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GÜNLÜK SIY•SI HALK GAZETESi 

1 D E A L B 0 R O 
Bu kitap bUrolarının it çıkarma kudretini arttırmak lıteyenler 

için kıaa, fakat amel! bir kitaptır. O ılze az masraflarla çok tı 
naaıl çıkarılablleeeğlnl göıterir. Fena ve yanlıt bUro uıullerl 

yUzUndtın geri kalan, hatuı zarar eden veya batan mUesaeıeler 
aıyılmıyaeak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllorl kurtarmak için 

yuılmı,tır, Fiyatı 60 Kr. 

· MiLLi SEF iN ZIY AFETi 
~.İ Maarif Şiirasın 

• · lltif at Ettiler 

SoUa: Yatıyle fehrimizi şereflendiren Kral Karol. Sağda iistte: Veliaht, Valimizle beraber. Altta:-Romanya Sefareti bahçesinde. 

RUMEN KRALILE VELiAHD.I GELDiLER 

Kral Karaya ıkmadı1-=-y~;;~;;;-··-· 
İngillereden 

Prens Boğazda Gezdi ·~ :e~iul~~=~ 
1' ---'--, •• (•'.lo.···ı .. t rıııuu- 1 

tngiliz • Sovyet 
Müzakereleri 

-voı. c muuenK Komanya 1'ralı Majeste 1'arol 11 ile Veliaht 
Prenı Mitel dün ayrı ayrı yollardan şehrimize gelmitlerdir. Kral 
Karol, Lucieful yatıyle Romanyadan öğleye doğru gelmi9, Pren• 
MiteI de teyzesinin düğününde bulunmak üzere gittiği ltalya-

y U J G dan dün sabahki ekspresle Sirkeciye muvasalat etmi9i:ir. Knl ve 
· azan: oy · eorge V l"aht h "' k l l d P ~ · E ki l ·r B kü" e ı usuaı surette arfı anm19 ar ır. rens Mışel öğle .üzen 

• ngı ız Qff)e ı yatta pederine mülaki olmu9, akşama kadar yatta kalmı9tır. Ma-

.1 ngiliz - Sovyet müzalie- ~est~ Kral kendisi~i ~stik~al. eden Val~ ~-utfi _Kır~~rı. y0att~i da. 
relerinde kim kimi al- ıresınde kabul etmıftir. Lutfı Kırdar buyuk mısafınmızı 9ehır na

Clatıyor?Bu müzakereler dört mına aelamlıyarak beyanı hoşamedi etmiştir. Majeste, Valimize 
a:ydanberi devam ediyor. memnwıiyetini bildirmiş ve 9ehrin bulunmaz güzelliğinden 11k 
Sim.diye kaClar kati ve müs- (Sonu: Sa. zo, sü. 2) 

bet bir neticeye vanlamamış 
olınasıru izah güçtür. Çünkü M .. h . K . 
hiikfımet ricalinin beyanına 
göre mühim meseleler hafta- u 1 m a, a ~ 
larca evvel halledilmiştir \'e 
teahhura sebep olan nokta, 
teferruata ait meselelerin tef
sir ve t.atbikına dair olan nıad 
del erdir. 

O kadar zaman k'ayoe'ôil
miştir ki, adeta bu müzakere
lere taahhütlerimiz yüzün
den düştüğülnüz müşkül va~ 
ziyetten kurtulmak için bi
zim başladığımız unutulmuş 
gibidir. 

Amerika Japonya ile 
l:icaret Muahedesini 
Feshe Karar Verdi 

1 Vaşington,- 27 (A:A.) - Roosevelt 
ve Hull, dün verdikleri bir ıtararla, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Ja. 
ponya arasındaki 1911 ticaret mua. 
hedesini ilga etmişlerdir. 

cial Ncws gazetesi, iyi habt:r n. 
lan mahf111erden edindii!i ma
IUmata atfent aşağıdaki ınaJU. 
matı ne~retmektcdir: 

Prens Pol'ün ziyareti iizcri
ne, Yugoslavyaya tesJihat krc. 
disi aÇıJması hakkındnki lp.ticlni 
müzakereler terakki gfü;termiş
tir. Verilen rakam, müttefik o. 
lan Roman~ a ve Polonyaya ve
rilen miktardan fazla göziik
mekle beraber, 44 milyon 1ngi
Iiz lirasıdır. 
Diğer taraftan Bnl~aris{:ınla 

da müzakereler cereyan etmek
te ise de, bu memleket için der
piş edilen rakam pek kiki.iktiir. ................................................. ._. 

MOSKOVA 
Gör.üşme/eri 

~ Neticeleniyor 
Londra, · 27 (Hususi) - Moskova. 

da Y~pılacak . ask,eri konuşmalara 
İngiltere namına iştirak etmesi bek. 
lenen' İngiltere denizaşırı kuvvetleri 
timumi milfettişi General İronside, 
bugün kral tarafından kabul olun. 
muştur. Londra diplomatik mahafi-

B u müzakereler geÇen nisanda 
Polonya, Romanya ve Yuna. 

nlstana verdiğimiz garantilerin neti
cesidir. O vakit Başvekil, kendi er. 
kanıharbiyemizle, veyahut impara. 
torluk müdafaa komitesile istişareye 
lüzum görmeksizin, bu Avrupa mem
leketlerini Alma~yadan gelecek her 
hangi bir hücuma karşı garanti et.. 
miştir. Bu garantileri nasıl yerine 
getireceğini de şimdiye kadar asker. 
lik işlerinden anlıyan hiç kimseye 
sormağa lüzum görmemiştir. Hatta 
bu suali kendi kendine de sormamış.. 
tır. Sormuş olsaydı bile, coğ~~fi va
ziyet şöyle dursun, sevkulceyşi vazi
yet hakkında hiçbir fikir sahibi ol
madığı için, bu sualine cevap vere
miyecekti. 

1911 Amerika - Japon ticaret mu. 
ahedesinin feshini. evvelce ayandan 
VaQ.denberg meclise yaptığı bir tek. 
lifle istemişti. Ayan meclisinin hari
ciye encümeni ise bu teklifin müza. 
keresini hafta sonuna bırakmıstı. 
Fakat Roosevelt ve Hull'i.in verd,iği 
kararla, fesih hyfiyeti bugünden ~
tibaren meriyete girmiştir. 

li bu konuşmaların hemen başlamak 
üzere olduğuna ve siyasi konuşmalar 
la muvazi bir surette ilerliyeceğine 
kanidir. Fransız mahafili de ayni ka. 

- naatteoit=:"' 

Halbuki bir mektep çocuğunun 

Atlasını acıp baksaydı, görecekti ki 
Almanlar Danzig'e veyahut Polonya 
koridoruna yürüdükleri zaman, bü
tün Alman istihkamlarını geçerek 

(Sonu: Sa. 10, sii.. 1) 

Buradaki ilk intıba. Amerika Bir
leşik Devletleri hariciyesinin Ja. 

ponyaya bir ihtarda bulunmak ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin muh
temel hatti hareketi hakkında Japon. 
yanin herhangi bir şüpheye düsme
sinin önüne geçmek istemiş olduğu. 
dur. 

Şurası da şayanı kayıttır ki Am<'
rika Birleşik Devletleri hükômeti, 
bütün tarihinde ilk defa olarak bir 
ticaret muahedesini siyasi mülaha. 
zafar-~bebile fesheylemektedir. 
, -~. ' (Sonu Sa: 10; Sü: 4.) japorı ya Hariciye Nazı'n 'Arita ·-

"'Chcımberlain pazartesi günü 
. ,, Y~ni bey~nat. verecek 
Chamberlain, Sovyetlerle yapılmak. 
ta olan müzakereler hakkında da pa. 

· zarteşi günü Avam Kamarasında ye
ni~eô beyanatta bulunacaktır. Ayni 
günde ev:ve}ce çarŞamba günü yapıl, 
~ası mukarrer olan ve harici siyase- ı 

te ·.ait bulunnn müzakereler yapıla. 
ca.khr. · . 

. . General, Hudzinger'in . 
M oakovaya gitme•İ muhtemel • • 
.Partst~n btldirildiğine ·göre hüku. 

met mahafili, Yakınşarktaki Fran • 
sıı kuvvetleri kumandanı General 
Charles Hu11tzingerin İngilizler, 
Fransızlar ve Sovyetler erkamhar. 
biyeleri arasında Moskovada yapıla

( Sonu. Sa:- lO. Sü.: 5) 

Ankara, 27 (A. A.) - Milli Şef ve Reisicümhur İs 
İnönü ve bayan İnönü bugün saat 17 de Çankayadaki Riyas 
Cümhur köşkünde Maarif Şurası azasiyle refikaları şerefi 
bir resmi kabul tertip buyurmuşlardır. 

-

1 

Bu resmi kabulde B. M. M. Re 

D •• f k Abdülhalik Renda ile diğer Vekil 
GrUŞŞG G aya de refikalariyle birWde hazır bul 

B • K K muşlardır. 
lr iZ ISml Maarif Şurast azası, Maarif Ve 

l• I"" Ed•ı• li Hasan Ali Yücel tarafından M' GYe 1 ıyor Şef ve bayan !nönüne bi.rer birer t 
--o-- dim edilmişlerdir. Resmi kabül 

Darüşşaf akayı 

Ziyaret Ettiler 

sonunda Reisicümhur İnl)nü ve B 
1 yan İnönü köşkün merasim salonu 
teşrif buyurarak toplu bir halde b 
lunan Şura azasına iltifatfo bulun 

Başvekilimiz Doktor Refik Say. muşlar ve Reisicümhur İnönü aşa 
dam dün saat 11 de refakatinde İs- daki yüksek beyanatları ile aza 
tanbul mebusu ve eski Darüşşafaka taltif etmişlerdir: 
müdürü Ali Karni Akyüz, hususi "Maarif Şurasının sayın azasiy 
kalem müdürü Hasan Şükrü Adal birlikte bulunmaktan bayan İnö 
olduğu halde DarüşŞafakayı ziyaret nü ile beraber sevinç hissediyo 
etmiştir. 

Başvekil mektep bahçesinde ken
disini selamlıyan talebenin hatırlan
nı sorduktan sonra mektebin dersha-
ne, laboratuar, yemekhane vesaire. 
sini gezmiş ve gördüğü intizamdan 
çok memnun olduğunu beyan etmi~
tir. 

Refik Saydam bundan sonra mü
düriycıt odasına giderek şeref defte
rine şu satırları yazmıştır: 

"Darü~şafakflYl çok severim. İyi 
gördUm ve daha iyi olacaktır." 

Basvekil bir nıuhıu-.ri•lmlze· 
"- Mektebe ayrıca bir de kız kıs. 

mı ilave etmeğe karar verdik. Bu
nun için mektep idaresi ile görüşe
rek muvafık bir formül bulduk. Ya-
kında inşaata başlanacaktır." demiş. 
tir. 

Başvekil, bundan sonra do.ğruca 

Nişantaşmdaki Vali konağına gitmiş, 
öğle yemeğini Vali Lutfi Kırdarla 

beraber yemiştir. 

Hitler Ağustosta 
Danzi9e Gidecek 

Roma, 27 (Hususi) - Berlinin 
nasyonal sosyalist mahafilinden bu
raya gelen haberlere göre Her Hitler 
25 - 26 ağustosta Danzigi ziyaret e. 
decek ve Mareşal Hindenburgun Bü. 
yük Harpte kazandığı zaferler doln
yısile yapılacak merasimde hazır 
bulunac~tır. 

(Sonu So.. lO, Sü. 6) 

ruz. Şuranın on gündür devam 
den çalışmalarını dikkatle takip 
tik. Maarif ailemiz azasınm yük 
sek kıymetlerini ve bilhassa me 
leklerine aşklarını ve bağlılıkla 
rını takdirle gördük. Bu görüış m 
arif mücadelemizin atisi için bi 
iimitlerlc doldurdu. Biiyük Tü 
milletini lıiyrk olduğu yiice dere 
cede tebarüz ettirecek tek vasıt 

onun kültür ve teknik kuvvetidi 
O da ıizin ehliyetli ellerinizdedi 
En iyi dileklerimiz ve her sureti 
yardımcı olmalı: arzularım1Z daim 
sizlerle beraberdir. Sizi, bu duy 
gılarla selamlıyoruz." 

Bundan sonra Reisicümhur ve ba 
(Sonu Sa: 10. Sü· 31 

Vekillerin 
Seyahatleri 

Gümrük ve Inhisarlar Vekili Rai 
Karadeniz, dün saat. 12.10 da Eg 
vapurile İzmirden şehrimize gelmiş 
Galata rıhtımında İnhisarlar U. mü 
diırü Adnan Halet Taşpmar. gü 
rükler başmüdürü Methi, muhafaz 
başmüdürü Hasan tarafından karşı
lanmıştır. 

Onümüzdeki cumartesi veya paza 
günu Ankaraya hareket edecek olan 
Raif Karadeniz, şehrimizde kaldrğı 

rooddetçe Inhisarlar ve Gümrük tş. 

!eri üzerfnde· tetkiklerine devam e. 
decektir. 

lktııat Vekili gitti 
Iktrsat Vekili Hüsnü Çakır, dün 

Ankaraya dönmüştür. ' 

G. Huıitzinger Dün 
A~şam Parise Gitti 

G. Huntzinger, Dün Akşam Hareketinden Evvel, 

Ziyaretinden Çok Memnun Kaldığını Söyledi 

. Fransız aakeri heyeti reisi, M. Massigli ile 
dünkü ziyaretlerinde . (Y azııı onuncu say/ada) 
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Yazan : M. Tur han TAN 
• J spanyn, ihtiyar tarihin doğdu 

doğnlı görnıediği bir fachıya 

sahne olmuştu. Orada yıllarca kar -
de kardeşi öldürdii v,e bu eşsiz bo
ğuşma sonunda her Ş:?hir bir mezar
lık oldu. 

Fncınyı katmerlendiren • mah"ım 
olduğu üzere - ara~ a ynbancıların 

1 

Adalara verilecek suyu deniı: ke
girmesi \'e İspan~ol kanının İtalyan, nn. rrnd n tepedeki Kazo·~lu deposu:Ja 
Alman süngüsü ile de bol bol döl;:ül- sevkedecck motör gelmiştir. Motörle 
mesiydi. . dığer tesWıta ait proje ve pl:mlar da 

Hem içten, hem dıştan hiicumn pazırlannrak ·di.ın vali ve bc1ediye l'e
uğrnyan taraf nihayet azce düştü, isine- verilmiştir. Bugünlerde moto
mücadelcdcn vıız geçti ve harap is- run montajına başlanacaktır. Ağus:. 
panyayı galiplerin eline bıraktı. Şim. tosun 15 inden itibaren Büyük.:ıdaya 
di o galipler, ba~tap başa rnatemznra su verilebilecektir. 
dönen, bir yığın enkazdan ibaret kn. JI.. 
lan memlekete bir kral getirmeyi dii. SemCcrine su verilmesi için Sular 
şünjiyorlnr ve bu yolda tcşebbiisler- idaresine bir mazbata ile müracnat 
de bulunuyorlnrmış. ederek tesisat p:::-::~!..'1! eh yatrran .. 

Bu haber bana İ panı·n tarihinin Davutp:ışada Değirmen ve A -abab:ı 
muhtelif safhalarını hatırlattı. Bu 

1 
solmk.ları halkı .b:lediyeye m.fö·nca:t 

memleketin ilk snbipleri kral bilmez- tdereK, aradan ıkı ay geçmes ı '? rag. 
lerdi. Romalıların boyunduruğu al • .men su verilmedibinden ~ikfıyet et. 
tına düştükten onrn da krnll iiğieu- ..nfşlcrdir. Sular i.:'arcsinden yapılan 
medi. Y lnız imparatorlara boyun tahkikat neticesinde matlup kuturda 
eğdi ki onlar da j panyollnra karşı boru bulunmadığından bu tesisatın 
ancak bir kunumdnn tavrı takınıyor. t;l'cikliği ve bir an .:vvel sfpnriş edil
lnrdı. rrıiş olnn boruların halen yolda bu. 

Yerli Mallar •crgisind e suni çiçek mqlıeri 

Krallık oraya Vandallerin, Suav. 
lerin, Vizigotlnrın istilfı devirlerin
de gi4rdi. :Fnkat bu krnll r, mesela 
fildi inden t ht sahibi olmnların 

rnğmen, birer kabil reisinden başka 
bir ey değillerdi. Hele içlerinde illi. 
hi kaynaklardan kuvvet ldıklnrını 

jddia eden budalnlar yoktu. 

