
zeteleri, bunun kıymetini azaltmaga 
çalışmakta, bu uçuşları çocuk oyunu 
diye tavsü etmektedir. 

Ezcümle Freiheitskamp gazetesi, 
bu uçuşları, çocuk oyunu diye tavsif 
eyledikten sonra yazısına şöyle de
vam ediyor: 

"Bizim tayyarelcrimizin, İngiliz 
(Sonu Sa. 1 O, Sü. 6) 



ENCEREMDEN 

ltıksız Adalar 
r .... , 11. r..ı... F-AN 

D tin hir dostum, daJcm Ulsul 
yfblme HJdı Ye it -:ı.lilften 

•7ftlm•kuun • mınldanır alhl • 
sordu· 

- lpbas ...... h .. "\ı .......... 
Jonn? 

Jplau Halar? •• Kafatuanun için· 
.. •• )ellwelnln mefhamuau Q· 

d•elatan Jalçlm qlk 7ek. ~tim, 
,....... ..... Dtifibultim, ~ 

• ....,, itiraf ettim: 

- 1111 aülann MftMle ltalanhia
•• JtilJDIJ'Ol'UID. 

Dwtam, ....... mahna --.. 

Vilayet ve lelecllr• llfteal 
Wanbul ,,., .. latabbtll beledi-

;,..ı tevhit eclijpılf ...... ta .... 

- iki dalNJe ait ... 871'1 "'" tecl-
\V edllmelrte ... liltl bütfeleri 
.. 871'1 &JTI tepsim ~-IUnütMir. Ba 
a.vnııt fuuli Mı- takım _.... 
muelp olma'rtacm .Beledlye ~ eşn 
ta)'ft masraflara Dlhapt ver ve 

... bir twrruı --.. ., .... Od..,. .-n olmak ...... 
dema tek bir btltçe ~ 

vermlftir ··- JP.a ,_ bir Jlylhuı ~dır. 

imar Plinı 
Yapalacak 

Kıs111a A ynldı 

Caddesi ln.-a+.nın de n Kısa 

C. - Dolu. dommlt J8imur 

Satie Tahkikatı 
Mevkuffardan Beti de 
Dün Tahliye Edildiler 

Slitle ................ .. 
laa 7«111iı•.ı t•••atiJe din ...................... ..... -... ~ ..... 
k.ı.-..,n ... w-c...._ 
...ut edlleeektü. Bnelld slill 
~· ................ mev
kuf ıuçlalartlan Hamdi Bmla 
ÇaJ, Meteee Temel, Sadua Ga
lip, ........ Atd ö.181,. ı...u 1-
.. Cuif din iileden evvel •L 
ner Ura kefaletle talali7• eıll1-

damla.tın Bav~ mevzii ta.. 
bavvüllerdm hUaule &elen ve yu-

tan ~ ~-· eeıeyanlar 
bulutlafda ayn1ai 1&1mur tanele. 
rlDl havanın )'8kllek ve soğuk ta. 
bablMma a&ttifir. 

Yatmur .....,.kn onda donar 
ve ~ ll1rı.tl 4oı.,,.ile döt
..... bijm. 116fle ~ oJa • 
nk ..... ,...... taaeledne do. 
1u deti. 

Almanyaya llparif edilen Karade-o antrepo ~ JDeJclana gelmemesi 
niz tipi gemilerden 5300 tonluk Do- için katı tedbirler almak karanuda-
1!-ı V&P.uru da on süne bdar limanı· dır. Bir çok ~ oldulu lfl;l 
mıza gelecektir. Almanyadi lr'nıt limana ait ifler de bi~ 
tfldübelerl ~·~ otaıtpotı vaL layıcı mahiyette olduiundan ~b{.. 
p~ e' (!lav .. ) ~e <Er.oerı> • mış iılerin bir a.n evvel meydana gel
W aya bclar teslim ediıecektir. meal için derJlalı 9'1fekete ~- J-

CEVAP 
1d tabdlı u donar, bu ı~ 
doDa, ıllana batta buaa bllblr. 
--yapfarak, tanel• IMlyGr ft 
189 dlftOltl saman buu yu.. 
murta b6y6ldqODde, batti büyQk 
dolu ıaaeı.rm. .... ecl.U. 

• 
8. - 1314 ...... ... NJl'l-

__ ... lwl ............ Wııi ,. ..................... .. ..., ..................... , 
c. - 13H blcrl ....-1n ... . 

, ~ır. 
Matıl: ı• 
Ollll abu: ' 

ve HAVA 

1939 
MA 

QQn: 11 Hım: " 
Rumi: im 

OGnll: fM - Olle: 
T.._us: 1 

ıuo 
lU'I 
Cll,ll 

~ 1118 - Akfam: 
Yatlı: 21,12 - lmdk: 

Hova Vasiyeti .-y.._ Meteoroloji ~ .. 
hDall malamata pe, hava ıuntuD 4olU 
Anadô1u ile ICatadenl& Ja7l]arımD fal'k 
ialbn1annda coll bulutla " menli ~ 
.. AMmla -- • ... ~ .. '*' .... ,.. ... -...,.u. lııala* .... 
mit. rtızıArlar dolU b6ıaeıtrde ...,,._ dl • 
ter :r•lerd• umwnl:retle eimall latDwnet· 

- orta ku.,.,.. --

• 

va1tnln blrtnel S(bıtt, yaai .... .,.,,..... .,......,.,. ı• .... 
Hdlacttepbdllin ıı mm JNlllll' ~ 
l\One...SOf .... 

J)Qn ı.tan~ ha'fa açık ıecmll. ---
• eeaQbu prl>lden ~ l·I _.,eıre 
imla .mlfth- saat t.. te han ftll)'eti 
ı11ıt.t •nn.Ndl. lahdblt .. 7Gb* a;a 