İ llimların İspnnyadaki hüküm • 
ranlık devrini hem:!n geçiyorum. 
Çiinkü • ilim ve sanat bakımından 

bir ltın dc,ir olmnldn beraber • o 
nsırla.r, siyaset itibariyle Iccnatten i. 
barcttir. 

Bu suretle ve bütiin Jspanyay:ı 
şamil olmak şartiyle ilk kralları nn
eak 14 79 yılıni1n görüyoruz. Fnkut 
ne gariptir ki İspanyol J.."'nnını tası • 
ynn krallnr lspnny'nda 'tnmı" z.a~an 
dikiş tutturnrnıyor. Avusturya hnne
danfria, yuni ynbanrı Wna 11·%cnstıp 
krallar l519 da tahta geçiyor. Ş:ırl 

ken, ikinci Filip, üçüncü l<'ilip, dür • 
düncii Filip, ikinci Şarl bu hanednn
dandır. Sonra bir inkılap oluyor, 
Ftan~z kanı taşıyan krallar İsp nya. 
da saltnnnt siitmeğc başlıyor. Bunla
ra Bourbon hnnedanı diyorlnr ki 
şimdiye kadar beşinci Fflip, birinci 
J~üi, altıncı Ferdinnnd, üçüncii ,.e 
dördiincii Şnrl, yedinci Fcrdinnnd, 
f:z.abcl, orl ikinci Alfons ve on fiçiin • 
eli Alfons adlı hiikiımdarları vcrmis-

• tir. Arndn büyük Napolyonun kar • 
d e i J'ozef Bonapartın, Savunlı a • 
mcdonun da İspanya krnllığını elle. 
rine aldıklarını 'c bir aralık Cüm -
huriyct ilan edildiğini de göriiyo • 
ruz. 

Knrı ık bir iş. Bmıunla beraber 

o milletin ve o memleketin k~mdinc 

ntt olduğu için ne tahlili, ne teşr.ihi 

bize dilşmcz. Yalmz medeniyet nn • 
mınn, insaniyet namına merakla a -
rnştın1acak hir noktn \•nr. lspanynda 
ideoloji mücadelesi \'ardı ve İspatı • 
yol vatandaşları iki içtimai akide uğ. 
runda kanlarını döküyorlar, döktü • 
rüyorlardı. Krallık fikri şimdi nere. 
den tıkıyor? 

Gerçi faşizmin o fikre - suni ve 

riyalı bir iman ile • bağlı olduğu ma. 

lüm ise de yıllarca süren kanlı bir 

boğuşma sonunda krallığın 

muhtemel görülmüyordu. 

indcsi 

Demek ki dnvulu ölenler çaldılar, 

pars yı uznkta gülenler topluyorlar!. 

Yergi ist inaf Komisyonu 
Müntahap vergi istİnlf komisyon

ı.mnın ilga edilerek ycrıne azalan 
mansup bir komisyon kurulması hak. 
kandaki kanun belediyeye tebliğ edil
miştir. Kanun iznhnnmesine göre, bu 
komisyonun reisine 90, ıİ.mlarma 70 
şer lira ma ş verilecektir. Komisyon 
reis ve nzalannın hariçte bir vazife 
ile meşgul olmamaları şarttır. 

Belediye komisyon maaş ve mss
:r11flanna tckabul etmek uzcre: 15 a.. 
ğustosta fcvkaliıde toplantıya davet 
edtlecek ol!ın şehir meclisındPn mun
zom tahsisa'" istiyecektir. 

funduklan, gelir gelmez clerhal tesi
sata başlanncal'ı anlaşılmış ve alnka
darlnra o şckiiae cevap verilmiştir. 

Nahiyelerde 
Yeni T yinler 

Nahiye müdürleri arasında :ışağ&. 
doki değişiklikler yapılmıştır: 
Beyoğlu merkez nalıiye.,f müdürü 

Talat Yücebaş Gamta, Erenköy na
hiye müciürü Rüştü Çelik Kasımpa
şa, Çmnrcık nahiyesi müdürü Nuri 
lrıtepc Kı ıklı, Ağva nahiyesi müdü. 
rü Muhlis Turasay Yeşil.köy. Kırk
l:ırcli vili\yetinin Pınarhisar nahiyesi 
J'.'liidürü 'l'urgut Beygo Heybcliai:la, 
Şışli nnhiycsi müdi..u:u Kt•mnl Dnğd.e
\'ircll Kızıltoprnk, '%ine :n na.hiyc31 

müdürü Ali Rıza Erman Küçükp:ızar, 
BcY!>rızor kaZtısma ba'~ Karaş::ır if.ı_ 
hiyesi müdürü Nuri Tınaboylu Bcya. 
zıt., Biiyukçekmece nahiyesi mudlıru 
Feyzi Ynlumsar Beyoğlu, Gönek na
hiyesi müdürü Tevfik Ştılcı. Çınarcık 
nahiyesi müdürlüklerine naklen ta. 
yin edilmi~Ierdir. 

Bundan başka Sultanhisar nahlye
sı miidüfü Cemil Borman 20 lira ma
~fla Ercnköy, Beyazıt n:ıhiyesi kitti. 
bi Arif Oktem 20 lira maoş!a Ağva. 
isltan mutemetliğinden açıktıı bultı
mın O .• man Fevzi Olçay 25 lira ma
aşla Sinekli, Balıkesir tıitü:ı inhisnıı 
memurlarındnn Mustafa Tevfik Güç. 
lügil 20 lira maaŞla Bl.iyükçekmece, 
hukuk mezunlarından Şeref Davra 
25 lira maaşla Fatih nahiyesi müdüı. 
lüklcdne tnyin olunmuşlnrd.ır. 

Sütçü Aziz, Kalp 
Sektesinden Ölmii§ 

fürvelki gün Kız.kı.ılesi plaiında 

boğulan sütçü Azizin c::..:sıize ~= _we
dı:n evvCi pel\ fazlıı yt:mek yediği ve 
denizde lle kıılb sektesine uğr·yarnk 
duşı.ip boğulduğü anlaşılmıştır. Sut. 
çil Azizi plajda muay~ne ve tednvi 
edenler arasında picij'"1 sıhb:ıt me. 
murile can kurtaran mü.::.tahdcmle
rlnden m5adn adliyeye· ve belediye
ye mensup dokteırlur da bulunmu~, 
bu doktorlar raı .. orlarında ölümiin 
bilhnssa kalp sektesinden vukua gel
diğini tcsbit etmişlerdir. 

SUAL 

Yerli Mallar Sergisi 
lzmir Fuarına Malısus Tenzi/Qtlı 
Biletlerle Hataya da Gid~lecek 

Yerli Mallar Sergisi, konulan beş cek kndar ince bir zevk ve sanatla Hatayın iktısndi rabıtalarını arttır-

kuruş dühuliyeye rağmen dün geç ynpılmıŞtır. mak için iyi bir teşebbüste bulun.i. 
vakte kadar kalabalık bir halk 'küt- lnhisarlar pavyonunda şayanı dik. 

caktır. Belediye Istanbul ticaret, ~~ 
lesi tarafından gezilmiştir. kat iki istatistik naznn cikkati cel 

Bir çok ecnebiler, mebusları bctmcktcdir: Birincisi memlekettclu raat odalarile borsa ve sanayi birli
ve eski Zirant Vekili !Wlımi ile tütlin sarfiyatının nisbetini göstereııı ğinden ve fabrikatörler ve gazeteci
bnzı sefaretler erkanı geziciler ara. 1 rnkamlardır. Bu rakamlara nazaran !erle tiiccarlardan mürekkep bir he. 
smda görülüyordu. Bu seneki sergi- j 929 senesinden 939 scn~sinc kada:- yeti Hataya davet edecek ve kendi
nin en karnkteristik~tarafı dckoras-f 10 sene içindeki tütün sarfiyatının 

yonun büyi.lk ve imtiza~ı bir itina. j_ ok harb lat'k ıa artmı caldıfju gös 
le yapılmış olmasındadtr. Her p:ıv- teriliyor. 929 senesinde 10,!l rn'iJyon 

!erini Iskenderunda misafir edecek. 

lir. Bu heyete bütün Hatay gez. 
diri~ck iki mor.kez arasmd:ı ekono. yOD, :t"ı;'hir arliJ-.. - .. 11 .. ..,., <>nw ,,.. 

miktarına göre tantlm edilmiştir. 
Se:rgide, en ziyade ka1abaJk celbeden 
pavyonlar arasında, Hatay, deri s:ı
n.-ıyii, ipek mensucat, sandalya v.c 
mamulatı Hnşcbiye, keten ve kene. 
vir mamulatı, suni çiçek, alüminyum 
\'C demir mamulat pavyonlarifo neş
riyat pavyonudur. Bankaların ve in
hısarların pavyonları da iyi tan'Liın 
edilıniştir. Halay pavyonunda teşhir 
eJilen mallar nrasındo bilhassa cc. 

sinde 13~7 rnil~on kiloyu bfilmrtştur~ m ra ıtal rın arttırıi ına çaJ.Işı. 
tkincl ~aUstik tm 1stihsa fi:E .932 se lneaktır. • 
n sinde 136 milyon kilo o1nn istihs:ı
Jat 938 sen~sindc 244,9 milyon ki.. 
lo,·u bulmuştur. 

Fuar bileti erile 

lzmir fuarına iştirak edeceklerlıı 

Hatayı da gezebilmeleri i~in lzmır i
çin alınacak tren biletlerini damıt&.. 
latmak şartile bu biletlcı-le Hata ... ·a 
gidilmesine müsaade edilecektir. Key Hataya gidilecek 

Antakya belediyesi, IstE.nbul lle fiyet alakadarlara bildirilmiştir. 

Et t~akl·yalını 
viıden mamul masif sa!on tabureleri, 
tabii ipekten kumaşlar ve ipclt per- Belediye Yapacak 
dcliklc.r, bıç:ıklar, kırmızı terlikler \'C Jstanbul et nukliyat\.Ll 11 wlecil~\! 
deri mamulatı, örme hasırdan ma- tarafından yapılması ljakkmdaki ka
mu] masn eşyası nnza.rı C:!kkati cel- nun bugünlerde neşr.1;:di1ecckdr Ka. 
bctmcktedir. Bu cşyanm kiıffcsi sa- nun neşri tnrihinder. il.ılrnnn mule
tılmış ve Amerikalılarla Ingiliz ziya- ber olduğu için fit'Jını G;.~.etedc çt
retçileri tarafından aynı örnekte ol. knr çıkmaz, et ı.al<'liycttı beledıy.'.? ta
mı:ık üz&re yeni sipariş'er verilmiştir. rafından yapılacu~.tıı. Bunun ıç;n be. 
Deri sanayii pnvyonundo:ı çok ince ve lediyc muhasebe tcikilat1 şimdiden 
miikenımcl deriler teşhir edilmiştir. hazırlıklara başl.ımıştır. Eski et na'ı.t
Bu arada dört metre uzunluğunda li_ynt şirkctile ı.;.yuşuluısa bu şirkete 
bir yılan derisi görülecek en iyi nü- ait et nakliyatına mahsus vasıtalar 
munelcrdcn biridir. Y~rli olarak yn- bcledi~e tarafından satın alınarak 
pıkı.n muhtelif ipek kuma~lar nrasm- şimdilik bu işte kullan1lncaktır. Bi. 
da takdirle görülen ince ve nefis par- lahare et nakliyatında kull~nılacak 
çnlar vardır. vasıtalar daha fazla ço~altılmak su. 

Sandalya çeşitleri, ko!tuklar pek retile nakliyattn sühwetle yapılması 
güzel yapılmıştır. Keten ~c kenevir- temin edilecektir. 
drn rnamul yerli pnspa.sforla iplerin * 
k.1litelcrindc büyük bir tckamüı ese. Et mıkliyat şirkeılne ait kamyon-
ri görülmektedir. Yapma çiçek pav- hırdan - Ü, dün sabahleyin et nak
yonunda tabinti taklit için insan elı- lcdcrlerke Beyazıtta bozulmoşt..ır. 
ııin verebileceği biıtün kudreti gör-ı Bu fırızadan dol yı şehrin mahdut 
rnek mümkündür. Çiçt!klcrin tabii scmtierinde bazı kasaplar sipaıiş et
renklerilc şekilleri kusursu~ dcnill!· tikleri etleri tcruıhurla almışlardır. 

• SORUNUZ, CEVAP VtRELIM 

Taksim Kışlasına 
~ıymet Biçildi 

Taksim kışlasının belediyeye dev
ri hakkıncıaki karar alakadarlara teb. 
liğ edilmişıır. Kararın tehliği üzerine 
te~ckkül eden takdiri kıymet ko. 
misyonu, kış1ayı tt:tkik cdorek fıya
tını takdir etmiştir. Hazine mümes
silleri kışlaya 60 bin, belcciiy:? mü

messilleri ise 40 bin liralık bir kıy

met konıılmas1nı ileri sürmüşlerdir. 

lki tarafın mümessilleri bugün biri. 

birlerile temas ederek kıymet üzerin. 

de anla~klardır. Bu noktı:l üzerin

de uyuşulduktan sonra bı?lediye der. 

hal kışlanın yıktırılması işine başlı-

yacaktır. 

Sovyet Ticaret Mümessilliği 
Istanbul 5..>vyet Rusya Ticaret 

mümessilliğine tayin edilen Vorobief 
dim gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 
nuslnr piyasamızdan tiftik almak i
çin görüşmeler yapmaktadırlar. 

C E·V A P 
S - f tanbulun kalabalık bir 

semtinde oturuyorum. İşimin ica
bı bir sayfiy::yc gidemiyorum. On 
Uç l aşında bir oilum var, onu ço.. 
cuk kampına vermek istiyorum. 
Çocuğum bu kamplardan ne gibi 
istifadeler temin edebilir? 

devamlı murakabesi altındadır. 
Yemek, içmek, uyku ve istira. 

:hat muntazam bir rejime tabidir. 
Kampta bütün çocuklar on beş gün
de bir sıhhi muayeneden geçirilir. 
Doktorun müsaade ettiği çocuklar 
hergün muntazaman deniz banyo. 
su alırlar, vereceğiniz ücret ayda 
15 ile 20 lira anısındadır. Ka • 
yit ve daha fazla malum~t almak 
için Maarif memur ve müdürlük
lerine müracaat edilir. 

İstanbul bölge anat okulunun ü
çündi sınıfını .bitirdim, 338 do • 
ğumluyum, Devlet demiryolları 

hareket ~akirdi mektebine girebi • 
lir miyim ? 

C - Devlet Demiryollan ha 
reket şakirdi okulunun kayıt müd
deti kapanmıştır. Sonra yaşınız da 
küçük. Eğer İstanbul bölge sanat 
okulundan ayrılmadınızsa tahsi -
linizi orada ikmal etmeniz sizin i
çin daha hayırlı olur. ' 

ğı klitıiphnne nıemurıutu lmtiha. 

nına girmek istiyorum, bu husus • 

ta bilgi ed~nmek için han~i eserle. 

re miirncaat edebilirim? 

C - Üniversite kütüphanesi 

müdürü Fehmi kitap tasnüi ve kü

tüphane tanzimi hakkında bir e

ser yazmıştır. 

* Ankarada k ırulan temyi:r. komls.. 
yonu riyas~tinc de eski rlcit~dar Ka
zım tayin e~ilmiştir. 

C - Çocuk kamp1an, çocukla. 
nn tatil zamanında neşeli ve mun.. 
tazam bir hayat geçirmesL Bede. 
nen kuvveUenmesL Şehrin kapalı 
ha,vaşından, gürültiisünden kur -
tulması gnyesiY.le tesis edilmiştir. 
Tnlebe bu kamplarda bir doktorun 

'I-
s - imendiferci çocu"iayum, S - 1\lanrif Vekilliğinin nçh • 

İçinde çok kıymetli malumat var

dır. Mezkür eseri Üniver5ite kü •

1 
tüphanesinde okuyabilirsiniz. Baş. 

ka bir kitap hatu:lamıyoruz. 
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GA.LATA 
Rıhtımı 

Uzatılacak 
Ingiliz Gibs müessesesi mühe.r.dis

leri, Münnkaliıt Vektıletile yapacağı 
ttınıa lan önümüzdeki lıafm bJ1irip 
şehrimize gcleceklerdir. •Mühendis
ler, I~tanbul limanında tetkikler ya. 
parken, yeniden hnzırla.1:ın bir pro.. 
jeyi de gözden geçireceklerdir. Prn
jeyi hazırlıyan mühendislerin tetkik. 
terinin uzamasına sebep son iki sene 
zarfmda deniz müesseselerinde husu
le gelen tebeddüllerdir. 