DGXu, btun don:.ı-6 aPlt dL 
tGbn. tektai 1a~ar tabakasma 
teMclGf •• ~ ~len bir 
ceNJ.8D8 bJ)ıhf ve .. r 901* 
tabQAJ'a IOtOk1enW ve hieiin!e-____ .-...-..._ __ ..... ____ ..._. ....... ~~-- ................. , ... ..,._ ...... 



~~~ 21 - 7 - 939 

j BUGÜN j 
Filistin Meselesi 

Ye.zan: Ômer Rıza DOCRUL 

1 nciliz A\'am Kamarası dün, 
İnglİtere hükumetinin Filistin 

siyasetini bir kere daha münakaşa 

etti ve miinakaşa bir ha~· li hararetli 
oldu. Bu münaka anın takibinden 
anla~ılan ilk, belki de en mühim 
nokta, Filistin me elesinin hala an
laşılmamış olmasıdır. Çünkii İngiliı: 

mebusları içinde Filistini halis muh
lis bir Yahudi yurdu yapmayı istih
daf edercesine Yahudi yurdu fikrini 
miidafaa edenler bulunmakta, daha 
ba~kaları da daha başka düşünceler 
takip etmektedir. Bu düşiinceler i
çinde nazarı dikkati celbedeni, Av
rupadaki Yahudiler için bir değil, 

birkaç Yahudi yurduna ihtiyaç his
solunduğudur. Bunun düriist bir dii
şünce olduğu şüphe götürmez. Çiin· 
kil bugünkii gidişle Avrupada :n~t
yan Yahudilerin çoğu, kendilerine 
birer yeni yurt bulmak ve orada 
yerleşmek mecburiyetini hi sedecek
lcrdir. Vaziyet bu merkezde olduğn
na \'e Filistinin bütün bu Yahudile
.ri almasına imkan bulunmadığına 

göre, müteaddit yurtları seçip Filis
tini istemediği tazyikten kurtarmak 
ve bu memlekete barışın dönmesine 
imkan ,·ermektir. 

Fakat hiikumet namına miinaka
aya iştirak eden 'Mister :Makdonal
dın bu fikirde olmadığı "'e İngiltere 
hükumetinin Beyaz Kitap siyueti
ni tathika devam edeceği anlasıh:rnr. 
Beyaz Kitabın siyaseti, Filistinde 
emniyeti sağlamhyarak yavaş yavaş 
Araplarla Yahudiler arasında teşri
ki mesai imkanlarını hazırlamAk, 

Yahudi muhaceretini bir müddet 
daha idame etmek ve Fili tine mu
haceret eden Yahudi sayısını üçte 
bir uisbetindc bırakmaktır. 

Bu siyaset, Yahudi muhaceretinin 
artık durmasını isteyen AraplaTı 

hoşnut etmediği gibi, Filistinl dol. 
durmak isteyen Yahudileri de mem
nun etmemiştir. Bu yüzden Fllistin
dc Araolar tar~fmdan açılan miica-

htıdiler İngiliz siya etini protesto e. 
dip duruyor Ye Filistinc gavri meş
ru surette Yahudi kaçırmakla meş
gul oluyor. 

İngiliz ~~asetinin Be\'az Kitapla 
Araplar lehinde bir istikamet tuttu
ğu sezilmektedir. Ve Arapların nok
tai nazarı ile İngiliz noktai nazarının 
birlesmesi için, Filistinde tesisi iste
nen Yahud yurdunun artık teessii<ı 
etmiş olduğunu, yaı\i Filistinin sı

ğahilecej!i kadar Yahudi muhaciri 
aldığını kabul etmek Ye diğer mu
hacir Yahudilere de yeni Yurtlar bu
larak orada yerleştirmektir. 

İngilteredcki Yahudi tarafdarları
nın hu siyaseti, Yahudilere \'erilen 
ve Balfur ht'yannamesile Fil istin de 
Yahudi yurdu tesi i için \'erilen sö. 
ze ihanet saydıklarını goruyoruz. 
Fakat Filistinde Yahudi ~·urdu tesi
sinden maksat, veril halkı cıkarıp 

atmak ve yerlerine Yahudi kiitleleri 
~·erleştirmek değildi. Bilakis her 
şevden önce ~·erli halkın ihtirncını 

\'e huzurunu dii iinerek. memleke
tin kabiliyeti derecesinde Yahudi 
yerleştirmekti. Gerçi o zaman. Ya
hudileTin muhtelif A\'rupn memle
ketlerinde tazyik ediJece!;leri \'e 
buralardan konılacakları zanne. 
dilmiyordu. Fakat hu ~·üzden Yahu
dilere ~·apılacak yardım, Filistin A 
raplarını tazyik pahasına yanılamaz. 
Bu yardım, olsa olsa Yahudiler.le a
lakadar olanların hu yardımı kendi 
aralarında paylaşmaları ile miimkiin 
olur \'e hu hareket Yahudileri <le 
daha farla tatmin t:der. Çünkii her 
tehlikeden masun olarak ya amala
rına sebep olur. Yoksa her taraftan 
biiyiik ve dii.,man Arap kiitlclerilc 
muhat olan bir Yahudi )~rdu daima 
tch likc icindedir. 

Bu hakikatin :rn\'aş ya,·n anla~ı-1 
lacai!1 . iiı>he J?"Ötiirme:ı. Fakat onun 
siirııtle anlao;ılması, Akdcnizin c;ar
kında S!ılhiin tees.,üsii hakımındnn 
da son derece faydalı olur. 

Fransada 250 Bin 
lsoanvol Mültecisi Var 
Paris, 20 (A.A.) - Mebuslardan 

Bourgest'in bir istizahtna tllhriren 
cevap veren Bonnet, hali hazırda 

180.944 iı milis olmak iizere '?50 bin 
lsnanyol mültecisi bul:.ınmakt,ı oldu
gunu tasrih etmiştir. 

Rus ·Japon 
Hudut 

Çarpışması 
-<>--

Japonlar, İhtilafın Sulh 

Yolıyle Halline Taraftar 
Tokyo, 20 (A.A.) - Dom(•i ajan. 

smm iyi haber alan Japon mahfille
rınden öğrendiğine göre, Japon hü
kumeti, Mogol - Manç:.ı hududunda. 
ki Nomon - Han mes~lesini 938 de 
Çnnkufeng hadisesinin hallinde kul
h.nılan usul dairesindı:? diplomatik 
yolla halletmiye hazır bulunmakta. 
dır. 

Mallım olduğu üzere, Çankufeng 
nfıdisesinin halli için, miinazaalı mın 
taka bitaraf hale sokulmuş, bu mm
tokayı iki taraf ta tah1iye etmiş ve 
hududu tesbit için muhtelit bir ko
misyön kurulmuştu. 

lyi haber a1an Japon mcmbaları
nın tebarüz ettirdiğine göre, Japon 
hükumeti, bu sefer de, Çankufeng 
hadisesinden sonra olduğu gibi te
ı::afüi vaziyetini değiştirmemek ve 
hadiseyi mahalli bir hale sokmıya 

~aJışmak arzusundan dışarı ~ıkma

maktadır. 

Tokyo Müzakereleri 

Ümit siz Gidiyor 
Tokyo, 20 (A.A.) - Başvekil \'e 

fia~biye ve Hariciye Nazırları bu 

sabah Arlta Craigie görüşmelerinden 

sonraki vaziyeti tetkik etmişlerdir. 

Sir Robert Craigie'nin 21 temmuz

daki mülakat için Londradan yeni ta

limat istiyeceği zannedilmektedir. 

Oyle anlaşılıyor ki görüşmeler 

mRh<;iic; hirhir ktprRl<kt' ızöstermemiş1 
H~ muzakerc a ·ım J>a ınıştır. 

I ngiltere nikbin 
Londra, 20 (A.A.) - Dün Avam 

kamarasınaa munafazakarlurdan 

John Wardlaw - Milne, Ingiltere hü

k{ımetinin Tientsine karşı gösterilen 

farklı muameleye hemen nihayet ve. 

rilmemesi takdirinde Ingilterenin Ja

ponyaya karşı iktısadi mukabelebil

misil tedbirleri ittihaz edeceğini Ja

pon hükumetine bildirip bildirmemiş 

o:cıuğunu sormuştur. • 

Butler şu cevabı vermiştir: 

"Tokyoda bu bapta müzakerelere 

girişilmiştir ve Jngilterc hükumeti, 

'I'ientsin meselesinin bu müzakereler 

esnasında halledilec:)ğini ümit etmek 

tedir.,, 

----<0---

Yeni Mısır Elçisi 
ltimatnamesini Verdi 

Çinliler Nihai 
Zaferden Emin 
Cankayşek Neşrettiği 
Beyannamede Harbe 
Devam Edeceğiz Diyor 
Chunking, 20 (A.A.) - Başku. 

mandan Çangkayşek, harp mıntaka
hrı sakinlerine hıtap eden ve radyo 
ile neşredilen bir mc:>aj ında guya iş
gal edilmiş olan manatıktn Japonya
rıın hakimiyet tesisi teşebbüsüne kar 
~), hükumet tarafından girişilen mü
cadelede takip edilmekte olan siya
SC'ti. tarif etmiştir. Mumaileyh ezcüm 
le şöyle demiştir: 

"Işgal edilmiş olan mıntakalarda
ki Çinlilerin ıstıraplarını pek iyi tak
dir ediyorum ve vazifemin onlan 
kurtarmak olduğunu bir an bile u
nutmuyorum. Fakat ;>izler ıfo kendi
r.izi kurtarmak için çalışmalısınız. 

Sizler de müsellah klıvvetlerin ve 
sivil ahalinin teşkil etmiş oldukl;ırı 
!mvvetlerin cidaline i~tirak etmeli. 
ıiniz. Muhasamat mmtakasınd:ı bu-

1 - Mütemadi taarruzlarla Japon 
ku\'vetlerinin takatini tüketıııck için 
harp mıntakalarında "tathir,, ameli
)' elerine devam etmek, 

2 - Japonların büyük imar ve in
kişaf plfınlarını tahrip etme!c ve halk 
kütlelerinin müstevliye vergi ver
mekten imtinaını teşvi';t eylemek. 

3 - Fikri seferberlik programını 
tatbik etmek ve hainleri ortadan kal

dırmak. 
4 - Japonların istihdam etmekte 

oldukları ücretli askerler arasında 
bozgunluklar vücude getirmek. Tc
c:ıvüzün bir intihar ve yegane sela
met yolunun harp aleyhine kıyam ol
duğunu Japonlara anlatmak. 

Çinlilerin mu valf akıyetl eri 
Chunking, 20 (A.A.. T -- Çin Har-

lunan kütlelerin kahramanane mu- biye Nazırı General Ho-Ying.Chin, 
kavemeti sayesindedır ki, inat ve ıs
rarımızın müessiriyeti hisscdil:niş, 

cete muharebelerinin üssülharekeleri 
İnkişaf etmiş, kuvvet bulmuş ve Ja
pon ordularının gerileri dahi, cephe 
hattı haline gelmiştir. 
Geniş bir cephede düşmanı adeta 

demirden bir çember ic;indc sıkıştır
mıya muvaffak olduk ve düşmana 
ayni zamanda bir çok taraftan taar
ı uz ettik. 

F.qPr p:ıvretimizi iki misline cıka
r2caK oıursak, cıuşmana Katı oıum 

darbesini indireceğimiz muhakkak
tır.,, 

Başkumandan, harbi iyi bir neti
ceye isal etmCk için bir plan t~klif 
etniiştir ki, başlıca dört prensipi şun
lördır: 

geçen iki sene zarfında Japonların 

bin kadar telefat ve 8535 esir vermiş 

olduklarını beyan etmiştir. 

Çinliler tarafından sene nihayeti

ne kadar düşürülmüş olan Japon tay 

yarelerinin miktarı 716, kazaya uğ
rıyanların adedi 2200, hasara uğrıyan 
veya batan Japon harp ve ticaret ge. 
milerinin miktarı 644, zırhlı otomo
billerle tanklardan hasara uğrıynn 
veya tahrip edilenlerin adedi 1302 
"'&a.. 

Bundan başka Çinliler 586 top, 
2616 mitralyöz, 51264 tüCck ve 
15.370.174 fişenk zaptetmi~lerdir. 
Iğtinam olunan kılıçlar. bnygi:-ler, 

tüfekler, zehirli gaz silindirleri ve
saire ise ayrıdır. 

Ankaradaki Yangın 
Kasden Çıkarılmış 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)
Koyunpazarı caddesinde dün gece 
çıkan yangının tahkik,ıtı bugün geç 
vakte kadar devam etmijtir. 

Ehli vukufun mütale.ısına 111üra
caat o~unmuş ve bir çok dükkan sa. 
hipleri dinlenmiştir. 

dan çok sonra itfaiye iı:ini tamamla
dığı zaman, irili ufaklı 17 dükkan 
yanmış, 5 dükkan yıktırılmıştı. Yan
gının bir kasit eseri olduğu netice!>İ· 
ne varılmaktadır. 

............ Milli Şef ............ 
ile Fransız Cümhur 

Reisi Arasında Teati 

Edilen Telgraflar 
' 

Ankara. 20 (A.A.) - 14 Tem-
i muz bayramı miinasebetile Re-
i 
• i.siciimhur İsmet İniinü ile Fran-

3 

Sen Hanende 
Ol Yahu! 

Yazan: B. FELEK 

K öprü-Kadıköy iskelesinin mer
di \'enlerini edalı, edalı çıkı

yordu. 
- Ooo! Merhaba! Nasılsın baka. 

;yım? diye yarı şefkat, yarı azamet 
ifade eden bir ahenkle hatırımı sor
du: 

1 
i 
1 

sız Reisicümhuru B. Lebrun a
rasında aşağıdaki telgraflar te-
ati olunmuştur: 

i - Öf(! Bu sizin merdi'\'enleriniz, 
i \·apurlannız, iskeleleriniz!.. Çekilir 
i şey değil! 
i 

Ekselans B. Albert Lebrun 
1 Anladım ne demek istediğini: 
: - Ne yapalım? Yeni almadık!. Ba. 

Fransız Rcisicümhuru 
P ar is 

~ hadan kalma! cevabını verdim. 
i Sormama mahal bırakmadan: 

• 

1 

Milli bayram yıldöniimli nıü
nasebetile ekseliınsınrza lıara
retli ye samimi tebriklerimi 
yollamakla hassatan bahtiya· 
rım. 

Türk \'e Fransız milletleri :ı

rasında t<'essüs etmiş olan ve 
tam bir menfaat te~aniidii ~·o. 

hında inki af cyl<.'mcsi mukad
der bulunan en sıkı dostluk 
bağları, bugün yaptığım bu Ya

zife~·i benim ic:in pek <'Ok mem
nunivet '\'erici bir hale getir
mi~tir. 

i : 

Şahsi saadetleri ile asil dost 
Fransız milletinin refahı hak
kındaki samimi temennilerimi 
kabul buyurmanızı rica ederim, • 
Bay Reis. 

İS~IET İNÖNÜI 

* Ekseli'tns ismet İnönii 

Tiirkiyc Rcisiciiınhuru 

Ankara 

1\li11i bayramımız miinasche· 
tile hana bildirdikleri hissi~·at. 

tan dolayı Ekselanslarına hara
retle te ekkür ederim. Bu hi !5İ· 

yatta memleketlerimizi hergiin 
daha sıkı hir surette birbirine 
~·aklaştıran tesanüt ve do tluk 
zihniyetinin bir ifadesini bul. 
makla bahtiyar olan Fransız • 
milleti nezdinde, hu hisleriniz 
hararetli bir akis bulacaktır. 

Ekselansınıza, biitiin minnct
tarhğıınla beraber, şah i saa
detl<.'ri \'e Tiirkivenin taali'i 

i hakkında en samimi temenni-
İ lerimJ arzedcrim. 

' : AI.BERT LEBRUN 

.............. ·-······································· 
General Hutzinger 
Şerefine Ziyafet 

Ankara, 20 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan Orgeneral Hutzinger, bugün 
öğle yemeğini Ankara Palnsta husu
si olarak yemi1ilerdir. 

Bu akşam saat 20 de Fransız Bü. 
yük Elçisi B. Massigli tarafından 

general şerefine Ankara Palasta bir 
nkşam ziyafeti verilmiştir. 

-0--

- Ankaradan geliyorum .. dedi. 
- Ya? Ne '\'ar ne yok? 
- İyilik güzellik! İşlerim \'ardı 

biraz. Vekili gördiim. 
- Hangi Vekili? 
- Maliye Vekilini. Makamında 

ziyaret ettim. Adamcağızın işi çok! 
Maamafih bana karsı çok iltifat cös-
terdi. 

-Ata! 
- Tabii! Oradan çıktım, Şurayi 

Devlet reisini ziyaret ettim. Bir iti
raz meselesi var, onun için. EvYelki 
gün de Ticaret Vekili ile görü tüm. 

- Biz burada Vekil ziyaretinden 
mahrumuz da söıleriniz tuhafıma 

gidiyor. Bu zatları nerede ziyaret c. 
dersiniz? 

- !\lakaınlarında. 

- Kolayca mı? 

- Tabii kolayca. Ben hergün hiç 
olmazsa iiç Vekili makamında ziya· 
ret edorim. 

- Çekinmez misiniz? 

- Neden çekine)·im, ben de onlar 
gihi vatandaş değil miyim? Onlar 
benim gihilcrin işini görmiye memur 
değil midirler? 

- Doğru .·. 

- Elbette doğru!. 
- Yalnız.. 

- Ne gibi ~·alnız? 

- Her Veki11ikte isi olan sizin 
c:ihi her \'atandaş Vekili ziyarete 
kalkarsa her birine ancak on senede 
bir defa belki nöbet gelir .. 

- Latife ediyorsun .. 

- Haşa, hesap ediyorum. 
- Hesap ediyorsan, unutma ki; 

herkeıı benim gibi her makamı ziya
ret edemez. 

- Ha! O başka! O zaman iş deği
şir. Demek siz giinde iiç dört ınakaın 
gezersiniz .. 

- Evet! 
- Sesini7. i~·i mi? 
- Anlıyamadıın .. 

- Scııiniz diyorum, iyi mi? Yani 
rkı falan okur musunuz? 

- Fena değildir. 

- Çok iyi. O halde hanendelik 
etsenize! 

- Niçin? [Biraz çehresi gerildi.1 
- Bu kadar kola~·Iıkla makamah 

Ankara, 20 (A.A.) - Yeni Mısır 
elçisi B. Abdurrahman Azzam bu
gün saat 10.30 da merasimle Reisi. 
cümhur İsmet İnönüye itimatname
sini takdim etmiştir. Takdim mera
siminde Hariciye Vekaleti umumi 
katibi Numan Menemencio~lu da 
hazır bulunmuştur. 

Yangını ilk defa bir bekc:inin gör
müş ve haber vermiş olduğu anla
şılmaktadır. Koyunpazarı bekçilerin
den Cemil saat 21 sularında dükkan 
kepenklerinin kapalı olup olmadığı
nı anlamak icin tetki~{ ederken hır
davatcı Kal~fin dükkanındım du
man kokusu almıştır. Zabıta hadise 
mahalline geldiği zaman dükkanda 
tarrakalar duyulmakta, alev ve du
man yükselmekte idi. Gece yarısın. 

Kalefin dükkanındaki hırdavat ye 
boya malzemesi 5 bin li::-ay.'l sigl)r. 
tı.hdır. Dükkandaki mallar ise bun
dan çok az tahmin edilmektedir. Kn
lef, bu sabah Haymanadan gclmi~. 
çırakları ile birlikte sorguya çekil
miş ve nezaret altına almrnıştır. Ka
lef ile nezaret altına alınan çırağı 
Müsenin yarın tev~<iil~:i ihtim:ı!i 
Y.uvvetlidir. Yanan ve yıkılan bina
ların sigorta bedeli 102 bin liraya 
baliğ olmaktadır. Bu bina~ı:rın büytik 
bir kısmı Evkafa aitti. 

Sovyet Baltık Filosu 
Manevraları Bitti 

Moskova, 20 (A.A.) - Kronştadt 

ile Gotland arasında iiç gün süren 
manevralardan sonra 59 gemiden 
mürekkep Sovyet Baltık filosu bu
gün Leningrada dönmiiştür. 

gezdi~inizc göre hanendelik edersc
nb kolayca bayatidt'n acema irana, 
kiirdiden hicaza. isfahandan hiisl'y. 
niye \'e ~·apabilirseniz rasttan bes
tenigara geçer, hiç olmazsa hu giizel 
hiinerini:ıden \'atandaşlarınızı da .... 

Ben lafımı dalgın dalgın SÖ\'ler
ken, o çoktan ~·anımdan uzaklaı;tp 

geçen tram\'aylardan birine atla
mış ... 

1 • 

• 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
Danzigde, bütün e•nala ve halka, her ihtimale 
kar,ı 6 aylık erzak biriktirmeleri tav•iye edilmif
tir. Danzigde hava çok .inirlidir. Bu .inir harbin
den en ziyade müteeHir olan, Danzig fehri halkı 
olmuf tur. ,. 

* 
Şimdiye kadar Almanya, İngiliz hazırlıklnrına ehem. 
miyet ,·ermiyor, \'e İngilterenin silahlanmasına ciddi 
u:nari~ h• bakmıyordu. Fakat İngilizlerin ağustoıa ka. 
dar silah ııltına :ılacakları askerlerin bir milyona va. 
racağı, '\'e ha\'a kuvvetlerinin akıllara hayret \•erecl·k 
~üratle m·tııı::ısı, Alman erkanıharbiyesini düşiindiır· 
meğe lı:ışlaını~tır. Almanya başkumandanı Gt'neral 
nrnıır.lıirh. llitlcı·e ihtiyat tavsiye etmeğe ba:ılamışhr. 

* 
Almanya ve ltalya, Tirolden çıkarılacak Alman-
ların tehciri e•naaında kan dökülme•i ihtimalin. 

• 

• 

den endişe etmiye başlamışlardır. 

11-
~0\'ycı nm.:nı n:ınıma İngiliz - Sovyet müzakerelerini 
idare c~e:ı Haddyc Komiseri Molotof bir iki harta i _ 
tirahat ctıaı·I~ İİZ"H' Kafkasya~·::. gidecektir. Bu -;c:rnlıı\t 
te miir.ak~rclcriu iyi gitmediğine delil telakki. edil. 
ııwkk<lir. 

* Tı~kyoda, lngiltere ile Japonya arasında cereyan 
et:len müzakereler de iyi gitmiyor. Japonlar bu 
ve•ile ile lngilizleri Uzak Şarktan uzaklaştır
makta ısrar etmektedir. lngiltere de Japonya bu 
yolda devam eder•e, şiddetli tedbirlere baıvur
mağa mecbur olacağını tekit etmiştir. 

İngili:• H:ışvddli kendisine ~·apılan hiicuınlara muka • 
Yemete karar \'ermiştir. İktidar mevkiini terketmiy~. 
cck, \'C cııur< hil ile Eden'i kabinesine alınıy<ıcaktır. 

Yazık oldu niiktem<' ... db•e hay1f
lanmadım. Dinlese de bilmem anlı
yacak mıydı? 

Antalya Su Kanah 

Dün Açlldı 
Antalya, 20 (A.A.) - Ziraat Ve-

kili ile Vakıflar U. Müdürii tarafın-

ı 
dan Vakıflar idaresinin Sukanalı 
zeytinliği, 48 dükkandan ibaret De. 
rr~rciler çarşısı ve Ziran: Vekaleti ta
rafından tesis edilen narenciye ve sı-
cnk iklimler nebatatı tecrübe istas
yonlarının açılış mer -.::ııni yt'pılmı~
tır. 

Ziraat Vekilimiz merasimi açarken 
nı:ımlarına merasimi açm1ya memur 
edildiği sayın Başvekilin Antalynlı
lara selamlarını tebliğ etti. 

Tırtılsız Kuruılar Kalkıyor 
Ankara, 20 (TAN) - Tırtılsız ye. 

ni bir kurşlu\ ların piyasadaı'l kaldı
rılması kararlaştırılmıştır. 
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Bir Müslüman Genç Katolik 
Olmak İçin Müracaat Etti 

istidası Kabul Edilmedi, Akil Muvazenesinden 

Şüphe Ediriyor, Zabıta Kendisini Aramaya Başladı 

J\"vni isminde bir genç geçenlerde asliye dördüncü hukuk 
mahkemesine müracaat ederek vicdan hürriyetini ileri sür
müş ve katolikliği kabul edeceği için nüfus kaydında (Müs-
1 liman) kelimesinin kaldırılmasını istemiştir. 
Mahkeme, bunun istidasrm kabul 1 vermiş ve aramıya başıamiştır . .r a

etmemiş, evelfı dini merasimin yapıl- 1 kat Avni, ortada yoktur. Polis, mah
dıktan sonra müracaat etmesı kendi- ! keme kalemine de müra\!aat ederek 
sine anlatılmıstır. i Avninin adresini istemi!"tic. Mahke-

Polis1 bunu~ bir meczup olduğunu i me, istfdasını kabul etmddiği !çin ad
te~it etmiştir. Akli durumunu tet- resini de tesbit etmemiştir. Adliye 
kik ettirmek için kendisini Bak1rköy Vekaleti de bu müracaatın m~. e
Akıl hastanesine gôndermiye karar tini Müddeiumumilikten s•.>rmuştur. 

Tevkif Edil~n Kaymakam 
Dün Karsa Gönderildi 

Müddeiumumilik evvelki gün irtikap yaptıktan sonı·a va
zifesini terkederek İstanbula kaçan Kars vilayetinin Göksom 
kaymakamı Nuri Bozkurdu tevkif ettirmişti. Nuri Bozkurt 
dün jandarmaların nezareti al tinda Karsa gönderilmiştir. 
Nuri Bozkurta isnat edilen suç şu

dur: 
disi ni araştırmıya başlaını~tır. Bu a
rada da kendisi müstafi addedilerek 
yerine başka bir kaymakam tayin e
dildlliştir. Polis ve jandarma kayma
kam Nuri Bozkurtu günlerce aramış 
ve nihayet onun Istanbula kaçtığını 
tesbit ettiği için mliddl!icmumiliğe 

telgrafla müracaat etmiştir. 
Nuri Bozkurt, kendisini,1 sorgusu

nu yapan Sultanahmet sulh birinci 
ceza hakimine: 

- Ben telefon tesisatc yaptırdım. 

Sililkede bulunan heykel 

Silifkede Bir 

Heykel Bulundu 
Silifke. (TAN ) - Sultani Bozkm 

da denilen ''Çaltı., köyünde bağını 

temizlemekte olan Hüseyin oğlu Os
man namında biri topnı ğı kazarken, 
tunçtan yapılmış, on bir santim bo
yunda ve dört santim enınde bir hey 
kelcik bulmuştur. Eski Yunan mamu 
!atından olduğu anlaşılan bu heykel, 
hiikumete teslim edilmiştir. 

• 
lzmitte 

• 
inkişaf 

RADY.o : 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tlirkiyc 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara 

Da1ga Uzunluğu 

Postalan 
Radyosu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

İzmit Meyvacılığı Memleketin Başlıca Şehirlerinin 

ihtiyacmı Karşılıyacak Bir Hale Geliyor 

T. A. Q. 

T. A. P. 
19,74 m. 15195 Kes. 20 K w. 
31,70 ın. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cuma. 21. 7. 1939 

12.30 Program, 12.35 Turk mtiz.iği 

17.mit, lTAN) - Belerliye meclisi, 
yakında fevkalade bir içtima akte
decektir. 

Bu içtimada, elektrik te'>i~atının 
1 gc:'nişletilmesi, şehrimiz nüfosunıın 
artması karşısında kifayetsiz gorülen 
suyun çoğaltılması, asri fırın yapıl
ması . kanalizasyon için p.·ojc hazır

! 1anması, şehrimizin diğer esaslı ve 

ı biıyiik meselclerir:in halli mevzuu 
bııhsolacaktır. Bu arada, yarım kalan 

1 
rıhtım inşaatının ikmaline de karar 
verileceği anlaşılmaktadır. 

Belediye, kahvehaneler, lokantalar 
ve fırınlar müstesna olmak üzere, 
diğer dükkanların akşamları saat ye. 
dide kapalılmasına kar:ır vermek ü
z~redir. 

lzmit • lstanbul asfalt yolu 
Nafıa V ckaleti yollar ve köprüler 

umum mudürü buraya ~·~imiş, \'ila
yetimiz içinde bir tetkik seyahatine 
çıkmıştır. Bu arada, lzmit -- Istan
bul asfalt yolu ' icin de tctkid:ı:ılta bu. 
1 unacağc sanılmaktadır. 

Mey va ihracatı 
Kocaelinin meşhur olan meyvacı

hğı, bu yıl yeni tip ambalajlarla bir 
inkişaf adımı daha atmıştır. Yağmur 
lar, kirazları kurtlandırmış ise de bu 
yüzden hasıl olan zarar, vişne, kay1-
sı, erik, şeftali ve armut gibi meyva 
lardan telafi edilmiştir. Bunlar. yeni 
tip ambalajlnrla Istanb'.11 ve Anka
raya scvkcdilmektedir. Tavııancllm. 

Gebzcnin ve Değirmenclercniı'ı meş· 
. ..... ............ "' 1 ı 1 1 ı 

hur çavuş üzümleri de, yeni amba
lajlarla, örselenmeden ve çüri;ınede1ı 

P1., 12,300 Memleket saat ayan. ajans ve 
meteoroloji haberleri, 13.15 - 14 Müı.ık 
(Senfonik plflklar - R.) , 

sevkulunacaktrr. , 

Mahsul vaziyeti 
Bıığday ve arpaların hasadınrı 

l 9.00 Program, l 9.05 Müzik (Caruf'o' -
nun bir plağı), 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti), 20.00 Memleket saat ayan, ajanı; 
ha- ve meteoroloji ha berlcri, 20.15 Konuşma 

raretle devam ediliyor. Bilhassa cüm (haftalık spor servisi). 20.30 Türk müziği, 
hııriyet buğday1 arınd:m alman randı- 1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - İsmail Hakkı 

matı , müstahsilin yüzilni.i r;üldi.irecek j-:- Ferahfeza beste - Çağlayan cuyi si -
c:ckilde bereketli olmuştur. rışkle, 3 - ~smail Hakkı - Ferah~ez~ 
"' . . . şarkı - Ateşın aşkın, 4 - Santur taksımı, 

Arıfıye tohum ıslah ıstasyonunda 5 _ tshnk varan _ Ferahfeza şarkı -
tesbit edilen yeni biı· mlsli." dıısi de Seyretmek l<:ln, 6 - İsmail Hakkı Bey -
geniş bir sahaya ekilmiş ve çok fcyiı Ferahfeza şarkı - Mehtapta güzel olur, 
Jı neticeler alınmıstır. 7 - Nuri Halil Poyraz - Hüseyni şarkı-

.. .. ' Artık yetişir, 8 - Rahmi bey - Müstear 
Tutun satışları şarkı - Gel ey s:iki şarabı talezelendir, 

939 senesi tütün mahsulünün iyi 9 - Mustafa Nazif - Hüzzam şarkı -
olr.cağı görülmektedir.Kocaelinin bir Gönlüm nice bilir, 10 - Şilkrü - Hüzzam 
milyon iki yı.iz bin kilo tahmin olu. şarkı - Adanın yeşil çamları, 21.10 Ko -

nuşma. 21.25 Ne~eli plaklar - R. 21.30 
non geçen seneki tütün mahsulünden Müzik (Radyo 'orkestrası _ Şef: Praeto-
halen müstahsil elinde 200 bin kilo rius), 1 _ Joh. Strauss _ Gece kuşu ope
kadar kalmıştır . Görmezk ı:in kilosu 
15 - 20, diğerlerininki 3'J - 35 ku· 
ı·uş arasında satılmıştır. 

Ketencilğin ıslahı 
l{(•lenciliğin de, hem elyaf, hem 

tohum ve hem bez bakımından inki-
~af bulmasına çalışılmaktadır. 'qres
lav beynelmilel panaymnda çok be
ğenilen Kocaeli keten lerinin, yeni ve 
otomatik tezgahlarla iptidı:ı.i!ikten 

kurtarılmasına çalışılmaktadır. Ti
caret Odamız da bu hususta himmet 
sarf ey lcmektedir. 

T ranıit arttı 
Son senelerde Izmitte transit fa. 

aliyeti artmış, bu da iktısadi hayat
ta canlı blr hareket amili olmuştur. 

retinden üvertür, 2 - F. Lehar - Altın 
ve gümüş (Vals). 3 - Joh. Strau~s - "Ac
celeralionen", Vals, 4 - R. Heuberger -
Opera balosu operetinden üvert., 5 - J. 
Offenbach - "Orpheus" uvertürü, 22.30 
Müzik (Opera seleksyonları - Pl.), 23.00 
Son ajans haberleri, ziraat, esham, tahvi
Hlt, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 23.20 
Müzik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 Yarın
ki program. 

~~"'"" ........ """ "'-'~ 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 

\"""'"~~"'"'-'~ .... ~ 
. Son Yoklama 

Kıymetli Bir Vakfiye 

Kadıköy askerlik şubesinden: Lise ve
ya muadili ve daha yüksek okullardan 
mezun olanlar; askerliklerini yapmad<ın 

memuriyet alamıyacnklarından 938-939 
ders yılında bu gibi okullardan mezun olup 
ta tah!iiline nihayet verecek okurların son 
yoklamaları Beşiktaş askerlik şubesince 

kurul<ıcak askerlik ınedisinde 1 - 15 ağus
tos - 939 da yapılacaktır. Bu on beş gün-

Nuri Bozkurt Sarıkamışta kayma
kam iken telefon tesisatı yaptırmış, 

ve mühim bir parayı "zimmetine ge
çirmiş, hesabını vermemistir. Kars 
vilayeti tahkikat yaptırmış ve irti
kap suçu sabit olduğu için Göksom 
sorgu hakimliğine telgrafla müraca
at ederek Nuri Bozkurtun sorgusu
nun yapılmasını istemiştir. Nuri Boz
kurt nasılsa bu telgrafı haber alınış 
ve o gece köyleri tertiŞ bahanesile 
kaza merkezinden ayrılmııtır. Ara
dan beş, on gün geçtiği halde kay
makamdan bir haber alınmaması ve 
köylerde de bulunmaması muddeıu-

Mahsup ilmühaberlerini de halefim 
olan Sarıkamış kaymakamına teslim 
etmiştim. Ben bu meselenin kap.:ın
dığını sanıyoı·dum. Halbuki kapan
mamış, demiştir. 

Ulucami mahallesinde, grmeniler
den metruk olup Kıbris mültecilerin. 
den birine verilen evin içinde kıy
metli mozayik döşemeler bulunduğu 
anlaşılmış, müze müdüriyetinin tet
kikatından sonra bu ev l"ıükCı.mef na
mına muhafaza edilmiye başlanıl-

Ka rat aş Kervansarayrnrn 60 Metre Uzunluğunda ~~a:~::~~1~ı:i~:em~~~~;im~;ac:te;tet~ 

mumiliğin nazarı dikkatini celbetmiş 
ve temmuzun onuncu günü gıyabın
da tevkif miizek~~resi ke ı.niş ve kcn-

Nuri Bozkurtun mu hakemesine, 
Kars ağır ceza mahkemesinde devam 
edilecektir. 

Bulgaristana Kaçarken Yakalanmış 

Jl&J. ..... 

Mahkum Oldu 
l''oti isminde sabıkalı bir hırsız, cm 

evde neşya çalmış, on birinci hırsız
lığı yaparken de cürmü meşhut ha
linde yakalanmıştır. Asliye ikinci ce-

Silivride Halil isminde bir genci kürekle öldüren Vizenin za mahkemesi dün sorgusunu yaptı 
. ve kendisine bir sene dört ay hapis 

Tatarlar köyünden Zekeriya oğlu Ibrahimin duruşmasına cezası verdi. 
mahkemelerin tatili münasebetile Ağırceza işlerine bakan As- _0 ___ _ 

liye ikinci ceza mahkemesinde dün başlandı. Bir Tavzih 
Iki jandarma mevkuf Ibrahimi re- düşmüştü. Ben sonra kaçtım. Tatarlı- Üsküdar postahanesindekl yolsuz 

isin önüne çıkardılar. Kolundan 1.u- ya geldim. Bir kaç gün sonra beni muamelelerinden dolayı muhakeme 
tarak suçlu mevkiine oturttular. lb- köyde yakaladılar. Jandarma karako- altına alınmış olan Kemaiin tecziye
rahimin gözleri tavanda ve kapıda i- !una götürdüler. Orada l\Iustafa is- si istenildiğini yazmıştık. 
di. Heyeti hakimeyi ve dinleyicileri minde bir delikanlı da nezaret altı- Bu vaka, iki buçuk sene evvel ce
iUurundan şüphelendiriyordu. Evvc- na alınmıştı. Benim eller!m l:elepçe- r!!yan etmiştir. Usküdar po~tahane
ll hüviyeti tesbit edildi. Ibrahim Bul- li idi. Mustafa ellerimi açtı. Sonra sindeki şimdiki memurun adı da Ke

~~ri:tanın Rusçuk kaz~sı~ın Isliıyu ı bir yolunu bulduk. Nezarethaneden maldir. Fakat, muhakeme e::l.ilen Ke
ırnyunde doğmuş ve Turkiyeye mu- beraber kaçtık. Dağlarda gezdik. Ben mal, şimdiki memur değildir. Iltiha
hacir olarak gelmiştir. Hükumet çalışmak için Kırklareline gidiyor- sa mahal kalmaması i~in tavzih ccliyo 

kendisini Vizenin Tatarlar köyüne dum. Gümi.işpınara su içmek için in- ruz. 
iskan etmiş. Ibrahim burada bir müd miştim. Mustafa arkada kalmıştı. o-
det kalmış. Sonra Bursaya gitmi.ş, Ben onu kaybettim. Bir daha bula- Ehliyet imtihanları 
fşıklar mektebine hademe yazılmış.. rnadım. Artık Bulgaristana kaçmak- Orta öğretim müessesel~rincle ~a-
dir müddet sonra da buradan kaç- tan başka çare yoktu. Cebimde bir lışmak istiyen lise ve muallim mekte
ınış, Silivriye gelmiş ve Yakubuıı ya- eğe vardı. o eğeyle hudut telefon hat bi mezunlarının ehliyet imtihanları 
ııına çoban olarak girmiştir. tını kestim. Maksadım, huduttaki A- kin müracaatlar ba;ilaınıştır. Şimrli-

Reis, bundan sonra sorgu hakimi- yastafanos köyünün merkezle muha- ye kadar müracaat edenlerin adedi, 
nin kararnamesini okudu. · beresini kesmekti. Eğer telefonu kes- yüz elliyi mütecavizdir. 

Kararnameden anlaşıldığına göre, meseydim, hudutta beni yakalıya- M~ht~lif bran~l.a~_dat~ _Yapılacak o-
Ibrahim Yakubun koyunlarını güdü- kl d H d d ·ıt· 0 d lan ımtıhanlr evlıllun ılK hafatsında ca ar ı. u u a gı ım. ra a ya-
yormuş. bir gün komşularından Ce- kaladılar. Celilin öldüğiinü o vakit I başlıyacaktır. 
lil kendisine: - öğrendim, diyordu. Yabancı Dil Kurları 

- lbrahim, demiş. Eve uğr<ı, bi
zim kecileri de al, otlat.. 

-lbrahim bu teklifi: ı 

- Ben eve uğrıyamam. ~en ke\i
leri köy haricine çıkar, ben oradan a
lırım: şeklinde kabul etmiş. 

Ertesi gün Ibrahim, Y .ıkubun ko
yun~armı almış, otlatmıya çıkmış. Ce 

lil sabahleyin •kalkmış, geç ilerinin a
ğıldan alınmadığını görmü:? ve eline 

bir ktlrek alınca harman yerine koş
muş. Burada Ibra'Tıimle l{avga etmiş
ler. Biraz sonra da Celil ruhsuz ye
re serilmiştir. lbrahim sorgu hakimi-

ne verdiği ifadesinde kendisini mü-
dafaa ederken: • -• -

Reis, Tviiiddeiumumilikt;--ki ifade5i
ni okudu. Sonra suçluya sordu: 

- Bir diyeceğin var mı'? 

Suçlu cevap vermiyor. Hayretle 
reisin yüzt.ine bakıyor ve: 

- Hiçbir şeyden hab'?rını yok. J~
te jandarmalar öyle yazını~lar, di
yordu. 

Reis son bir sual dah:ı sordu. 
- Hasta mısın Ibrahim! 

- lbrahim elile midesini işaret e-
derek: 

- Fena hastayım, midem bulanı
yor. Beni tabibi adillere gönderseniz 
iyi yaparsınız, dedi. 

Müddeiumumi. Ibrahimin tabibi 
- Celil bir kürekle üstüme hücum adillere muayene ettirilmesini ve ica

etti. lki defa kürekle bana vur:lu. Be- bedersc tıbbı adli müesseses inde mü-

ni öldurccckti. Ben elinden küreği şahade altına alınmasını istedi. Mah
sldım. Kendimi kurtarmak için ben I keme bu şekilde karar verdi ve mu
de kendisine iki defa vurdum. Celi:\ hakcmcyl talik etti. 

Yabancı Diller mektebinin yaz kur 
]arına, gerek üniversıte ve gerekse 
füe talebeleri büyük bir alôka g<ls
termişlerdir. Bunu gözönünd·:? tutan 
Yabancı Diller mektebi idare!li yeni 
ktırlar ihdasını kararla~tırmıştır. 

Usküdar sulh ikinci hukuk hakim
liğinden: 

Usküdarda Zeynepkamil hastaha
nesi civarında Artbahçe sokak 14 nu
maralı hanede sakin iken akıl hasta
lığından dolayı Bakırköy Emrazı Ak
liye hastahanesinde tahtı tedaviye a. 
Iınm:~ olan Usküdar sulh mahkeme
si mübaşlrlerinden Halile ayni hane
de ikamet etmekte olan kız kardesi 
Fethiyenin 14.7.939 tarihinde vasi 
tayinine karar verilmiş olduğundan 
bu bapta itirazı olanların 10 gün zar
fında mahkemeye müracaatları lü
zumu ilan olunur. 

"' 1. ,d 
Bünyan (TAN) - Kayseri vilaye. 

t; umumiyet itibari!(' çok eski ve ta
rihi eserlere malik bulunmakla be-
raber, onun yanı ba~ında bir kazası 
olan Bünyan bu hususta daha büyük 
bir zenginlik arzediyor. 
Kazamızın Sultanhanı ve Karatay 

köylerinde tarilıt kıymeti haiz iki 
kervansaray vardır. Karatay köyün
deki kervansaray meşhur Alaattin 
Keykubata ait olup dokuz yüz küsur 
sene evvel inşa olunmuştur. Her iki 
kt:rvansarayın maalesef harabiye 
yi.1z tuttuğu ve her sene biraz daha 
~nkıldığı görülmeK.tedir. Bunların t~
nıiri ve muhafazası için alakadar ma
k~mların hnrekete geçmesi lazımdır. 

Tarihi bir va'kliye 
Karataydaki kervansarayın me~

huı bir vakfiyesi bulunduğu 60 nıet
rı:? uzunluğunda ve 30 santimetre ge
nişliğinde bir deri üzerine altın su
yu ile ve elle yazılmış olan bu vak
fiyenin emsa1siz bir kqmeti ta5ıyc.n 
tarih yadigarı olduğcı anlaşılmakta

dır. Mezkur vakfiye, Karatay köyün. 
den Halil adındaki vatandaşın elin
de bulunuyordu. Geçen yıl Adanaya 
gitmek istiyen Halil, U1ukışlada bir 
otomobil kazasında ölmü:;. bu saheser 
vakfiye heybesinden çı!nnış, 1:1ukış
lı:. sulh hakimliğince, Halilin metr~i
katı meyanında vakfiyeyc de vazıyet 
edilmişfü. Simdi vakfiyenin mezkttr 
mahkeme mahzeninde saklandığı zan 
nolunmakta ve bunun!a kaymakam
lık makamı meşgul olmak~aclır. 

Tarihi kıymeti haiz olan vakfiye
nin buldurularak al8.k:ador ve emin 
bir yerde hıfzı lazım ~ldiğlne şüph':? 
yoktu~ • 

Bulunan yenı eserler 
Sultanhanı köyünde yeniden. mcr

rrıer bir Eti abidesi hulunmuştur.Fev 
kalade kıymeti haiz olduğu sanılan 

1 
.. ~ _nı.e;y~hak.k.ıntiA ...lcJ;..n1~nt -.._ • .-.~1-. ,..-. 

okurların vesikalarını almak üzere 1 ağus

bl! abide, Kayseri vilayet mü.ı:esine tostan e\' \'Cl subeye gelmeleri. 

.... . . .. , 
gönderilmiştir. Tuzhis3r, Muc.Iaı a- * " 
sun, Kirveli köylerinde, Üzerleri ya. B-.:.roğlu Askerlik şubesinden: 
zılı ve arslan kabartmalı mermer ki- Şubemizde kayıtlı ikramıyeye mil~ta -
t&beler bulunmuş, onlar da vilayet hak harp malulü, erat ve şehit yetimleri

nin 939 tütün ikramiyeleri aşağıdaki günmi.izesine yollanılmıştır. lerde Ye yalnız öğleden sonra dağıtılaca-
Kiipeli köyünde bir viranede, üze- ğındaıı bu gibilerin kendilerine tahsis e -

rindeki tarihten, 250 sene evveline dllmi:ı olan günlerde suocye gelmeleri. 
ait olduğu anlaşılan bir adet kesme 24 temmuz 939 pazartesi, şehit yetim-
wtm sikke bulunmu~. bu tia kayma~ lerj (1-25) numaraya kadar, 
kamhğa teslim edilmiştir. 26 temmuz 939 çarşamba: mahll erat 

(1-25) numaraya kadar, 
Kazamız içindeki cs~i eserlere hal- 28 temmuz cuma: Malul subay (1-25) 

kın kıymet vermesi ı-~ yeni bulunan numaraya kadar. 
larının hükümete haber verilmesi :- 31 temmuz pazartesi: Şehit yetimleri 

(26-50) numaraya kadar. 
çin her şey yapılmakta. bu kabil şey- 2 Ağustos çarşamba, malul erat (26-

leri bulanlara, haber verenlere ve hü 50) numaraya kadar. 
4 Agu,,tos cuma, malul subay (26-50) 

kumete teslim edenlere ikramiyeler 

\'er ilmektedir. 

Adana Parti ve 

Halkevi Reislikleri 
Adana - C. H. Partisi vilayet he

yeti toplanmış, Parti reisliğine avu
kat Fahri Uğurlu, halkevi reisliğine 
de Nevzat Güven intihap edilmiştir. 

VEFAT 
Istanbul C ü m h u r J y e t 

Müddeilmumi muavınlcrinden Sad
rettin Berkin babası ve Adana 
Askeri hastahanesı doktorlc:rından 

binbaşı Mesut Savcının k.Jy1I1 babası 
emekli adliyecilerden ve mütekait 
hakimlerden Suphi Berk rahmeti rah 

mana kavuşmuştur. Cenazesi bugün
kü cuma günü saat 11.30 da Kızı!top
rakta Kuyubaşı sokağlnJa 9 No. lı e
vinden kaldırılarak namazı öğleyin 

Kadıköy Osmanağa camiinde eda e
dildikten sonra Eyüp Sultandaki aile 
makberesine defnedilecektir. Mevla 
rahmet eyliye. 

numaraya kadar, 
7 Ağustos pazartesi, şehit yetimleri (51-

75) numaraya kadar. 
9 Ağustos çurşamba, ma!Ul erat (51-79) 

numaraya kadar, 
11 ağustos cuma, malul subay (51-62) 

numaraya kadar, 
14 a~ustos pazartesi, şehit 

(76-100) numaraya kadar. 
yetimleri 

16 agustos çarşamba şehit yetimleri 
(101-125) numaraya kadar. 

18 ağustos cuma, şehit yetimleri, (126-
250) numaraya kadar. 

21 ağustos pazartesi, şehit yetimleri 
(151-190) numaraya kadar. 

TEŞEKKÜR 
Annemizin cenaze mer:ısimine bız

zat iştirak veya tahriren taziye su
retile elemimizi paylaşmak ltıtfund::ı 
bulunan dostlarım1za muhterem ga
zeteniz vasıtasile derın şükranlru ı

mızı sunarız. 

Oğulları: Bolu valisi Naci Kıcıman, 
Diş hekimi ve muallim l\Iu:;tafa Kı
cıman, Şeker şirketi hukuk müşavi
ri Nafiz Kıcıman, Guret>a hastanesi 
dahiliye mütehassısı Emın Kıcıman, 
operatör Galip Kıcıman. 

~ Devlet Demiryolları v~ Limanları işletme U. idaresi ilanları 
• 

TEŞEKKÜR 
Muhammen bedeli 1U21 lira olan 100 takım muhtelif bedende kay

nakçı elbisesi (Merserize bezden} ile 60 adet tulum elbise 24 - 7 - 939 
pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 76 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (4997) 

Olümü ile bizleri keder!er içerisin
de bırakmış olan aile reisimiz Izmir 
Tüccarlarından Odemişli Hüseyin 
Hüsnü Ozödemişin cenaze merasimi
ne bizzat gelen ve telgraf veya mek
tup göndererek teessürlerimize ortak 
olan bütün akraba ve dustlarımıza 

en samimi teşekkürlerimizi sunarız. 
Ailesi 
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21 Temmuz 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
n 

n 

n 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
aoo 

Kr. 
H 

• .. 
Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasi)le 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adres dcğiştirme;k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul mıvcsl Urzımdır. 

WIJ: (iJ: 1t1Jiij494;j1 
İngiltere Hazır 

Ş inıdi~·e kadar totaliter de\•le.t· 
lcr İngiltcrcnin haz1rlıksız o. 

lu~undan istifade ettiler. Kun·ctc 
da~·anarak hlöf ynptılar. İngiltere 
hazır olmadığı için bu hWClcre ınu· 

kaycmct etmektense, işleri sulh yo· 
lile halletıneği tercih etti, totaliter 
de,·letler hu sayede dileklerini yeri· 
ne getirmeğc ınu\'affak oldular. 

Fakat ~imdi ingilterc. nrtık ha7.ır 
bulunduğı.'.nu ilan ediyor. Donanma. 
sı harbi göze alabilecek derecede ıs· 
lah edilmiştir. Hava kuvYctleri, kor
kusuzca totaliter de\'letlerle boy öl· 
çüşebilecek dereceye ,•armı~tır. 
Fran a \'e Polonya da kara ku\"Yetlc. 
rini bir harp için hazırlamı~lardır. 
Binaenaleyh demokrasilerin zaaf . ' 
deni geçmi , artık totaliter de\'let· 
terin blöllerinc mi.isaınaha zamanı 

)'Ona ermiştir. 

Bu ''aıiyet demokra ilerin taidi· 
ğini de değiştirmiştir. Şimdiye ka· 
dar dnima totnlltcr devletler nil!11a· 
yiş yapar, demokrasiler tcdafüide 
kalmayı tr.rcih ederlerdi. Şimdi rol.. 
ler değişti. Demokrasiler niimayiş 

yapmağa ,·e totaliterler seyirci ''azi. 
yeti alınağn başladılar. İngiliz bom· 
ha tayyareleri Fransa üzerinde mun. 
tazam uçuşlar yapıyorlar. Fransız 

tayyareleri Londraya hücum talim· 
leri yapıyorlar. Polonya bir milyon 
askerini daima seferber halde bu· 
lundurnrak Danzigi müdafaaya ha. 
zır bulunduğunu tekrar edip duru· 

lar1 mütemndiyen ku\'\•ctleri~den 
hah etmeği bir usul haline getirmiş 
bulunuyorlar. 

Buna mukabil l\lus oliııi artık ko. 

nuşmuyor. Hitler ise. geçen gün Al· 

ınan sanayi sergi inde irod ettiği nu. 

tukta harbe ait bir kelime bile .söy· 

lemektcn çekinmiştir. 

* 
Demokrasilerin bu 

~·apmaktan maksatları, 

nümayi~leri 

Almanyaya 

artık yeni bir l\Iiinih yaratmanın im. 

kansızlığını anlatmaktır. Çiinkü Hit. 

lerin hata ağu tos ayı içinde, Münih 

konlcransıudan evvel olduğu gibi, 

orduyu hudutlara ;yığarak deınokra. 

sileri korkutmak istiyeccği ve bu 

. uretle yeni bir Miinih konferansına 

doğru yiirlimck i tiyeceği kananti 

\'ardır. Jlitlere bu devrin artık gc!:· 

mi5 bulunduğunu anlatmak için de. 

nıokrasiler hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 

lar. Demokrasi ricalinin ikide bir 

taahhütlerine sadık kalaaaklarını 

tekrar etrneleri, h·arp hazırlığı hak. 
kında malumat nesretmeleri, bir ta· 

~ 

arruı vukuunda derhal harekete ge. 
çeeeklerini bildirmeleri, bu tehlike
li hn\'ayı izale etmek \'C Almanlara 
hakikati anlatmak içindir. 

Almanya vaziyeti anlamı mıdır? 
ingiliz ve Fransız ricalinin bu hare· 
ketlcrindc samimi olduğuna kanaat 
getirmi~ midir? 

i te yarının mukndderatını tnyin 
edecek olan me ele bu uale \•erile· 

' cek cenptır. Hitler artık blöfün hir 
harp ~ıkarabileccğine kani olmağa 
baıılamı sa rne ele yoktur. Harbin ii. 
niine geçmek mümklindür. Fakat hfı· 
1ii blöfle dava mı kazannbileceğine 
kani.:e o vakit tehlike hüyüktiir. 

Şimdilik zevahir, Hitlerin hiiliı 
tehditle iş görebileceği kanaatinde 
bulunduğunu göstermektedir. Çün
kü gerek İngilterenin, gerek Papa• 
nın \'C gerekse Polonynnın, Danzig 
mt>selesini 5ulhen hal için bıraktık
ları açık kapıdan i tifadeye yana • 
mamıştır. Da,•asını sulhcn halle ~·a· 
naşmaması, onun halii tehdit ile is 
görebileccği zannında bulunduğunu 

gfü;terir. 
işte yarının en biiyiik tehlike i 

buradadır. 

TAN 
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Bir Uzak Şark meıelesi daha: "- Aslanın kuyruğunu acaba nasıl kıvırabiliriz?,, 

Japon~·a. Uı:ok Şarkta ingiltercnin nüfu7unu kırmak için ıniitcmarli. 
yen hadiseler çıkarıyor. Fakat, ingilterc de Uzak Şark menfaatleri do· 

Iuyısiylc oradaki ıiifuzunu hiliikls tnkvi~ eye, hiç değilse mıılınfoı:aya 
çulı~ı~·or. f{nrikutiir Uzak Ş•ırk hadi.selcrini bu şekilde hulasa ctliyor. 

EN KUVVIETlLü 
~a~orr Dev~et 

F ransada müfrit partile~ 
re mensup gazeteler, 

birbirlerini daima bir takım 
yabancı devletlere satılmış 
olmakla itham ederİerken bu 
nevi paı1ilerle hiçbir alakası 
olmıyan, bilakis gayet ağır 
'h",.1, ... :...:ı...:ı: ~,,.., <l;j .. ii._t s~v1lan 
ıkı gazeteden bırer muhfür 
on gündenberi casuslukla it
ham edilerek tevkif cdilmis 
bulunuyor. 
Bu iki gazeteden biri dış politi. 

kadaki ihtisası ve Fransa Hariciye 
Nezar-0tine bağlantısındaki sıkılık 

ile maruf olan Le Temps'dir, di
ğeri ise yiiksek Fransız sosyetesinin 
ı;ok sevdiği, edebi ve .siyasi dedi
kodulara sahne olan salonlara de
vam eden züppelerin ellerinden dü. 
şürmedikleri Le Figaro'dur. 

Gerek Le Temps, gerek Le Figa
ro Par.is askeri müddeiumumisi ta
rafından tevkif edilen gazetecilerin 
miiesseselerine olan nisbetini inkar 
edememekle beraber, kendilerine 
verilmiş olan vazifelerin ehemmi
yetsizliğini tebarüz ettirmeğe çalı. 

şan birer tavzih neşrettiler. Bunu 
Fransız Başvekilinin Fransız mil
letine hitap eden bir beyannamesi 
takip etti. Bunda Fransa rJikumeti· 
nin neşriyat aleminde tam bir te
mizlik yapmağa karar vrediği aı;ık. 
ça söyleniyordu. 

Yine bugünlerde Alman gazetele· 
ri mihver devletleri efkarı umumi
yesini "Nervenkrieg - Sinir mu
harebesi" adını verdikleri bir teh. 
likeye karşı dikkatli olmağa davet 
etmekte ve Alman propaganda ne
zareti tarafından dünvanın her ta· 
rafına şu tarzda yazıİar gönderil
mektedir 

"Almanya da demokrat devlet. 
lere karşı bir sinir harbi açmasını 
bilir . .F'akat biz böyle bir harekete 
lüzum görmemekteyiz. Zira Alman 
milletinin manevi kudretini ve her 
ihtimale kar~ hazır bulundu~unu 
biliyoruz. Bilhassa İngilterenin bi
ze karşı gittikçe genişlettiği ve şid· 
detlendirdi~i sinir harbi neticesiz 
kalacaktır." 

B undan bir bucuk yıl önce 
Moskovanın, Rusyadaki ga

zeteci kndrolı>.:ında yaptığı temiz. 
lik ameliyesi de unutulmamıştır 
sanıyoruz. Ayni tarzda bir temizlik 
İtalyada ve Almanlar miırifetile 
bugunkü Çekoslovakvada da ya· 
pılmı tır. Ve yine biliyoruz ki su 
anda her millet gerek kendi hud~t
lnrı icinde çıkan gazete ve mecmu-

rı 
Yazan: 

I!· 

L 
Nizamettin Nazif 

alımn. ııerek baska memleketlerde 
çıkan gazete, mecmua ve kıtapların 
kaffesini satır satır okumakta ve 
her memlekette satırların arasını o. 
kumak fenninde mahir "mütehas
sıs" l::ır gittikçe çoğalmaktadır. 

Bu hadiseler, her memleket için 
şu anda en hayati addedilen dik· 
katlere mevzu olan şeyin Danzig
den, Akdenizden. Pantelarya, Fi
listin ve Tuna ile tayyare. denizaltı, 
zehirli gaz ve sairenen evvel gazete 
ve gazeteci olduğunu gösteriyor. 

Evet... Şu anda her devlet kendi 
hedef ve telakkileri hakkında gerek 
kendi fikir muhitlerinde ve gerek 
yabancı fikir muhitlerinde yapıl?n 
neşriyatı en ön planda tutmaktadır. 

Bu hal Afrikada da, Avrupada da. 
Amerika, Avustralya ve Asyada da 
böyledir. Altı ay ()ncc bir Fransız 
gazetesinde cıkan beş altı satır yi.i
ziinden Tahranın Parisle olan siya
si münasebetlerini nasıl derhal kes· 
tiği unutulmamıştır. 

Almanyada D. N. B. dairesinin 
itimadını kaybeden gazeteci ya bir 
tcmerkiiz knmpına ~önderilir. va 
izi belirsiz olur, yahut ta başı bal. 
ta ile kesilir. 

Avusturya ve Çekoslovakyanın 

feci akıbetleri akabinde hayatları 

efca bir tarzda nihayet bulan mü

nevverlerin yüzde yetmiş beşi gaze

teci olmuştur. Ve bu devletlerin 

dcvnmı lazım geldiğine dı.inyayı i

nandıran da bu olmuştur. Zira gaze. 
tecileri .satılmağa oltimii tercih et
"li şlcrdir. 

ı 924 yılı sonlarında Fran.ı;anın 
komünist gazetesi L'Huma

nitc'de o devirlerde komünist ale
minin mühim münevverlerinden sa
yılan Boris Suvar'in "Fransız mat· 
buatının para ile satılışı'' (1) başlığı 
altında yirmi, otuz makale neşret· 
mişti. Çarlık Rusyasının gizli dos. 
yalarına dayanarak yazılmış olan 
bu makaleler o tarihte Fransada 
birçok dedikodulara sebep olmuştu. 
Suvarin bilhassa Çarlık Rusyasınm 
meşhur gizli emniyet teşkilatı olan 
Ohranadaki vesikalara dayanarnk 
ynzdığı bu makalelerde Fransanın 
çok tanınmış başmuharrirlerinin 
hangi giin hangi makalenin hangi 
satırını ne gibi bir yabancı men-

faatine hizmet etmek niyeti ile yaz
mış oıaugunu vazıh bır surette ıs-
bat etmişti. Gariptir ki aradan dört 
beş yıl geçince kendi siyasi düş. 
mantarı da onun makaleleri hak
kında 1'aşka vesikalara dayanarak 
aşağı yukarı ayni neticelere ulaş

mışlardı. 

Ahmet Rı1.a Beyin, Abdiilhamit 
devrinde Le MaUn gazetesinin Yıl
dız sarayı i~ olan devamlı rnünase. 
betlerini bir hayli tenvir etmiş ol
duğu da burada hatırlatılabilir. Yi
ne Frnnsadn Umumi Harp esnasın
da Le Journal gazetesinin Lenoire 
ile Bulo paşa tarafından nasıl sa. 
tın alındığı ve bu yüzden radikal 
Fransız partisinin meşhur liderle· 
rinden Malvi ile Kayonun ne suret
le divanıiıli'ye sevkedildikleri unu
tulmamıştır. Bilahare Başvekil ve 
nihayet kısa bir miiddct icin bir 
nevi faşist olan meshur Tardieunün 
de ıtazeteciliği sıralannda Osmanlı 
devleti lehine nesrivat yanmak iGİn 
tediye edilmiş olduğu rivayetleri 
unutulamaz 

F ransanın, Umumi Haro vılla. 
rmda Moskova sefirliğini 

yapmış olan Maurice Paleologue, 
bir kısım hatıratını ihtiva eden Le 
Russie dcs Tsnr adlı üç cildlik ese· 
rinde. Rusvada efkarı umumiye ü. 
zerinde mliessir olmak icin zaman 
zamrın basvurduğu carelcr nrasında 
rnfltbuat ile olan miinrısebetini de 
hnfif tPrtin nnlntır ki bu satTrlnrın 

hkbiri Cnrlık RıJıSvası matbuatının 
lehindü tefsir edilemez. 

Görülüyor ki ortada bir gazete ve 

bir gazeteci meselesi vardır ki böy

le bir meselenin olu~u bir memleket 

miinevver sınıfının vatan muhab

betinden mahrumiyetine \•e olma

yışı bir memleketin fikir ve duvau 

asaletine delalet ediyor. 

Fikir ve kalem hürriyetı asla hu. 
dutsuz değildir. Hiçbir muharrir. 
içinde bulunduğu muhitin umumi 
temayülleri alevhinde veya mev
danda açıkca gÖziiken milli menfa
atlerin zıddına yazı yazıp: 

- I<Jfendim ... Benim içtihadım 
bu. 

Diyemez. Fena nivetlere. el altın 
dan dağıtılmış paralara zırh ı;:iydi. 

ren bu nevi fuhuş hürriyetlerine 

müsaade edilemiyeceği bilinmeli
dir. 

Eğer efkan umumiye ile devam
lı teması olanlara karşı, bu sahada 
bugüne kadar adeta "bir nevi laü
balilik ve kayıtsızlık suretinde da. 
hi tefsire müsait" bir nevi çok ge
niş hürriyetin tarafdarlığını ve 
bayraktarlığını yapmış olan Fran
::>a b llc 9idt1etlı bır aksülnmel du
yarsa ötedenbcri fikir ve söz saha. 
sında milli disipline tarafdar olmak 
gibi rehakar bir yol tutmuş olan
lar elbette daha şiddetli ve dikkat
li olurlar. 

J ştc gazetecilik bunun için 
güçtiır. Yoksa havadis top

lamak, bunlara başlık koymak, dört 
fıkra, beş tefrika ve iki makale ile 
sayfaları gelişi güzel doldurup mü. 
vezzic dayamakla huliısa edilen ba
şıbozuk gazetecilik çok kolay ve .. 
karlı bir iştir. 

Gazeteci niçin bugün ulu bir sa

natkar olmuştur? 
Zira bütun mali ve ticari zorluk· 

lnrınn temiz kalarak göğüs geren ve 

geceyi gündüze katarak kafasını 

mütemadi:,'en memleket işlerile 

yoran, vi.icudlinü yıpratan insandır 
da ondan. 

Açık ve kapalı sayısız tesadüfle. 