Evvelce rıhtımların Güzel 1 Sanat· 
lar Akademisine kadar uzattlmnsı dit. 
şünüluyordu. Yeni projeye göre, rıh
tnıılıtr Tophanedeki Dcni%yollan bi
nası önünden Ford acentesi atölyele. 
rinin sonuna kadar uıatılncnktır. Ay. 
ru zamanda bu rıhtıma muvaz1 ola
rak deniz tarafından ayni istikamette 
bir rıhtım daha mşa edilecek, bu su. 
retle Avrupa fımanlarınds. olduğu gi
bi icabında vapurlar iki rıhtım ara· 
sına girebileceklerdir. Ayni uımanda 
bu yeni nhtımlnra bir ka~ \ttıpunın 
birden yanaşmnsına imkan hasıl ola. 
cnktır. 

Ayni projeye göre; rıhtımın Gala
ta kısmı da K rakôyd~ bsışlıyarak 
Azapkapıya kadar temdit edilecektir. 
Bu proje tetkik edilecek, lüzum gö
rülürse tadilat yapılarak esas proje 
haz.ırlanacaktır. 

H4liftek i mavna yığını 

kaltlırdıyor -
Devlet liman işletmeleri umum 

müdürlüğü senelcrdenberi Halicin 
umumi manzarasını bozan ve seyrü. 
seferi güçleştiren Karaköy ile Ka. 
sımpaşa arasındaki mavnn yığınını 
oradnn kal(lı~ıya karar. vermiştir. 
Mnvnalar Ifalicin iç tarafında ''Cami 

a~· ııu~;t";' hazü1"anan-·ptoj1~"1e'fk;ı'k 
ve tasdik ediln1ek üzere yakmda Mli
nakalat Vekiıletine göodcl"'1ece!."1ir. 

Liman i letmelcri umum ınu-:lür. 
lüğünün bu kararı belediye tarafın
dan memnuniyetle kar.şıbnmıştır. 

lskenderun limanı 
Devlet liman işletmeleri umum mu 

dür muavini Hamit Saracoğlu, ya· 
kında lskcnderuna giderek liman iş. 
leri üzerinde tetkiklerde bulunacak
tır. Iskenderun liman idnesi kadro
suna bü~iınlerde kati ~ekil verile-
cektir. " J ,_ ~ 

Zonguldak limanı 
Zonguldak limanında tetkikler ya

p3n Ingiliz mühendislerinin Karade. 
nfzde kurıdncak liman ha~kında he
nüz kati kararlarını vermedikleri bil
dirilmektedir. Ere.ğlide de bir liman 
kurulması üzerinde tetkikler yapıl
~aktadır. Karadenizde kurulacal: y.e. 
nl. limanın nerede inşa cdıleceği bu 
tetkiklerden sonra belli atacaktır 

Azepkapı caddesi 
Belediye imar müdürlüğü, Şişha

nede yapt1rılacak parka ait planı ha.. 
zırlıy&J"ak dün Vali Ve Belediye reisi 
LCıtfi Kırdnra vermiştir. Yeni pa:k, 
eski Şişhane karakolu bmasmın üze. 
rinde bulunduğu müsellesin büvülc 
bir kısmın1 kaplıyncaktır. 

T A K V t M ve HAV A 

28 Temmuz 1939 
CUMA 

7 inci ny Gtin: 31 
Arabt: 1358 
Cem, ahar. 11 
Güneş: 4.52 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 
Yatsı: 21.28 - lmstılc 

Hızır: 114 
Rum1: 13!>5 

Temmtl%! 15 
12.20 
l!J.31 
2.43 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilkliy meteoroloji istasyonundan alı

nan malOmata göre, hava yurdun Karade
niz kıyılarında bulutlu ve mevzii yağışlı, 
doğu, cenup doğusu ve orta Anadolu ile 
Eie bölgesinde açık, diler bölgelerde bu
lutlu geçmiş, ri.lzgtırlnr qoğu ve cenup 
doğusu blSlgelerindc şarki, diğer bölgelerde 
garb, tsUkametten hafit olarak esmlstir. 

Diln 1stanbuldn hava az buluUu geçml$. 
rllzgfır slmali şarklden saniyede 2 - 4 
metre hızla csmlşUr. Snnt 14 te hava taz· 
yilo 1009,5 mllıbar idi. Sllhunct en yüksek 
30.5 ve en dftşük 21.3 s::ıntlgrat olar.ılı: 

kaydedilmiştir 
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İstanbul İkinci Noteri 
Aleyhindeki Duruşmalar 

ifadesi Evinde 

Davası Tehir 

Hasta Olan Noterin 

Suiistimali 
Alındı, 

Edildi Pul 
Noterlik kanununa muhalif hare-ı esasen bir kaç ay sonra imzalanır. 

kellerinden dolayı tahtı muhakeme- Binaenaleyh, suçlu ben değilim, no
yc alınan Istanbul ikinci noteri Ha- terin kendisidir. 
san Alp ile katıbi Nurinın duruşma- Bundan sonra mutalca için mah-
larına dün asliye ikinci ceza mahke- keme başka bir güne talik edildi. 
mesinde devam edildi. Hasan Alp, Bu davayı müteakıp pul istimalin. 
rahatsız oldu ndan Bakırko"ydeki c- 'den dolayı yine Hasan Alp aleyhine 
vine gidilip alınan ifadesi -:>kundu. acılan davaya bakıldı. Bu davada no-

Hasap Alp ifadesinde şöyle diyor. teı katibi Eşref te suçlu ıdi. 
du: Eşref mahkemeye gelmediğinden 
"- Mevzuubahis takriri, ben de- duruşmıya gıyabında devam edildi. 

ğil, katibim Nuri alm~tır. Nitekim, Noter Hasan Alpın evinde filınan i
senettc benim imzam yo!.<:tur. Ben fadesi okundu. Noter bu ifadesinde 
senedi görmedim bile .. lmzam olma- de ş_öyle diyordu: 
dığı için de mesul değilim .. , " -Noterler pul yapıstırmazfar. 

Reis, mahkemede .fıazır bulunan Bu ancnk katiplere mahsus bir iştir 
Nuriye bu üadeye karşı bir söyliye- 'VC benim böyle bir şeyden haberim 
ceği olup olmadığını sordu. Nuri ken- yoktur. Hakikaten böyle bir şey ya-
dısini şöyle müdafaa et~i: pılmış ise tabii mesulü katiptir.,, 

- Bu bir şey ifade etmez. Senet- Mahkeme, katip Eşrefe yeniden 
lerin taraflara verilen suretlerini tebligat yapılmasına karar vererek 
imzalamıştır. Noterlikte kalan aslı, duru~mayı talik etti. 

EDIRNEKAPIDA SAFRANBOLU DA 

Bir Daire Odacısı 

Kardeşini Vurdu 

Vurulan l(adın 

ı Burada nkÖldk uk·.. .. d 
Evvelki gece Edirne-:tapı haricin- 1 Safranbolunun Y acı oyun en 

de bir vaka olmuş, Bahri isminde bi- j 30 yaşında ?ülsüm ile komşusu ~5 
risi kardeşi Vehbiyi tabanca ile ya-1 yaşında Idrıs arasında, bundan bır 
ralamıştır. kaç gün evvel bir kavga çıkmış, Id-

Vaka şöyle olmuştur: ris, Gülsumiı tabanca ile iki yerinden 
Sultanahmette oturan tapu me. yaralamıştı. Iki gün evvel şehrimize 

murlarından Vehbi ile kardeşi Ku- 1 getirilerek Cağaloğlu Sıhhat yurdun
dıköy bina ve arazi memurluğunc1a ' da tedavi edilen Gülsüm dün sabah 
odacı Bahrinin, arası bir kadın yiı- ölmüştür. Adliye doktoru Enver Ka
zi.ındcn doloyı açık bulunmaktadır. ran cesedi muayene etmiş ve morga 
Bahri kendj sevdiği kadına, kardeşi- kaldırılmasına liızum göstermiştir. 
nin de göz koyduguna kanidir. Dün 

tki kardeş biribirlcrinc r:.dirnekapı I I IYALDE 
surları haricinde tesadüf etmiştir. 1- L BRER MOND 
ki kardeş derhal kavgaya baş amz~ 
lardır. Jşte bu aralık Bahri, tabanca
sını çeK'erck kardeşinin üzerine iki 
el ateş etmiştir. Bunlardan birisi Veh 
binin sırtına tesadüf ederek onu a
ğır yaralamıştır. Siliıh sesine koşan 
jandarmalar yaralıyı Ccrrahpaşn has 
tanesine kaldırmıştır. 

Hadiseyi miıtenkıp firar eden Bah. 
rl, her tarafta aranmaktadır. Tahki
kata müddeiumumilik el koymuştur. 

Bakırköy Halkevinde 
Resim Sergisi 

Bakırköy halkevi Ar şubesinin aç. 
tığı ikincı resim sergisi büyük bjr 

r .... ğbeUe karşüanmış ve bir çok me
raklılar ve ha11c tarafından z.iyaret 
edilmiştir. Sergide halkevi üyelerin
den beş genç ressama ait 67 resim 
teshir edilmiştir. 

Taksim Bahsesinde 
Bir Kaza 

Taksim bahçesindeki inşaatta çalı. 
şan amele Şaban ansızın kayan bir 
toprak yığınının altında kalarak 

muhtelü yerlerinden yaralanmıştır. 

Şaban Beyoğlu hastanesine kaldırıl.. 
mıştır. 

Bir Hôdise Oldu 
Dün sabah saaf 8.30 da kitap al

mak üzere Libreri Mondıyale uğrı
yan bir arkadaşımız garıp bir sah
neye şahit olmuştur. 

Şirketin sıpariş memurluğunu ya. 
pan ve sonradan isminin Rika oldu
ğu öğrenilen bir kndm kasada çalışan 
Bayan Selmaya yüksek sesle hakaret 
edici sözler söyliiyor, ve gittıkçe se
sini yükselterek bu hakaretini Türk
lere kadar teşmil ediyordu. Bayan 
Selma da kendisini müdafaaya ça.. 
lıŞ'Iyor ve hadise büyüyor. 

Oğrendiğimize göre, Libreri Mon
diyaiin 24 memuru içindi? yalnız iki 
Tfuk müstahdemi vardır. Diğerleri 
muhtelif ecnebi tabüyeti!lde bulunan 
yabancılardır. Bunlar aralarındalti 

bu iki Türk memurunu çekememck
te ve müesseseden çıkmalarını temin 
it:in her vasıtaya başvurmaktadırlar. 
Bu arada en çok müracaat ettikleri 
vasıta, her fırsattan istifade ederek 
o Türk memurlara hakaret etme"k 'e 
odan küçültmiye çalışmaktır. I$e 
dünkü hadise de bundan çıkınışt.Tr. 

Türkiyede çalışan bir müessesede 
Tı.irk memurlarına bu suretle mua.. 
mele edilmesi doğrusu garibimize 
gitmiştir. 

. 

ı ~ t~nb~.ı .. ·. B~l~diy~~i. . · ıı~~'~rı 
Birçok külfetler ihtiyar edilerek Belediyece İstanbul şehrinin bütün 

kaza, nahiye ve mahallelerini ve yollarını gösterir mufassal harita. 
larla ayrıca birçok malıimatı bir araya tophyarak şehir rehberi namı 
altında bir eser vücude gctirılmiş ve şehir sakinlerile h~riçten gelecek. 
lerln istedikleri yerleri kolaylıkla bulabwmeleri ve binnetice istifade 
edebilmeleri için satışa çıkarılmıştır. 

Evvelce 250 kuruş bedel mukabilinde satılan bu eserin herkesin ko
laylıkla istifade edebilmesini teminen bu kerre füıtı perakende olarak 
100 kuruşa tenzil edilmiştir. On taneden fazla alındığı takdirde aynca 
c 20 iskonto yapılacaktır. Bedeli mukabilinde her zaman belediyeden 
alı ıabilcccği ilfuı olunur. (5674) 

o 
Şile • Ab'Va yolu Üz"'rindeki Göksu k'öprüsü şose inşaatı 2490 numara. 

1ı kanunun 46 ncı maddesinin B fık "ıısına tevfikan pazarlığa konul
muştur. İhnle 8 _ 8 _ 939 Salı günü saat 14 de daimi encümende yapıla
caktır. Muhammen bedeli 994 lira 88 kuruş ve teminatı 149 lira 24 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelfıt Müdürlüğü kalem.inde görülebi
lir. Taliplerin ' 15 nisbetinde kati teminat makbuz veya mektubu ve 
Nafıa :Mudurlüğündc.n bu işe benzer en az 500 liralık iş yaptıklarına 
dair alacakları ehliyet vesikası ile ihale günü muayyen saatte daimi 
~m~b~m~n ~~ 

TAN 

Karısını 

Kesti 
Sıvas (TAN) - Kangalın Kavak 

nahiyesine bağlı Hntunçayır köyün
de bir cinayet olmuştur. Minasoğlu 
Nuri, kansı . Zelihayı başka bir er. 
kekle gayri meşru münasebette bu
lunurken gormiış ve boğazından bı
çakla kesmek suretiyle öldürmüştür. 
Nuri tutulmuştur. 

Konyanın 

İmar Plcinı 

Vali Lutfi Kırdar, Şile Yolunun Bir Kilometrelik 

Kısmının Asfalta Tahvili İçin Emir Verdi 

Şile (TAN) - Kasabamızdan Us
küdara uzanan şosenin başlangıç ye
rinde bir knometrelik kısmın arrfalt 
olacak yapılması kararlaştırılmışt1r. 

Geçenlerde Şileye gelen Valı Doktor 
Lutfi Kırdar bu hususta alakadarlara 
emirler vermiştir. 

j Asfalt yapılacak yol üstünde bu
lunan hükürnet, C. H. Partisi ve Hal
kcvi önündeki sahaların da park ha-

line getirilmesi takar.rur etmi~tir. ls-

derilmesi beklenilmektedir. 

Elektrik lazım 
Tabii manzaraları ve denizinin le. 

tafctile meşhur olan • ilcde gece hn. 

yatının yokluğu, doldurulması lazım 

gelen bir boşluk halini almıştır. Bu 
da. geçen senenin mayısında başla

mm, fakat bitirilemiyen elektrik işi. 

Konyn (TAN) _ Vali Nizamettin tanbul belediyesi parkları müdürü 
Atakerin Ankarada bulunurken vu- Reşat, Şileye gelerek bu hususta tct
kubulan daveti üzerine buray-ı gelen kikatta bulunmuştur. 

nin hallilc mürnkiın olacaktır. Alfıka. 
darlann bu hususu temin etmeleri, 
pek faydalı bir iş olacaktir. 

Plajda otel yapılacak 

Şilenin emsalsiz plajına bu sene 
ço1< ragbet edildigi görühnektedır. 

Her hafta binlerce kişi gelcrc'k plaj
dan istifade etmektedir. 

şehircilik miıtehassısı Lamber, bele- Yeni köprü ve tdelonlaT 
diye tarafından lskarpa ac.ında bir Av h. . b .,.1 c··ı."" d . . gva na ıyesıne ag...ı or:su e. 
mühendise yaptırılan sehır harıtası . .. . d 
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v d · ··ı d.:ı: resı uzerın e, me re uzun ugun a 

üstünde ve Konyanın mu ea l.L!t yer 1 • ·v· . .. .. ünümüzdeki sene plajrfa, her türlü 
konforu haiz bir otel ve E!azino yrı. 

pılmak iızcre hususi muhas~bece tah

sisat verileceği söylenilmc'~tetlir. Şi
le plajının giızclliginden herkesin is. 

1 · · ki ı · · K".'tı-ırpark J ve 4 metre gcnışlıgınde bır kopru erını, es esere nnı, u. 
yaptırılacak yerini gezmek suretiy. ı yapılmıştu. Yakında kü~t resmi ie-
le tetkikatta bulunmuştur. 1 rn edilecektir. 