rin ortasında bulunan gazeteci, i~ 

ter yabancı olsun, ister şahsi her

hangi bir ihtirasın anaforuna tutul

mayan insandır. Hedefi memleketin 

şerefi ve refahı, meşalesi milli gu. 

rur ve endişesi mutlaka umumi 

menfaat olan gazeteci, her şeyi za· 
manında düşünmekten kendini dü· 
şünmeğe wkit bulamıyan feragat 
sahibidir. 

Boyle olmadığı anda onu azami 
şiiphc ile görürüz. Gazeteci öyle bir 
.nsan olmuştur ki ya azami itimada 
muhataptır ve vardır yahut değil· 
dir, yoktur. 

Milletler eskiden yalnız orduları. 
na güvenirlerdi. Umumi Harp gös
terdi ki ordunun kullandığı en kah. 
har silah efkarı umumiye debbo
yunda saklıdır. Gazeteci ordu kad. 
rosunun o itimatlı unsurudur ki bu 
en kahhar silahları saklıyan debbo
yun şifreli anahtarı kendisine her
gün. her an teslim edilmiş gibidir. 

İşte dünyanın ister humbara ile, 
ister para ve gümrük ile giriştiği 

biili.in savaşlarda ileri kol neferi O· 

larak çalı~an gazeteci. 

En kuvvetli muasır devle>t . J?aze. 
tecisi yabancı menfaate satılmayan 
devlettir. 
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SERBEST SUTUN: 

için Talebe 
Kon eransları 
TertipEtmiyoruz? 

Yazan: J. Tataroğlu 

A vrupa ,.e Amerika mekteple· 
rinde talebeyi cemiyet içinde 

• söz söyletmeğe alıştıracak talebe 
konferan ları tertip edilir. Bu usul, 
h:ı1ihazırda diinyanın hemen her ye. 
rin.de, hilha a İngiltere ve Ameri· 
knda dnhn geni:> bir surette tatbik e
dilmektedir. Amerikalılar ve İngiliz· 
ler mektepte okuduğu müddetçe ta. 
lcbeyi giizcl söz söylemiye teşvik e
derler. Şliphesiz bunun fnydası cok 
biiyüktür, çünkü talebe tnrafından 
verilen bu konferanslar talebenin 
cemiyet irfode serbestçe söz söyle
mesine yordun edecektir. 

Bu konferanslar şu şekilde ,·erilir: 
Sınıf öğretmeni sene başında ''eya. 
hut üç ayda bir hangi talebenin han. 
gi ayda, hangi tarihte \"e ne mevzu 
hnkkında konferans vereceğini ev
\•elden tanzim eder. Bu mevzular 
talebenin bilgi se\'İyesine göre öğ
retmen tarafından bulunup talebe
nin kendisini en çok alakadar eden 
bir me\'zuu seçmesi ta\'siye edilme. 
Jidir. Herhangi bir ınenu hakkında 
bilgisi az olnn talebe mektep kütiip
hanelerinde bulunnn ansiklopediler. 
den \'e ilmi kitaplardan istifade ede. 
cektir. Seçtiği ınevzuunu yakından 

alakadar eden yazılar ehemmiyetle 
tetkik edilip not edilecektir. 

Tıalebc tarafından arkadaşlarına 

hitaben verilen bu konferanslar yir. 
mi dakika kadar siirmelidir. Konfo. 
ranslarda sınıf öğretmeni intizamı 

temin etmiye mecburdur. 
Bu konf eronslnr iki şekilde veri

lir: 

1) Direkt olarak ,·erilen konf c· 

ranslar, 

2) Münakaşalı konferanslar: 

Miinnknşalı konferan:;lar şöyle ya. 
pılır:' 

Talebe konferansını bitirdiği :r:a: 
man !lınıf öğretmeni konferansçıya 

sual orabileceklerini talebelere söy. 
lcr. Suat sormak isteyen talebe inti
zamı bozmadan, neznketle konfe. 
rnnsçıya sual sorabilir. Konferans 
'eren talebe de bilgisine göre arka· 
da ını tatmin eder. Eğer konferans~ı 
arkadnşının suallerine cevap vere
mezse o zaman öğretmen onlara ce
\'ap ,·ermiye çalışacaktır. Bu verilen 
izahat tahtaya çizilen resimlerin yar. 
dınn ile de verilebilir. 

En nihayet sual sormak isteyen 
bulunmadığı takdirde öğretmen 

konferımsı beğenip fikirleri kabul 
eden talebelere el kaldırmalannı 
öyler. Ekseriyet fikirlerin beğenilip 

kabul edildiğini gösterir. 

Ortnmektep \'C liseler için f ngil
tere ve Amerikada kabul edilen koıı
forans ekli ikincisidir. Okullarımız. 
da. her iki şeklin de talebeye biiyiik 
fa~ dalar temin edeceğini' kaniim. 
Bilha!!sa kendilerine cemiyet içinde 
~erhestçe söz siiylemelerine yardım 

edecektir. Bugiin İngiltere ''e Ame. 
rikada mu\'afEakiyetle tatbik edilen 
bu usulii biz niye mekteplerimiz için 
tatbik etmiyclim. Bunu sayın Maa· 
rif Yekiliınizdcn bekliyoruz. 

Tren, Bir 
Çobanın 

Kafasını Kopardı 
Niğde, (TAN) - Toros Ekspresi 

buraya gelirken, Niğdedcn beş kilo 
metre mesafedeki Akta~ köyü ci\'a
rmda bir kaza olmuştur. 

O köyden Muharrem oğlu 8 - g 
yaşlarında Naim Çamur, sabahın sa
tıt 6,5 unda, 50 kadar koyununu ot. 
fatırken uykusu gelmiş, tam keskin 
bir virajda, başını rayın iizerine ko
y&.rak uyumuştur. 

Ekspres her ne kadar virajı yavaş 
~eçi~orsa da tren durdurulamamış ve 
uzerınden geçince, çocuğun kafası 
govdesinden ayrılarak b\r kaç metre 
ileriye fırlamıştır. 

Bu yüzden ekspres, Niğdeye dört 
saat gecikerek gelmiştir. 

Şayanı dikkat bir nokta var: Ge 
çel~ sene ayni yerde yine bir ~ocuk 
bnşını böyle raya koyarak uyumuş 
ve bir otoray tarafından nyni sekildc 
başı koparılarak öldiırtilmiıştü. 
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Galatasaray - Demirsporun Ankarada yaptıkları 
son maçtan bir enstantane 

Galatasaray • Demirspor 

Şampiyonluk Maçı 
Pazar Günü Fener 
Stadında Oynanıyor 

Demirspor - Galatasaray, bu pazar Fenerbahçe stadında 
şampiyonu tayin edecek iki karşılaşmadan birincisini oynıya
caklardır. Bu müsabaka hiç şüphe yok ki mevsimin geçmiş 
olmasına rağmen spor meraklıları tarafından büyük bir ala
ka ile beklenmektedir. 

Galatasaraylılar, geçen hafta Pe
raya karşı ekzersiz mahiyetinde bir 
maç yaptılar. Bu müsabaka, bizi hiç 
tatmin <>t...n.:.d• Rôducldo.ı~ mahrum 
olarak çıkan Sarı kırmızıhlar iyi bir 
oyun oynayamadılar. Hücum hatları 
müessir değildi. Muavin hattı vasat-
tan yukarı çıkamadı. Müdafaa ilk 
devre iyi oynamakla beraber, ikinci 

' devrede iyi değildi. Nitekim ikinci 
devrenin son dakikalarınd'Ol arka ar
kaya iki gol yediler. Osman, bugün 
için takımda en iyi vaziyettedir. 

Galatasarayın takım kaptanı 

Salahattirı 

Demirspora gelince: Dcmirsporu 
Istanbulda son olarak Vefa ve Beşik
taş karşısında gördük. Mükemmel 
bir kaleciye, anlaşmış bir müdafaa
ya, canlı bir muavin hattına malik 
olan bu takımm hücum hattı o kadar 
müessir değildi. 

İki maçın neticesi karşılıklı 
galibiyetlerle kapanırsa merkezi Av
rupa şampiyonasında olduğu gibi gol 
farkına bakılacağına göre, Sarı Kır· 
mızılıların bu ilk maçı farklı bir ne
tice ile kazanmıya çalışmaları lazım-

İstanbulun 
Spor Bütçesi 
Kabul Edildi 

-r dır. 
Her iki takımın vaziyetlerini göz-

İstanbul Beden Terbiyesi istişare 
heyeti, Istanbul bölgesi bütçesi üze-

rinde uzun zamandanberi müzakere
lerine devam etmekte idi. Biitçenin 

bazı noktaları itiraza yol açmıştı. 

Son içtimada 410 bin liralık bütçe 

kabul edilmiştir. Bölge Güneş klübü
nü satın almıya karar vermiştir. 

Bir aya kadar satın alma muame

lesi ikmal edilecek, bölge teşkilatı ta

mamlanarak yeni binaya taşınacak-
tır. 

-o---
Mısırh ve Yunan Atletler 

Bugün Dönüyorlar 

önüne getirecek olursak arada böyle 
farklı bir netice elde edilmesi o ka
dar yakın bir ihtimal değildir. Sarı 
kırmızılıların şampiyonayı kazanma
ları için bu hafta çok canlı bir oyun 
oynamaları icap etmektedir. Çünkü 
bir gol farklı galibiyet veya beraber
lik şampiyonluk ihtimallerini haiü
letir, çünkü Galatasaray için Anka
rada maç kazanmak hayli güç olur. 

Maçın hakemi teıbit edildi 
Genel Direktörlük çok yednde bir 

kararla, Istanbul - Ankara arasında
ki bu maçın hakemini Izmiı'den in

tihap etmişti. 
lzmirli hakem Mustafa, mazeret 

beyan ederek gelemiyecegıni bildir

mesi üzerine Federasyo~ hakemin 

intihabım iki tarafın mutalıakatine 
bırakmış ve Istanbula tebliğ etmiş

tir. Tarafeyn kl üp murahhasları, bt..1 

1 Klüplerini 

Değiştirecek 

Sporcular 
--o--

Bir Nokta Üzerine 

Dikkati Celbediyoruz 
Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğünün her sene 
ağustos ayını klüp değiştir
me ayı olarak kabulünden 
sonra klüpler bu ay zarfın
da oyuncularının bir liste
sini bölgeye vererek kendi 
klüplerine !escilini yaptı -
racaklardır. Bu. şekil, biz -
de tescil işle1·ini yoluna ko
yacak en salim yoldur. Yal 
·nız Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünün bir nokta 
üzerine nazarı dikkatini 
celbetmek isteriz. Bir id
mancı bir kliipten ayrılın -
ca kolay kolay beraetizim
met kağıdı alamaz. 

Çünkü bin türlü müş -
külat çıkarılır. Ve formali
tenin ikmali bir aydan faz
la sürebilir ve tabiatiyle 
konan bir aylık müddet te 
geçer: Amatör bir f u.tbol -
cünün klübüne karşı ne gi
bi borcu olabilir? 

Genel Direktörlüğiin bu 
na bir şekil bulması, klüp -

ı Zerin bir amatör oyuncuya 
ne gibi borç gösterebilece

\ ğini tasrih etmesi lazımdır. 

Bir Yüzme 
Rekoru 
Tasdik Edildi 

Su sporları ajan1ığı taratmd-an ter
tip edilen ve 9.7.939 tarihinde Şeref 
yüzme havuzunda yapılan müsabaka
larda yüz metre serbest yüz~ede es
ki Türkiye rekoru olan fl.2.6) dere
ceyi (1.2.4) yapmak suretile kıran yü 
zücü Mahmudun, yeni d~recesi Su 
sporları federasyonu tarafından tas
dik edilmiş olduğundan Türkiye re
koru (1.2.4) olarak ilan edilmiştir. 

Gönenli Hüseyin 

Bulgar Pehlivammn 

Davetini Kabul Ediyor 
Kartalda Yakacık köyiinde, Gönen 

Ji Kara Hüseyin pehlivandan aldığı. 
m1z mektupta deniyor ki: 

"Gazetenizin spor sayfalarında, 

Bujgar pehlivanı Kironun bütün 
Türk pehlivanlarına meydan oku
makta olduğunu okudum. 

Bizzat, ben, bu pehlivanla istediği 
yer ve zamanda yağlı güreşmiye hazı 
rım. 

Tavassutunuzu rica "?dt>rim. ,, 
Yakacık köylü Türk pehlivanının 

bu güreşme dileğini sadece yazmak
la iktifa ediyor, kendisine verilecek 
cevabı da Bulgar Kimya bırakıyoruz. 

_ - _ 1 

G. Saray· Demirsp~r I 
Maçına Bir Heyet 

Nezaret Edecek 1 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

"! ' 

Tarihi Roma! 
Yazan: Naci SADULLAH 

A lmanyanın Yugoslavyaya, l\fa
caristana, Romanyaya saldı. 

ramıyacağmı, ve - farzımuhal ola
rak - Danzigi alsa bile muradına er
miş sayılamıyacağmı sarahatle izah 
ve katiyetle isbat eden üstad Hüse
yin Cahit Yalçın, yazısını şu cümle
lerle tamamlıyor: 
"- Bu hesapça, Almanyaya "ha

yat sahası,, olarak. Şimali İtalya, ve 
Triyeste kalıyor! Ve zaten, Almanya 
için tutulması en tehlikesiz, ve en 
münasip yol da budur: Zira Alman 
orcluları. kendisine tarihi bakımdan. 
fikri bakımdan. siyasi bakımdan çok 
yakın bulunan İtalyan milletinin top 
raklarına, "askeri bir tenezzüh,, ya
par gibi, kolavlıkla girebilir: Bu su
rotle de, tehlikede bulunan dünya 
sulbü kurtulmuş olur, ve ... Ne şiş ya
nar. ne de kebap!'' 
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l~EKONOMi~I 
Yaş Meyva ihracatı 
için Hazırlanılıyor 

D. Demiryolları Soğuk Havalı Vagonlar Getirtti, 

Kooperatifler Birliği Reisi Ankaraya Gitti 
Bu sene yaş üzüm mahsulümüzün yaş üzüm ithal edeceklerinden, mu

ihraç edilemiyeceği anlaşılmakta ol- ayyen bir zaman için fiyatların bil
duğu hakkındaki haber piyasada a- dirilmesini istemişler ve şehrimize 

laka uyandırmıştır. Bu işle aliı.kadar 1 bir de mümessil göndermi~lerdir. 
olan Izmirdeki Tarişin teşkilatı kal- Birlik ile lngi1iz firmaları arasında 
dırılmış ve yerine ikame, edilen Satış yapılan müzakerelerde fiyat, miktar 
Koopexatif Birliğinin henüz ihracat ve kalite üzerinde uyw,;ulmuş gibi
hazırlıklarına başlamamış olması hü- dir. Bu suretle şehrimizden ve Iz -
kümetin de nazarı dikkatini celbct- mirden lngiltereye taze üzüm ihracı 
tiğinden Izmirden bu hıısusıı. dair imkan dahnine girmiş bulunacaktır. 
malumat istenilmiştir. Diğe:r taraftan Diğer taraftan bazı ecnebi firmalar 
şehrimizde yaş mahsullerimizi ihraç da Ticaret odasında geçende bir top
işi ile meşgul olan Salış ~ooperatif- lantı yapan yaş meyva ihracat te
leri Birliği üzüm içln Ingiltere fir- şekküllerinin kararlarından malumat 
malarl tarafından vaki olan taleplere almak ve bu ihracatçılarla temasta 
lazım gelen cevapları vermekle be- bulunmak arzusile Ticaret odasına 
raber bu mühim mevzut:n hakkile 

Bilmem Hüseyin Cahit Yalçının 

haklı olduğunu söylcmiye lüzum var 
mı? 

Zaten, bana kalırsa SiP"';'or Mus
solini de, Hüseyin Cahit Yalçın üsta
dımızla tamamile hemfikir göriinii
yor: Nitekim. Triyesteyi Almanyaya 
kiralamakla. hu havırlı ise ha~lamış 
sayılabilir. Hatta ihtimal, İtalyanla
rm, ötedenberi, Habesistana, Arna
vutluğa tasınmaları da, teşrifleri 

beklenilen dost Almanları İtalyada 
verı;.iz bırakmamak endişesindendir: 

başarılabilmesi için hükumetin de 
bazı noktalar etrafında kolaylıklar 

göstermesine ihtiyaç ı:;ördü.ğünden 

birlik reisi Nazif Ankaray:ı. giderek 
temaslara başlamı~tır. Aldığımız 

mevsuk malumata göre, müteaddit 
Ingiliz firmaları birliğe müracaatla 

müracaat ederek ihracatçılarımizla, 

kendilerinin tanıştırılmasını istemiş
lerdir. 

Devlet Demiryolları da yaş meyva 
ihracını kolaylaştırmak için Alman
yadan 40 kadar soğuk havalı va
gon celbetmi9tir. 

İtalyan!Pr, bu inceliğ'i \.'C nezaketi 
~östcrecek kadar misafirperverdir
ler. Diveceksiniz ki: 

"- İ.vi ama, o takdirde, İtalvan
ların "Tarihi Roma imparatorluğu,, 
huh·aları ne olacak?" 

Bence bu suale cevap vermek hiç 
te güç değildir: Sinyor Mussolini, 
hu koca hulyasımn içine, dünyanın 
sulh ve selameti namına. hir tek hın·f 
katmamıza miisaade edebilecek de
recede munsif ve müsamahakardır. 
Bu müsaade de kooarıldığı takdir
de, Sinyor Mussolininin meydana 
getireceği: 

eserin a.U, pek küçük bir farkla şöy
le olacak,ır: 
"- Tarihi Romı:m!" 

* Oniki ada! 
Eğer Sinyor Mussolini, beşeriye. 

tin sulh ve selameti namına, bütün 
dünyanın alkışhyacağı bu küçük fe
dakarlığı kabul ederse, yakın bir 
günde, İtalyan çizmesinin göze çar
pacak bir köşesine kocaman bir bant 
asılacak, Ye üzerine de şu cümle ya
zılacaktır: 

"- Terki siyaset hasebile, kati 
tenzilat! '' 

Hiç şüphe yok ki, bu bant asılır 

asılmaz İtalyan toprakları, Musevi, 
Habeş, ve Arnavut müşterilerle do· 
lacaktır. 

Bize gelince, şimdiden söyliyeyim 
ki, on iki adaya talibiz! 

İhtimal, yapılacak hileli müzaye. 
dede, satıcı lehi.ne pey sürecek mad
rabazlar da bulunacaktır: Fakat za
rar yok: Biz, cömert bir milletiz: Söz 
vcri:voruz: Neye mal olursa olsun, 
mutlaka alacağız! 

* 1600 kelimelik küfür kitabı! 
Gazetelerde okuduğuma göre, İn

gilterede kocaman bir kiüürname 
basıJmış. Bu kitabın basılmrasından 
maksat, İngiliz halkına, savrulması 

kanunen cürüm sayılan bütün küfür
lerin bir koleksiyonunu vermek. ve 
bu suretle onları bu küfürleri ağız
larından kacırmaktan korumakmrs. 

Bir Borsa Kaçakçdığı 

Y aplldığı Söyleniyor 

Yerli Mallar Sergisi 

Tehir Edildi 
Borsa seçimi münasebetile tüccar- Yerli Mallar sergisinde teşhir edi-

lar arasında münakaşalar devam et- lecek Hatay malları teşhir edileme. 
mektedir. Bir kaç gün evvel borsa diği için küşat merasimi bu ayın 26 
komiserliğine, bir borsa kaçakçılığı ıncı çarşamba gününe tehir edilmi~
yapıldığına dair ihbarat yapılmıştır. tir. Dün Vali Lütfi Kırdar, sergiyi 
Kaçakçılığı yapanların elyevm borsa gezmiş ve hazırlıkları gözden geçir
idare heyeti azasından bulunuşu ha- dikten sonra daha fazla firmaların 

diseye büyük ehemmiyet verdirmek- iştirakini temin maksadi~~ _faaliyet 
tedir. Geçen sene yabancı bir mem- gösterilmesini ihzari komiteye tav
lekete satılan yapaklardan dört mil- siye etmiştir. Sergide dekorasyonun 
yon kiloluk bir partinin borsaya kay- tamamlanmasına çalışılmakta ve ha
dettirilmeden ihraç edildiği ve bu zırlanmış olan payvonların tezyinatı 
yüzden borsanın ·oinlerce lirasının nın bitirilmesine gayret -?dilmekte
zıyaa uğratıldığı söyleniyor. Borsa dir. Küşat gününe kadar Iktısat Ve
kikata başlamıştır. bulunabileceği anlaşılmaktadır. Ser-

Seçim için Partinin namzet gös- ginin Başvekil tarafından açılması i
termiyeceği aliı.kadarlara bildirilmiş- çin komite reisi Yalovay::ı giderek 
tir. Dün tüccarların hazırladıkları Başvekil nezdinde temenniyatta bu
listeler dağıtılmıştır. Es!<i idare he- lunacaktır. Vali, sergide hazırlanan 
yeti yeniden kazanmak için çalış- "Yarınki Istanbul pavyonu" nu çok 
makta, müntehipler arasında taraf- beğenmiş, bu pavyonun lzmir fua
tarlar toplamaktadırlar. rındaki vilayetler pavyonunda da 
Borsanın ıslahını istiyen tüccarlar tekrarını emretmiştir. Vali Kitap 

ise, eski idare heyetinin a~aletinden ı s~rgisini de. g:zmiş beğe~miştir. y-ali, 
ve büyük yapak kaçakçılıgma karşı Şıle bczlerının de scrgıde t:şhır e
idare heyetinin sükut etmesinden do· dilmesi için alakadarlara emır ver
layı mesul tutulması lazım geleceği- miştir. 

ni iddia etmektedirler. Tomruk istihsali Artıyor 

Yapak ve Tiftik Satışları 
Şark vilayetlerinin kızıl karaman 

ve beyaz yapaklarından kilosu 57 -
58 kuruştan 500 bin kilo yerli fab
rikalarımıza satılmıştır. Bu malların 
mühim kısmını Sümerbank almıştır. 
Bu hafta içinde Sovyetlerc de 150 
bin kilo yapak yüklenec<?ktir. Satış. 
lar devam etmekte ve piyasa istekli 
gitmektedir. Almanyaya da yüz elli 
bin kiloluk tiftik partisi hazırlanmış 
olduğundan bugün yüklenmesine 
başlanacaktır. 

Çekoslovakyaya külliyetli miktar
da kuzu ve oğlak derisi satılmıştır. 

Istekler devam etmektedir. Alıcılar, 
kuzu derilerinin çiftine 150 - 170, 
oğlakların çiftine 140 - 145 kuruştan 
fiyat vermektedirler. 

-o---

Türk Ticaret Bankasının 
Hisse Senetleri 

Ormanlarımızda fenni işletmeler 

dolayısile tomruk istihsalimi?. devam 
lı olarak artmaktadır. Bu arada mem 
leketin en verimli orman mıntaka
larından olan Bartın havzasındaki 
Helkeme ve Eğriceova ormanlarını 

işleten Ovel müessesesinin yıllık tom 
ruk istihsali 22 bin metre mikabını 
bulmuştur. 

---o---

Fırıncdar 
Cezalandırılacak 

Fakat be;, bu kitaba konulan bü
tiin küfürlerin, ancak 1600 tane ol
duğunu öğrenince, hayret etmekten 
kendimi alamadım: Doğrusu yazık
lar olsun şu İngilizlere. Mademki, 
karihaları bu kadar fakirdi. bu ese
r) bizim ediplere ısmarlasalardı ya? 

Esham ve Kambiyo borsası mec-
lisinin. Türk Ticaret Bankası hisse 
senetlerinin borsaya kabulüne dair 
verdiği kararın Maliye VE>kalcti ta
rafından tasdiki üzerine, bu milli 
müessesenin hisse senetleri de borsa
da kote edilmiş bulunuyordu. Bu ka
rarla borsada hisse senetleri kote e
dilmiş milli bankaların :;ayısı sekize 
bulmuştur. 

Fırıncılar tarafında:ı kurulan Ek. 
mekçiler şirketinin bazı semtlerdeki 
fırınları kapattığı yapılan :ahki
kat neticesinde anlaşılmı~tır. Fırıncı
ların şirket kurmaları kanunen mem 
nu olmamakla berao~r. belediyeden 
ruhsat almadan fırınlarını kapamala
rı ekmekçilik nizamnamesine aykırı. 
dır. Fırınlarını kapayan iırınctlarm 
ekmekçilik nizamnamE>sinin beşinci 
maddesine tevfikan tecziye cdi1mele
ri dün alakadar kaza kaymakamları
na tebliğ edilmiştir. 

lzmirde ekmek meselesi 

ı Alimallah, kit:-.'lları en az 10.000 
kelimelik olurdu! 

Istanbulda yapılan atletizm müsa
bnkalarına iştirak etmek ÜzE're gelen 
ecnebi (ltletlerden Rumenler memle
ketlerine donmüşlerdir. Yunanlı ve 
Mısırlı atletler rJ ~ bugün şehrimizden 
ayrılacaklardır. 

maç için Tarık Ozengin üzerinde mu

tabık kalmışlardır. Bu sur~tle bu mü
him maçı, Tarık idare edecek, yan 
hakemlik vazifesini de Feridun Kı
lıç, Necdet Gezen yapacaklardır. 

Galatasaray - Demirspor ma· 
çının tekrarına karar veren ko
mite her iki maçta da orta ha· 
keminden gayri birisi federas
yonlar dairesinden, birisi yük
sek hakem komitesinden ve bi. 
risi de mahalli istişare heyetin
den olmak üzere iiç kişilik bir 
heyetin maçların seyrini takip 
etmesine de karar vermişti. Bu 
karar mucibince, . federasyon.~ar ı ı 
dairesi başkanı Zıya Ateş, yuk· 

Galatasaray Klübünün 
Fevkalade Kongresi 

Galatasaray klübünden: 

---o--
Yeni . Bir Şirket 

297 bin lirası Türk Ticaret Banka-

lzmir - Vilayet ve belediyenin 
müşterek teşebbüsile, Ziraat Vekfı
leti, Toprak mahsulleri ofisinın pi. 
yasaya derhal buğday çıkararak sat
masına müsaade etmiştir. Sert buğ
day beş kuruş yirmi beş paradan. yu
muşak buğday beş kuruş otuz beş pa
r~.dan satılacaktır. 

Bu fiyatların Istanbul horsa fiya
tından beş para fazla olduğu anlaşı-

lıyor. 

Atletizm ıstişare he:ptinin, atlet
lerimizin bu müsabakalarda göstcr-

-~-o---

Atletizm Birincilikleri 
G l D · s or maçı do dikleri muvaifakıyetlerdcn cesaret a- a atasaray - emı: P . . . . -

}arak, Macar atletl':'rin de Istanbula layısile Istanbul atletızm bırıncılı~
gclmelcri için teşcbbüsatta bulunaca- ı leri, Atletizm ajanlığı tarafından bır 

ıek hakem komitesinden Sadi ı ı 
Karasan ve İstanbul bölgesi 
başkanı Fethi Başarandan mü
rekkep bir heyet te teşkil edil
miştir. Ziya Ateş, hu akşamki 

1 

ekspresle İstanbula hareket et

i miştir. 

15.7.939 tarihinde ekseriyet olma
dığından toplanamıyan kongremiz, 
22.7.939 cumartesi günü saat 15 te 
Bebek Denizcilik şubemizde fevkala
de olarak içtima edecektir. 

Bu kere ekseriyete bakılmryaca

ğmdan, sayın azanın behemehal teş
rüleri rica olunur. 

sına ait olan 700 bin lira sermayeli 
(Demir ve Tahta Fabrikalan Türk 
Anonim Şirketi) teşkil edilmiştir. 
Türk Ticaret Bankası Adapazarında
ki fabrikalarını bu müesseseye dev
retmiştir. Bu şirket bilhassa pulluk 
ve araba imalatı üzerinde meşgul o
lacaktır. 

Ofisin piyasaya bol buğday çrkar
ması sayesinde, Izmirde Pkınek buh. 
ranına meydan verilmiveceği gibi. 
narhın yükselmesinin de önü alınmış 
olacaktır. 

gı da söylenmektedir. hafta sonraya tehir edilmiştir. ~~!!!!~~~!i!!ii!~iiiiii!~iiiiiiıiii~ii!! 1 
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Son Haftalar içinde 
Neşredilen Eserler 

Dünyanm 
En Büyük 
Trampeti 

Dünyanın en büyük trampet! ge. 
çenlerde Londrada yapılmıştır. Bu 

trampet Londra 
_....,. ____ , iyatrosunun malı 

ılacaktır. Bunun
a Makbet piyesi 
>ynanırken temsi. 
i şimşek ve fırtı • 
-a gürültüleri tak 

NURIAIA 
Yazan: Yakup Kadri Kara· 

osmanojlu 
Basan: Remzi Kitabevi 

Nur Baba, yepyeni bir mev
zu olarak, daha doj'ru511 

malum gibi gö-
----~~~~ ründükleri hal

de tamamile ör. 
tüUi ve meçhul 
kalan Alemler
den birinin u
fuıdannı perde 
perde açarak e
debiyat sahamı
za gelen bir eser
dir. Ben, onun 
te.frika edildiği 

~ünlerin okuyuculara verdifi mah
zuz pşluniığı bizzat yqıyanlarda
nım. Hemen hemen her eserini o
kuduğum Yakup Kadri, hiç bir ya. 
zısmda bana bu roma.oda olduğu 
kadar nki, burdebln, ketpf ve o
peratör görümnedl. Nur Baba, biz
de eşsiz kalını§, edebi bir §8heser 
olduğu gibi Yakup Kadrinin de üs
tatlık vesikasıdır. Bu kıymetli edi. 
bimiz ancak bu mümtaz vesika i
le edebiyat tarihine girdi ve o ta
rihte parlak bir yer aldı. - ·.,, 

Nur Baba, bir Bektaşi şeyhinin 

afklannı hikaye eder. Fakat bu 
hikaye, hiçbir romancmm bu

güne kadar el deldlremediii tıl
sımlı Aıemlerin kalbe durgunluk 

ıetlrecek kadar kanpk sırlannı 

~- .._ ....... , ne. 
•·- ı..:- 'D .... w ., .,; c:ıı>vhf nasıl bir 

huviyettir, bu hüviyet nasil bir 

f(&Je hmettirir •• bu fllleye hul
yalı, eararsever kadm rUhlan na
ııl pervane olur?.. İtte eserde bu 

büir me.vzular • birbirine batlı, 
blrblrlnl tam•mla::rıcı halkalar ha. 
linde - ııralanmıp, tahlil olun
muştur. 

Romanda çok kıvrak 1ayfalar 

vardır ve banlar batlı bapna bi
rer edebiyat nfimuneakllr. Fakat 

muharririn muvalfllkiyetl eeere 
koyduğu pırin bollulunda ve ol. 
gunlufunda delil, leÇtili mevzu. 
un bikri ile o m~zuu tahlilde aöa
terd.ijl ~-übek kudrettedir. 

Gönül, herkesin, her okur yazar 

~dqm bu pek nefti eseri oku
maauu !atem.ekten kendini alamı. 
yor. Okumalı ve hayran kalmah! •• ... 

"La Vie Juririque Cles Peuples,, 

külllyatmclan: 

TUR9Ull 
Yuan: On bir Türle hukuk iliml 
Basan: Barı. Dalagrave matbauı 

F ransanm beynelmilel §Öb
ret sahibi büyük hukuk i. 

İimlerinden H. 
"'"· + - - ı.evy - Ullmann 

...... 

ile B. Mirkine 
Guetzevitch ta
rafından mil
letlerin adli ha. 
;ratını bir arada 
ıöstermek mak· 
adile tesis ve 
idare olunan 
Muasır Hukuk 
Kitapbanesi kül

liyatm1n :"':::nci cildi Türkiyeye 