İcap eden ihzai malumat ve şclıir ı Şile ile Kandıra kazası arasında 
planı kendisine verilmiş olan müte.., telefon tesisatı yapılmış ve muh:ıve
hassıs, avan proje için fikirlerini bir' re temin edilmiştir. 
rapor halinde bildirecek ve ancak Kaznmızdan Gebze hududuna ka
beş ay sonra Konyaya tekrar gele- dar da telefon hattı çekilmişti:-. Geb-
bilecektir. . . 

t:ifadesi için böyle tesisata lüzum o1-
duğuna şi.iphe yoktur. 

Tahlisiye idaresir;e inen yolun he
men tanzimi ve taşla döşenmesi için 

Şehrin bugünkü durumunu ihth·a ze kaymakamı Fazıl ~~b~d~nın de 
etmiyen Iskarpanm vaktiyle yaptiğıl hududa kadar hat çektmp ıkı kasaba 
harita yerine bu yıl yen.den bir ŞP- arasında tele.fon muhaveresini temin 

Liman1ar umum miıdiırhigi.ınce te
şebbüsatta bulunulduğu haber alın-

hir haritası yaptırılması karaılaştı. 1 etmesi beklenilmektedir. mıştır. 
nlmıştır. Ağvacla niimane tarlan Kız'ılay tubesincle 
Konyanın en eski Türk eserlerini . l k ş·1 b · . . Şileye bağlı Ağva .nahıyesınd~ bu Kızı ay urumu, ı e şu esı sene-

ibtiva etmesi bakımınd3n turıstık sene vücude getirilen ö'rnek köy tar- lik kongresini akdetmiş, yapılan in-
kıymetilc mütevazin olarak ekono- . v •••• 

. -~ . ı·nın· chc.mmiycti lası ve fıdanlrgı, muhıtı ıçın faydalı tihabat şu neticeyi vermiştir: mik ve zıriil va:zıye ı . . . . 
bakımından da istikbalde alacagı şc- olacak derecede ınkışaf etmıştır. Reis: ffükumet doktoru Raif Sağ-
kil üzerinde tetkiklerde bu!unmak Şile hükumet konağının nisanda bil, Katip: Sıhhiye mem1Jru Necmi 
için, mütehassıslardan mür~k·~ep b1r başlıyan tamiratı bir tiirlü bitirile- Erdônmez, veznedar: Ashabı em1ak
imar komisyonu da teşkil edilmışıir. memişt.ir. Bu yüzden resmi daireler ten Ibrahim Ozdemir, aıa: Vasfi Ça-

Lnmberin hazırlıyacağt imar pla- şuraya, buraya taşınmış bulunduğu put, Ahmet Çay1roğlu, Ha1it Tanrı
·rnn1n bu komisvondan ~cçiı-Heceği cih.,.tl.- ;;.,,1.,,. 111cqA..,..at.•o...1 ... 'l'o~- ı. .. 1.. .A.;1,,-- v--ı ...... - ~~,..,.. r7.• 

anlaşılıyor. . tın sf r.a-tle bitirilmesi iç.in para gön- ren. 
Belediyenin 939 bütçesi 310 bın 

lira olarak Vekaletçe tasdik olun
muş bulunmaktadır. 

Zindankalede yeniden bir pazar 
yeri vücude getirilmiş ve burasının 
yolu da yapbrılmıştır. 

Konya ovasında tazyikli su bul
mak üzere Konyada yapılmakta o-
lan tecrübe sondajı 487 metrf'ye in
miştir. Tazyikli suyun zemin sathı
na sekiz metre yakl&şıldığı tahm!n 
edilmektedir. 
Eğer bu tecrübe iyi net;ce v0 rir 

de, arteziyen kuyusundan matlup 
derecede su alınırsa, 200 kilometre 
murabbaı vüsatindeki ovanın icme 
suyu olmıyan yerlerinde vi1ayetçe 
bir seri sondaj yaptınlarak art~ 
yen kuyuları açılacaktır. 

Zilede Atatürk Heykell 
Zile (TAN) - Hatay bayramının 

hararetle tesit edildiği gtin, burada 
mesut bir küşat recııni de yapılmtr. 
tır. İstanbuldan getirtilen Atatiırki.in 
heykeli, kazamız kaymakamı Nami 
Ünal tarafından merasımlo açılmış

tır. 

Karaman • Konya Maçı 
Karaman (TAN) - Konya şampi

yonu Gençlerbirliği takımı buraya 
gelmiş, Karaman idmanyurdu ile bir 
futbol maçı yapmıştır. Birinci devre 
sıfır sıfıra beı:aberlikle bitmiş, ikin. 
ci devre de Konyalılar bire kar~ı iıç 
gol yaparak galip gelmişlerdir. 

KaTabük - Salranbolu 
muhteliti Zonguldakta 

Zonguldak (TAN) - Karabük -
Safranbolu muhtelit futbol takımı 
buraya gelmiş, Zonguldak tak1mı i. 
le yaptığı maçı beşe kar§! a!tı sayı 
ile kaybetmiştir. 

bmir Defterdarhğı 

lstanbul Defterdarlığından: 

Üsküdar Balaban Gümrük ]\;fuhaf::ıza kulübesi enkazı. 
Çeken köy " " " " 
Kanlıca " " " " 
Çubuklu " " " '' 
Büyükdere " " '' " 
Hasköy '' " " " 
Halıcıoğlu " " " " 
Galata Kürkçükapısı " •• " " 

" Müsakkafat yeri " " " " 
" Azapkapı " Nokta " " 

İstanbul Tütün Gümrük iskelesi Yağcılar GümrUk Muha. 
!aza kulübesi 
İtanbul Rali iskelesi Gümrük noktakulübesi 
İstanbul Ayazmn yeni sebze hali arkasındaki 
kazı 

Haliçfeneri Gümrük kulübesi enkazı 
Balat " " " 
Ayvansaray 

,, 
" " 

kliibe en-

l\luhnınmen 

kıymeti 

Lira 

20 
30 
20 
15 
30 
45 
35 
45 
45 

2 

20 
2 

8 
45 
50 
40 

Yukarıda mevkileri yazılı 16 adet Gümrük Muhafaza, Nokta Kulübe
leri hizalarında yazılı muhammen bedelleri üzerinden 1.4 • 8 - 939 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 te açık arttırma ile ayrı ayn sa
tılac.ı:ıktır. Taliglerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
yatırarak metkür gUn ve saatte De?terôarlik Milli Emliık Müdürlüğün. 
deki komisyona müracaatları. (5657) , 

Sevyet IU9Jddtl : Tiirkiye ~iw • 

RADYO KONSERi 
Yabancı memleketlerle Kültür münasebetleri idamesi Umum 

Sovye Voks Cemiyeti ile S. S. C. B. Radyo - Komitesi, Türkiye için 
bir Radyo Konseri tertip etmiştir. Bu Konser, Bu Akşam Türkiye 
saatile tam saat 21.15 te, 1744 metrede Moskova; 1210 metrede Kie\', 
1060 metrede Tbilisi, 349 2 metrede Simferopol ve 309.9 metrede 
Odesn İstasyonları tarafından n~redilecektir. 

Bu Konserin Programında Sovyet Kompozitörlerinin eserleri var
dır. Bunları, Cümhurlyet Yüksek artisti Kubatakov İdaresindeki 
Sovyetler Birliği Devlet Ne!esli Sazlar Orkestrası çalacak ve Bayat" 

28. 7. 939 

1Dml•l 
ANKARA RADYOSU 

Tiirkfyc 
Türkiye 

T. A. Q. 

T. A. P. 

Radyôdifiizyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga UzunluITT_ı 

1630 m. 
19,74 m. 

31,70 m. 

183 Kes. 120 Kw 

1595 Kes. 20 Kw. 

0450 Kes. 20 Kw. 

Cuma, 28. 7. 1939 

12,30 Program, 12,35 TOrk milzlgı -PI., 
13,00 Memleket snat ayarı, nJnns ve mete
oroloji hnbcrlcrl, 13,lG-14 Muı.ik (Bcet -
hoven - Piano konscrtosu No. 5 - Pl.), 

10,00 Progr, m, 19,05 MOzfk (Melodıler 
Pl.), 10,15 Türk mOziği (Fasıl heyetı), 

20,00 Memleket sant aynrı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 20,ı5 Konuşmn (haftalık 
spor &ervisi), 20,30 Türk müı.iği, 1 -
Hüzzam pcşrevı, 2 - Sadi - Segah şarkı 

- Ruhumdn ölen, 3 - Zeki Ari! - Se -
ı;:fıh ;prkı - Mızrabı bırak, 4 - LAtif ağa 
- Suı.innk şarkı - Benim yarem gibi ya
re bulunmtız, 5 - Halk türküsü - Eml -
ıtcm sılada yas tuttıp aalar, 6 - Llıtif ağa 

- Hicaı. şnrkı - Niçin şeb ta seher, 7 -
Mustnfa Nafıı. - Hıcaz şarkı - Göğsünde 
açılmış, 8 - Ahmet Rasim ..,... Hieaı. şarkı 
- Cıın hnstııyun, 9 - Artaki - Kürdılı
hicazkAr ş:.ır!<ı - ArUk ne siyah göı.lerl
nin, 10 - Kurdllıhlcaı.klir ııarkı - Guller 

nçınış bulbul olnru , 21,10 Konusma, 21,25 
Neşeli pllıklnr - R., 21,30 Müzik (radyo 
orkestra ı - Şef: Hasan Ferid Alnar), · 
1 - Schubert - Bıtmcmiş senfoni si mi
nör, 2 - :E. Grıcg - 1 inci Per Gilnt suitl, 

22,30 Mlızik (cıperct parçalan - Pi.), 
23,00 Son nJans habetlerl, ziraat, esham, 
tahvm'ıt, kambiyo - nukut bors sı (fiyat), 
23,20 Müı..lk (Cnzband - Pl.), 23,55 - 24 

Yarınki progrnm. 

\ 

lir Gencimizin 
~uvc:tffakıyeti 

ısriikseTde çıkan Le Soir gazetesi, 
bir Türk talebesinin Belçiknda kazan 
dığı büyük muvaffakıyetten bahset
mektedir. Gazetenin yazdığına gbre, 
Belçikada tahsilde bulunan talebele. 
r1mizden Fnruk Erem, iıçüncu hukuk 
doktorası imtihanını"büyük imtiyaz., 
derecesile vermiştir. Bu zeki ve de
ğcrJi Türk gencini tebrik eder, bun
dan sonraki hayatında da muvaffa. 
kıyetlcr dileriz. 

~. i.i u 
Kıymetli sütçülük mlitehassıslan

mızadn Bursa Ziraat mektebi sutçu_ 
lük muallimi Nihat Sütmen iki yav
rusunu ve pek genç eşini yalnız ve 
'hamisiz bırakarak gözlerini hayata 
kapamıştır. Cenazesi bugün oğlen
den evvel Haydarpaşa Nümune has
tanesinden kaldırılarak ve Sir1<.eciye 
getirilerek F..dirne.kapı mezarlığında 

ebedi istirahatgahına tevdi edilecek. 
tir. 

ÖLÜM 
Seıilnik eşrafından eski SeUınik 

belediye reisi ve avukat Daniş Sait 
ve çocuk hastalıkları mutehassı:;ı Dr. 
Naci Saidin babaları, mühendis Jl. 
hami ve mülga Barut fnhisarı umum 
mildurü LUtfinin büyük biraderleri 
ve müderris avukat Muslihettin Adıl 
Taylanın kayın pederi Osman Smt 
Stimerttın, kısa bir hastalıktan kur
tulamıyarak irtihal eylemi.,.tir. 

Cenazesi bugtinkü cuma günil sa=ıt 
11.30 da Şişlide Küçukbahçe sokn
ğır.da l\'Ieşrutiyet apurtmı:tnındrın 
kcli:hrılarak namazı Feriköy caıi1iin. 
de kılındıktan sonra ebedi medfcnirte 
tc't'di chmat:a1 .tır. Allah rtthıı:ıet eyh

yc. 

TEŞEKKÜR 
Eşim ve çocuklnnmın annes1 Meh

tabe Akaltının vefatı münasebetiyle 
aenazesine bizzat gelenler ve tel •. 
graf ve mektu~la tcessüratımıza iş-

' tirak edip tesellide bulunan dostla

ra teşeRıtüratımızln iblU~nn muh
~rem gazetenizin delaletini dilerim. 

Zl'\cİ: Urfa Memleket .hastanesi 
operatôrü doktor Muzaffer Akaltm 

Evlıitln1'ı: Ümit ve Metin Akaltm 

Istanbul defterdarlığı irat ve ser. 
vet vergileri müdürü Mümtaz Tar
han, bu de!a terfian ve 90 lira nsli 
maaşla Izmir defterdar1ığına tayin e
dilmiştir. 

Krasavina teganni edecektir. -1 TE E ti: Ü R 

Dahiliye Vekaleti, Belediyeler. I
mar heyeti azahğrna Mah:ılli idareler 
umum müdürü Rüknettin tayin edil
miştir. 

Eski Trabzon mebusu Seniha Hıznl 
üçüncü sınıf maarif müfettisliifine ta
yin edilmiştir. 

Eskişehir · aliliğinden : 
2- • 7 - 939 tarihinde ihale edilmek üzere ka:ı;ıah zarl usulile eksilt

meye çıkarılmış olan Eskişehir • Sivrihisar yolunun 13+000-3+080 nci 
ıtilo'metreleri arasındaki (22262.75) lira keşif bedelli şose esaslı tilmi
ratı talip zuhur etmediğinden .2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 31 _ 7 - 939 tarihinden 14. 8 • 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 c kadar temdit edilmiştir. 

İsteklilerin evvelki şeraite tevfikan müracaatları (5646) 

Sevgili aile reisimiz Hüseyin Er
kan'ın çol< acı ölumü dolayıs~lc ce
rtaze merasimine bi~zat ıstirak eden 
ve gerek çiçek. telgraf. mektupla ta
ziyette bulunan ehibba ve dostları. 
mıza ayrı ayn teşekküre teessiırü

miiz mfıni olduğundan tesekktirlen
mizin saym gazetenizle ilJlağını di-

leriz. Merhumun ~ıilt•si nuınına 

Hasan Erkan 
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TAN 
ABONE 8EDELt 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr. ,,....1 letıe 2800 Kt'o 
7&0 • 9 Ay 1500 • 
400 • 8 Ay 800 • 
150 • 1 Ay 100 • 

MJlletlerarası rıosta ltUhadına dahil 
olnuyan memleketler tçtn abone 
bedeli müddet eırasiyle 30,. 18. 9, 
ı.ı Undır. Abone bedeli peşfndfr. 

Adres deliıtirmE:lr H kunııtur. 
Cevap tçtn mektuplara 10 lcuruell.lk 
pul ilAvesJ IAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Tayyarecllik 
Tarihinin 
Bır YıldÖllİİmİİ 

T a17ancl Bleılot._ ota )'il 
lnee Mllllf ._...., ....

mtlaueltetile ..,....,. ile Fraaı .,. 

•1r talma .... ,..._ 1 ....... ~· ı..-. 
taJJllnCilerile ftanllt ta)ş&I ...... ., 
tanueeflllla en ltttyUlı 1 ı ' .._ 

1 rmdaa .. ,,t111daıa eleıcWs ..... 
......... eltiler. 

Gaçltlhnhla ...... ...-11 
........... h ._ .... 

~ vrs:• lıılıs11am Wli ~ 
...., .... o ......... ,a, 
... t ''hMltllJ,....ileat'L 
sın m ..,.. lıılr ..... •1Jllllf ve 
k H• J1..,,. Wr .-ak ile ta. 
MIP 4 ';L BML+• ~ 1tir tle.ir 
ı J o ......... .._,.abthlt 
.._ ............ -~kaaWr 
~ ..,,. 1111111 Hstmldl 1 

inkişafa varacaimı tahmin edeme-
miıti. O ama Merlet'nun Mr Hat 

' bir çeyrekte Pfdll MaDf -..Ui ..._ 
cUn birkaç dakikada geçili19r. Ve 
Maaf deaisllli ıeçmek 'bertuaf, Ok. 
YMUNft tayyare ile 8flllak pniia 
ea a1apk oltlujumua hidiseleri ura
ıına cimıit ve birkaç etin içinde dev
rW.. •J'abatleri yapmak imkiaı 
hual olmıqtw. BütiiA bunlar ise, Z5 
Temmuz te-09 yılında vuka 'bulan 
Mdiwllin hakikat .. büyük ltlr b ... 
~ ve düayaaaa manula vau. 
talarhua tekAmiWl Mkı•••daa ltü
ıil~c~~ ._... .. »-• .....__ 
...... _ .... ı1an ...... .. 

..,.. ............. Mlti1a ... 71111 

......, ve Mtla ... ,.a_ nrihrue. 

hederi ilzerblde ea mOessir lmllfer 

•Bll'Ullla &eçmlttir. Ortalık~ mesa-

fe kay..._ ka1kmn·, milletler ara. 

..... tepiki ... büialam11 Mt. ...., .., ....... ......__ 
blbiaıu .ebep ehnwt. ft lla,ü 
Olqanaslann dahi artık c&venilme. 

p tf.eier bir .•• tqkil etmiyec:eiJ.. 

nl liltenalt&U. 
Aalıa k MIJik ilealeaıe, lwhk ........ .., ... ....,,.... .... 

Jll'llS ım o)b. "'7e clltllmeek htte. 
yenler halanabffir. Fabt bb höyle 
h& dlttlıaceyl varW hile görmeyh. 
Çlnldl fennin llerllye ilerliye yarat. 
talı nsıtalarm, iyi veya fena malt.. 
satlar için kullanılması, fenni ali. 
lraclar etmez ve fennin llerlemeslnl 
• ~. Feunl vasıtaların lllil~ 
tlmale alnmuı ytlzilnden, fennin 
ileri hlllnleıslnl tludmm•la feşeb
•• etmek, iman kafasını işlememe. 
p mahk6m etmekten farbızdır. Ve 
h111ia da fmkin 10ktur. MBmHn o. 
laa .. ,., fennin featlannı, insanlık i
p. mtlflt eJacak istikamette kullan. 
.... rabpnak ve •• yoldan tahlraf 
etmemek için teAfr almaktır. 

Bava )'elile mBnakaleler yapmak, 
••afe kayiım karanık miibadele 
l•khhnm lrolaJla\tırmı' ve ça•U.. 
~ .mWetJu arUUMlaki tema 
" e=hpea 7ollanaı açmıt ve kısalt. 
DMf*u. 
...... _ 9;>4 ... nleeri ... 

ota •• .......... tan=•'lıilır dev 
....... ~ ~ii -
~819 ftl 1 .Wap lualcle UaJY8" 

........... .,cnw1eve..ı.. 
.... l 1 IMlq ••• •ytqöiliriL 
Çl'RM ta,,...nlll l•i•e ılsk1 •*
- _, tı, ................ 
._ - nwlii •mb'•eile lltn ep ....,..,.....,.,wek ........ n..,._ 
... ft tan-- .............. -" 
..aWım phl aaa • ınals .a.. ..... 
.. ildtı.a. Hint ,11 .. .., -

-.ıt ........ ~ ..... ••• • •• - ................ ..... 
r. ..... ...... 

• 
TAN ===================='===============================- i 

Liman ve deniz ticareti lılerinde mütehassıs bir orkadaıımız, baıhca limanlar1mızın nerelerde Sıran geldikçe : 

" ne •el••• kwwlm•ı l6a• ... •ll .......... elitler P••11ıttr. a. seri• lll J t• .._ 
•f91td•I neaMteıillcle. lsıa•.. lfhl tllfl11eeleı iRi ve ,......... .... ••ı•: 

laron 
Yallkenhaym 
Neler Demiıti? • • • 

lstanbul Limanı Nerede Y a:mn : Ah GiiıHlm 
• Bir Umumi Harp hatırası • 

A lmanyanm Soma tlserin4eld 
~ tMbirlerine, tazyikleft· 

ae, maddi kontrollarma baktıkça ve 
... mevnda konuşahlakça Hhaiaa 
... Baron Vankenhaymle bir .koımf
wa- pllr. Tesis ve inşa Edilmeli? 

:a.- Vmkenhıryna Umumi hue 
Wa A --•larmda Kayzerin Baln
ill ,..,.....ald 1t878k elçisiydi. O u. 
- kadar htaDbala plen Alına• 
el~Ued anaanula Poa Biherştayndaa 
soma v.....-aym ea tertipllsi ve 
a ileakedlıliycli. z.tra, ava, " 
a.Wuyi alatmap -pek meraklı i
til. Una 'boyla. narin yapıb, Jmaa. 
ta, ldln taVll'lı ltlr attı. 

Üç tarafı su ile çevrilmi§ olan 
memleketimizin hariçle mu

vaaJumı temin edecek olan --. 
fezler, fiiphesiz ki yalmz )iJNınla. 
nchr. Cümhuriyetin kunılupm • 
dan evvel, Türkiyede liman meM

leli bugünkü mübrem vaziyette de
jildi. Çijnkü o Wll ......... 

Jerimiz yapılınemıf, mumıılua Tür
kiye layılarına demir atlarla bal
lamnaınJJtı. Türkiye ticareti ha
riciyesi bugünkü durwm•.,... de. 
ğildL .Maedolu, itbaW ve tlll'lıcatl. 
nın büyük 'bir kwmna İstanbul 
vasıtuayle yapar, Baldın 1aattı cle
dijimiz ana bat üzerlaıh1d mer· 
kezler, İstanbutwı ldııııt.ill'ladıJU 
tepu ederdi. ·~la llariç -
le yaplacak aht ftdfla ..... bir 
kısmı'ı.-bal Hmam \Ullrnyle 
yapıhr, İzmir, lleııda, B 3 , .. 
ve· Jılanna:ra Uzwaanlan .......... 
dut Hin~..-~ 
ihracatına tnu t old"W& O 
zmun ı.t..w ~ bir 11 •••'ı 
mefter'lil .... . , .. ...,.... 
du. Bir._. ,... .. inam 
mamulltı İstanbul transiti ne ,e\•. 
kediUr, ıtu.ya, Romanya ft Kıd • 
koya lhneatma yapm .-ıi kira
lama işleri lstanbulda cereyan e
derdi. İstanbulun bu vaziyeti do • 
layıaıyle Ti.irkiyede bir liman in~
sa fikri' mevzuubahl olunca evveli 
akla ı.tu.ow plir, 1.taDbulıda 
yapılacak Umanın mevkii~. 

nhr, modern bir Uman illful için 
Haliç, Yeaikapı, Yedikule, Hay. 
darpqa libi mevkiler üz.emle sa
ywz atüdler 7apaludı. 

o "'-phooftil__.._ • 
zıyet t.m..miyle de~. 

Cümbwiyetln feyizli Jaamleleritı • 
dea biri demiryolluı İıDfMI Gldu. 
İmüyazlı ecDebl ı.atıar sMiD ait • 
Dank 4evlete mal miWi. Allar-. 
daıa baflaunak Kay.eri,.., s.v .... 
Saauıuaa -~ 7llpiWa, L 
rejli kömür llawau eN A..-o. 
Juya bejland&. A a k a r a 4 a n 
Samsuna Pde• hattM Uallnpaya 
bir kol atılaaak Karaclaiz Akde • 
nbe duıiryol• ile J ..pJildi Ana. 
dol-un prkı eemdMıllndelü bakır 

havası llalatya ela OlllUp llattma, 

Malatya • Çettnkaya llttnJayle p. 
mal hattma batıandı. Şartı Ana • 
doluya ıiden hattımız Erzincana 

vardı. Yana Erzanama varaeak, 

ft s-..._, hatta •• Bas 1rudu -
._ •• r• C.ap ı..tb, trma 
~uduna dojnı 11t11ıektedtr. Bir 
müddet sonra İran, l!fganlltan gt• 
bi Orta Aayaya ait memleketler 

d9mir ..ıı-ıa Ti&rld)'enia cenup U. 
manlanaa bwiJımacaktır. Afyeu • 
<iM Mr W Aatalyaya iamekted.ir.. 
Elhaal, aMed bak•mden O büvük 
ebeeami1eti bir tarafa 'bıraluak. bi. 
ı., ticaret bıaJuımndan ı.ütün Ana. 
dolwıun madul 1f• sir.a1 sahaları 
~yle Türk laJ'llanna 
beiJapgup veya bailaıw•k üze. 
redir. 

CümAuriyetin müldm ve feyb
li laamlelerlıadea biri ele, Türk ib.. 
rvatam adtlraaak oldu. IQlU eko. 
nomkıig icabetürdili zuwetler ta. 
kas lil>i, Jtliriaıi libi prtları c:loiKr' 
mı. u.ı,...._ alm&yulardan mal 
ıl=ımak pren•UN, döviz ter.akü • 
nMi ~ Tirk ihacabr:a 
m· ·et oltlu. H.. Jenle bcnıdar 

--- etti. .............. .,.. 
pıdm 1 beıfl•••· Ye T'fidt ilaN • 
catçIS&, s' T ılil llW M111' .... ... 

Dk ,.ına .. % ............. -
ta llar1 

... Tm-11 ,_ .. ,.u. 
.....__..,lwWM•'*-· 
ı-.m-Vz at ıı--.ı.. 
,aldu. Ye.t,M IRa W, Cim' it• 
ten •••elkl. ı...w.ı- • m-...U 
u.- ...... , tlıii ...... v. ı...... 
ıs.1 ı.tlDlrl v Mı kQıcıiiMtil ...._ 
sahillerlıiıi7.de de Hm br ..... limm•• ... ~ ... , __ bir 

...... ,. çabt*CL 

nun için bir çok cenuJ>I Amerika 
bman1armda tatbik edilen ve biz
de de 1stanbul meyve hali nbtı • 
mmın mşamda <abul edilen tal"ZI 
tercftı etmek mümkündür zanne. 
derim. Bu, liman mühendislerinin 
bileceli bir iftir. Yalnız benim bı1. 
dilfm bir ff!Y vana, İstanbul nh. 
tıınlamn uzatırken bu işi asgari 
murafla yapmak icabettilidir 15 
sene evvel yapılan ve bugün gayet 
cüzi tamirlerle bütün Marmara 
vapurlarının tahmil ve tahliyesini 
temin eden Denizyolları ve Ford 
antrepoları önündf!ki rıhtım par • 
cası, aklımda kald1~na göre. gali. 
ba elli bin liradan daha az bir m:ıs· 
rafla vücude getirilmişti. 

Burada mukadder Bir sual va-

Gthaladen bir IÖll Almanln 
§ark cephesinde büyük bir zafer ka. 
zanchlar. 1ttlfllknnızın parlak bir ee. 
milesini göstermek için memurlar 
halkı büyücek bir yere toplayıp mi. 
tioı yaptudılar. Şuruım hemen ve 
ehemmiyetle not edeyim ki btttüa 
gayri resmi Türk milleti bu ittifa~ 
hiç bir zaman benimseyip kabul et· 
miş defildL Ne çare ki Petenburgta 

Tophane nhhmuwla 6.ıaünkü tahmil oıe tırlaliye 
laalqdine 6ir bakıı 

rit olabilir: Galtta ve Salıpazarı bir Çula bir SasaBOf varda ve ikisi 
rıhtımları lodosa maruzdur. Lodos de söz ve su götürmez düşmanlan • 

mızdı. Miilet, o yüıden bu ittifaka 
zamanlarında buralarda tahmil ve 

B ugün T"mldyede herkes tas • 
dik eder ki sahillerimizde, 

Avrupa ve Amftfka mefhumtyle • 
limanlara ihtiyaç vardır. Fakat bu 
limanlar nerelerde olmab, ne ka. 
dar büyülı: veya ne dereee Jrftçük 
yapılmalı ve bizim mtdıteftf Dıra. 
cat emtiamız için en fazla iktısadi 
ucuzluğu ve kolaybğı ne teldlde 
iktisap etmelidir? 

Türkiye sahilleri pek geniştir 

ve bu sahiller üzerinde Türkiyemi· 
zin büyük şehirleri mevcuttur. Bu 
şehirler halkına sorarsanız, hepsi 
kendi fehrinin sahillerinde mo • 
c!em bir lltnan ister ve hattA bu • 
nun için senelerden~ hazırlat • 
:ırıbnif milyonluk projeleri vardır. 
E§:er Tiirltlve~e havadan zembil • 
ıe'fıe aıtııilir ınse, şuphe yo& ki. 
her ıehrin sahiline istenilen mo • 
dern limanı kut111akta belki bir 
\ 
ıl\a.hzur ~oktur. Fakat ne ç..,. ld, 
Türkiyenin yapacağı limnlann 
İDfUt w iflıetılle lllHl'aflaİlıl, mun 
...... tre.lilerle ..... yine ba-. 

.... •eya --~· ... e1er1n 

..... bllll;eJ•tııle allledeeftıir. 
Qlıau• .. ~ ..... o1 .. 
.... ,.., zmwwtin leatsdürdi. 
ji .., .... ,Japmaja w ....... 
Jdırla ...... le .... ,,_,__ 

Bugün büyük liman isteyen 19-

hlrlerfmiz, başta İstanbul olmak 
üzere Karadeııizde; kömür havza. 
sı, Samsun ve Trabzon, Akdelıiz • 

de; İzmir, Mersia ve t+ı!Gdenm. 

dar. Yamı .Afyea demlryolu An -
talyaya iniDee bmllara Alltalya da 
...... edecekta'. 

Bitilıll Mı llman1an- ıo.ıs..20 

fer milyon ıarlederek hçsinf bir 
anda yAnf bir kaç Jenede yaptır • 

mak imkinı yoktur. L1num deyin. 

ee yalmz bu.. la§Ut 11111Sr8fmı de 

ji1, ~- w lfilıtme masnııflarını 
da iöm6ahe ıetlnnet lkımdır. 
Blnaenaleytı tendi yaltmızla kav

rulacqunııı diifibierek, a78'Jmı • 
zı jOi ıanuwza l6n azatmilk nree
bariyetı.de,ts. 

Bu itibarla hem bugiltün ve 

hem de yanmn Bıtıiya~nm iyi he. 

sap ederek a.,... ftlnaklılımız ve 

bugünkü nesle delilse de j'armki 

mslıe altından kalkamıyacalı mas

raf18 ıievretmememiz lbımdlf. 

E nell lstanbul lhaırmm ele 
alalım: 

t.&uıbülda modern bir liıMn 
fllpa için senelerdenberl si71m· 
ndf lider, Juılmıı rapodarr,. -
pdmw tıtüdler bir kütQphme ... 
mzaual kadar çoktur. Bu aBdler. 
• ..ı.eut fikirler ve ~-
MJlfldlndı ve limanın ·Y••&,... 
da, Y ... ulede, Haliçte, JleıJ iı r • 
~ '1ıgünkü mevkU .._ Oll
ı.ta tesis edilmeei için mfltlda· 
ı... ~tfilmiiffür. 

İatanbul 19hri pJAJMDı l'ÇeJl 

ProJt.ııa liman için kati 01-ak -. 
reyi tesblt ettiğini bilmiyorum, fa.; 

kat pzatelere nazaran liman mev. 
Jritnfn Yenikapı veya Haydarpaşa 
olarak gösterildiğini zannediyo • 
rum. 

İstanbul limanı makalemizin 
başında gösterdiğimiz esbap dola. 
yısıyle hinterlandının mühim bir 
kumını kaybetmiftir. Ejer dahili 
kabotaj evaımıın lstanbul lima -
nmdaki muvınanım bir tarafa bı
rakırsak İstanbulwı hariçle yaptı. 
ğı alış veriş senede bir kaç. yüz 
bin tonu geçmez. İstanbul limanı 
ile muamele yapan ecnebi vapur. 
lannm adedi günde vasati o laral~ 
8 • 7 tanedir. Kabotaj yapan Türk 
vapurlariyle beraber bu mıkt~r. 

llnıanm en kalabalık olduğ~ gün • 
lerde dahi yirmi beşi tecavüz et • 
menııştır. Lımanın ooyle çok kala-
balık okluiu senenin mahdut gün
leri bittabi hesap haricidir. Kaba. 
taj hattında'1 Türk vapurlarile ge
len ve giden Türk eJyasile beraber 
• kömür ve kenste hariç • lima • 
mu bütün ınuvmanını seaede, bir 
milyon ton addedenek. Jnaracats. 
nuz lstanbul limanınııı vü'ati haJc,. 

kında bir mleSnet bulaıut o)uruc. 

t.tanbul limanı dedilimiz bu· 
IÜJlkÜ Gahrta limam, tabii liman. 
lardan btrtdir. Bu llmamn en a. 
normal tarafı nhtımlann kifayet. 

sizliği dolayısıyle vapurlardan bir 

kısmının §8mandıralarda tahliye 

ve tahmil edilmesi keyfiyetidir. 