tahsis olunmuı v~ bu cilt yurdu
muzun en kıymetli, en salahiyetli 
en tohretli hukuk llimlerine yaz
dırılarak son günler içinde fran
sızea olarak Pariste buılmıştır. 

Hukuk ilmi ile • ne hazin itiraf -
alikam olmadılı halde bu güzel 
esere ilgi gösterifim onda tarihi
mizle gôrdütüm münasebetlerden
dır. Çünkü Türk hukuku ve Türk 
adli hayatı, cumhuriyet rejiminin 
temelini tefldl eden inkıliplar se
rıalnin hemen hemen mihveri de-

.............. -................... .___ 

Yazan: 

M. Tuıhan 
TAN 

mektir. Evet, hepimiz biliyoruz ki, 
din ile devlet biribirinden ayrıl. 
mamış, tek mahkeme usulü kabul 
edilmemiş ve hele mecellenin ye
rine Türk Medeni kanunu konul
mamış olsaydı, Türk ilinde "ölüm
den sonra hayat mucizesi,, olarak 
vücude gelen muazzam değişiklik 
kuru bir sözden ibaret kalırdı. 

Fakat yaptığımız adll ve hukuki 
inkılap, saltanatın reli, hilafetin 
lağvı, kıyafetlerin ıslahı, kadının 
hürriyeti ve bunlara benzer yeni
likler gibi ilk lahzada göriinen, se. 
zilen değişikliklerden değildir. 0, 
tabir caizse, bir öz inkılabıdır ve 
bu haysly•le yüzümüzden özümü
ze geçebilenlere açılabilen haki· 
katlerdendir. 

lşte şu halet, adlt ve hukuki in
kılabımızın yabancı milletlerce ta. 
mamile anlaşılmasını, kavranma

sını biraz güçleştirmiştir. Poliga
minin bizde gülünç bir tarih ha
tırası haline ifrat edildiğini henüz 
duymıyan ve miras i§leı-inde kadı. 
nın hali erkekten apğı tutuldu
ğuna inanan yabancılar vardır. 

Onun lçln A1i Fuat Bupl, Sıd
dık Sami Onar, ~ irçtn, Saffet 

ıeyin Avni Göktürk, Ahmet Samim 
Gönemay, Ali Kemal EJblr, Mus. 
tafa Re§it Belsegay, Cemil Bilsel, 
Kemalettin Birsen gibi yüksek hu
kukçularmmın kaleminden çıkan 
böyle bir eseri takdir ile, fÜkl'&nı i
le karıılamayı borç tanıdık. Kita
bın kıymetini, beynelmilel llınl bir 
kütüphane eczası aruınR ,evk ile, 
tehalük ile kabul olunmasmdan zf. 
yade yazıcılarının phsiyet ve fa
zilet ve meziyetleri tekeff ill et
mektedir. Biz, inkılibımızın en ha
yati mahiyette olanını yabancı 

milletlere safha safha tanıtacak o. 
lan böyle mükemmel '!>ir eser ka
)eme alan hukuk alimbrlmizi hür-
metle selimlarız ve meraleketimizi 
hukuk bakımından okumak isti
yenlere bu eseri hararetle tavsl. 
7e ederiz. 

* 
AGO PA$ANIN HATIRATI 

Yazan: Refik Halit 
Basan: Semih Lutfl Kitabevi y azılanm böyle ıık sık oku-

dukça Refik Halide kal'§ı 
beslediğim hay
ranlık derece 
derece artıyor. 
Samimt olarak 
söylüyorum ki 
bu yüksek edi
hiınizde bir si. 
hirbaz hüner
verlilt var. Bir 
çekirdek onun 
elinde - okuyu. 
cuyu hayretten 

güçlük çekmiyen bir sanatkardır. 
Bu işi bir ba§ka kalem yapınca 

papağanın takriri kuşça, kuş be.. 
yinlice olur, manasızlaıır, gülünç
leşlr. Fakat Refik Halidin kale. 
minden iş, bedii prtlann. vasıf
ların hepsini satırlarında taşıyan 
bir şiir olarak çıkıyor. 

Üstadın Ago paşanın hatıratı 
adlı kitabı yirmi dokuz nefis hi
kiyeden teşekkül ediyor. İlk hi
kaye blr papağanın manalı ve çok 
zarif hal tercümesini ihtiva ettiği 
için ben de sanatkann yüksek kutj
retine işar Jt ederken papağandan 
bahsettim. Okuyucuların Ago paşa 
hatıratında edaha pek çok şey, 

- nükte, haz ve heyecan - bulacak
lannı temin ederim. 

• 
EDEllYATÇILAR 

GEÇiYOR! 
Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Basan: Kanaat Kitabevi 

K anaat Kitabevi bu hafta rö
kor kırdı, güzel ve faydalı 

eser basma ba. 
kımından birin
ciliği kazandı. 

llHIYATCIUI IEÇIY• Bu evin son neş
riyatı bir düzi-
neyi buluyor. 
Fakat bu kitap. 
}ann hepsini he-
nüz okuyama
dığımdan bugün 
yatçılar •eçL 
yatilız (Edebl-

yor) adlı eseri okuyucularıma tak
dim edebiliyorum. Kitap, Şiir Ha
lit Fahri Ozanaoyun edebl hatıra
lanndan blr kısmını ihtiva ediyor. 
Ben, ilk sayfalara bakınca esere 
edebiyatçılar dejil, mebuslar ge. 
çiyor adını yermenin daha muva
fık olacağım düşünmek zorunda 
kaldım. Çünkü pirin, kendilerin
den bahsettiği ediplerin o sayfa
lara tesadüf eden kısmı bugün 
hep mebus. Fakat daha sonraki 

sayfalarda henüz muharrirlikten, 
§8irlikten kurtulamıyan phsiyet. 
lere de tuadüf ediyoruz. 
Şair Halit Fahri, bu eserine, e

debiyat tarihi bakımınqan kıy

metli sayılacak güzel hatıralar 

kaydetmiştir. Meseli (Aşçı Çavu
şun dükkanında piyaz ve paça 
sohbetleri) başlıklı parça çok en. 
tereaandır. ŞemsitAp mahallesin

deki toplantılardan da hayli §81 

öjreniyoruz. Bu parçada Ahmet 

Haşimin birkaç ıüzide şairi eşek
likle itham etmek gibi - hişi hu. 

zurdan - bir etekliği var ki üstad 

§8irlerimlzin bile tap cevher veya 
cevheri taı göstermek gayretile 
hazan ne kadar inada dii§tüklerini 
isbat ediyor. 

Kimi sağ, kimi ölü, birçok met
hur kalem sahiplerinin· hayatın. 

dan dikkate ve ibrete değer par
çalar okumak isteyenlerin bu ese
re alika göstermelerini ve çok in
ce duygulu §8ir Halit Fahrinin 
kendi ilk eserini basan Rübap 
mecmuası sahibi merhum Cemal 
Nadire kar§l izhar ettiji küfranı 

da hoş görmelerini tavsiye ederim. 

* 

L-...J~~--..-.. Jit edilecektir. 
Trampetin kutru 3 metredir. Ya. 

pılışı da 18 ay sürmüştür. Gerilen 
en büyük deri de bütün lngilterede 
aranarak müşkülatla bulunmuştur. 

Trampetle ilk gök veya fırtına gü. 
rültüsü tecrübeleri bu yaz yapıla. 
caktır. 

Bu dünyanın en büyük trampeti, 
100 Ingiliz lirasına mal olmuştur. 

• 
En yGJlı Fraruız lıaJını 

Bugünlerde 109 yaşında ölen Senz 
Ortin Fransanın en yaşlı kadınıydı. 

Şimdi bunun ye. ~;I~~!!~~ 
rini 108 yaşın& ı; 
Düzkaz almıştır 
Bü münasebetle 
Fransanın şimdi. uu~~""ıMT 
ki halde en yaş. 
lı kadını olarak 
g az et ec ile r, onu ~-.a.--

ziyaret etmişlerdir. Fakat o, gazete
cileri memnuniyetsizlikle karşıla. 
mıştır. Çünkü dPdiğine sıöre, gazete. 
~ileri 110 yaşına geldiği zaman bek. 
liyormuf. Gazetecilere beyanaatında 
demiJtir ki: 
"- Geçen asır esnasında hayat, 

çok iyiydi. Fakat yeni asra girditi
mizdenberi hayat fenalaştı. Bu se. 
beple yeni asırdan memnun değı. 

lim.,, 

Dünyanın en alıi 

lıalaoehanai lıapatılmq 

Bulgar gazetelerinin yazdıklarına 
eö- go~on tıy dünyanın en esk i 

1c:ahvehanesi ka. 
lanmıştır. Dunun 
ıerine tiyatro bi
ıası inşa edile. 
ekmiş. 

Bu kahvehane 
stanbulda bulu. 

----~.--.,....,,ıuyornnq. lllc o. 
larak müfterllerinl ll540 senesınde 
kabul etmiştir. 

400 sene müddetle açık bulundu
lu esnada hep ayni ail !nin elinde 
bulunmuş. Şöyle ki, kahvehane hep 
ayni soydan ailenin torunlarından 
torunlarına geçmekle Türkiyeden 
maada Avrupada da şöhret bulmuş. 
tur. 

Kahvehanenin bulunduğu yapı, 
200 sene evveli tamir görmüş şim. 
di ise umumi plan mucibince yıkıl
maktadır. 

Yerine Iatanbulun en büyük ti. 
yatrosu yapılacakmış. 

* Japon Vnioeratelerine 

Japon Maarif Nezaretinin emriy. 
le Üniversitede ve diğer mektepler. 
de ders müddeti --..-~ ..... ~ .. 
zamanında atklP. 
meıgul olmak 
sevda peşinde 
kopnak: yasak e
dilmiştir. 

Bu makaatla, Ü
niversite kütüp. ...,__...__..r.&.. _ _, 

1 hanelerinden bütün aşk romanları, 
ve hikayeler kaldınlmıştır. 

* Ali taI..Uli ltızlar 

eulenemiyorlar 
heyrete dü§ilren - bedii iltibale
lerle bir fidan, dallı budaklı koca 
bir ağaç ve bir katre yine ayni 
kalıpktan kalıba geçifle bir göze, 
bir gül ve bir derya oluyor. Bu, 
habbenin kubbe olmasını andıran 
bir mübalija değildir. İncelijln, 
zarafetin, tasvir kudretinin bilgi 
kuvvetine dayanarak eb'at bakı. 
mından seçkinleşmesidir. 

Bir İngiliz mecmuası tarafından 
neşredilen bir istatistije gore, iıni. 

Yeni aerler : ... --.,..,.,_...""'I!!! ... versite mezunu 

Evet. Refik Halit bir papağanın 
minimini bir şekeri ancak alabi
len küçücük ajzına birkaç devrin 
tarihini sıjdırmakta ve o tarihi o 
papağana takrir ettirmekte biç 

HiND DENiZLERiNDE 1'0RKLZ!l: >lan veya ali tah· 
M. Turhan Tanın _ Devrilen Kazan· dl gören kızlar. 

dan sonra çıkan - netta bir romanıdır. :lan ancak yüz.de 
Pek he7ecanh vakalar hlk&7e etmek· 10 u evlenebiU. 
tedir. Kanaat Kitabevince buıtm11tır. lr;llMa•D.ljllıl rorlannış; halbu. 
Hem tarihi bil81. hem edebi baz temin d lll tahsili ol. 
etmek iste)renler okumabdırlar. -~~-..;::mr;...,.. 

auyan kızlardan 
TÜRK TIP TARiHi ARKM - t.tan- yüzde 70 l evleniyormuş. Şu halde 

bul Üniversitesi tarafından 71lda d6rt sayı Ali tahsilli kızlar evlenememektedir. 
çıkarılan ve paruız verilen bu kıymeW 
eserin 12 inci aa;vw tntl .. retmlJtlr ler. 

( SULH ZAMANINDA HARP YAPANLAR 

• 

Alman casutı1arının tt>rtihatını kc~letmek için büyük ıayret sarfcttflderi 
Plonya müdafaa hattındaki ınibitah kem mevkilerden bir ıörünüı ... 

Alman Casusları 
Fransada Nasıl 
Çalışıyorl~r? 

(Parla - Solr psetesl, Alman 
cu ... luk tetldl&tuua nuıl çaht
tığını sösteren ve Fnmıs erkA
naharbiyeainin sizll doayalanna 
istinat eden bir yası serisi net
retmittir. İlk kısmını dün oku· 
duğunuz bu serinin ikinci ya· 
ıısı da asa[ıdadır.) 

* Sureti umumiyede, "Alman 
casuslan neyi öjrenmek is

tiyorlar?" kabilinden bir suale 
verilebilecek olan cevap şudur; 

"- Her şeyi!" 

Filhakika onlar, Fransız ordu
suna, Fransız donanmasına, Fran
sız hav~uvvetlerine, Fransız sa. 
nayilne, Fransız iktısadlyatına 

müteallik her ,eyi, her lllTı öi
renmek emelindedirler. 

Ve filhakika, Fransayı kara blr 
ağ gibi sarmış bulunan gizli ajan
lar, Fransı& olan hiçbir ,eye karşı 
likayt de[tildirler. 

Fransada çalışan Alman casus. 
larının girip çıkmadıkları muhitte 
yoktur. Siyasi istihbaratçılar, ve 
morrden casuslar vardır ki, fabri
ka imalatının esrarını araştırmak: 
ihtisasına sahiptirler. Bunlar, 
fabrikalara komşu lokantalara, 
kahvelere girip çıkarak, ve orala
n kolaçan ederek, bu fabrikalarda 
yapılan milli müdafaa ve39itinin 
ehemmi:.·eti hakkında bir fikir sa. 
bibi olmak imkanını bulurlar. 

Bir Alman, casusluk etmek niye
tile Fransaya geldiği zaman, Fran
sada bulunduğu müddetçe, kendi 
şeflerine hiçbir malumat vermez. 
Casuslar tarafından bu haberler 
Almanyaya claima bitaraf bir 
memleketten gönderilir. Alman 
casusu, Fransada topladığı mal(i.. 
matı şeflerine bildirmek maksadi
le gittiji bu bitaraf şehirde, ken
disini istirahat veya tedavi için 
seyehat eden bir insan olarak ta. 
nıtır. 

F ransada oturan bir Alman, 
fevkalade dürüstislle naza

n dikkati celbeder. Hiç kimseyle 
düşüp kalkmaz. Uç veya dört ay
da bir İsviçreye gider, ve orada 
ihar ömrünü geçirmek üzere bir 
aile pansiyonuna çekilmif bulu. 
nan ihtiyar anuma misafir olur. 

Ejer o pansiyonda cuuaun ana
sı yoksa, bir ping pong, bir briç 
partisinde, veya bir akflllll ziya
feti, bir otomobil gezintisi esna. 
sında, casustan alacağı toplanmış 
malilmatı (veaikalan, tahrlrf ve
ya şifahi raporlan) alıp Almanya-

ya götürecek bir misafir mutlaka 
vardır. 

AleUde ajanlar, ekseriyetle, el. 
nayet masalannda çalıpn sivil 
memurlar, yabancılar ve siyasi 
muhacirler arasından seçilir. Bun
ların hepsW.Welerin bafl üzeri
ne yemin ett irilir. Ve sadakatleri 
kölelik derecesini bulan 'bu adam. 
Jar, adam kaldırmaktan, ad~ iSl· 
dürmeğe kadar her işte kullatnlır. 

Hususi ajanlara gelince, onlar, 
teknik mekteplerde talim ve ter. 
biye görürler. 

Bugünkü Almanyada, her biri 
birer ayn jannn nümuneri sayı
labilecek birçok casusluk mektep
leri mevcuttur. Bunlar arasında 

en tanesi de tanmml§tır 
Buralara girenlerin otuz yaşım 

geçmemlf olmaları lazımdır: Mek
tebe kabul olunanlar. gayet ciddi 
b~ jimnastik ve Adabı muaşeret 
deni alırlar, ve cinai kanunları 
öğrenirler. Bittabi onlara, gönde
rilecekleri memleketlerin kanun
lan. ananeleri, Adetleri iyice öğ
retilir. 

A ntihitlerien partiler hakkın. 
da çok kati malumatlan 

vardır. O partilerin dahili teşkl
latlanna tamamen vakıftırlar. On
ların içtima merkezlerini ve şef
lerini katiyetle tanırlar. Onlann 
hafıza mümareselerini arttırmak 
için, casusluk profesörleri sinema. 
dan istifade ederler. Kadın ve er
kek casuslar. bu sinemalarda. gör
dükleri insanlann vücutlanndakl 
hususiyetleri ve kusurlan. kulak
lannm, yüzlerinin biçimlerini, a. 
yakl1tnmn. eJl~rinfn hovlannı ve 
sair bariz uzvi vasıflannı hafı

zalanna yerle,tirmeye alışırlar. 
Bu ekzersizler sayesinde, casu

sun dımalmm ve hafızasının emin 
ve sallam blr not defteri haline 
getirilmesine çahfıhr. Ve bu sa
yede casuslar, Üzerlerinde kendL 
teri için her zaman tehlikeli ola
bilecek birer vesika taşımak mec
buriyetinden kurtanlırlar. Bu sa
yede, gittikleri memleketlerde 
bulunan bütün askeri f ırkalann, 
kıtalann yerlerini, numaralannı, 
malzemelerini ve hareketlerini hiç 
bir not almak lüzumunu duyma. 
dan hafızalannda tutabilmek ve 
llzım gelen yerlere bildirmek im
kannına kavuturlar. 

Casuslara, asıl maltlmatı alell
de blr mektup veya bir cümle i
çinde fiipheyi celbetmeden ver. 
menin usulleri de öjretilir. Me-

a>evamı 18 aneada) 
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Safonun Ektiği Tohum 
Padişah, Güzelce 
Kapıcılar Kahyası 

Mahmut Patanın Katli için 
Kasım Ağaya Emir Verdi 

Bu ağır telkin üzerine hunkar, 
sadrazam Yemişçi Hasana bir hat· 
tı ıerlf yazdı. Kaymakam Mah. 
mut paşa tarafından yapılan tek. 
lifi anlattı ve "Düşiıncen nedir, 
zorbalar yine harekete geçerler 
mi, geçtikleri takdirde ellerinden 
bir şey gelir mi, hemen btldire. 
sin,, dedi. Yemişçinin Ve!"diğl ce. 
vap, Osmanlı tarihinde eşi az gö. 
riınen vesikalardan olup ]U tarz. 

dadır: -·-• . 
"Mahmut paşanın telhisine söy. 

le bir derkenar gerektir: Vezi
rimden sudur eyliyen cümle u
mur, benim marifetimletlir. Cür. 
mü zuhur ederse ben hakkından 
gelebilirim. Benimle vezirim ara. 
sına kul niçin müdahale eder? 
Karıştıklarına rızayı hiımayunum 

yoktur. -
"Bu hattı şerü göl'lderildi.kten 

sonra, kapıcılar kahyası kullarına 
dahi hemen fermanı hümayun sa. 
dır olmak gerektir ki, bu gece va. 
np - bila mehlin ":.\tühlet ve
rilmeksizin,, - Mahmut paşanın 
hakkından gele, fitneyi de!eyli. 

ye,, , -
"Eğer bu demlu sipah ile mu

kabele bence mümkündü!' deyu 
sual buyurulur ise, yeniçeri tay. 
fasını bu bendeleri kendume tah. 
vil eylemişimdir. Asla endişeye 

mahal yoktur. Ferman, padişahım 
e!endimindir,, 

S afonun ektiği tohı.ım, bu su. 
retle yeşermiş, 1 ilizlenmiş 

ve mahsul vermek çagına ·- hız. 

la - ermiş bulunuyordu. Padi
şah, sipahilerden çekineyim der. 
ken, yeniçerileri gazaba getirme/{ 

vaziyetine düşeceğini anladığın • 
dan ve bu vaziyeti ise her tehli
keden korkunç bulduğundan ister 
istemez son sözü söylemek, son 

adımı atmak ıztırarında kaldı, a. 
nasının ve vezirinin öğütlerine U

yup kaymakam Mahmut paşayı 
bir hatla azarladı, "Sipahilerin 
böyle işlere karışmasına m;.isaade 
edemem, vezirimden de memnu. 
num,, dedi! 

Anasının tabirince mert dav. 
ranmak istiyen hünkar, bu kadar. 

la da iktifa etmedi. Yemişçinin 
tavsiyelerini tamamiyle yerine 
getirmek için, kapıcılar kahyası 

Kasım ağayı çağırtarak §U emri 
verdi: 

- Gün batı~ ta ortalıktan ela. 
yak çekilmeğe başlayınca, Güzel. 
ce Mahmut paşanın konağına var, 
hakkından gel!.. 

Ve bu sırada sadrazama hullıs 
çakmak, yahut cemile göstermek 
ihtiyacını duyduğundan kaymaka.. 
mın telhisiyle mahut fetvaları 

Kasıma verdi: 
- Bunları, dedi, :'>,fahmudun 

karını tamamladıktan sonra Ha
san paşaya ver! 

Siyaset Aleminde ancak ferdi 
ve zümrevi menfaatlerin düşünü .. 
lüp vazife. hakseverlik, mesuliyet 
endişesi gibi mefhumlara ve mev. 
zulara kıymet verilmediğini gbs. 
teren parlak bir misal c,lduğu için 
kaydediyoruz: Kaymakam Mah .. 
mut paşayı öldlirmeğe memur e. 
dilen Kasım ağa, kazaskerlerden 
Ebül Meyamin Mustafa efendiden 
ders okumuştu. Padişahın verdiği 
fetvalardan birinin altında onun 
imzasını görünce, sadrazamın ho_ 
casına hiddetlenip, bir fenalıkta 

bulunmasını önlemek Jstedi, o im
zayı ortadan kaldırdı. Bu, yaman 
bir cürettl. Çünkü padişahın bir 
sırası düşünce, sadrazama bu ka
zaskerin fetvasından ela bahset. 
mesi muhtemeldi. Fa_Dt k.a ıcılar 

kahyası o ihtimale kıyme vermi. 
yerek ve yalnız hocasını muhalif 
rüzgarlardan korumayı dti:ıüneı·ek 
bu sahtekarlığı yapıyor, bir vesi. 
kayı imha ediyordu 

K asım ağanın, Güz~lce Mah. 
mut hakkında da mi.isama

halı davrandığı tahmin oJiınahi -
lir. Çünkü kafasını kop# mak Ü

zere o dalavereci vezirin konağı. 
na gittiği vakit, kafesi boş ve ku. 
şu uçmuş buldu. hünkarın yanına 
elini kolunu sallıyarak döndü. 

Fakat Safonun uyandırdığı fit. 
ne şahlana şahlana yürliyor, ls. 
tanbul sokaklarını yine korkunç 
velveleler bürüyordu. Sipahiler, 
Güzelce Mahmuda hünkarın yol • 

Hen• ge~enlerde, doktor da söylemişti: Bu vaziyet. 
te bizim :çin, beklemekten başka yapılacak bir ~ey 
yoktnr!,, 

Melli.hat, ısrar etmeğe niyetlendi: Fakat !•'itilin 
bu sonuncu sözleri, onu bu niyetinden vaz geçir. 
di: Kendisinde, doktorun talimatına mulıalıf da\ -
ranınak salt.ıhiyetini bulamadı ve sustu: 

ladığı hattın neler ihtiva ettiğini 
anlar anlamaz köpürmüşlerdi, dal
ga dalga harekete geçmi~lerdi, a. 
ğız dolusu küfürler savurarak, so. 
kaklara yayılmışlardı. Hüseyin 
kalfayla arkadaşları, saraya ver • 
dikleri ültimatomda ıöyle diyor. 
lardı: "Padişah fetva ile amelet. 
meyip Hasan paşayı himaye eyle
di. O halde biz kendi işimizi ken
dimiz göri.irilz. Fetva hükmünü 
yerine getiririz, Hasan paşayı yer. 
yüzünden kaldırırız! I' 
Atmeydanı yine mahşer halin

deydi. Migferli, tolgalı, pos bıyık. 
lı sipahiler, gebelerine sarılarak, 

ve yataganlarına yasianarak, o 
geniş sahayı doldurmu~lardı. Bo
yuna homordanıyorlar, boyuna 
yakıp yıkmaktan, kesjp parçala
maktan deni vuruyorlardı. 

Elebaşılar, her biri bir kale kuv. 
veti hissettiren bu bahadır, fakat 
gafil insanları tek bir işaretlı: a
teşe, suya ve uçuruma sevkede. 
ceklerine emin olduklarından o 
homurtulara ilgi göstermiyorlar. 
dı, bir köşeye çekilip vaziyeti n;ü. 
nakaşa ediyorlardı, Hüseyin kal
fa, bu mecliste de dimag rolü ay. 
nuyordu, öbürlerini kendi düşün
celerine rametmekte güçlük çe_ki
yordu. Zaten düşünülen biricik 
nokta, yeniçerilerin sadrazamı il. 
tizam edip etmiyeceğinden iba. 
retti. Ocaktan kendilerine hiç bir 
şey hissettirilmediği ve ocaklının 
~-.-..... +nuoı.ı..,.,,, h a .... 1r.,.u.__ııecıueslne 

ise imkan bulunmadığı için, Hü.. 
seyin kalfa ortada endişeye de. 
ğer bir iş görmüyordu. 

Bu sebeple konuşma çabuk b it
ti, sadrazamın, misafir suretiyle 
içine sığındığı Ayşe sultan sara
yında basılarak yokedi!ınesi karar 
altına alındı ve o korkunç kalaba. 
lık yerinden oynamış dalgah bir 
deniz gibi caddelere döküldü. ö. 
lüm haykıran bu deniz, kimsenin 
burnunu kanatmadan ve bir ka
pı devirmeden aktı, aktı, Yemişçi
nin sığınağına ulaştı. 

H ayret!.. Sipahilerin gazaplı 

yarım bir bakışı önünde, 
saray kapıları ardına kadar açı. 

lırken, padişahlar o zümı-enin em-
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Soldan aaiia: 

l - Bir meyve e Bir meyve, 
2 - Paydos e Buyükln, 
3 - Güvey e nördunci.1, 
4 - Bir sayı e Bil· sesli harf e Ahret 
5 - Bir harf e Beyzi e Köpek, 
6 - Hane e Demiryolu e Bir zamir, 
7 - Mensup e Valide, 
8 - Politika e Benzer. 
9 - İstikbal e Bir zamir e Beslemek, 

10 - Bir harf e Baba degll e Para 
yel"ine ieçer. 

Yukırdan a .. jiı. 

1 - MUstesna, bir isim e Çalgı, 
2 - Bir deniz e Söz vermek, 
3 - Eyüpte bir semt e Fena değil, 
4 - Bfr edat e Vasat e Bir harf, 
5 - Bir sesli harf e Kızartmağa ya-

rar e Münteha, 
6 - Bir nota e Mah e Bir sesli harf, 
7 - Bir yeşillik e İstikbal, 
8 - Irak e Bir sayı e Tok değil, 
9 - Doktorluğa mahsus e Sevine, sa

taret, 
10 - Zaman, vade e Bir hayvan. 

rine boyun eğip, her istenilen şe
yJ y~en A.'Ysa..:nıUıı,a. ...Ml'.altL 
- duşman oraularını karşıııyan 

bir kale gibi - harbe hazırlan • 
mıştı. Deniz, o tuğyan ve iı;yan 

denizi, bu umulmaz vaziyet önün. 
de ilkin kabardı, köpürdü, kükre. 
di, sonra sessizlendi. Çünkü saray, 
omuzla veya pala darbesiyle yıkı. 
lacak yapılardan değildi. Çok sağ. 
lam bir binaydı. 

Deniz, hayret ve hiddet ifade e. 
den manalı bir sükun içinde sekiz 
on dakika geçirdi ve r:~ate baş

ladı. Şarkın, Garbın en ünlü or. 
duları önünde geri çekilrney! ha. 
tırlamıyan sipahiler, Yemişçi Ha. 
sanın sarayı önünden çekiliyorlar. 
dı. Bundan, bu ricatten, şüphe 
yok ki, ıztırap ve hicap duyuyor-
lardı. IDevamı var] 
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OKUYUCU MEKTU.PLARI 

Zaralılar Orta 
Mektep istiyorlar 

Zaradan yazılıyor: Burndaki ilkmek -
tepten mezun olanlardan çogu, maddi im
kdnsızlıklar yi.izı.inden, orta tahsffierine 
devam edemiyorlar. Böyle olduğu halde. 
başka yerlerdeki ortamektepl~J"de okuyan 
Zaralı talebenin adedi 150 den fazladır. 

Bu da Zarada ortamektep ihtiyacının 
şiddetini göstermeğe kfıfidir. 

Belediye Reisi Faik Özturaıı, bil" orta
meklep açılacak olursa. binanın be'i y1llık 
kirasını şahsan ödemeyi vaad eylemiştir. 

Zaralılnrın da ortamektep için lazım ge
len fedakarlıktan çekinmiyecekleri şüp -
hesizdır. Bu itibarla l\faarif Vekaletinin 
Zarada ortamektcp açmma bekleniyor. 

Geçenlerde buraya gelen Sıvas valisi 
Muhtar Akman, ol'tamektep ihtiyacını 
görınü~ ve açılması için lazım gelen te
şebbüslerde bulunacağını söylemiştir. 

Bu ortamektep açılırsa Zaralılar Ma -
arif Vekfılet.ine minnettar kalacaklardır. 

• 
Yeni yapılan yol bozuldu 

Cnğııloglunda yapılmakta olan asfalt 
caddenin bundan bit kaç ay evvel yapılan 
kısımları daha şimdiden bozulınağa baş

lamıştll'. Her Öğle üzeri sulanan caddede 
küçiik küçük gölcükler hasıl olmaktadır. 

Yolun bozulmaması için inşaattan ev
\'el tahtelarz tesisatın esı:ııılı surette tamiri 
için ınülıiın bir hafriyat yapıldıgı malüm
dur. 

Dlin sabah caddenin Himayeietfal so -
kııjtı bıı~ında, yay:ı kaldırımına yakın bir 
yerde bir kaç amelenin yolu bozup beton
ları kırmağa çalı~tıkları görülmüştür. 

Şu hale nazaran caddenin daha bir ta
rafı bitmeden diğer tarafı bozulmağa baş
lamıştı!". Bir işi yapmadnn ev\·el sonunu 
ıii.iı:ünsek ve ona göre tedbir ııl~ak olma1 
mı? Şakir Sungar 

• 
Açık muhabere 

Sili!kede Salih Atalay Suna: 
- Türkkuşuna kız talebe de kabul e

dilir. Mahalli tayyare cemiyeti mül'acaatl-

nizi karşılamamışsa, Ankarada Türk Ha
\ "n kurumu merkezine \'eyahut Türkkuşu 
mi.ıdi.irlügune müracaat ediniz. 

Sinopta :"aim Güçala: 
- Bahsettığiniz spor klubüniin mahru

miyetleri hakkında bir yazı iki gün evvel 
bu ·sutunlard;ı inti~ar etmıştir. Sizin yaz
dıgınızdnn daha muiassaldır. 

Bu sC'beple si:tin mektubunuz neşredil
memişlir. 

Sabık llsan mwılllmlerlnden K. Sem
keşoğluna: 

- l\Taalesef şiir neşretmiyoruz, bu iti
barin aı zunuzu yerine getiremediğimize 

nıüteessiıiz. Alakanıza ve gazetemize hak
kındaki teveccühi.imize teşekkür ederiz. 

• 
Kozanda hastane ihtıyacı 

Kozandan yazıhyor; 
Ka1.amızla Kadirli, Feke ve Saimbeyll 

kazalarınm umumi nüfusu 104 bini aş
makta ve bunların ekseriyetini de fakirler 
teşkil etmekte olduğu halde sıhhat nokta
sından nı üracaa t edebilecek !eri yegAne 
mües~ese, buradaki on beş yataklı ve bir 
doktorlu hastahanedir. Bunun ihtiyaca ki
fayet etmediği görülmekte, yataklar do -
!unca müracaat edenler geriye çevrilmek· 
ledfr. Hükumetin bu hastahnneye on be~ 
yatak ve bit' doktor daha il~\·e etmesi, 104 
bin nüfusu sevindirecek bk iylllk olacak
tır. 

Toplantılar, davetler : 

Üniversitede Lozan Günü 
He!" yıl olduğu gibi Lozan günü 2 .. 

temmuz pazartesi günO saat 15,30 da me
rasimle Üniversite konferans salonunda 
lcsit edJlecektir 

Program şudur. 
Açış: Rektör Prof. Cemil Bilse!. 
Söylev: Doçent Yavuz Abadan , 
Söylev; Talebeden Me<:crret Slıkôtt. 

Söylev: Talebeden Bedrettin Saltuğ, 
Söylev; Talebeden Ol'han Kutbay, 

Doğu Biçki Yur du Sergisi 

Eyüp Doğu biçki ve dikiş yurdu sergisi dün Başmuallim Hikmet 