Bwıu ortadan kaldırmak iı:in 

Sirkeci nhtımını Saraybarnuna 

kadar ve Tophane rıhtımını Salı • 

pazanna kadar küçük masrarlarla 

temdit etmek kafidir. Tahmil ve 

tahliyenin ucuz, seri ve emniyetli 

olabilıJM!ai içm bu nhtnnlann ki • 

fi 'rinçlerle ı.drizi lhnndıt. Sah-

P8Zanndaki kolordu \re Güzel Sa. 
natlar mektebi binalan mükem • 

mel antrepolar haline ıetirilebfle. 
ceji iihi Tophane U. Sahpazarı a. 
rasındaki aha doldwul&ıak anh'e
poı.r tema eOilebWI'. Be aweUt ta 

Tophanedea SlllıpMUJH loıdar 

vapurlanıa ke1ı87ca )'Uat•l>i*ek • 
leri rıhtunlar u bu rıbtımlann ü
zerinde 14umhane. GWllriik, Top • 
hane, Fwd, S.tıpazan, Kolordu ve 
Güzel Suatl* mektelai uırepo • 
lan sıralanmıt olm. Sirkeci tara • 
fından da ~bumuna dojnl es. 
ki sevJdyatın ve buıilnkil yağ ve 
deri antrepolmnm bulundukları 
niııaalu iiar'We uri antnıpolar 
yapMbtla.. 

kerhan ses flksmadı. 
tahliye yapılamaz. Buna '.erhal c._ Da ısmarlama nrlttngta fU Dmar. 
vap vereyim ki bu nhtımlardan larnm tarar verileli: Millet bu zafer. 
bir P81'Ça olan Tophane rıhtı • den pek memAUn&d. Musaffer mtlt. 

mında lodos sebebiyle iş yapıla • tefikini şahsında tebrik için büyük 
madığı günler vakfiylf' hesap edil. elçi Baron Vangenhaym'ı ziyaret et
miş ve bunun, lodosların en çok mek tizere. bir heyet seçecek'. • 
olduğu serıelerde, senede 13 ıun. Bu seçı'? de ısmarlama.~ır lıst~
den fazlaya çıkmadığı görülmü~ • ' den lbarettı. Hatırlayabildıgıme go
tür. ll:n mahfuz limanlar bile muh- re heyet şunlardan mürekkepti: ls • 
telll sebeplerle senede 13 giln atıl tanhul ~busu Bay Şefik Yafcı, Be. 
kalabilir. yazıt mebusu °()beydullah efendi 

Son sene zarfında Tophane nh. hoea, Çanları mebusa Bay Dr. Fazıl, 
tımı önünde, denize- amut kolonlar ı•a.ın. anattutmn btr ltay tcrctlman, 
inşasiyle ve vasi a n t r e p o la r gazetecilerden de ben. 
tesisiyle, ~imanın daha ziyade tek. Ertesi sabah için T ... ar~•t.._,1,,.adaki eJ
sif edilmesi üzerinde etüdler ya • çilikde rande\•u alınmış. Sirkeel il • 
prlmıp. lyt ..u.e ves:diii tak • kelesinde ~ıfte bacalı, stislti bfr 'hey. 
dirde bu düşünce....ı;lt--!a.Ydalı ..o _ lik çatanaya bindik. Vangenhaym bi. 
labilir. zi, ileri adamları vasrtaııyle e1'tlik 

Elhasıl; asıl dikkat edeceğimiz lsk~fnde karşılattı ve merdiven ba. 
nokta en ucuz ve en az masrafla ,mc1a büytik bir nezaketle ellerimizi 
İstanbul limanını, Galata liman sıktl. Denize karşı olan çalışına oda
muıtakasmda tesis etmek ve orta- smm yamndaki lnnllSf lhdrwslne al
dan J81llandıralan kaldırarak va • dı. Sulh gtinlerlııclen kalma birer 
pwların doiwca rıht&mlara ya • Ha~ana sfp1'891 aram etti. Ytlzünde 
n•ıank yülderiain do~ anbe- aferbl en ~- bir neşesini görme
polua ~ •• --- '8-- etmeli .. dlm. Daqun ve alpıch. 
tir. Bunun la&Jdc'•cle ve yem bir Yanmcla Jrapln renginde ,,., 
mahalde milyonlar aarfiyle yapa. hOyfikltilDnde 'bir Dok Alman yatı
cajımız bir liman İstanbul içiıı Yordu. Elçi köpeğin başı ve kulakla. 
yü~ fevkinde bir iştir~ n ile oynuyor ve ısmarlama nutka· 

muzun tercümesini dinliyordu. Dr. 
Fazıl Almanca becerdift için arada 
bir o da söze kanşıyorda. Nezaketle 
fakai gözle görttlilr Mr brululda te
fekkür etti ve hemen o mühim mev. 

ITırhan Vapuru 
Etrüslden Daha 
Süratli Çlldı 

Almanyada inp edilen Etrüsk tipi 
vapurlardan Trrhan dun llaltçten çı.. 
karılmış ve sabah 10,30 dan lıi,30 a 
k8dar Marmarada tac:ril.belerl yapıl
mıştır. Devlet denizyollan ve limaD 
işletmeleri umum nıudürüilıı:leri fen 
heyetlerile IJletme müdürlai ve mu
avin erin bam b1rlmıdulduı bu ıec.. 
rubelerlle ymi ftpm' altıma af8IJ 
tam laamule n. 14.30 ft •kuitıya 
kaqı J1ne ............ ne 14. tam 
ha...ı. iJe w.- dııramle 14,l5 mil 
sül'lll taaira'ıırtadtliı" • 

Z .......... '911du ......... kODUIJ • 

..... ltaşlHı ........... kant .. 
peyee b.ayrete dtişmilştüm. Belki 
clplomatlık icabı böyledU diye ace
mice avuntıyordum. 

O bazı, öğrendifl bir kaç TUrkçe 
lııelhne söyliiyer, hUI JP.anımca Jro
lfll9ll'Yor ve aklına •ır teY ıdnriş gt.. 
hl •erhal Fnnaslft8'1'1 1nnkıp kemlt 
clilfyle anlatıyor. 

O sırada yanında usla uslu da • 
rsn Dök birden&tn cl8rt ayafl tistL 
ne tffldldi 'Ve denize dötra havlama
ia IMııılMh. 8anm Mr iki •eta eli ft 
diH ile ilrtaftfa 1'uhmda, •lnletemecfi. 
Meler Pft!D Mr •apwan Btttmlilifl 
CIBaftr atWilflne ihilrlemniş, 911a 

ha•lıyıorm-.. 

Baron Van.cenr.aym bfiden'Mft 
hayvnırn 1al kulatım yakııl'111J1P ı.... 
taklHı Ye PnmS12Cs uuladl: 

- ......... f! llırJlen .&... 
rat 11,38 al oklulm«'• ..,... pn
na_,e ..,.- balumaQftm'. '!irhan, 
nonml .r.lllk 13 mil .._. -,ret. 
Urlfecd:lir. '8uen ı.r..,.. ~ ._ - Balt, feıll. Şa ft1"ft' m -w. 
zaml ••tada: bir ild mil ... ~ fena setler ~1or. Onu ....._ • 
rat ..... e&mllltedlr. Td ._ ıalılı: ~ tl&yecetlm. len de......_ m• .. •ltJ .U de iyi bul• JIUı. saa seni de laverim. 

Fail• * ,...,_, r 4 
iMJNıfaı AHiZ 

lllran thmla ve Dhe etti: 
- Çünkü e bu ••Yatı haketfl 11-

ru.ttyor. 
Avnipllya yaitlt1n ısmarlaaaeak 8he Hktl. SlıyWilklerl._ Mir 

v.,..ıum flll"'aamelerini hazırla. ~ a11l•vamadıimmn hfwecllwe a • 
iidD bu ....._ tesisatmu\ mUta olu mmisyon lıN hasusıatd yafa kalktı, ltis de kalktık Af"lk ,,._ 
Y...,_ ..,a Ha,a.r • ıetldkaıam tamik etmif*. Ba iti- viik pencerenin ~·anına gitti Kot.n. 

,.,.., ya,.-ak ..,a &ewi ..W.. bula bır •W•t daha plıfıı.alara uzatıp l(e~en büyük hlr )'oleu vaına-
oeık Urıeu ~le la7• ~ d....an olnnecaktlr. nınu göııtardi: 
lMll •-1-•ek d1111ede _..._ Kom•-.. --1..1.- ı..ı--t. -~ _.,..,. -&a&&111 .., .. ._ - - Balq,,nız aziz mlsaftıolerhn! .._ 
mal e'IC ... JD~. Ve t. • dm Dnı.t ~Z1'>llan if!etınesi mL di B' t a-• 
tallb\11 um m, b .......... tra. diri )1...ı.t oba dün labıah -'ıL. • il' ta.,,_ -... -p-ill'UI- .. çlıy9r! 
..•'-'• _ . ' ,....- Ve tekrar sevpu aı>ıu llöB9 , 
..... , band• fala msC"lfa tla del- rimim ..-ipil'. Heyeti fenniye m6.. iwk IÖ WI· 
--. ..., ... ,_ w Slllıpaum.. diırü Hıfzı ile lstanbuldu giden eli..~ ~·· • ..._.. .a..ı 
M '--..S-- ırra:I::?:-'- -"' ...... -'-- ._ ,._ ~~ - oze, tıımre - __,_ -

- - -- -ummna 11- - --,,---..a çahpnalara • , ... lılıllaeder • 
... .. ..a. i•ı•Jen 'femch-. Bu.. vam.etmelnadirler. aAda..,..,,. fethbıla) 

• 
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GAZETELERLE 

ŞAKALAR 
l_.EKONOMi~I 

Hocaların 
Cüzdanı 

Yaş Sebze ve Meyva 
İhracatını Arttır'malıyız 

Y acın: Naci SADULLAH 

I:' vvelkl l(Üll, bizim Felek yazı· 
'"1:. yordu: Anlattığı vaka, Akay 

vapur lan ndan birisinde geçmiş: Bi. 
rinei mevkideki yolcu Bayanlardan 
birisinin yanında bir büyükçe çan. 
tas• varmıf: Bu çanta, kadıncağızın, 
kalabalık ~şeden bilet almıya uğ
'8tan kocasına aitmif. O sırada, salo. 1 

na bir başka kadın yolcu girmiş. Et. ' t 

rafta oturacak bir hayli bot mahal 
bylunduiu halde, ıöz~nü o çantanın 
durduiu mahalle dikmiş, ve sahi. 
llin•en, o çantayı oradan kaldırma
unı istemiş. Çantalı Bayan do: 

Bu iş lktısatçılarımızm Memlekete Y apmıya Borçlu 

Oldukları Hizmetlerin En Mühimlerindendir 

Alplara 6iJen Oniver•iteliler Romanya Selirimizle beraber 

Alplara Giden Universiteli 
Gençler DüJı Geldiler 

"- Buranın sahibi var efendim. 
Siz de şu kaqıkl yere oturuverln~" 
cevabını vermit! 

Fakat beriki Bayan hayli asahi 
olacak ki, derhal hiddetlenmiş ,.e 
muhatabının makul cevabına, çanta. 
nın üzerine oturm.ıda mukabele 
etmiş. 

Bizim Felek, o Bayanın bu hare. 
ketine bir türlü mlna veremiyor ve 
hu husustaki aczini, okuyucularına 
da ilin ediyor. 

Halbuki, bana sorarsanız, mesele 

Proçesör Hamid Nıafı·z Balkan .,.,emleket'erı·ntJe ıa~et basit: o kadıncağız, asabiyet 'J 1 J.Fl ı Lj arasında, diğer Bayanın yanıbaşın-

l • d G " d ••k 1 • 'L.I" V b A daki çantayı, koiasının cüzdanına ve SVIÇTe e Of U teTl fl USRÜ. n,Q ulü nlatıgor benzetmiş olacak. Bu kadannı tah. 

Al 
• mi~ ettikten sonra, ötesini kestirmek 

p dağlann~a jeolojik tetkiklerde yarak üniver.sitelerinde miaaftr kal- lerle 3~00 metre irtlfaa çıkmak IA. güç değildir: Kadın bu: Kousının 
bulunmak üzere, Universite Fen fa. dik. Bu şehirlerdeki halkın, kafileyi zım gelıyordu. Bazan da bu Jrtifalar. cüzdanının ilstVne oturacak elbet! 
kültesi profesörlerinden Hamit Nafiz teşkil eden kız ve erkek talebeleri. da sabahtan akşama kadar yürüye- * 
ile Profesör Paryas·ın riyasetindeki mize gösterdıkleri teveccüh fevkaJa.. rek seyahatimize deva_m ettik. Bu Belediye ne yapsın ? 
8· kişilik talebe kafilesi, tetkiklerini de idi. Bütün halk işinı, gücünü bı- esnada talebe glisiyeler uzerinde yü. ---------
ikmal ederek dün lstanOdla gelmif- rakarak çiçeklerle bizim istikbalimi. rüyor ve Alp köylülerinin kwübele. Dün.kil sasetelerde okudufuma gö. 
!erdir. ze geliyordu. rinde yatmak mecburiyetinde --~ re, ltir çocuk, meme emerken öl. 

Kafileye riyaset eden Profesör Ha- Romanya.daki tetkiklerden sonra yordu. Fakat bu zahm~tlere m~ müş! Guya tedbir alınacaktı. Halbu. 
mit Nafiz, bu seyahat hakkında §U Macaristana geçtijs. Peıte ve Viyana- Alplerin bütün hususiyetl":dnJ g&. ki görüyorsunuz ya? Sütten zehirle. 
izahatı vermiştir: mek mümkün oldu. Dönüste Ce .. _,_ ı alı bizi alelade bir seyyah olarak ka.. .. , .... ~ nen er çoi yor! Fakat buna bele· 

"- Kafilemiz hududu geçtikten b 1 t " v· d ihi b. re üniversitesi Eyvar sarayuida ce- dı·ye ne yapsın". Kadıncaıc.ızı da •-ıı. u et ı. ıyana a tar · ta iı, güzel 7 
A • 

1e>nra Bulgaristanda jeolog Bunçef reflmize mükellef bir ziyafet ver.eli. laylıyacak değildi ya?. Hem galiba, 
ve Poranof tarafrndatt lstikba\ edildi. ~müzeler~~- ve ne. Bu ziya'ette bviçre.balk-..... ~~ ~ ~'- bozukluk, kaplarda dejil, sütlerde. 
iki Bulgar profesörü takip edecel&i- batat bahçelerini gezdikten sonra ._ nıldı ve halk şarkılan söylendi. Er-,. Baksanıza? Belediyeyi senelerce 
miz guzergahın jeoloj ik vaziyeti ve sıl ?ıede!1m1Z ota111\1p,ann tfftkflrf.,e tell'f giln de, bir mG•.&ol --. .... l .. ~••• AııaJM,t,. J.a~&.uu.•• .u•n•c, ~uuı.;.l ., ....... 

Balkan dağlarının jeolojisi hakkında başladık. BuradaP. fiderk'~ Alpların mizde verdiği i1ıiii konferanslarla zeıllr1i! 
f&yhlı izahat verdiler. Şıpkayı bu i. jeolojik haritalarile proiillerini ha- lstanbullularca iyi tqınan Profesör 
ki profesörle birlikte geçtik. Bulgar zırlamq, beraber götürmüştük. Pro- Pittard ve Madam Plttard talebimi. Felaket * 
arazisine girdikten sonra ilk gecemiz !esör Parayos, Alp jeolojisi mütehas- zi hocalarile beraber evlerine davet 
Tırnovada geçti. Bura halkının kısmı sısı olduğu için bize burada çok kıy- ederek mükelJef bir ziyafet verdiler. 
•zamı Türktür. Bizi büyük bir samı- metli izahat verdi. lsviçre arazisine Isviçreden sonra Semplon geçidi 
miyetle 'karşıladılar. Bulgarlar ;.ere- geçtikten sonra evvela Yunkfravyuh tnrikile Italyaya geçtik. Milano, Ve
fımize, Tırnovada bir de ziyafet ver. dağına çıkarak oradaki glasiyeleri nedik ve Triyeste şehirlerinde kahı
diler. Ondan sonra feribot!nrla Tu- tetkik ettik. Bu dağdaki tetkiklerden rak buralardaki müzeleri gezdik. Ru 
nayı geçerek Romanyaya gittik ve sonra Cenevre üniversitesi tarafın- esnada, Triyeste ile Yugos1avya hu. 
orada Bükteş üniversitesine minlir dan Cenevrede hazırlanan otellere dudu arasındaki Avrupanın en meş. 
olduk. Burada enteresan bir vaka ce- misafir edildik. Burada bir müddet hur ve içindeki elektrik tesisatından 
reyah etti: istitahat ettikten sonra Cenevre üni. başka 7 kilometrelik bir tren hattı o-

Romanya Propaganda Nazın su. verııitesi profesörlerinin refakatlari- lan Adelsberg mağarası:u da gezdik. 
reti mahsusada kafilemize müracaat- le Fransız Alplerine çıkıırsk tetkikle- Italyanlar, bizi yalnız bir lurist ola. 
la benimle görüşmek istec.li. Konuş- rimize devam ettik. Bu tetkikatımı- rak kabul ettiler. Halbuki Italyadan 
tuk bana: za devam etmek için bazan Telefedk- Yugoslavyaya geçince orada büyük 

"- Burada Romanyanın en <.:alış. 

kan ve en namuslu bir ekalliyet ele

manı vardır. Onlar da Ro!l'anyadakf 

Türklerdir. Bu kıymetli unsurun R~ 
manyada kalmasını arzu ediyoruz. 

Onlarla çok iyi geçiniyôtuz. Kabilse 
Türkiyeden böyle genç gruplar mem 
leketimize gelsinler ve onlarla temas 
etsinler. Biz Türk gençlerini davete. 
diyoruz.,, dedi. 

Bükreıteki tetkiklerimlzden sonra 
Romanyanın en büyük petrol havza. 
m olan Kunpina madenle-rini, Ro
manyalı bir profesör ıefakatinde o. 
Jarak gezdik, Ayni profesör bizimle 1 
beraber Karpatlara }{adar .gelerek 0-

nda dağlaruı jeolojik bünyeleri hak- 1 
kında blm izahat verdi. 

KarpaU,Vdan indikten sonra Bra
fOV, Klufı Oracliye tehirlerine uğn- { .................. ~im!!-----< 

Yiae Wse tane tane hitap etti: ı 
- Bir balyan vapuru •.• Bakınız ... i 

Bbden a)'nlıp uuklatıyor. ; 

35 Yaıında 
Bir Kadın 

Erkek Oldu 

bir samimiyetle karşılandık. Yugos
lavyada uğradığımız Zagreb, Lubyav 
Belgrat, Osyek ve Nis şehirlerinde 
Cıniversitelerinde misafir edildik. Bil-
hassa Zagrepte tanıştığımız Adam 
Skoloviç ismindeki bir profesör bize 
çok yardımlarda bulundu. Bu zat, 
Meşrutiyetten evvel Türkiyede ça. 
lışmış, Meşrutiyet hareketlerinde rol 
oynamış bir zattır. Ondan sonra tek
rr.r ~ulgaristana geçerek Türkiye-ye 
avdet ettik. Seyahat esnaamd;ı daima 
bize yardım eden ve müşkilllerimiz. 
de daima bize zahir olan :sefirlerimi. 
ze ve konsoloslanmıza b•ırada teşek-

1 

kür etmeği bir vazife bilirim.,. 
Bütün seyahat Arızasız geçtiği hal

i de kafile Sillvriye iki kilometre ka. 

!a bir yere geldiği zaman otobüsler
den birisinin makinesinde bir Arıza 

o1muş ve bu otobüsün yolculan Js
tanbuldan gönderilen bir baıka oto. 
büsle şehrimize gelebilmişlerdir 

Çatalcada Kordon 
Kaldırddı Sdatu. Öyle hazin bir susuşla sus· l 

ta ki bise veda edip gitmek dilştU. j 
Aynldık. O pniln aktamı merhum Çatalca CTAN) - Bazı köylerimiz. 
Tallt pqaya (o zaman beydi) Babı. lzmir (TAN) - • Akhisann Beyce de çıkan ve hemen hemen tamami-
lllnin dar merdiveninden inerken mahallesinde, 35 yaşında Hlıı::an kızı le söndürülmüş olan hayvan hasla. 
rastladım. Çain'dı ve sabahki ziya. Firdevs kendisinde gayri tabii bazı lığı yüzünden vazolunan kordon ba-
reti sordu: inkişaflar hissetmiş, hükUınet dok- sebiyle hayvanlar bulunduklan yer-

- Nasıl oldu? torunun muayenesi neticesinde, Fir- den çıkanlamadıklan için, lstranca 
- Cok soluk oldu. devsin hün!la oldt ğu, son günlerde ve Karacaköy balkı, kömür ihracın. 
- Neden? erkeklik his...inin birden n tyünema da sıkıntıya düşmüştür. Bunu naza-
- ltalya ittifaktan aynlıyor. bulduğu anlaşılmış ve küçük bir a n dikkate alan tstanbul baytar mü-
- Nasıl anladın? meliyat geçirip, erkek olll\ak üzere dürü buraya gelmiş, tetldkatta bu. 
Vapur hadisesini anlattım. Ses kendisi Manisa Memleket hastanesi. lunmuştur. Netice4e, Çatalca kazası 

Yine gazetelerde okuduğuma gÖ

re, inhisar idaremizin 40 derecelik 
rakılan yakanda piyasaya çıkacak
mış. Hem bu yeni rakılarıA şişeleri. 
bildiklerimize benzemlyecekmiş. tn. 
hisar idaresi, kolay açılabilmeleri 
için, b.u şişelere, tıpkı su şişelerinde
kilere benziyen teneke kapaklar ko
yacakmış. 

Eler bu sonuncu havadis doiruy. 
sa, felüet: 

Zira millet, "su ıibi,, rakı içecek 
demektir! 

Ticaret Odaları Kongresi 
Ticaret odaları kongresi için ls

tanbul, Izmir ve Samsun Ticaret 0-

d.:.larmdan Ankaraya davet edilen 
mümessiller, kongrenin esas çalışma 
programını maddeler 
halinde hazırlamışlar ve ra • 
porJarı tasnif ettikten sonra avdet et. 
mitlerdir. Ticaret 'odaları kongresi
nin birinci teşrin sonlarında ve bü. 
yük bir ihtimal ile Cümhurıyet bay. 
ramrnı müteakıp Ankarada toplan
ması takarrur etmiştir. 

BORSA 

Londrı 

Nevyork 
Pin. 
Mlıtno 

Cenevre 
Amsterdam 
&erlin 
Brüksel 
Attnı 

Sof)'s 

Praı 

Madrld 
Vanovı 

Budapette 
BOkret 
Belsrad 
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ÇKJU .ICK 

5.93 
128.665 

3.355 
8.88 

28.575 
87.705 
50.835 
21.52 
1.0825 
1.56 
4.325 

14.035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

Yokohama 84.62 
Stok..tıolm 30.56 
Moelrova 23.90 

ESHAM VE TABVtLA1 
Erıanl 19.35 

çrbl'llladan arabasına bindi. ne gönderilmiştir. ile Saray kazası arasındaki kordon 
Baron Vankenhaym sal olmalıt· Otm bet senedir kadın olarak ya- kaldınlarak, halkm ve hayvanlan-

.tı da thn•i kendisine bua 18)'1er aor· şıyan Firaeva ', flmdi erkek olacak nın Çerkeaköy istasyonu ile rabı~ 

İzmir Esnaf ve Ahall 
Bankası 

\;., 
•.-

J 
-------------~-~----1..YL.&llll>·_ ismini alacaktır. lan temin edilmiştir. 

Yazan: Dr. S. EK 1 N C 1 

• 

I 
I 

~ - ..... 
Bulgarlann AlmanyaJa Bulgar mahnıllerini relılôm 

yaptırli~,lan renkli tabloların im.inden alınmıf 
iki Bulgar katlına tipi 

Geçen haftaki Tan'ın bir nüshasın
da bir kaç senedenberi Izmirdeki u. 
züm kurumu tarafından tecı·Ube ma
hiyetinde A vrupaya sevkıne başlan. 
mış olan yaş üzümlerimizın mezkur 
miıessesenin kapanması yüzünden bu 
sene ihracına devam edilemiyeceji 
y&zılı idi. Buna karşı Tan, bu işe mıı· 
hakkak devam edilmesine şiddetle 

lüzum gösteriyordu. 
Ul..UU1 ~wt.u.uuu.wu .u.u ..... 0 .. 0 - ., -

maksat için kurulduğunu ve ne için 
kapatıldığını blz burada araştıracak 
değiliz. Yalnız şu meseleyi ziraatc;i 
ve iktısatçılanmızın gözü önün~ koy. 
mak istiyoruz: Biz henüz daha taze 
iızüm, meyva ve sebzelerimizi Av
rupa pazarlarına nasıl gönderelim, 
diye düşünürken, hatta bu iş için bir 
iki teşekkül açıp sonra kaparken 
Balkanlı komşularımız bizım bu gaf. 
letimizden pek iyi bir surette istifa
de ediyorlar. Çünkü sağlam temelle
re dayanan büyük bir istihsal prog. 
ramile başlıyan ihracat işini dünya 
pazarlarındaki rekabete rağmen mu
vaffakıyetle başarıyorlar ve bu yiız_ 
den elde ettikleri kazanç memleket. 
lerinin iktısadi kalkınmasında büyiik 
bir amil oluyor. işte mes~lenin ruhiı 
buradadır. Ben bu yazımla tam bir 
çiftçi memleketi olan komşumuz Bul
garistanın son seneler zarfında yaş 
üzüm, yaş ve kuru meyva ve sebze 
ihracatında ne kadar büyiık bir in
kişafa mazhar olduğunu, bağcılık ve 
bahçıvanlığın bu memlekette ne ka. 
dar güzel ve normal bir surette te
rakki etmekte olduğunu toplu bir şe
kilde aydınlatmıya çalışacağım. 

Bulgaristanda bağ ve bahçe ziraa. 
ti mahsullerinin ziraat sahaları her 
sene ehemmiyetli bir miktarda geniş
lemektedir. Bu genwleme neticesinde 
istihsal edilen üzüm, meyva ve seb
ze miktarları da artmakta ve bu 
mahsullerin büytik bir kısmı başta 
Almanya olmak üzere, Ingıltere. Bel. 
çika, Danimarka ve ta lskandinavya 
ve saire gibi dış pazarlara kadar sev· 
kedilmektedir. Bulgaristanın yaş ve 
kuru meyva ve sebzeler!a, muhtclü 
şekillerde yapılan meyva ve sebze 
konservalarının ihracatından elde et. 
tiğı istifade çok büyüktür. Bugün 
Bulgaristanın umum ihracatının yüz. 
dt 15 ini yalnız bu bağ ve bahçe zj

raati mahsulleri temin ediyor. Ta
biidir ki, bu bal memlekeqn ckono. 
mik durumu üzerine pek müsait bir 
tesir yapmaktadır. Son bir kaç sene 
zarfında Bulgaristanın harici pazar
la ra geniş mikyasla taze üzüm. taze 
ve kuru meyva ve sebze mahsulleri 
ihracına muvaffak olmasının sebep
lerini biz başlıca şu dört esaslı nok. 
tada görüyoruz: 

2 - Memlekette bağ ve bahçe 
mahsulleri ziraatinin genişlemesine 

elverişli istihsal mmtakalarwm mev. 
cudiyeti, , 

3 - Bulgar müstahsillerinin plan. 
lı, bilgili ve yorulmak bilıut=z bir su
rette çalışmaları, 

4 - Bulgar hükumetinin ihracat 
işlerini ciddi 'bir surette ele alarak 

!181let~~~!~~ir: .. ~~sa Bulg~ ~~k~
lcrini müstahsil lehine halletmiş ve 
mahsulün bozulmadan taze bir hal
de istihlak pazarlarına kadar sevki 
için azım gelen soğuk hava tertiba
tmı haiz vagonları da temin etmiş 
tir. Bu Balkanlı komşumuz yetiştir
diği çeşitli bağ ve bahçe mahsulleri
nin muhtelif Avrupa pazarlarında 
sürümünü çoğaltmak için kuvvetli 
propagandalar yapmaktan da asla g~. 
ri kalmamaktadır. Bu meyanda biL 
hassa Alman gazetelerinde sık sJk 
Bulgar üzüm ve meyvalannın uefa
setlerine ait güzel yazılara ve resim. 
lere de tesadüf edilmektedir. thra.. 
cst işlerini tanzim ve murakabe et
mek üzere Sofyada (Bulgar Krallığı 
ihracat Enstitüsü) namile bir mües. 
sese kurulmuştur. Bir çok zirai Is. 
tihsal ve satış kooperatifleri bu mü
esseseden aldıklan direktifler üzerin 
de faaliyetlerine devam etmektedir. 
ler. 

Bulgarlar başladıktan işlerde be
cerikli olarak muntazam w normal 
bir surette ilerlemektedirler. Siyasl 
vaziyet değişmediği takdirde gelecek 
seneler zarfında Bulgarların daha bil 
yük mikyasta taze üzüm, çilek, doma. 
te!. vesaire gibi yaş mahsullerin ih
racına muvaffak olacakları tahmin 
edilebilir. 
Türkiyede yetişen bağ, bahçe ziraat! 

1 - Bulgaristanın A vrupanm bü
yük istihlik merkezlerine • bize nls. 
betle - yakm bulunman 

mahsullerinin umum ihracat madde
lerimiz meyanındaki mevkiinl tetkık 
eı:tecek olursak, bu mahsullerin t.ştl. 
rak nisbetlerinin yüzde 24 e kadalr 
çıktıklannı memnuniyetle görürüz. 
Dünyada ilk bağcılığın ve bahçıvan.. 
lıAın başladığı bu güzel ve aziz yur
dumuzun emsaline pek nadtren te
sadüf edilen zengin tabiatından. ~l 
bol yetiştirdiği nefis ve leziz üzüm, 
meyv.a ve sebze nevu,r;nden ıhracat 
hususunda azami derecede istifade e
delim. Vakit kaybetmeden sağlam 
bir istihsal programı. iyi düşünüle. 
rek hazırlanmış bir ihracat teşkilatı 
meydana getirelim. Bu işin başarıl
ması alakadar ziraatçi ve iktısatçıla
nmızın memlekete karşı yapmıya 

borçlu olduklarJ vazifeler in en tü. 
zumlu ve büyüklerinden bırisidir.Bu 
işin yakın bir zamanda muhakkak 
surette halledilerek millet ve mem. 
leket için çok faydalı bir kazanç men 
baı teşkil edeceğine ve Türkiyenln 
iktısadi kalkınmasında da mühim bil 
rol oymyacağma inanıyoruz. 
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Son Hafta içinde 
Çıkan Eserler 

[Y~!~: M. Turha~-T~Nj 
KOMiK HIKA YE 
Yazan: Anatol Frans 

Çeviren: Nasuhi Baydar 

Basan: Remzi Kitabevi 

A natol Frans. ~ mah'\m: Son 
asrın en büyük edibi. Na

suhi Baydar da 

"1111tı. tllh.H 1 

li • 1 

~ lj 

Türk okuyucu
larının hayli za
mandaııberi ta
nıdıkları ehliyet
li bir kalem sa
hibi. Bu itibarla 
komik hikaye, 
ihmali edebiyat 
severlik namına 

günah sayılacak bir eserdir. Rem
zi Kitabevi, "Dünya muharrirle. 
rinden tercümeler serisini,, bu şe
kilde devam ettirirse, iyi esere 
susamış vatandaşların takdirini VP 

teşekkürünü kazanacaktır. 

Yalnız Nasuhi Baydardan bir 
dileğim var: Anatol Frans, sık sık 
eski tarihe, Mitolojiye işaretler 

yapan bir ediptir. Bu işaretlerin 
ise, bizim okuyucularımız tara • 
fmdan bir lahzada anlaşılmasına 
imkan olmadığından mütercimin 
zahmet edip, esere haşiyeler koy. 
rnası lazımdır. Halbuki komik hi
kayede bu lüzum ancak yüzde on 
beş nisbetinde temin olunmu~hır. 