Yöntem'in kısa bir nuti<iyle hcılrnıştır. Açılma töreninden sonra sergi 
gezilmiş ve davetliler izaz edilerek merasime nihayet verilmistir. Bu 
resimde yurdun bu seneki mezunları görülmektedir. 

ona ölümü duşündürecek kadar müthişti: Sıkıntı. 

dan, alçak tavan, bağrına abanıyor gibi oluyordu. 
Arasıra, yardımcısızlığın, kimsesizliğin acısiyle: 

"- imdat!.,, Diye haykırmak ihtiyacını "duyu. 
yordu. Fakat kupkuru kesilmiş damağına, bir zım
para kiığıctı sertliğiyle yapışmış bulunan dili, soz 
teşkil edebilecek sesler çıkarabilrpesine imkan bı. 
raknuyordu: Zehra sadece, boğazlanan bir hayvan 
gibi haykırabiliyordu. O haykırdıkça, Fitil küplere 
biniyor, tavan arasına çıkmak, ve onu ayaklarının 
altına afa.rak gebertinceye kadar dövmek ihtiyacı. 

nı zorla yeniyordu. 

Fitil, gramofona, bir gazel daha koydu: Yuvar. 
lndıkl:ırı kacichlerin sayısı kdbardığı için, müşteri. 
ler de çakır keyif olmuşlardı: Onlar, kahkahaları, 
zavallı Zehra, feryatları basıyordu. Ve gatel kah. 
kahalnra, kahkahalar feryatlara, feryatlaı- kli.fürle· 
re karışıyor, bir curcunadır gidiyordu. 

Bereket ki, meyhanenin kapanma saati yaklaşır. 
ken, doktor Memduh Şerif uğradı: Bu ziyaret her
kesten fa7!a Benli Melahati sevindirmişti: Nere
devs~ doktorun boynuna sarılacak, boyalı dudak. 
larla onnn buru~uk yuzünü şapır şupur öpecekti. 

TEFRiKA No. 34 Fitilden korkusundan, Melahat te, Zehranın ya. 
nına çıkamıyordu. Bir aralık, kaşla gfü: arasında 
gözden kayı,,olup, Çakıra bir fincan sıcak çay gö. 
türdiı. Fakat, çayı, Zehranın yatağının yanındaki 

sandalyenin üzerine bırakıp, hemen a~ağıya dön
mek istedi Çıkmağa hazırlanırken, Çakırı t.cseılı 

etme.K liizurnunu duyarak: Doktor ın~yhanede:n, etrafına bakmadan geçti ve 
kendisine yol gösteren Mel8.hatin peşi sıra, tavan a. 
rasına cıkan merdiveni tmnanmıya başladı: Fitil 
de arkalarındaydı. Ayak seslerini duyan biçare Ça
kır, haykırmamak icln dilini ısırıyor, olanca gayre
tini harcıyordu: Zira, o, bu saatte doktorun gelece. 
ğini hİ\' ummadığı için, yanına çıkanın kocası ol. 
duğunu sanıyor, ve o acıların üstüne, bir kotek ye. 
mckten korkuyordu: Fakat, gayretleri boşuna gitti. 
Kendisini tutamadı. Ve o zaman ağzından çtkan 
feryat, eskilerinden daha ürpertici oldu. 

Doktor, Çakırı muayene ettik.ten sonra, aşağıya 

inal. 
1\folfıhatin döktüğü suyla ellerini yıkarken, dü. 

sünccUy~i: Kaşları da çatılmıştı. Ellerini, Fitilin 
uzattığı lerı·ıiz havluya ağır ağır kuruladı. Sonra, 
Kadriyi l.>ir kö eye çağırdı. Ona alçak sesle bır çok 

yler soy'edi. Sonra, kendilerini biraz ileride bek. 
Uyen Mcıehııtc de hitap ederek: 

"-·· Eğe!', dedi, gece lazım olursam, s:ıkın gelip 
beni uyandırmı:ıktan cckinmeyin!., 

.Du ienhihtc d,Q huluncJ,.lr*...- ~ .... tı... "ok;1iıa ,..ı.,_ 

mak iizere tekrar meyhaneden geçerken, şapka:iı. 

nın kenarn:a par.mağının ucuyla dokund:.ı: Bu !tu
retle de, orada oturanları selamlamış oldu. DokLor 
gccerken, Mürüvvet, tezgahın arkasında bardak 
kurularmt.ıda meşguldü: Memduh Şerif onu gorme. 
mezllkten gl'-lrnişti. 

Zehra yukarıda hala bağırıyordu: Fitila onun 
feryatları, bir daha kesilmiyecek gibi geliyordu: 
"- Yahu, dedi, doktorsa, o da geldi. Bu k1rıya 

ne oluyor artık? Mahalleyi sabaha kadar uyutma
mağa yemin mi etti yoksa ? 

Halbuki .Zehranın sancıları, dayanılamıyacak de. 
recede müthhıti. Fakat, bu sancılar, dogurn anını 

bir türlü getirmiyordu. Sancılar dinince, Çakır, 

bllyiık bir kaıvgadan çıkmış gibi yorgun düşüyor, 

uçr11u, benzi ve hareketsiz vücudiyle, yata~ının 

içinde, tıpkı bir ceset gibi kalıyordu. Sonra sancı. 
lar tekrar başlıyordu. Ve o zaman, Çakır, o kadar 
kıvranıyordu ki, gövdesi ôdeta insan şeklinden ç1. 
kıyordu: Vücudiyle birlikte, yüzü de ~arpılıyor, 
ka!ltlıyor, tanınamıyacak kadar başkalaşıyordu. 

Zavallı kadın, yataktaki vaziyetini rleği,tlrmek. 

le rah~ta kavuşacağım umuyordu: Fakat onun \.·a. 
ziyetini <Je~iştirmesiylc sancılar değişmiyor, bılft. 

kis, daha beterleşerck, onu eziyordu. 
Ne ,geçc.n zamandan. ne bulunduğu ycrrlerı, ne 

ele gördü!!ü insanlardan haberi vardı. Gece midir, 
günc!ii'~ rnüdür? Bilmiyordu. Zaten bunu merak 
edecek halde de değildi. 

Pek se~rrek fasılalarla, sancmın kesilivarc!iği de 
oluyordu. O sıraları bir fırsat sayan Çak·~· Zehra, 
gozlerinı aıyıyor, hemen karnına bakıyor, ve cllerL 
le karnını yoklıyarak, günlcrdenberi kımıldanışla. 

rmı hissett~t,i yavrusunun hala orada olup olmadı. 
ğını anlam.ya çalışıyordu. Karnı. adeta patlıyacak 
gibi şlşmi~ti. Fakat buna rağmen, Çakırm şüphei!i 
vardı : 

"- Ya cocuk öldüyse?,, Diye dii.şüniiyordu. Ve 
bu düşünce onu, kıvrana kıvrana çektiği sancılar. 
dan bile fazla sarsıyordu: Zira ne zamandır, yav. 
rusunun kımıldanışlarını hissetmemişti: 
"- Ah, Jiyordu, ne olur, bir kerecik kımıld<>n-

sa .... , 
Eğer yavruı:ıu biraz kımıldasaydı, çektiği sancıla

ra o kadnr aldırmıyacaktı: Zira o takdirde. sancı
larını heni.iz doğmamış bulunan yavrusiyle payla~
mı§ gibi ola-::aktı ve bu teselli, acılarını azaltmıya 
yetecekti. 

Çakır, bu doğum s::ıncılarını dört gozle bckk
mişti. Fakat, bu sancılar, şimdi onu Meta korku. 
tuy0rdu: Yavrusunu doğuramamaktan, \·eyu doğu. 

rup ta, görememekten ürküyordu: Zir~ şancılar, 

"- Uzülme .. Dedi, bu sancılar çok sürmez ... Ya
rın sabaha bu: şeyciğin kalmıyacaktır!,, 

Fakat birden, yatağından uzanan ve Melahatin 
eteklerine sarilan Çakır, kadının çıkıp gitmesine 
mani olmak istedi: Kendisini arıyan bu yep;ane in
sanı kar.ırmaktan,• ve tekrar yalnız kalmaktun 
korktuğu 'belliydi: Tuttuğu eteğe iki elıyle sımsıkı 
sarıları:ı.ıe yalvardı: 

"- Gitme .. Beni yalnız bırakma... Ne olursun, 
bir parçacık otur!,, 

Sonra, yaptığı şiddetli .hareket yüzünden birden 
bire ba!'ltıran bir sancının acısiyle haykırdı. Bu fer. 
yat, o kadar tüyler ürperticiydi ki~ Melfıhatin kal. 
bi heyecanla c:arpmıya başladı. Ve diplcriM ter 
basan sacları oıkenleşti. 

Bu kork1.1yJa aşağı inen deliğe do~ru fırladı: 

Kendi. ini Zchradan koparmağa çabalarken. az kal. 
sm etek ligi yJrtılacak, ve bicare kadının ellerinde 
kalacaktı: Merdivenleri düşercesine indi. Ve mey. 
han ey.? girerken, ~;ukarıva cıktıi?ına pisman ofarak, 
rcniı-; bir ncfe!" aldı. (D"\'anu \•::ır) 
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Tefrika Ne. 1111 

Ali Ihsan Beyin Düştüğü Korku 
Ankara Radyosunun Bir 

Haf talık Programı 
Pantikyan Ef. Ali Ihsan Beyin, Miralay Esat Beyle Pazar, 23. 7. 1939 

Yaptığı Temasları, Yüzüne Karşı Söyleyivermişti 12,30 Program, 12,35 Turk muziği (kla
sik program) Ankara radyosu kume ses 
ve saz heyeti, 13,00 Memleket saııt ayarı, 

ajııns ve meteoroloji haberleri, 13,15 Mu
z.lk (küçuk orkestra - Şef: Necip A~kın), 
1 - Brusselmans - Felemenk raksı 

1 hsan Beyin ayakları suya er
di. Fena halde sersemledi. 

O anda, Damat Paşanın Jstanbulda 
bulunmadığından istifade ile, Ali 
Kemalin kendisini hırp!llamıya ve
ya yabancılara hırpalatmıya ciıret 
etmesi ihtimalini hatırlaı:lı ve ade
ta tasalandı.. .. Fakat, ne de ol~a 
bir düşman olan muh~cabına kar. 
şı hemen kendini topladı. Zorla 
giılümser gibi görünerek: 

- Hiç şüphesiz. Dedi. Miralay 
Esat Beyle olan temas ve münasc
betlerimdcn kuşkulandığını sôyle
miştir size. Fakat, biçare gafil, bu 
münasebetlerin Damat Pasanın e
mir ve malumatları ile yapıldığını 
bilmiyor, yok yere vehme ve ves
veseye kapılıyor. -Pantikyan, Ihsan Beye manalı 
bir nazar fırlattı, sonra da, istihza 
ifade eden bir eda ile güldu. Ve: 

- Müteşekkir kalınız ki. Dedi 
Oyle. Ya, Esat Beyle olan münase
betinizin içyüzünü butün tafsilat 
'\ e teferruatiyle bilse. 

Ihsan Bey, muhatabının bu ma
nalı bakışları, hele imalı sözleri 
karşısında metinliğini kaybeder gi
bi olmuştu. Hafif hafif titremiş, 

gözleri iırpermişti. Pantikyan, mu. 
hatabının düştiığu endişey,, vazi
yet ve çehresindeki degişikliği 
derhal farketti, ciddi bir tavır ta· 
kındı ve: 

- Korku ve endişeye düşmiye 
lüzum yok, Ihsan Bey, dedı. Yal
nız, biraz uyanık bulunmanız, te
maslarınızda daha tedbirli dav. 
ranmanız sizi ve E4ai ~i melhuz 
olan tehlikelerden muhafaza ede-
UuU. .-u1 .u.-. u 

lanın ve hatta, Hurrıyet ve ltilaf 
fırkasının biribirine zıt ve muha
lif iki lıderinin ayrı ayrı vaki o
lan işar ve ihbarları üzerine, bir 
ay evvel aldığım bir emirle, si. 
zinle bizzat meşgul oldum. Fm
dıklıda, Beşiktaşta, Veznecilerde
ki temas ve mulakatların iç yiız
lerini ögrenmekte hiç te müşkulat 
çekmedim. Çunkiı, her birle~meyi 
müteakıp Esat ve muallim Emin 
Beylerin Cevat Paşayı, hiç te te
sadufe hamletmediğim, ziyaretleri 
takip edilen maksa' ve gayeyi ba. 
na açıkça anlattı. Haklısınız, elbet
te vatanınız için çalışacaıtsınız. 

1 hsan Bey, bu sözlerden hıç 
te ferahlamış degıldı. Bi

lakis endişesi artmış, dimagını kor
kulu bir merak sarmıştı. Çunku 
düşman bir devletin istihbara: teş
kilatında şeflik yapan ve hiç şüp. 
hesiz ki, millet ve memlekete kar
şı alınan cephede menfı bir vazi
fe sahibi olan bu adamda samimi
yet aranamaz ve bulunamazdı da. 
Düşünüyor, düşünuyör, muhatabı
nın bu hareket ve sözlerine bir tür. 
Ilı mana veremiyordu. Pantikyan, 
yine başladı söze ve: 

- Duşünme azizim. Iyi niyet ve 
muhabbet, samimıyet, sozle değil, 
fiil ve eserle anlaşılır, olçulur, sır
larınıza vakıf olduğum halde, şim
diye kadar menfi ve muhalif bir 
hareket ve teşebbüse geçmeyişim, 
sizde hayret ve taaccüp degıl, bi
lakis bana karşı bir en1niyet ve i
timat uyandırmalıdır. Bugünluk 
bu kadar kafi. Ilerde hiç şuphesiz 
ki, anlaşacağız. Yalnız, şu soyliyc. 
ceklerimi de bir kenara not ediniz 
llıtfen. 

Trakya - Paşaeli komitesinin ba
zı devletler nezdindeki teşebbüsle
ri hakkında aldıgı malumatı Ali 
Kemal Bey bizimkilere oldugu gi
bı vermiştir. Tabii, kendisınin de 
bu işle meşgul olduğunu ve komi
te reislerinden Galip Bahtiyar, 
Şevket, Şeref ve Şakir Beyleri 
tevkif ettirmek tasavvurunda bu
lunduğunu ilaveye luzıım yok. Bir 
de, Yıldız yangınının, Istanbulda
ki ittihatçılar tarafından tertip e
dıldiği hakkında, Sait Mollanın bi
zimkilere bir ihbarı var. Molla, bu 

hazırlanmış bir suikast olduğunu 

ısrarla söylüyor. lsmail Canbolatın 
ailesi olan Rıdvan Pa~a kcrımesi 
Nuriye Hanımın da bu işle alakalı 
bulunduğunu ve saraydaki ınute
şebbisleri iğfal ve idare ettiğin! id
dia edıyor. (1 J Bu hadisenin ikin
ci bir tevkifat teşebbüsime bahane 
ittihaz edilmesinden korkulur. Za
bıtanın, bu kadar gun geçtıği hal
de hadise faillerini hd.1.1 bulup 
meydana çıkaramamasından ınüte. 
vellit mahcubiyeti, Dahiliye Na
zırı, Ali Kemal, Polis Müdiırü Ha
lil Beyin ittihatçılara lııraftar ol
duğunu ve meseleyi layık olduğu 
ehemmiyetle takip ettirmedigini 
söylemekle izale etmek istiyor. Nu
rettin Beyin tekrar polis müClüri. 
yetine ğetirilmesi için, Hiirriyet ve 
itilaf fırkası hünkar uzerindc te
sir yapmaktan hali kalmıyor. 

B unlardan çok ehemmiyetli 
bir mesele daha var. Ali 

Kemal Bey, Harbiye Nezaretine 
Siıleyman Şefik Paşayı geçirtmek 
için hünkarı iğfale çalışmaktadır. 
Bu arada Erkanıharbiyei Umumi
ye Reisi Cevat. !kinci Reıs Kazım, 
Müsteşar Fevzi, Istanbul muhafızı 
Şevki Paşalarla, Miraıay Ismet 
(Reisicümhurumuz) ve Omer Lut
fi Beylerin Mustafa !{'!mal Paşaya 
taraftar oldukları ve el altından 
yardım ettikleri bahanesile teb • 

dilleri için kuvvetli bir cereyan 

başlamıştır. Bunları öğrendin ya. 

Hadi şimdi uğurlar olsun sana. Yal. 

nız Esat Beye bugün gitme. Iyi 

bil ki, seni takip edenler, şu anda 

bahçede ve gözleri de bizde. 

Dedi ve muhatabının elini sıka

rak bahçeden çekilip gitti. 

1 
baka 

hsan Bey, şaşırmış ve bu 
esrarlı adamın ardından 

kalmıştı. Artık, ?:mtikyanın 

bu hareketi ile ne gibi bir maksat 

ve gaye tem~n ve takip etmek is

tediğini düşünmüyordu bile. O, al

dığı bu ehemmiyetli haberlen bir 

saat evvel Esat Beye yetiştirmenin 

çarelerini araştırıyordu. Fakat, bi

raz ilerde kendisine çevrilml:? bu. 

lunan mütecessis nazarlar, ne de 

olsa, cüret ve cesaretini kırıyordu. 

Buna rağmen bahçede duramadı. 

Bir araba ile kendini s9daret ko

nağına attı. 

[Devamı varl 

( 1) O sırada, Yıldız sarayında Vah· 
dettlnın hususi dairesi ansız.ın yanmış 

ve hunkar, Cihannuma koşkune nakil 
mecburiyetinde kalmıştır. Muhtelif ma
kamların yaptırdığı tahkikat, bu yan -
gının sarındığ esrar perdesini kaldıra -
mamış ve milt .. ~rbbisler bir türli.ı bulu
namamıştır. 

Ekmekle Pirinç ve Patates 
Onlardan iki!linl bile bir arada gıda olarak kana karıştığı ıçın is-

yemek adet değilse de, lıer biri hali denm ettirecek bir şey kal. 
ayrı ayrı dünyanın en ınilhim üç maz. Gene, pirincin işe yaramıya. 
gıda!lıdır. Asyanın şarkmd.t bulu. cak kısmı kalmadığından dolayı. 
nan insanlar ekmekten veya pa. dır ki, pirinç kalabalık yerlerde 
tatesten pek çok ziyade pirinç yer- toptan beslemek için en ~ymetli 
ler. A\'rupanın garbınd:ıkiler pi- gıda sayılır: 
rince pek az, ekmeğe bira:ı daha Mesela mekteplerde ..•• 
fazlaca, patatese de en .;ok rnğhet Bununla beraber. insan yalnız 
gösterirler... Bu iki mfüıtehanın pirinçle, yağla pişirilmiş olsa da, 
ortasında bulunan bizim gibiler, beslenemez. O vakit, liizuınlu o. 
bu mühim gıdaların hemen her ü. lan albümin miktarını bulamadı. 
çiinden de ayni derecede istifade gı gibi üç tiirlü arıda uasmdaki 
ederler... Onun için ekmekle pi. muvazeneyi de temin edemez. 
rinç ve patates arasında bir mu- Yalnız pi;inçle beslenen adam ne 
kayese yapmak faydasız olmaz ı.a. kadar pirinç yese gene kilosun • 
nırım. dan kaybeder. Bu bakımdan ek. 

Tabii, her şeyden önce besle. mek pirinçten üstündür. 
mek, doyurmak bakımmdnn: A- b k d · • çle Vitaminler a ımın an pırın 
zotlu maddeler patateste yiizde ekmek ikisi de hiclikte birbirine 
ancak 2,52 oldugyu halde, ekmekle 'ı -F k t ·ı· i müsavi demekt r. a a pı avı, -
pirinçte yüzde 7 dir. D•!mck ki, çerisine hiç hava girmiyecek su. 
bu cihetten ekmekle pirinç birbi. rette makineli tencerede \•e buhar 
rine müsavi ve ikisi de patates. içinde pişirirseniz, 0 :..aman \'İta. 
ten üstün. Yağlı madd~teıi pata. minlerinin mühim bir kısmını ınu. 
teste hiç, ötekilerde de yüzdl' 1, hafaza eder. Vitaminler bakıınm. 
pek ehemmiyetsiz. Fakat şeker o. dan patates pirinçten de, ekmek. 
lacak maddeler cihetinden, üçü. ten de üstündür, t'iinki1 yağda kı7 nün arasında büyük forkl.u.· var. zartıldıiı vakit bile vitaıninlerı 
dır. Patateste yüzde 22, ekmekte az çok kalır. 
55, pirinçte 77 • Kanı eksitmek cihetincfon pirinç 

Bundan dolayı kalori verme~ ekmekten ·de biraz fazla, yüzde 
bakımından pirinç en üstün gelir. 8.08 derecede ekşilik verir. Onun 
Yüz gram patatesten ancak 98 ka. için. ekmek gibi, şekerli hastala-
lori gelebildiği halde, o kada\• ek. rın işlerine ~elmez, onlarR ~mde. 
mekten 257, o kadar pirin!:ten 284 ce patates... Pirincin kanıl eksilik 
kalori gelir. Demek ki, ııirln!: yal. vermesinden dolayı pirinç yiven 
nız ha ına bile ekmekten iki hu. insan seb7.e ve vemiş yemek ihti. 
çuk defa, patatesten de, iiç buçuk ya~ından kurtulamaz. 
defa fazla besler. Halbuki pirinç Madenler bakımından, ekmekle 
- sade suya çorbadan başka - pirinç ve patatesin her ii~ünde de 
yalnız başına yenilmez. Pilavda 
\"e dolmalarda mühim miktarda madenlerin toptan nisheti yüzde 
yağla, sütlaçla da sütle ve şekct"le 1 olmakla beraber, en lii:ıumlu on 
karışır. O zaman besle.ne kudreti, iki madenden her birinin nlsheti 
tabii. bir çok artar. arasında bü~·ük farklar vardır. En 

Bir de. hangi gıda olıırım olsur. milhimlerii söyli~·eceğim: 
onun yalnız kimyaca ''ereceği bcs. Potasyom, ekmekte 200, pirinç. 
leme kudretini hesap etmek yetiş- te 216• patateste 450 mili1ıram. 

Vilcudün etlerini en ziyade dol. 
mez. Mideye giren her gıdanın gun yapan patatestir. Çelik ek. 
mutlaka hepsi kana karışmaz. Yiiz.. m~kte 1, pirinçte 0,9 patateste t 

2 - J. Strauss - Guzel mavi Tunada 
(Vals) 

3 - Eduard Ki.ınncke - Tccssur valsı 
4 -Hanns Löhr - Bavyera valsları, 

5 - J. Brahms - Macar dansı No. 9 
6 - Franz Lehar - Çocuk prens ope-

retinden Potpuri, 
14,15 - 14,30 Müzik (piano sololar -Pl.) 
18,30 Program, 18,35 Muzlk (Şen oda 

müzığı - İbrahim Özgür ve Ateş böcek
leri), 19,00 Çocuk saati, 19,25 Turk muzi
ği (Fasıl heyeti), 20,00 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberlerı, 20,l O 
Neşeli plaklar - R., 20,15 Turk muzıgi 

(Saz eserleri \'e şarkılar). 
1 - Hicaz peşrevi, 2 - Suphi Zıya -

Hicaz şarkı - Anılsın yar ile, 3 - Asım 

bey - Hicaz şarkı - Her uıhmı ciğersuze, 
4 - Kemençe taksimi, 5 - Arif bey -
Hicaz şarkı - Tasdi edeyim, 6 - Hicaz 
şarkı - İndim yarin bahçesine, 7 - Hi
caz saz semaisi, 8 - Halk ti.ırküsli - Sür
mellmin gözlerine, 9 - Halk turküsü -
lrafa Fincan koydum, 10 - Halk turkılsü 
- Menekşeler tutam tutam. 11 - Oyun 
havası, 21,00 Müzik (Rlyasetlcumhur ban
dosu - Şef: İhsan Kunçer), 1 - Kuts
chera - Dağ ve vadiler (marş), 2 - Al-

i 
lan Macbeth - Entermedzo, 3 - Saint -
Saens - "Phaeton" (Senfonik parça). 
4 - Gavdiner - Dans, 5 - Berlioz -Ma
car Mar3ı 1 21,50 Anadolu ajansı (Spor ~er-
visl), 22,00 Müzik (Cazband - Pl.), 22,45-
23 Son ajans haberleri ve yarınki pro
gram. 

Pazartesi, 24. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 Turk müziği -Pi., 

13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 13,15 - 14 Muzik (Karı
şık program - Pl.), 

19,00 Proıram, 19,05 Müzik (Mozartın 

Ailsabeth s~humann tarafından söylenmiş 
iki aryası), 19,15 Türk müziği (İnce saz 
ıa 1') , :ıo,oo M c:m ckct ~ae.\ a)'Drı, njnnl! , 
ve meteoroloji haberleri, 20,15 Konuşma 

(Doktorun saati), 20,30 Turk müziği (ka -
dm kilme okuyucuları), 21,10 Mılll musi
kilere dair dördiıncü konuşma (Fm musi
kisi - Halil Bedi Yönetken), 21,25 Neşeli 
plAklar - R., 21,30 Miızık (Mozart - Ke
man konsertosu (Re. majör) Pl., Çalan: 
Yehudi Menuhim, Orkestra şefı: Georges 
Evesco, 22,60 Miızlk (Kuçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın), 1 - Rio Gebhardt -
Romans (Violonsel ve orkestra ıçln), 2-
Hanns Schmidt - İnciler (Vals), 3 -
Ed. May - Bir şişe mozel şarabının karşı
sında, 4 - J. Brahms - Macar dansı No. 
8, 5 - Korsakow - Hind şarkısı, 6 -
Ernst Fischer - Tatil gunleri, a) Tatil 
gunlerl, b) lste daglar, c) Bcklenılmeyen 
bir tesadüf, d) Suların sukuneti, e) Avdet, 
7 - Ludwig Siede - İlkbahar melodisi, 
8 - J. Strauss - Şen Vıyana (Vals), 
23,00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvillt, kambiyo - nukut borsası (fıyat), 

23,20 Müzik (Cazband - Pl.), 23,55-24 Ya
rınki program. 

Sah, 25. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 Turk müzlg,, ı
Nihavent peşrevı, 2 - I.emi - Nıhavent 
şarkı - Bir gül çıkarırdım, 3 - Sadettin 
Kaynak - Nihavent şarkı - Gel goklere 
yükselelim, 4 - Arif bey - Nihavent 
şarkı - Yanılma ateşi aşka, 5 - Rahmi 
bey - Nihavent şarkı - Süzup siızüpte 
ey melek, 6 - Nihavent Yüruk semai -
Bilmezdim özüm gamzene, 7 - Nıhavent 
saz semaisi, 13,00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteorolji haberleri, 13,15-14 Mü
zık (Karışık program - Pl.). 

19,00 Prı>gram, 19,05 Müzik (Challapi
neln bir plAkı), 19,15 Türk milzJğl (Fasıl 
heyeti), 20,00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 20,15 konuşma, 
20,30 Tilrk müziğı (KlAsik program), An
kara radyosu küme ses ve sav heyeti, 
21,10 Konuşma, 21,25 Neşeli pllklar - R .• 
21,30 Orkestra programının takdımi - Nl-

' colai, Mozart, Mendelsshon H. (Cevat 
Memduh tarafından), 21,45 l\!Uzik (radyo 
orkestrası - Şef: Hasan Ferit Alnar), 1 -
Mozart - Don Giovannl uverturil, 2 -
Mendelssohn - Bartholdy (4 üncü senfo
ni La major), 3 - o. Nicolai - Vındsorun 
Şen kadınları uvertiıril, 22,30 Müzik (O
peret seleksyonlan - Pl.), 23,00 Son njans 
haberleri, ziraat, esham, tah\ ilAt, kambi
yo - nukut borsası (fiynt), 23,20 Müzik 
(Cazband - Pl.), 23,55 - -24 Yarınki pro-
gram, . 
Çarıamba, 26. 7. 1939 de bir kısmı işe yaram:ıclnn kalır. mıligram. üçü de az cok mil"a'•i. 

Bu bakımdan pirinç öteki ikisinin Fakat iyot madeni cihetinden, ek- 12,30 Program, 12,35 Türk müı.ili _ Pl., 
çok üstündedir. Ekmekle patate • mekte 0.007. pirinçte O.OOZ, pata- 13,00 Memleket ııaat ayarı, ajans ve mete-
sin vilzde nihayet doksanı işe yu. te111te 0,003 milhrram. Bu hesai)fa orolojl haberleri, 13,15 _ 14 Müzik {Riya-
'f'adığı halde pirincin yfü:de 98, zeki~·ı en İyi isletttek olan «tda seticümhur bandosu _ Şef: İhsan Kunçer) 
99 u kana karışır. Bundan dolayı ekmek demektir •. Halbuki makar. 1 _ Furgeut _ Marş, 2 _ Pares - Fiıı-
pirinç barsaklarda gaz hasıl olma. nada İyot nisbeti yüzdP. anrak metta (Mazurka), 3 _ Vole - Artemis 
sına meydan \'ermez. İshale tutul. o.ooı 7 miligram nisbetind~ kalır. (Marş), 4 - &hubert - Rosamunde süiti 
muıı hastalara sade suyıt ı•irinç Onun ic;in çocuklannısın R1dıtlı No. 1-2-3, 
~orbası yedirmeleri de hundan i. olmasını i.:terseniz onlara çok ma. 19,00 Program, 19,0S Müzik (Orgla Ke-

__.,__,.___L.._~~ a-~~-b~J---L- ---l!~~~·c...ı.~~~~~~-_.~~~~~~~-~~-...._..~,~~-~ 

zi l (Fasıl heyeti), 20,00 Memleket saat 
ay ırı , aJan \ e metcorolojı haberleri, 
20,15 Konu ma, 20,30 Turk muziği, 1 -
Hıcaz peşrevı, 2 - Şevkı bey - Hicaz 
sarkı - Bılmiyorum bana ne oldu, 3 -Le
mi bey - Hıcaz şarkı - Sorulmasın bana 
ycsım, 4 - Sadullah ağa - Hıcaz yürilk 
semaı - Nıdcyım sahnı çemen seyrini, 
5 - Hic z saz semaisı, 6 - Şe\•kı bey -
U k ark - Ydd ıle gcctı zemanım, 

7 - Bımen Şen - Uş ak & rkı - Bahar 
erdi, 8 - Refki Fcrı;an - U k şarkı -
Kız bürunde şalına, 9 - Halk türküsü -
Aydogdu batmadı mı, 10 - Halk turküsiı 
- Yıldız, 2110 Haftalık posta kutusu, 
21,25 Ne eli plaklar - R., 21,30 Müzık (Şan 
plfıkl n ) , 22,00 Muzlk (Kuc;uk orkestra
Şef: Necıp A kın), 1 - Robert Leuschner 
- Mazurka (Fantezi), 2 - Keler Bt'la -
Kelebek avı (Balet müzığı) , 3 - Franz 
Abt - Ormanlarda ve nınni. 4 - Fıni 
Hcnriqucs Dans, 5 - İlluminato Culot
ta - Burlcska (İntermezzo) , 6 - Glovan
nl Carlys - Dillsineye serenad, 7 - Giu
lıo de Michcll - Memleket hasreti, 8 -
Paul Lincke - Yeşil vadilerde bır rande
vu, 9 - J. Slrauss - Vıyana kanı, 23,00 
Son ajan haberleri, ziraat, esham, tahvi
lat, kambıyo - nukut borsrı ı (fiyat), 
23,20 Müzık (Cazband - Pl.), 23,55 - 24 
Yarınki program. 

Perıembe, 27. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği, 1 -
Suzınak peşre.,.i, 2 - Mustafa Nazıf - Su
zinak şarkı - Sensiz bu snbah, 3 - Ney
zen Rıza Ef. - Suzınak şarkı - Çaldırıp 

çalgıyı, 4 - L!'mi - Suzinak şarkı - Ye
ter hkrnnlr sözler, 5 - l\tustafa Nafiz -
Suzinak şnrkı - Ümitsiz bir sevişle, 6 -
Halk tUrkusu - Esmerim kıyma bana, 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans 'e mete
oroloJi haberleri, 13,15, 14 Muzik (Karışık 
program - Pi.), 

19,00 Program, lD,05 Milzik (Veber -
Valsa davet), ı9,15 Turk müı.iği (Fasıl he
yeti), 20,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,15 konuşma (Zi
raat saati ), 20,30 Turk müziği, 1- Uşşak 

pe re\ i, 2 - Şevki bey - Uşşnk 5arkı -
Gulzara .nazar kıldım. 3 - Tanburi Faize 
- Uş ak şarkı - Niçin nalendec:"n, 4 -

Tanbur t:ıksimi, 5 - Şcm ettin Ziya -
Uşşak şarkı - Şu salkım sögi.ldiln altı da
lmıı, 6 - Hah, tiırküsiı - Ela gö7.lerine 
kurban olduğum, 7 - DellAl Zade - Şeh

naz sarkı - Hem aldandım, hem aldat -
tını. 9 - Rahmi bey - Şehnaz şarkı -
Ey dılbcrl işvebaz, 10 - Şehnaz saz se -
maısı, 21,10 Konuşma, 21,25 Neşeli plak -
lar - R., 21,30 Müzik (Vagnerln eserlerin
den - Pi.), 22,00 Müzik (Kucük orkestra 
- Şef: Necl'p Aşkın), 1 - Lumbye -
Şampanya (galop), 2 - Slede - Nahlra 
(İntermezzo), 3 - J. Strauss - Artıst ha
yatı, 4 - Paul Lincke - Olımpiyadlarda 

(marş), 5 - Rclnhold Becker - İlkbahar 
(melodi), 6 - Robert Stolz - Vıyanada 

ılkbahar, 7 - Franz Leh r - Çigan aşkı, 
8 - Ern t Arn Naundorf - Arzu (Vals), 
23,00 Son ajans haberleri, ziraat, eshnm. 
tahvilat, kambiyo - nukut borsa ı (fıyat), 

23,20 Müzik (Cazband - Pi.), 23,55-24 Ya
rınki program. 

Cuma, 28. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziğı -Pl., 
13,00 Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloJi haberleri, 13,15-14 MQzık (Beet -
hoven - Pınno konsertosu No. 5 - Pl.), 

19,00 Program, 19,05 Müzık (Melodiler 

Pl.), 19,15 Türk müziği (Fa ı1 heyeti), 
20,00 Memleket saat ayarı, aj ns "c mete
oroloji haberlcrı, 20,15 Konuşmn (haftalık 
spor servısi), 20,30 Türk milziğı, 1 -
Huzzam peşrevı, 2 - Sadi - Seg~h şarkı 

- Ruh4mda ölen, 3 - Zeki Ari! - Se -
giıh şarkı - Mızrabı bırak, 4 - Ui.tıf ağa 
- Suzınak liarkı - Benim yarem gıbi ya
re bulunmaz, 5 - Halk türkü i.l - Emi -
nem sılada yas tutup ağlar, 6 - Lfıtif ağa 

- Hıcaz sarkı - Nıçın eb ta seher, 7 -
Mustafa Nafız - Hıcaz şarkı - Gogsunde 
açılmış, 8 - Ahmet Rasim - Hıcaz şarkı 
- Can hastayım, 9 - Artaki - Kilrdlli
hlcazkdr şarkı - Artık ne sıyah gözleri· 
nln, 10 - Kürdilihicazkar şarkı - Güller 
açmı;i bulbUl olmuş, 21,10 Konu5ma, 21,25 
Ncsclı plflklar - R., 21,30 Muzık tradyo 
orkestrası - Şef: Hasan Ferlti Alnar), 
1 - Schubert - Bitmemiş senfoni si mi
nör, 2 - E. Grieg - l inci Per Gunt süiti, 
22,30 Muzik (operet pnrçalnrı - Pl.), 
23,00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvilat, kambiyo - nukut borsası (fıyat), 
23,20 Müz.lk (Cnzband - Pl.), 23,55 • 24 
Yannkı program. 

Cumartesi, 29. 7. 1939 

13,30 Program, 13,35 Türk müziği ı -
:;.etaraban peşrevi, 2 - Dede - Şetara -
ban şarkı - Gözumden gönlümden git
miyor, 3 - Sadettin Kaynak - Şctaraban 

şarkı - Gecemız kapkara, 4 - Artaki -
KürdilıhicazkAr şarkı - Neşe ile geçen, 
5 - Muhayyen türku - Batan gün bana 
benziyor, 6 - Bedriye Hoşgor - Muhay
yer turkü - Güneş doğdu damlara, 14,00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 14,10 - 15,30 Muzlk (Dans pl~k
ları), 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Jazz pia
no soloları - Pl.), 18,45 Muz.lk (Kücük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Jako 
Christ - Altın yıldızlar, 2 - Ziehrer -
Karnaval çocukları (Vals), 3 - Mainzer 
- DUğün tbrenl, 4 - Helnz Relnfeld -
E\'e gel yavrum, 6 - Monti - Çardaş, 
19,1~ TOrk müziği (İnce saz faslı), 20,00 
Memleket sant ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,10 Ne,eli plAklar - R., 20,15 
Türk muzığı (3 kemence, saz, lav1a ile o
yun havalnrı), 20,30 Türk müziği, ı - Bl
men Şen - Huzzam şarkı - Sükt1nla ge
çen, 2 - Sel1i.hattin Pınar - Hlizzam §ar-

- A ınla sürünsem, 3 - SelAhattln 
Pınar - Hüzzam şarkı - Ümidini kirpik
lerine, 4 - Faiz Kapancı - HQzzam şarkı 
- Bilklüm buklilm sırma saçlı, 20,50 Ko
nuşma, 21,05 Temsil, 22,00 Haftalık posta 
kutusu (Ecnebi dillerde), 22,30 Müzik 
(Hafıf miızik - Pl.), 23,00 Son ajans ha
berleri, ziraat. esham, tah\ ilAt, kambiyo
nukut borsası (fiyat), 23,20 Müzik (Caz
band • Pi.), 23,55 - -24 Yarınki program. 

Turhalda Bir Hırsızhk 
Turhal, (TAN) - Istasyon müdi

riyet odasının pencere camını kır. 

mak suretile geceliyin içeriye giren 

bir hırsız, kasayı açmak istemişse de 

muvaffak olamamıştır. Bagaj masası 

nın çekmecesini kırmış ve içindeki 

on beş lirayı çalmıştır. 

Ertesi gün zabıta, hfıdise yerinde 

gördüğü izlerden yürüyerek, Toka. 

a 1n Sofya mahallesinden Eşref oğlu 
Kadir Akaydını, bu hırsızlığı yap
mak suçu ile tevkif ve adliyeye tevdi 
eylemiştir. 

inhisarlar u~um Müdürlüğü ilanları 

I - Kesif şartname ve plan mucibince idaremizin Kastamonudıt 
yaptıracağl idare binası kııp<'lı zarf usulile eksiltmeye konmuştı;r. 

II - Keşif bedeli 23.692 45 muvakkat teminatı 1776.93 liradır. 
III - Eksiltme 7 VII1 939 pazartesi günü saat 15 de htanbulda 

Kabataşta levaı.ım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya.. 
pılacaktır. 

IV - Keşif; ~artname ve plar.lar her gün levazım şubesi veznesin
den ve İzmir Ankara, Kastamonu başmüdürlüklerinden 118 kuruş mu
kabilinde nlınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni ve
saikle ' c 7,5 gü\ enme parası mabuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamesinin F . fıkrasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale ~aatinden bir saat evvel mezkur kom;syon baş. 
karılığına makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. '5305) 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 
63fl00 lira bedeli keşifli Belediye elektrik tesisatı içın ıkl adet bu. 

har k:ızanı. iki adet buhar makinesi ve iki adet alternatörile birlikte te. 
ferruatı 7.7-939 tarihinden 22.8.939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22-8-939 salı günü saat 14 tc encümeni belediyece icra edi. 
lecektir. 

Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu işe ait keşifname, şartname vesair evrakı 319 kuruş bedel mu. 
kabili isteyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan haiz olmaları ve tek. 
lif mftktuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakip maddeleri çer. 
çevesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce encümeni belediyeye ver
meleri ve mukabih bir makbuz almaları lazımdır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmalı> ... 
· ·-·-- 4..-J-t • --1-..L....ıı.-1'------..-...--
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Harbin 
Manivelası 

Berlinin Elindedir 
(Başı. 1 incide) 

el ve kontrol koymuş bulunuyor. 
Havada, denizde ve karada her şey 
Alman emir ve kumandasına girmiş. 
tir. 

BUNAL TiCi SICAKLAR 

BunaltıCı Sıcaklardan 
Halk Plajlara Koşuyor 

İtalya, belki bir tecavüz harbine 
girişmek istemez. Fakat şuna emin 
olmalıdır ki böyle bir harekete ge • 
çerse, isteksiz bile olsa, sırf Alman. 
lann • karşı durulmaz - fiili tazyık 
ve müdahalesiyle geçecektir. 

Bir kaç gündenberi İstanbul mev
simin en sıcak günlerinı yaşıyor. Dü
ı~e kadar 33 dereceden yukarı çıkmı. 
yan sühunet, dün 36 ya kadar yük
sr;ldi. Havanın fevkalade bunaltıcı 

olması yüzünden dün öğleden sonra 
bir çok fabrikalar paydos etmek 
mecburiyetinde kaldılar. işlerine de
vam eden bazı fabrika ve inşaatta 

c!a işçil ar gömleklerini çıkararak çıp-

A lmanya bu planı ilk defa lak tenle çiiıştılar. Bu arada şehı-in 
(1914) Karadenizde mu • muhtelif semtlerinCie, bilhass<l. Ka. 

vaffakıyetle tecrübe etmişti. O sımpaşa. Balat ve Aksaraycla oturan
günkü şartlar ve meydanlar bu. lardan dört klşi sıc~"'kta~ bunalarak 
gün İtalyada da mevcuttur. Bun. fena1aşmışlar ve caygın bir halde ci
dan ötürü, Almanyanın ikinci tec. vardaki hastanelere kaldırılmışlaı·dır 
rübeaini de Akdenizde yapmağa Halktan bir çok kimseler plajlara a
teşebbüs etmiy~ceğini kimse iddia kın ettiğinden vapurlar ve banliyö 
edemez. treril.ert pazar günleri gibi kabba. 
Bunu teyit eden fiili ve maddi de- lıktı. 

liller sayılmakla tükenmez: Triyeste Dün Rasathane müdürü üstat Fa
istikametinde tahşidat; büyük cüzü • tinle görüştük. Havanın vaziyeti hak
tamlarla meşhur Brenner geçidine kında bize şu izahatı verdi: 
dayanıp tıkamak ve stratejik nokta. "- Havada hiçbir gayri tabiilik 
ları tutmak; çok zayıf olduğu geçen yoktur. Tamamen flormal bir halde
ay yapılan teftişlerde anlaşılan Fran-ı dir. Tesadüf edflen bayılmn vakaları, 
sız • İtalyan hududu üzerinde Alman havanın sıcaklığından değil, rütube. 

tin azalması ile hararetın fü.yolojik 
tesirinin çoğalmasında:ı i!eri ~clmek
tedir. Geçen sene bu aylarda hara • 
ret bu derecelerden aşağı değildi. 

Hatta bir kaç gün 39,5 dereceye ka
dar yükseldiği de vata olmuştu. Bu 
sıcaklardan sonra dolu v~ sağnak ha. 
linde yağmur yagması ihlimali ol
makla beraber bunun için şimdiden 
kati bir şey söylemek d:lğru değll
dir. Şimal rüzgarı esmekte devam et
tikçe sıcakların daha fazla artacaiı
nı zannetmiyorum. Fakat rüzgarın 
istikametini değiŞtirerek cenuptan 
esmiye başlaması ile sühunetin ge
çen seneki gibi 39,5, balki de 40 de
receye yükselmesi pek muhtemeldir. 

lzmirJe/ıi •ıcaltlar 
Izmir, 20 (A.A.) - tki gündenbe

r.i lzmir yine boğucu bir sıcak da!ga.. 
sı altındadır. Dün saat H te termo
metre gölgede 37, gösteriyordu. Halk 
kırlara ve plajlara koşmaktadır. Saat 
17.30 da bir amele hük(tnıet konağı 
önünde sıcak tesirile bayılmış ve 
hastahaneye kaldırılarak tedavi altı
na alınmıştır. 

mühendisler ve ustalarla süratli bir ------------------------
tahkimat işine • adeta zorla - giriş • 
mek; şimali İtalyayı askeri kontrola 
alıpak; İtalyan Bahrisefit donanma. 
sında kumanda kudret ve salahiyeti. 
ni eline geçirmek; Libya ve Tunus 
üzerindeki İtalyan vaziyetlerine 
kuvvetleriyle iştirak etmek; hava 
kuvvetlerine kendi filoları ile fiili bir 
surette karışmak; başkaları ile ko • 
nuşmak hakkını doğrudan doğruya 

Berline çekmek gibi bir çok maddi 
ve meydanda duran deliller gösteri
yor ki bugünkü İtalya, Alman ülkesi
nin cenuba doğru imtidadından baş. 

Bir Çocuk Kaza ile 
Kardeıini Öldürdü 

Adana - Bey mahallesjndo otu. 
ran Hasan oğlu Yusuf Kelle, seki?. 
yaşındaki çocuğu Feridi sünnet et
tirmiş ve düğün yapmıştır. Misafir. 
ler gittikten sonra, on üç yaşların. 
daki oğlu Mehmet Akif, eline gec;ir
diği bir tabancayı kurcalamağa baş. 
lamış. çıkan kurşun, Feridin ba~ına 
isabet etrpiş ve zavallı çocuğu sün. 
net döşeğinde öldürmüştür. 

Kirazh Köy 

Katibini Vurdular 
Ödemiş - Kirazlı nahiyesinde bir 

ağır yaralama vakası olmuştur. 
Köy katibi Polisoğlu Kamil, ge. 

celeyin evinde uyurken, kapısı vu. 
rulmuş, bir ses: 

- Kamil, seni müdür çağırıyor, 
çabuk gel, ben bekçiyim, demiştir. 

Kamil de giyinerek sokağa çıkmış, 
fakat arkasından atılan üç kurşun. 
la ağır surette yaralanmıştır. 

Yusuf ve karısı Sakin~. bu facia. 
yı kimseye haber vermemişler, Fe- Fran11z Ordu Mevcudunu 

Sebepler ve zaruretler ne ol~rs~ ridi, Havuzlubahçedeki bir mezarlı. Arttırmak için 

ka bir şekilde görünmüyor. 

olsun, şayet bir gün sillh Ital. ğa götürüp gömmüşlerdir. Zabıta Paris, 20 (A.A.) - Le Tcmps ga-
rYa tarafında patlayacak olursa bu tarafından ceset, buradan çıkarıl. zetesi, Fransada ikamet eden ecnebi
eillh Ansaldonun değil Krupun ma. mıştır. Yusuf. karısı ve Mehmet A. lerin askeri hizmetleri meselesı hak
mu!Atından olduğu görülecek ve <>- kü tevkif edilmişlerdir. Mahalle ih. kındaki bir makalesinde Fransa h:ı-
:ııun tetiğini bir Berlinli çekeeelrtir. • · .do m.n 20 ya, ile 30 

~unu da unutmamalıdır kl bun. yaş arasın a ı ecnebıformanava an 
ların olabilmesi, Almanyanın bir kıtalarından birinde askeri hizmetle-

harbe mutlak olarak karar vermiş Manisa Parti Relslig" I rini yapmalarını teklif etmekte ve bu 
ıelması şartına bağlıdır. !&yede derhal 350 ill 400 bin asker 

Almanya böyle bir karar verme- Manisa - C. H. Partisi başkan. celbedilebileceğini yazmaktadır. 30-
IYi göze almadığı müddetçe İtalya, lıklarının valilerden alınması üzeri· 48 yaşında.ki ecnebiler, yalnız talim 
pek zayıf donanmalı bir Almanyaya ne, Manisa Parti başkanlığına. Bağ. devrelerinde hizmet edeceklerdir. 
güvenerek büyük bir Akdeniz mace. cılar bankası müdürü Kenan Çapan Bunlar, terhis edilirlerken Fransız 
ırasına atıl!Jlıyacaktır. Bunun İtalya seçilmiştir· t& biiyetine kabul edileceklerdir. 
için maddi ve manevi iki mantığı Bu vezaife tabi olmak istemiyen 
'Vardır ki gözünden kaçacağı umul • hul ihtiraslar peşiİıde, akibeti meç. ecnebiler. hudut haricine çıkarılacak 
tınaz. hul maceralara sürüklemek cinayet. !&rdır. 

Bir.incisi maddi mantığıdır; Akde· lerin en affolunmazıdır. 
-nizde bir silahlı hareket baş göste • Bu yumupk ve sulhcü karakterin 
rirse; 1 - Küçük Alman donanması tezahürlerini bütün tarih boyunca 
1talyaya yardım edemez; 2 - Deniz görmüyor muyuz? İtalya bir çok 
harbini uzatmak İtalyadan ziyade krallıklara, dükalıklara, kontlukla • 
karşı tarafın işine gelmiyeceği için ra ayrılmış, perakende ve zaptı raptı 
derhal en kısa müddetli ve kati neti. ol~ıyan bir halde iken bile birbirine 
celi bir harekete geçer; 3 - Marsil- zıt mıntakalar birbirleriyle öyle ha • 
ya • Cebelitarıktan başlayacak bir tırı sayılır çarpışmalarda bulunma -
taraklama ameliyesi garbi Akdenizi mışlardır. 
~esineye kadar tarayabilir; 4 - İ. Bu uslu ve ve işine gücüne bağlı 
"talya donanması irili ufaklı, dağınık karakter, Avusturya ve Fransa 
ıi.issübahrilerine sığınmak mecburi • ordulaftna kar,ı her defasında 
~etindedir; S - Karşı taraf, bu üsle. sulhcülüiilnü ıöıterip harpten ve 
ri tane tane dağıtabilir; 6 - Bu Us • cepheden çeldlmemiı midir? Trab-
lerden yapılacak akınlar toplu, tetik ıuıaip hAdiaellnde bile deniz kı-
ve çemberci cüzütarnlar karşısında ydanndan i!jeriye girmemekte ıs. 
ikamete uğrar; 7 - Bahri hava kuv- rar etmediler mi? Umumi Harpte 
vetlerinin üatün bir rol oynıyamıya. dahi bu ıulh w ıükin düttincele-
cağı iki sene evvel tahmin olunabi • rinin tezahürlerini ıörmedik mi? 

lirdi, buıünkü Akdeniz gökleri o talı- Habeşistan işi bir harp değil bir 
mine müsait dejildir; 8 - Büyük bir askeri ve tlcart nakliyat işiydi, 
deniz meydan muharebesinin zorla bu mevzuumuzla alakası yoktur. Ar. 
kabul ettirileceği farzolunaa bile ne. na~utluk meselesine gelince bunun 
ticesinin ne olacağını 'imdiden kes • Berline ait bir tazyıkli planın tatbi • 
tirmek kehanet sayılmamalıdır; 9 - kinden ve bir muvakkat istiladan 
Ve Akdeniz çok kısa günler içinde başka bir şey olmadığında herkes 
karp tarafın parkında bir havuz ha- müttefiktir. 

- ----0"--- -
Kudiiste Çıkan 
Yeni Hadiseler 

Kudüs, 20 (A.A.) -- Polis bir te.ı. 
kil hareketi sırasında bir şakiyi ol· 
dürmüş ve 20 şakiyi t~vki fetmiştir. 
Bundan başka Tiberiad'ın doğusunda 
abı şaki yakalanmıştır. 

V, Arap ölmiif 
Kudüs, 20 (A.A.) - Telaviv civa· 

rında. vukua gelen hadisede üç Ara
bın ölmüş ve iki Arabın da yaralan• 
ımş olduğu öjrenilmiştir. 

Hldisenin Araplar arassında aksü· 
lAmel tevlit etmesinin önüne gcc:mek 
üzE:re Yahudi ajanstntn siyasi şubesi, 
Yahudi tethişçiliğini takbih eden ve
sikaları ve resmi karar sureUerinl 
krapçaya tercüme ettirerek bütün Fi· 
lisitinde binlerce nür.ha olarak da. 
ğıtmıştır. 

Yahudiler• ceza 
Kudüs, 2 O(A.A.) - Birisi ölen ve 

ikisi yaralanan üç Araba karşı yapı· 

lan suikast üzerine ceza olarak bu 

s:ıbah sekizden n-ibii'M Telaviv ile 

line gelince... tşte dQrendiş olduklarına inanmak Kudüs arısında Yanudilerin seyris~ 

H akkiyle sorulabilir ki İtalyanın l~~ı~ gelen İtal~a zimamdarları~ın feri menedilmiştir. 
karalardaki vaziyeti ne olur? butun bu manevı mantıkları da go • 

İşte dftrendtş oldukları zannını zönilnde tuttuklarına kuvvetle bük. 
veren İtalyan zimamdarlarının bu medilebilir. 

Kaçak Sovyet Sefiri 
Hakkındaki Karar mantığı gözönünde tuttuklanna fÜP- Bir nokta daha var: Motörleşmiş-

he edilemez. lerin taarruz etmeleri çok defa ko • Moskova, 20 (A.A.) - Tas Ajansı 
İki mantığın manevisine de göz laydır. Fakat baf)ta motörleşmlşlerin bildiriyor: 

gezdirmek uygun olur: İtalyayı ya. mukabil taarruzlanna dayanmak hiç Vazifesini terkederek düşman sa
radılıfl, ruhi haleti ve karakteri ba- bir defa kolay değildir. Bu bir asker fına geçmiı ve Sovyetler birliğine 
kımından ele alalım. İtalya her üç sözüdür, gerçi burada yeri yoktur, dönmekten imtina etmiş olan Sov • 
bakımdan da şu manzarayı arzeder: akla gelmişken söyliyelim dedik. yetler birliğinin Bulgaristandaki or• 
Sakin, çalışkan, ailesine bağlı, itini Elhasıl bütün tahminlerin, naza. ta elçisi Raskolnikofun vaziyeti 17 
gücünü seven, harpten darpten nef • riyelerin, indi muhakemelerin, söz temmuzda temyiz mahkemesi tara. 
ret eden, sulh içinde yaşamayı, IJU • lerin hulasası ve özü şudur: Harbin fından tetkik ve Raskolnikofun ceza 

Alman Casusları 
Fransada Nasll 
Çahııyorlar 

(J3aşı 7 incide) 
sela casus mühim bir işin tari
hini bildirmek için: 
"- Hatırlıyorum, der, o gün di

şlrn ağrı)ordu. Ve filim saatte diş. 
çiye gitmiştim! 

Mesela, bunlardan birisi not 
defterine gündelik hesaplarını 

yazmıştır. Bu meyanda şu keli
meler ve rakamlar nazarı dikka
ti celbetmiştir: 

"Bir kutu kibrit: 45 santim!" 
Halbuki, Fransada, kutusu 45 

santime satılan kibrit bulunma
dığı için, bu rakam üzerinde du. 
rulmuş, ve neticede anlaşılmıştır 
ki, Alman casusu, bu rakamı, 45 
numaralı casusu hatırlamak için 
yazmıştır. 

f ransada son yapılan tevki-
fat sayesinde öğrenilmiştir 

ki, Profesör Jevich idaresinde bu
lunan casusluk mektebinde yetiş
tirilmiş olan casuslar, sır sakla
mak için Fransız ordusunun muh
telif makamlarına ait başlıklı ka
ğıtlardan, damgalardan da istifa
de etmektedirİer! 

Himlerin ve arkadaşı M. Heyd. 
rich'in idaresinde ve riyasetinde 
çalışmakta olan Gestapo teşkilatı 
tarafından çevrilmekte bulunan 
bu dolaplar, bugün, Fransadaki 
Alman sefaretini bile sıkı bir kon
trol altında tutmaktadır. Nitekim 
Gestapo, Alman sefareti içine 
koyduğu telefon tesisatı, ve satın 
aldığı şoförler sayesinde. oradaki 
memurlannı bile daimi bir göz. 
hapsi içinde bulundurur! 

Ylldızellncle iki Yaralama 

Harp Patlarsa Amerika 
Demokrasilerle 

(Başı 1 incide) ı si mahafiline nazaran Rooseveltin 
Amerikallların demokrasi anane • mülteciler meselesini müzakere et • 
lerine tamamiyle sadık olduiunu mek üzere hükCimetler arası komite. 
ve hiç lhr "bitaraflık kanunu" sini eylul bidayetinde Amerika riya. 
nun Amerikan milletinin tabii seticilmhur dairesinde içtimaa da • 
menfaa.tlerine lehtarlık etmesine vet etmesi kararının amili, müşarün
mani olamıyacağını da anlamalı • ileyhin yahudi Alınan rnültecilerine 
dırlar'' diyor. yardım için cihanın alakasını arttır-
Almanlar Ja Amerikanın mak arzusundadır. 

Jemokraailere iltihak Bir çok zevat, bu konferansın ih. 

edeceğini anlıyorlar timal 8 eylulde akdedileceğini söy • 

Paris, 20 (A. A.) - Journal gaze. 
tesinin Berlin muha1'irinden: 

Salahiyettar Alman mahafili, bu 
son zamanlarda muhtelif Amerikan 
siyasi zümreleri arasındaki noktai 
nazar ihtilafları ne olursa olsun, bir 
ihtilaf zuhuru takdirinde bütün A 
merikanın, bilhassa büyük Fransız 

ve İngiliz şehirlerinin tayyareler ta 
rafından bombardıman edilmesi ü -
zerine matbuatta yapılacak hücum -
ve efkarı umumiyede hasıl olacak 
galeyandan sonra, demokrasileri hi
maye ve müdafaa edeceği suretinde. 
ki kanaatlerini asla gizlememişler • 
dir. Alman makamatını bu bahta 
Vaşingtondaki mümessilleri ile bü 
yük Amerika şehirlerindeki konso • 
losluklardan bir g\ına ibhama ma • 
hal bırakmıyacak şekilde mufassal 
ve müdellil raporlar almış oldukları 
intıbaı mevcuttur. 

Amerika)'a 33,000 Alman 
mültecİ•İ kabul eJilmİf 

Vaşington, 20 (A. A.) - Diploma-

ilk Hatay 
Valimizin 

lemektedirler. 

Mesai nezaretinin istatistiklerine 

nazaran Amerika, halihazırda muha .. 

cir celbine dair ve mer'i bulunan ka. 
nunlar mucibince azami mıktarda 

mülteci kabul ettirmek için elinden 
geleni yapmaktadır. 30 haziranda hi. 
tam bulan sene zarfında takriben 33 
bin Alman mültecisi kabul edilmiş -
tir ki, kabulüne müsaade edilen mık
tardan altı bin fazladır. 

Amerikanın muhtelil milletlere 
attığı ta)')'areler 

Nevyork, 20 (A. A.) - Tayyare 
ticaret odası reisi John Jouett, 1938 
yılı zarfında muhtelif memleketle • 
rln ihraç ettiği tayyare ve hava mal. 
zemesi hakkında bir rapor neşret • 
miştir. 1938 yılı zarfında Amerika 
68.209.500, Almanya 27.183.501, 
İngiltere 26.501.340, İtalya 8.121.439 
ve Fransa 5. 725.208 dolar kıymetin. 
de tayyare ve hava malzemesi ihraç 
etmişlerdir. 

Bir Kadın, 
Rakibini 
Öldürdü Sıvas (TAN) - Yıldızeli kazası. 

na 'bağlı Belcik nahiyesinin Uzik 

k~yünden. Ö~e~. oğ.~u Yadi~ar ne-•, Dünkü Nutku 
mırok, aynı koylu Huseyin oglu Be. 1 _ 

Sındırgı (TAN) - llçeli Em&nde. 
re köyünde, bir kadın, rakibini 
öldürmüştür. 

kir Çam Polatı sol kolundan ve ar. A ak 20 (A A) F k 1• Alınan tafsı"lita go··re, H; __ _.. o. nt ya, , . - ev a a • .uuıu•n 

kasından kama ile yaralamış ve ya. de murahhas Cevat Açıkalın Anka • ğl~ Mehmedin karısı Emine, ayni 
kalanmıştır. raya hareket etmiş, İskenderun is • köyden Mehmet Uysal ile sevişir ve 

Yine Yıldızelinin Reşadiy·l ma. tuyonunda vali, eski konsolosları • gizlice münuebatta bulunurmuş. 
haıı..tnden ISeld,r qllu Q~ ~~ .. ıua.-~_.---.-....-.-..._..:uı..a+--~ ..._. 
fın:K ve oğlu Mehmet Oztifrk:kom- erkan, parti. halkevi, belediye baş - Fatma, geceleyin Emineyi Dökmen. 

şulan Hüseyin Yurdu yaralamı~ ve 

adli~eye verilmişlerdir. 

Çeımede Büyüli 
Orman Yangını 

İzmir, (TAN) - Çeşmenin Kadı. 

ovacık köyü civanndaki Oynatan 

ormanlarında yangın çıkmıştır. Yan. 
gın on bir saat devam etmiş, sefer. 
ber edilen köylüler, ja.-ıdamalar ta
rafından ateş güçlükle söııdürülmü~ 
tür. Zarar hayli mühimdir. Yangın, 
12 yaşında Osman adında bir çoba. 
nm yaktığı ateşten çıkmıştır. 

Karııyaka ile Yamanlar 
Arasında Havai Tramvay 
İzmir - Veremle mücadele cemi

yetinin Yamanlardaki kampının ıs. 
lfthı dütünülmektedir. Bu maksatla 
cemiyete villyet, C. H. Partisiyle, 
belediyenin yardım edeceği anlatıl. 
maktadır. İstikbale alt bir proje ola· 
rak, Karşıyaka ile Yanıanlar kam. 
pı arumda bir (Telemerik', havai 
tramvay yapılmuı da ileriye aüriil
mektedir. Bu takdirde Yamanlar da. 
ğı yalnız yazın gezilen bir yer ol
maktan çıkacak, kış sporhn için de 
mükemmel bir ıaha halini alacak
tır. 

--0--

Macarlstandakl 
Almanların Talepleri 
Budapeşte, 2 O(A.A.) ·- Macaris 

tart Almanlarının vaziyetlerinin Al
man teşkilatlarına Dahilife Nazırı 
ıaraf ından verilen müsaadeler üze
rine kati surette halledileceği zan
nolunmakta idi. Fakat bu gün bu 
müsaadekarlıkların Almanları tat
mine kafi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Filvaki (Magyarorsza.g) gazetesi, 
ISalatouszouted'da yapılan bir top
lantı esnasında Almanlaı·, 13 noktada 

yeniden bir takım mutalebat derme. 
yan etmtılerdir. 

Bu mutalebat, !dart muhtariyete, 
Alman muallim mekteplerinin açıl· 
masına ve parlamentoda ~nditerinin 
daha geniş mikyasta temsil edilmeıle-

kanları tarafından uğurlanmıştır. kolu mevkiinde uyurken görmüş, 
Antakya 19 (Hususi) - Vali Şük- hemen üzerine çullanmış ve Emine. 

ri1 Sökmenıüer, Belediye tarafından yi boğarak öldürmüştür. Fatma, tev· 
şerefine verilen ziyafette, söylediği kif ~thniş ve suçunu itiraf etmiş. 
bir nutukta ezcümle demiştir ki: tir. 

--sayın Hataylılar, bundan 19 yıl --o-
evvel Hatay anavatandan muvakka.. Namaı Kılarken Yurdular 
ten ayrılırken bütün Türk milleti gi. Ceyhan _ Gapra köyünde, köyün 
bt benim de bir inanım vardı. Bu i · ileri gelenlerinden İsmail, kendi e
nanımın doğruluğu bugün aranızda vinin avlusunda yatsı namazını kı -
bulunmaklığımla tahakk~ etmiftir. 1arken, meçhul eller tarafından ftze. 
Hatay topraklanna vardıgım andan rine 8 _ 10 kurşun sıkıltnıştır. ls. 
itibaren çok muhterem Hataylılann mail, 3 _ 4 kurşunun isabetiyle ya. 
Ebedi Şef Atatürk~n. aziz ~a~ıraları. ralanmıştır. Fakat yarası pek ·ağır 
na MilH Şefimiz büyük İnönüye ve değildir. Miltecasirler aramlmakta. 
Cümhuriyet hükCimetine çok derin- dır. 
den bağlılık tezahüratına bizzat ta • 
hit olmakla bahtiyar oldum." 

"Arkadaşlar, lnCJillz Filosunun 
Hatay valisinin Türkiye cümhuri. 

yetinin diğer vuayetlrine memur e • Akdeniz. Manevrası 
dilen valilerden hiç bir farkı yoktur. (Başı ı incide) 
Cümhuriyet hükt'.'ırnetinin her valisi 

ve Fransız tayyareleri ile dostluk u
vatanı en yüksek saadet ve refaha u-
laştıracak umdeleri tatbikle mükel- çuşları bahsinde müsabakaya giriş. 
leftir. Ben de burada vazife görür - mek için bugün çok daha mühim iş. 
ken bu umdelerl tahakkuk ettirmekle leri vardır. Fakat lüzumu takdirinde, 
mükellefim. bizim tayyarecileriınizin daha çok 

hızlı ve daha çok uzağa uçabilecekleHataya kuvvetli bir iman ve it. 
ri ve her sahada umumiyetle daha minanla geldim. Eğer siz bana yar - .. . . .. . . 

d ed · lb" l" v. il Hata k çok muhım ışler gorebıleceklen mey. 
ım ersenız e ır ıgı e yı pe ,, 

yakında örnek bir viliyet haline ge. dana çıkacaktNır. t N h • ht 
t . · 1 v Dresdner eues e ac rıc en 
ırmış o acagız. Al t 1 · · 

Hatay vilayeti hududuna girdi • ~gazetesi ishe, ma;: ~yyare er~~n 
ğim andan itibaren beni müteessir e. ayni şeyi emen er gun ~apm a 
d n bi t k h b 1 kul ~ .1. olduklarını kaydeylemektedır. e r a ım a er er a6ıma ı ış-

ti. Dünya bilmelidir ki cümhuriyet e- 1;111111 TAN Gaıeteıl 1111~ 
suları bütün vatandaılar hakkında 5 A : 

seyyanen tatbik edilecek\ir. Bir ta - 1 ilan Fiyatları ~ 
kım vatandaflann böyle §erefll bir 1 -.o--- ! 
günde güzel Hataydaki yuvaların İ y inci S f nfimi 400 ~ 
terkederek uzaklaımak arzusuna ka- ! ay a sa = 
pılmaları beni cidden büyük bir te- : 2 ı ı ı 250 : 
essüre sevketti. Bunlar her halde i 1 ı ı ı 200 : 
Türkiye cümhuriyetinin en yüksek w 4 , 1 1 100 5 
medeni bir idareye sahip olduğunu tç soytolardt1 1 60 § 
kavrayamaınıt kimselerdir. ~on ıayfa • 40 5 
Bütün Türkiyede vatandatlar için Dlkk_at • !5! 
hürriyet ve cümhuriyet kanunları • = 
karı11mda iatianasız muaavat hak o- t - 1 ıantim: gazetenbı fnce i 
larak tanınmııtır. Bir takım tahri • yazıslle 2 satırdır. : 
katla güzel yuvalarını terke kalkı • 11 ~ - tlanlann fiyatı gazetenin ! 
şan vatandaşlara acınm. i tek sütunu üzerine hesap- § 

Hata)' Vali Muauinlili i lanmıştır. : 

nun bunun keyfi ve ihtirası için öl - manivelası Berlinin elindedir. kanununun 219 ve 320 inci madde-
şak b. v N l s ı· · sa terı"le 21 teşrın· isani 929 tarihli ka"' rine, yani parlamentoya 15 mebus meğe tercih eyleyen yumu ır e asyona osya ızma, ın n -

millet. lık dünyasının karşısında büyük bir nun hükmüne tevfikan <kanun hari- göndermelerine müteaUik bulunmak. 

Ankara, 20 -Tan) - Hatay vali §'t - Kalın yazılar da_ gazetede S: 
i 1 . .ıw •· f ·· d.. - kapladığı yere gore santim· : muav n ı15.ne nu us umum mu ur • : 1 •1 rıtil := 

lüğti şube müdürlerinden Akif tavin !1111n~11~;.;,~~ın•nnnrm11uu; 
Boyle bir milleti mahiyeti meç • imtihan geçiriyor. ci) addedilmesine hükmedilmiştir. tadır. edilmiştir. • 
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Istanbul lklncl lfl'8 memurlutun-
dan: 

Müflis Biyanki Alfredo masasına. 

plen alacaklı Nikoli PoJihroninin 
istediji 141 lira 61 kuruş senede ınüs 
tenit olduğundan 6 ıncı sıraya kayıt 
ve kabulüne ve sıra deftennin diızel
tilmesine iflis idaresince karar ve
rildıği ilin olunur. (19352) 

Sahide iv 
Küçükpuarda Karüo1 sotalı Uç 

DJ!hraplı cami MUlluklar karfWnda. 
kl Puarçetme sok• 8 numaralı me
tin kAF, aç oda, aeDif mutbah, tatb 
1U tulumba, lJd heli, tef)lllitı mü
kemmel, hale Uç da'dk•hk mesafede 
aJda on bet Ura kin ,.ıtrlr bir ev 
mütuen 1300Umya1Atılıktır. Talip. 
lerln a)'Dl evde l8ldblDe muracaatla· 
rı .• 

t4rar ,.,a.n 11Mtahk1an mltıeh .... 
~ YıJdJS lllnemam kal'llSI Lek-
1• nerllm811. rattrleN oaruız. 
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fJOYOK EL 
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ıs 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet 

V tinden: 
Bu yıl, Leyıt Tıp Talebe yurduna alınacak ı,tebenln kabul şartlan 

~UUlaLU.U., 
11Bvnkı tam ve prt1an haiz olanlann kayıt muameleleri, dilekçelerin 

ahldıjı tarih sıraına ~ derhal 7apılaca~ Willclileriıı U!Mntnda 
müncaatlan lizımdır" 

1 - a "P. C. B. unıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derece. 
sinde oJdutu Maarif VUAletince tudik edilmiş mekteplerden pek iyi ve 
iyi deNC9de mezun OlmUf, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak, 

b) Diler sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmlf, ;yaban. 
cı dil ve aak•Wı: fmtilumlannı vermiı olmak, 

2 - İıtekll1arbı bütün evrakını tamamlamıf oldutu halde, 30 91161 
1939 tarihine bdar dolrudan dolruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet V• 
kiletine müracaat etmeleri IUundır. Noksan nrak ile gelen dilekçeler 
muaJlıeleye konulmıyacaktır. 

Gönderilecek evrak fUD]ardır: 
A - Turkiye CimhuriJ.U tebaasından oldqunu blldlren nüfus 

h6vi7et eüldam uh, 
B - Mektep P...._IMlinin ub "imtdwllaruıı tamamen bitir. 

dikleri halde pbadetnamelerlnin tudik muam•Jeıd aecikmif olanlar mek. 
tep müdOrlülünun ayni zamana• mezuniyet cleNc9Binl de gösteren fo
tojrafh ve rmmi mühürlü bir veeikuuıı göndenıceklerdir." 

C - Okudukları mekteplerden almmış hüanühal vaiakası, 
D - Müteha...ıan tam bir butahane heyetinden, bMılmıf orııeat

ne u7pn ve u.tünd• tucttkli fotojrafı bulunan bir llbhat raporu. "Bu 
r11poru hastane bapbiplikleri zarflıyarak üstbtl mGhtlrllyecek ve il. 
ıeJcli tarafından mühürlü zarf halinde olarak ıönderilecektlr." 

İıbu muayeneler Ankara, Sıvu, Erzurum, Diyar~ır, Haydarpap 
Nümune hutaneleri, İstanbul Çocuk haatanest, İzmir, Bursa, Konya, 
Adana Samsun ~emleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda mua
yene olm•mak için bu lıutanelertn bulundutu vllAyetin Sıhhat ve İçti. 
mMi Muavenet müdurlükleriııe jetelsm_. bimt müracaat ecleceldeıdir. 

J: - Önıell ....... ~ Jtfoterllkge tuc;ltlrJt bir tuhhfH .. 
nedi "bu MDet istekli tarafmdan &1Dell tanzim ft lmu edu.o.t ve altı, 
knellncle '6rildlll veçhlle .keflll tanfa't'a a. aJW ve tmnamen 
yazılarak imzalanacaktlr." 

I' - .f .bl boyunda altı tane fotolJ'afı "cepheden alınmıt ve ince 
kllıda buılmıı olacak." 

3 - Yqlan 22 yi eeçkir bulunanlar, "yurtta okumaya ve ileride 
mec"buri hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalıjJ veya arızuı 
olanlar kabu\ edilmezltr .. , 

4 - İltüU1erln gönderdiği dilekçe ve vesikatann veklletçe alındı. 
ğı ac:lNaleriae bllcilrlJdlll ıtbl kabul edilip edllmedlldert de yine adres. 
lerine ayrıca bldirilecektir. 

· Taahhüt Senedi Orneji 
Le~U Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek her han&i bir Tıp fakül. 

tesinden tabip olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, yurtta 
pçirdftim zamanın "tatiller de dahil" üçte ildsl kadar bir müddetle 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek'1etinhı lüzum ıörecett mahallerde 
hizmet lfaam kabul etmediilm "1• mua,,._ müddeti bitirmeden hlz.. 
meti terk qledllJm takdirde yurtta benim için Al'folwwı paranın iki 
katını ödemeli ve tıp tahsilini terkettljim ftJa llhhl Hbepler cbpada 
fakülteden daimi olarak çıkanldıtun. yahut yurtta bir seneden az bir 
müddet kalarak yurdu terkeyledilfm takdirde benim için sarfedilmlf 
olan parayı tamamen ödemeli ve bu taahhüt 1enedi mucibince benden 
istenilecek paralar için ödemek mecburiyetinde oldulum tarihten itiba. 
ren yüzde 8 faiz yurutulmesinl ve 2,000 ayıh kanwaan dijer cezai hü. 
kumlerfnin de hakkımda tatbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih lkametailı Aclreai 
Yukarda adres ve huvıyeti yazılı olan • • • • • • ın bu ta. 

ahhutname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yala 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
ts+.abMI l111nlyet Sanclıiı Dlrektlrllil•cl•• : 

Bayan Vitlehemfn 21127 hesap No. sile Sandığımızdan aldıjı (500) 
1ı .... , ... ı .... ~. L:...lü....:. .ı.. ........ .ı, it"'\~ -up vcı.cic~~-borcwıu vermediiin
den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun <'6 cı madde
sinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması lcabeden Adalarda Hey. 
beliadada eski Set yeni Toprak en 7eni HasyunUI aokajında 10 pafta 
49 ada 2 pal'lel ve 2 k&pı No~ lu ahpp bir evin tamamı bir b&1çuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuttur. 

Satıt tapu r;icU kadına göre 7apıbİıaktadır. Arttırmaya 
girmek lstlyen f212) lira pey akçe9i vencektir. Milll ~ala. 
nmızdandan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bırllml!t bü· 
tün verlilerle belediye resimleri ve ı.nau19 riiaumu borçluya alt. 
tir. Arttırma prtnamesl 215.7.939 tarihinden itibaNn tetkik etmek iate. 
yenlere sandık hukuk f.§lert servisinde açık bulundurulacaldır. Tapu ıicil 
kaydı ve sair lflzumlu lzahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttımıaya ıirmif olaıılar, bunları tetkik ederek •tüıia çıkanlan PY· 
rlmenkul hakkında her 1871 öjrenmlt ad ve itibar olunur. Blrhıci arttır
ma 3.9.939 tarihine müsadif sah g(lnü Cağalollunda klln Sandı
jınuzda uat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
mesi tçin teklif edilecek bedelin terclhan alınması icap eden gayrimen
kul mükellefiyetile sandık alacatmı tamamen geçmif olmuı prttır. Ak
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 20.9.939 tari. 
hine mOudif çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte aon arttırması 
yapılacaktır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde birakı 
Jacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alilradarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve muarife dair tddta
lanm i16n tarihinden itibaren yirmi &ün içinde evrakı milsbltelerile be
raber dairemize bildirmeleri lbımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıf bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla mal<ımat almak fstfyenlerın 937 32: 
dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu illn olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan atman gayrimenkulü ipotek ga.tennek 
lstlyenlere muahmıninlerimizln koymUf olduju kıymetin yüzde 40 ım 
tecaviız etmemek üzere ihale bedP.linin Yansına kadar borc vermek su. 
retiyle kolaylık göstermektedir. (5442) 

Kan•ıı Km Lisesi Dlrektörliiğünden : 

Cinsi Azami kilo Kuruş tahmin 
mıktan bedeli 

K. S. 

llk teminat 
L. 

Bedeli 
K. 

Ekmek 25000 9 50 178 25 
Kandilli kız !ilesinin senelik ihtiyacı olan yukanda mılctar ve mu

hammen fiyatla ilk teminatı yazıh ekmettn 17. VIL939 puartesi günü 
saat 14 te yapılan açık eksiltmesine istekli çıkmadıtmdan 10 gün uzata. 
tarak 27 temmuz 1939 perpmbe günü ... t 1.f te İltan1*lda Beyoilu ts.. 
tiklil caddesi 349 sayılı bluda lileler muhaaebecilliJncle toplanan okul 
tom•yonunda açık ebiltme ıuntiyle ihalesi yapılaoakbr. 

İsteklilerin 1939 yılı TicaNt oduı veailrıuı ve tem•nat makbuzu ile 
beW aiin ve saatte komisyona plmeleri. Sartnameler okuldan eörülüo 
bpnllir. (M08) 

için üç yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 lira. 
ya ve iki katını ödemek mecburiyeti hasıl olduilJ takdirde 3,600 liraya 
kadar parayı, faizle bE:raber, borçlu • • • • • • ile birlikte müteselsil 
kefil ve müşterek müsteselsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim 

Kefilin Adresi 
(5423) 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Y klletinclen: 

Çorum Leyli, ve fstanhul nehari Küçük Sıhhat Memurlan mektep. 
lerine abnma sartlan tunlardır: 

1 - Turldye Cümhuriyetl tebaasından olmak ve yap 18 den aşaıl'ı 
ve 26 dan yukan bulunmamak "Yirmiden yukan olanlaı1n askerlikle 
ilişiği kalmamış olacaktır,,. 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak ''Lise sı
nıflarında bir veya ikı •ne fazla okumut olanlar tercih edilecektir. 
Bunlarla kadrÖ dolmadığı takdlrdeorta dereceliler de alınır,,. 

3 - İstekliler, but6n evnlnm tamamlamıı oldulu halde, dilekçe
lerini 15 Eyliıl 1939 tarllıine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve Ic;
timai Muavenet V<".kaletine, İatanbul mektebi tçla İltalıbul Sıhhat ve 
içtimai 'Muavenet Mudiırlüju vmta17Je mektep müdürliijüne gön· 
derecelderdtr . 

.. Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacaktır.,, 
Gönderilecek evrak fUDlardır: 
A - NüfUI huviy.ı cüzdanı aslı. 
B - Oııta mektep tehsdetıwnni Uh, "Daha fala o1mmut olanla. 

nn f9badetname ile birlikte tahlil müddetlerlnl tuclik eden resmi ve. 

ıika,, • 
c _ Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, buılımt örneğine 

uygun ve uatünde tuc:hJıll fotolrafı bulunan bir lıhbat raporu. "Bu 
raporu Hastane baştabiplikleri ~yarak a.t~il m~ürll~ek ve 
istekli tarafından mühiırlü zarf halmde olarak gonderılecektır.,, 

işbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpap, 
Ntimune Hastaneleri; İstanbul Çocuk hutanesl; tzmlr, Buna, Konya, 
Adana Samsun r.femleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu 
hastan~lerin bulundu4u Vi!ayttlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü. 
di.ırluklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D _ Çıktıkları mektepten veya mahalll polisinden alınmış hüsnü.. 

hal kagıdı, 
E - 4, 5 x 6 boyunda üç tane fotoğraf 11cepheden alınmış ve ince 

kagıda basılmıs olacak,, 
4 - Çorumdaki I..eyli mektebe glrmt!k istlyenler bu vesikalardan 

başka bir de aşağıda ömeti yazılı, Noterlikten tasdikli taahhüt senedi 
vereceklerdir. 

Taahhüt Senedi Ömeii 
· Çorumdaki Leylı J\üçük Sıhhat Memurlan mektebine alınarak tah. 

sil edip mezun olduğumda. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 
tayin edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeji ve bu hizmeti kabul et
mediğim veya kabul ed'p te muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım 
ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdir
de benim için sarfedilmis olan parayı tamamen ödemeği ve bu taab. 
hüt senedi mucibince bendt'n istenilecek para için ödemek mecburi. 
yetinde oldutum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve 
taahhüt eylerim. ~ 

Sarih lbmeqili Adreai 
~ wcanaa aaıw ve hüviyeti y~ olan : : : • : : : ; m bu taah

hütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduju her ders yıh 
için İki yiiz lira olmak üzere bütün tahall müddeti için ceman 400 
liraya kadar parayı, faizile beraber, borçlu • • • • • • • ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek miltelet.ll borçlu llfatl7le öcieJR•l.im. 

ltefilin Adl'e8i 
,. (5428) ~ 

lapall Zarf Uı•llyle lkıll+.e lltnı. 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: "Kastamonu Viliyet Mll'kulııde U.. 

p&\16'0DU Orta kılım lllfUt bakiyesi. 
T~ eclllen bedel 62026 lira 77 kuruftUI'. 
2 - Bu ife alt prtnameler ve evrak ıwılardır: 
A - Bkalltme prtnamesl, 
B - Mukaveı. proje.ı, 
C - Bayındırhk işleri gene] tartnaın-1, 
D - Te1viyei türabi;ye, fOSe ve khp lnpata dair fenni prtname; 
E - Yapı işleri umumi fenni f8rlnameai, 

F - Elektrik tesisatı hakkında umumi fenni prtname 
G - Hususi şartname, 

H - Silsilei fiat cetveli elektrik t~ıuıh 1rP.1dfn.-mMi 

l - Proje, 

İstenilen bu şarınaıneıerı ve evrakı Ankara, Iltanbul ve Kastamonu 
Nafıa Mudurlülderinde tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltme 11/3 939 tarihinde Cuma ıünü Aat 15 de Kastamo. 
nuda Nafıa Müdtırlüğü Dalreainde J&pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uaulile ,apılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebllms için J8tekllnln 3851, Ura 34 kUl'Uf mu.. 
vakkat temlnut venr.eai, bundan bqb aplJdald v•lkalan haiz olup 
gösterme.t lazımdır. İhale aününden lektz sOn evvel Kutamonu VL 
layetine müracaatla bu lfe benzer it yapımı oldutuna dair vesJka ib. 
razile bu ebiltmeye pbllmek tçln alınacak ehliyet vellkuı. 

939 sen.ine aft ticaret odul veaikuı, 

6 - ~ mektuplan 3 6ncQ maddede JUıh Aatten l uat evvelf
ne bdar Nafıa Müdilrlütüzıe getirllent ebiltme komllyonu reisli. 
ğine makbuz m.ulcabilinde v~rilcıeektlr. Po.ta ile pderllecek makbuz. 
lann nihayet 3 üncü maddede yuıh ... ._kadar p1m1f olması ve dı' 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıf olmuı ıt11rndw. Postada ola. 
cak geclkineler kabul edilmez. (5338) 

Demir ı·· .. lnaaatı owu 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Balık~ir vnıyetinde Bahkeltr. Kepeut yolundaki "Simav. VP 

'•Kille,, kopriılerinin Demir ve Betonarme olarak yeniden inşc:ıatı 
"92.500,, lira keşif bedeli üzerlııdn kapab zarf usullle ek3lltmeye çı.. 
karılımftır. 

2 - Eksiltme: 519/939 tarihin• mtlladlf Salı günü saat ·•1a, da Na. 
fıa Vekiletinde Şoee ve Köpıiı!er Reiallll odasında yapılacaktır. 

3 -. Eksiltıne ,.rınamer. ve buna müteferri diğer evrak "463., ku. 
rq mukabilinde adı geçen ftelslilı:ten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir isti· 
da ile Nafıa Vekiletlne müracaatla bu gibi in§Utı yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesikası almalan lizımdır. 

5 - Eksiltmeye f{irecekl~riıı dordıincü maddede bahsedilen vallka 
ile 939 senesine ait Ticaret Odr.ıı vesikasını ve "6875,, liralık muvak. 
kıt tmlnatlarını havi oJaı ~k 2490 sayılı kanunun tarif atı flairesinde 
hazırlıyacakları kapat: zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bır 
saat evveline kadar Komısyon Reislieine makbuz mukabilınde verme. 
leri 18zımclır. (3124) Cı>298) 



12 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman Amenajman işlerinde kullanılmak üzere: 
200 adet pergel takımı 
200 ,, Dublu desimetre, 
200 - Mail mesafeyi ufka tahvil cetveliJ " 200 " Mıkyası hendesi, 
200 . Çelik şerit, 

" 200 . ,, 45 derecelik gönye, 
200 

" 
60 derecelik gönye, 

200 ,, Minkale, 
200 " Mira, 

1000 ,, Ormancı kom pası, 
200 ,, Tecessümat burgusu. 
100 ,, İrtifa barometresi, 
50 ,, Pilimimetre, 
50 ,. Dürbünlü plançete, 

satın alınacaktır. 

Bu alat ve edevatı vermek isteyenlerin son tadilatı gösteren katalog
lar ile cins ve nevi, fiyat, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklü 
mektuplarını 1-8.1939 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde te
Ş:?k~ül eden komisyona getirmeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri 
7. ağustos - 1939 saat 10 da teklif eyledikleri alat ve edevattan birer nü. 
mune ile bunlar hakkmda -her hususta izahat verebilecek bir mümessil 
bulundurmaları lazımdır. (2937) (5098) 

P. T. T. Levaiım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için elli bin metre çift nakilli kurşunlu kablo ka. 

palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel 6000, muvakkat temina t 450 lira olup eksilt

mesi 2!>/Ağustos/939 Salı günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki Satınalma kmoisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mcktubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflannı o gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P . T. T. Levazım, İstanbulda Kınaciyan 
Hanında P. T. T. Ayniyat Subesi Müdürlüklerinden bedelsiz olara11 vc-
rielcektir. (2722) (4831) 

"Zevcim Gözlerine 
İnanmıyordu ,, 

ve 10 yaş daha geng 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 

MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu adeta bir harika.,, di
ye söylenmekten kendisini alamı

yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor. 

Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında 

buruşukluklarım vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce ilerlemiştl Bugün 

bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
\'e-?leI"mm cıroımı-ntKam~ ey n:\11· 

yorlar. Her akşam yatmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 
Tokalon kremini kullanırım. Terki· 
binde Viyana üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif ve 
"Biocel,, tabir edilen cazip ve kıy
metli gençlik cevheri vardır. Gün
düzler için, Beyaz Renkteki Tokalon 
kremini kullanırım. Cildi beyazlatır 

TAN 

Akümülatörlü 
ev ve otomobil ıçın gayet kuvvetli 

RADYOLARIMIZ GELMISTIR 
l 

Teşhir 've sahş salonu: 

Galata, Karaköypalas No. 16 

TRHTR
HURULRRORll 

ku,tulunuz 

i' AGARAN 
SAÇLARA 

~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ve yumuptı~ Ve bütün ~yah ben 

1 
!eri giderir ve açık mesameleri sık-

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermavesi : 10010001000 Türl< 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira . 

ikramiye Verecek 
Ziraaf llnnknsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ctşağıdakı 

plfınn göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 
4 

40 
IOO 
120 
l60 

Adet .. .. 
.. 
" .. .. 

ı .oo o Lirah' 4.ooo Lira 
500 n 2AOO . ,, 
250 ti J,000 .. 
101) ,. 4,000 " -... 

" 
5,000 ,, 

40 
" 

4,800 " 2U 3,200 . 
" r 

1 laştırır. 

Mühim ilan 
Hastane, kışla, mektep, otel 

ve lokantalaFın yemek pişirme 

ve sıcak su ihtiyaçlarını temin 
eden, 

Alanya mutfak ocaklarının 
son modelleri piyasaya çıkarıl

mıştır. Yeni tertip edilen kata. 
loglarımızı isteyiniz. Beyazıt, Ye
niçeriler, Tramvay caddesi No. 

1 

saç boyaları saçların tabii renk- A 

!erini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh-' 

hi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

1
114 ALANYA yemek ocakları ve 

1 soba imalathanesi. 

~ - Sahibı ve Neşriyat Müdiirü Halil Lfitfü OÖRDÖNCÖ. Gazetecilik ve 
Ne.,rivat T L. Ş. Basıldım \'er TAN Mathaııo;ı 

1 L BEYOÔLU - İSTANBUL 1 

ı- Sultanahmet: Bölge Sanaf Okulu Arttırma. Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

Cinsi Mıktarı M. Fi.Eksiltmenin İlk. Te. Şekil 

Marangozluğa 

mahsus muhtelif 

L. Kr. T. G. S. 

alat, edevat, ve . 
malzeme. 47 kalem 1588 24 27-7.1939 
Tesviye ve de -
mirciliğe mahsus 
alat, ede\'at ve 

Perşembe 

saat 15 

Malzeme '62 kalem 2309 09 
109 kalem 3897 33 

Li. Kr. 

119 12 

173 18 

Açık ek
siltme 

Sıvns bölge sanat okulu için satın alınacak olan 109 kalem muhte
lif aıat, edevat ve malzeme şartnameleri dairesinde eksiltmeye konul
muŞtı:r. 

1 - J<;ksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği 

binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saati, muhammen. fiyatı ve muvak
kat garanti mıktarı yukarıda gösterilmiştir. 

3 - istekliler ticaret odasının 1939 yılı vesikasını ibraza mecbur. 
durlar vekaleten girecekler musaddak vekaletnamelerini de getirecek. 
}erdir. 

4 - 109 kalem alat, edevat ve malzemenin cinsi, mıktan ve evsafı 
mektepte mevcut şartnamelerinde yazılmıştır. İstekliler mektebe müra. 
caatla şartname alobilirler. · · 

. 5 - Marangoz ve demir işleri eşyası ayrı ayrı şartnamelere bağlı
dır. İstekliler ikisine birden veva avrı avrı muamele yapmakta ser. 
besttir. (4995) 

. 

t s tanbul · ı,ıediyesi 11,~nları 

Temizlik işleri arabaları için alınacak boya açık eksiltmeye konul. 

muştur. İhale 7; B1939 Paznrtesi günü saat 14 de Daimi encümende ya. 

pılacaktır. Muhammen bed<!li 50Z lira 50 kuruş ve ilk temimıtı 37 lira 

69 kuruştur. Şartnr.nıe Zabıt ve l\Iuamelat Mudürlüğü kaleminde gö. 
rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihııle gii-

nü muayyen saatte daimi cnciimcnde bulunmaları. (5450) 

* 
İtfaiye için alına~ak 4 adet pompalı kamyon 2 adet su tangı ve 2 

adet arabasız motopomp krıpn!ı, zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ihale 

7 / 81939 cuma günü saat 15 de Da.imi encümende yapılacaktll'. Muham. 

men bedel 33,700 lira ve ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. Sartname. 

si istanbııl bclcdiyl•si İtfaiye müdürlüğünden 87 kuruşa alınabilir Ta

liplerin ilk temınat makbuz \eya mektupları ile 2490 numarab kamı. 

na göre hazırlıyacnkları kap::ıiı zarflarını ihale günü saat 14 de krıdar 

İstanbul belediyesi daimi enc-iim<:nine vermeleri. (5243> 

,--------------------·--------·~ inşaat Ustabaşı Aranıyor. 
Bilhassa şimendifer inşaatında tecrübe sahibi inşaat usta başılaıına 

ihtiyaç vardır. Taliplerin acele vesika suretleriyle <A. T.) harflerile 
fst. 176 P,osta kutusuna ' tahriren müracaatları. 