Bundan sonraki eserlerde ihtiyar 
olunacak zahmPtin 11enis olmasını 
bekleriz. 

iKTiSADi ROMANY li.. 
Yazan: Nejat Aytaman 

Basan: Damga matbaası 

T ürklerin Oral yolile Garba 
ve Cenubi A vrupaya doğru 

yayıldıkları çağ. 

larda Romanya 
- bu ismi alma
dan - bir geçit 
noktasıydı. Son 
çağda o geçit ye
ri Türklerin iki
ye ayrılmış miim 
taz bir vilayeti 
halinde olup Şi

male doğru yayı1an istila hare. 
ketlerinde bir tahaşşüd merkezi 
oluyordu. Osmanlı Türkleri bu 
tarikle Besarabyaya, Lehistana, 
Transilvanyaya yıllarca ve yıllar
ca akın yaptılar. 

Bu, tarihin her ülke ve her kı
ta için kaydettiği medler, cezir. 
!erdir. Nitekim Türkler de niha_ 
yet tarihin kararına inkıyat etti. 
ler, Ulanla Buğdanı öz sahiplerine 
bıraktılar. Bugünkü Türkler ise, 
Ulah - Buğdan kay:ı.ağından yük
selip, Avrupa siyasi muvazenesin. 
de kuvvetli roller oynamıya nanı. 
zet (Büyük Romanya) nı.ıı dostu 
ve müttefiki bulunuyorlar. 

lşte bu alakalarla Romany:mın 

iktısadi vaziyetini - safha saf. 
ha - bilmemiz lazımdır. Fakat 
mekteplerde okutulan coğrafya 
kitaplarında o mcvzua tahsis olu
nan satırlardan başka elimizde bır 
bilgi kaynağı yoktu. BLikreş tica. 
ret Ataşemiz Bay Nejat Aytama. 
nın neşrettiği "İktısadi Romanya., 
adlı ve gerçekten mükemmel e
ser, bu noksanımızı iste tamamlı. 
yor, bize dost ve mü.tteiik mille
tin iktısadi vaziyetini - bütün in. 
celikleriyle - öğretiyor: 

Eser yalnız coğrafya hocalannı, 
lise talebesini, tacirlerimizi ala. 
~alandıracak mahiyette değildir. 
Iktısat ve Ziraat Vekaletlerinin 
de, bu kitaba ilgi göstenneleri la
zımdır. Çünkü bu eserde - mese. 
la - Rumen elmacılığımn nasıl 
bir inkişaf içinde bulundağunu gö
rüyoruz ki1 Amasya clmalariyl1:: 
öğünen bir millet için, o inkışaf 
ibret vesilesi ölmalıdır. 

MEVLANANIN RUBAİLERi 
Yazan: Asaf Halet Çelebi 
Basan: Kanaat Kitabevi 

M evliına, şiiri aşk ve aşkı hik
met yapan bir dahidir. O, 

hayatın m i h. 
...... . ........... ı verini teşkil e -

MEllL o\NMOt~ , den kuvvetin aşk 
mıBı\11.&llt olduğunu iddia 

etmedi, ispat et -
, ~ ti. Çünkü aşkı te-

neffüs. aşkı te -
kellüm ve aşkı 

terennüm ede -
rek yaşadı. Ru -

hun bir nefes olduğunu söyleyen
ler var: Hazreti Mevlananın son 
nefesi muhakkak ki aşk kelimesini 
mahmel yaparak ebediyete uç
muştur. 

Fakat Mevlananın aşkr her fa
niye nasip olan saadetlerden değil. 

dir. O, ruhundaki şiir şel8.lesini aş. 
ka çevirirken vücude gelen heye • 
can alemini felsefe güneşine bağ -
Jamış bir dehadır. Ondan dolayı -
dır ki Mesnevisi, gökten yere ln -
miş bir kitap gibi asırlarca hay!'a. 
niyetle ve hatta vecda ile okundu. 

Türk olduğu halde şiirlerini a
cemce yazan bu büyük adamın 

rübaileri, bugüne kadar, derli top. 
lu şekilde Türkçeye çevrilme. 
mişti. Onun torunlarından As:ıf 

Halet Çelebi bu mühim işi muvaf
fakıyetle başarmış ve dahi aşıkın 
276 şiirinden zevk almak imkanını 
bağışlamıştır. 

Tercümeler güzeldir, asıl1arm

daki halaveti ve kuvveti hissetti
recek tarzdadır. Yalnız kitabm ba
şına konulan "Mevlananın Şahsi. 
yeti ve Hayatı,, başlıklı yazı, o 
şahsiyetin ve o hayatın akıllara 
durgunluk veren inceliğine ve de
rinliğine göre pek basittir. 

··························-··-· ................... _ ...... ._ ..•...................................•.•.. . . . . 
f ŞU GARİP DÜNYA f . 
: ................................ e e··········---·-·--···········: 

3000 senelik ondulcuion 

meydana 

Pariste 440 bin yabancı oturmak
tadır. Bunlardan İngiliz olan 2000 
inin ismi "Smit,, , Lehli olan 2888 
inin ismi de "Kovaç,, ve lspanyol 
olan 5,600 kiş'nin ise, isimleri 
"Gomets,, tir. Belediye ve diğer 

müesseselerde, muamelelerde bu i. 
simlerin hep birbirin;n ayni olmala. 
rından müşkülata rastlanıyormuş. 

Eleğimsağma renklerinde 

)'Umurta yumurtlıyan tavuk 

Amerikada Meriland tinivirsite

------- sinde Zooloji pro
.:-'~'':~'''''' uı, fesörleri muhtelif 
~ ..... ~' 
~ ~ ' cinste horozlar va-

f /~ sıtasiyle tecrübe. 
İ'f ler yapmışlardır. 
: f Bu tecrübelerin . "I" bir neticesi olarak 
..._..,_...ıı:::;:u,~;..;;;. bir tavuk, yağmur 

yağdığı zamanda kökte beliren ala
imisema (Eleğim sağmal renklerin
de yumurta yumurtlamıştır. 

* Dünyanın en uzun yolu 

Amerika gazetelerinin bi1diraud2. 
rine göre, halen dünyanın en uzun 
yolu, Nevyork ile San - Fransisko'yu 
birbirine bağlıyan yoldur. Bu yolun 
uzunluğu 5,500 kilo~etretlir. 

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

Tuna üzerinde Adakalenin umumi-görünüşü Ali Kadrinin tarihi kemerler üz.erine kurulan villası 

Tunaniiı Uze·rille .: Serilen .. 
. . • • . • 1 

:ADAKALE. Yeşil Eıın·as: 
T renle geçerken sordum: 

- Burası neresi? 
- Adakale. 
İmparatorluğun Tuna üzerin • 

de bıraktığı son Türk kafilesinin 
burada yaşadığım biliyordum. -A
dakale, tepeleri yeşil Yugoslav 
dağlariyle, Romanya hududu ara. 
sında sandviç olmuş miİıi minicik' 
bir adaydı. Mavi Tunanın üzerine 
serilmiş yeşil bir zümrüt dalı gibi 
yatıyordu. Bir ucundan bir ucuna 
renk renk yeşillerle örtülü adayı 

çepeçevre \•' Viren kırmızı çiçek -
lerle, yüz yıllık ağaçların arasın _ 
dan görünen kırmızı kiremitli köy 
evleri, trenin mesafeleri yutan sü. 
r at i içinde gözümden mavrsularin 

aynasında pırıl pırıl yanan bir d-
mas paııçası gibi geçti. · 

]-. unanın eteklerindeyim. Or -
şuvadan sandalla bizi Ada .. 

ya geçirecek olan ı;andalcıya sor -
dum: 

- Adada Türklerden başka ·un. 
sur var mı? 

- Hayır. Bir veya iki . Rumen 
ailesi var. Kalam hepsi Türk, 

-Kaç ailesiniz? · · 

- 120 ev ... 

İç . Anadoludan Viyana kapıla. 
rına dayanan imparatorluk ôrdu -
sunun bıraktığı 120 evlik son kafi
le... Sandal suların üzerinde ka -
yarken, karşımda yaklaştıkça ye
şilleşen, yeşilleştikçe güzelle~en 
Adaya bakıyordum. Ağaçların a • 
rasından yükselen kırmızı bir fab
rika bacasından başka, ne uzaktan 
gozlere Türk sanatını veya mima • 
risini gösterecek bir cami, ne yük
sek bir abide, bir zamanlar Tuna 
serhaddini bekleyen bu müh_im 
Adada imparatorluğun bıraktığı 

bir iz göremiyordum. 

- Adanın meşhur kalesi ne • 
rede? 

- Adanın içerisi çepeçevre ke
merlerle çevrilmiştir. Bu kt:ımer • 
ler sultan ordularının cephanesi, 
anbarı, kalesi, her şeyi idi... Şim -
di boştur ... Geceleri, millet içinde 
yatıyor .. 

- Hangi millet? 
- İşte bizim fakir halk .• 
- Bu bir avuç adanın içinde, 

milleti barındıracak çatı altı . yok 
mu? • 

- Olanın var .. . 
Ya olmıyanın? ... Bunu sandal. 

cıya sormadım. 

- Ya bu fabrika kimin? 
- Milletin. 

Smdalcının Tunanın sulan ka
dar mavi gözleri.ne cijkkatle 

baktım. Delikanlı söylediğinin ma
nasını ya bilmiyordu, ya aramız -
da millet kelimesi,nin manaları 

başka idi. Adakalede nasyonalize 
edilmiş fabrika, herhalde beni şa. 
şırtacak bir hadiseydi. 

- Yani bu fabrika hepinizin 
malı mı? 

- Hayır. Ali Kadrinin .. Onun 
reisi olduğu şirketin. 

Delikanlının babası sözü ta • 
mamladı. Büyük harpte Yugoslav
lar Adayı dövmeğe başladığı za -
man, Macarlar Türkleri Peşteye 

kacırmışlar ... Harpten sonra top • 
raklarına dönmüşler. Fakat bu de
fa Romanyanın hükmü altına gir. 
mişler. Macarlar zamanında' kü • 

Yazan: K ale kemerlerinin içinden ge. 
Çiyoruz.' Asırlardanberi· gü. 

neş yüzü görmemiş, toprağı küf 
kokan, bu kemerlerin içinde asır
larca Yeniçeri askerlerine, muzaf
fer saltanat ordularına melce olan 
muhkem kemerlerin nem havasın
da, Yeniçeri ağalarmm, daha son
ra nizamlı askerlerin. Eygaziler 
şarkısı ile Tunad:m dönen mağlup 

neferlerin seslerini duyuyor gibi. 

Sabiha Zekeriya SER 1 EL 

yim. 
Gözlerinde açlığın kini parla -

yan delikanlı, kemerlerin içine se. 
rilmiş hasır parçalarını, öteye be
riye serilmiş tahta kerevetleri, ba. 
kır çanakları gösterdi: 

Adakalenin meşhur tarihi kemerlerinin içi . 

- İşte biz burada yatıyoruz 
dedi... Fabrika, imtiyaz, konak, sa
ray, burada yatanlara vız gelir ... 
Bir bu kemerlere, bi.r de bu kemer
lerin üzerine kurulan şu saraya 
bakınız .. . İşte, Ada onlarındır. tm. 
tiyazlı şirkete sahip olanların ... Şir. 
k;tt~n bi~m\llct namına verilen, 
senede adam ba~ına 1000 leydir ... 

• Delikanlı ne dereceye kadar 

çük bir prenslik gibi müstakil ya. 
şayan Ada, Macarların kendileri
ne verdiği i m t i y a z 1 a r 1 a 
gy.mtüklerden muaf bir tica
ret merkezi imiş. Fakat Rumen

· ıerin' e l i n c geçtikten sonra 
bu imtiyazları ellerinden almışl~r. 
Tunanın ikide bir kükreyerek su -
]ar Gltında bıraktığı Adada. ne 
meyva, ne sebze, hiç bir şey yetiş. 
tinnek imkanı olmadığından aç 
kalmışlar .... Lozan muahedesi im • 
zalanırken, Tunanın üzerinde unu
tulan Türk unsur her tarafa baş 

vurmuş, dertlerine çare bulama -
mıŞlar ... Hicrete hazırlandıkları bir 
anda Kral Karol Adayı ziyarete 
gelmiş, kızıl bir sefaletin içinde sü. 
rünen halkı görünce, bunlara es -
ki imtiyazlarını vermiş. Şimdi, şe. 
ker, tütün, içki, çini eşya ve saire 
gümrükten muaf olduğu için Ada 
biraz nefes almış .. 

Bu defa oğlu babasının sözünü 
kesti: . 

- Kim nefes almış? .. Ali Kad
ri ve şürekası.... Bu imtiyazlar. 
dan füze ne? Biz onun fabrikasın
da günde 40 leye çalışan köleler • 
den başka neyiz? Şu Adanın orta
sında gördüğünüz şato onun. Fab. 
rika onun, evlerin çoğu onun. Ti. 
caret ortun. Servet· onun.:. Millet 
k~merler içinde yatıyor... Şimdi 
Adaya çıkacak ve göreceksiniz ... 

· ,İht_iy~r sandalcı, sandalını sa • 
hile yaklaştırırken kabahat işle -
miş gibi gözlerini yere eğdi: 

- Bal tutan parmak yalar, de
di ... ' . 

Adanın içinde, bir çanak balın 
etrafinda kopmuş bir kavga oldu
ğunu anladım. 

A. danın merdivenler~nden çı • 
' kıyorduk. Yolun iki tarafı • 

na dizilmiş, çıplak ayaklı, perişan 
kıyafetli insanlar, bana bunların 
bala konan sinekler olduğunu an • 
latt1 ... Kırmızı fes ... Atatürk Tür -
kiyesinin .müzeye gönderdiği mil • 
ıı · s'erpuş, Adakalede geçecek baş 
hala bulabiliyordu ... Adanın çar -
şısından geçiyoruz ... Osmanlı Türk 
!erinin dar bir sokağın ik:i kenarı -
na dizilmiş küçük dükkanlar sti • 
!indeki çarşısı burada da baki.. 
Boydan 'boya çarşıda göze çarpan 

ticaret ' emtiası sigara, latilokum, 
gülbeşeker, Macaristandan, Vene. ' 
dikten, Viyanadan getirilmiş iğ -
neler, bilezikler, çini ·takımlar, .:. ' 
Tü:rke ait hic bir şey ... Adanın is. . . . .. .. . . . 
tihsal ettiği hiç bir şey' yok ... San-

doğru söylüyordu bilmiyorum. Fa
kat bu çıplak ayaklı millet, bu küf. 
lü toprağın üstü~e serilen hasırlar 
doğruydu, bunları gözlerimle gö -
rüyordum. Her şey, sermayesını 

işletenlerin malr olabilirdi Fakat bt: 
kale kemerleri, bir imparatorluğur. ki burası yaşam~sı lutfen istenmiş 

bir transit yeri ..... Bir elden alıp 

bir ele satan tufeyli bir ticaret 
merkezi.. . 

· Tuna üzerine kurduğu bu müda -
faa siperleri siyaseten bir başka 
devletin malı olsa bile, bir dere _ 
beyigv inin şatosuna temel taşı ola -

Adada Türk olarak kalmış bir . 
mazdı. :Yalnız tarihi kıymeti, onun 

lisan, bir de d inin perçinlediği bir bir ferde mal olmasına mani idi... 

rabıta var, müslüman... Millet o. Kale kemerlerine, tarihe kadar el 
larak değil , cemaat olarak dahi a. 

ralarında hiç bir düğüm yok ... K~a-
lın verdiği imtiyazları işleten şir-. 
ket, bir de bal çanağından hissesi-

ne sinek gıdası kadar hisse düşen, 

kemerler içinde yat~n bir "millet" 
var 

' A lış veriş ettiğim dükkanlar -
da soruyorum; ben sormaz. 

dan evvel onlar bana muhaceret e. 
mellcrini anlatıyorlar. 

- Türkiyeye hicret etmek is • 
teyenler kaç kişi kadar var?. . 

- Zaten yedi yüz kişiyiz ... 120 
evden yüzü hep hicret etmek isti-
yor. 

·- Nederi? 
- Açız da ondan ... . Kral imti. 

yaz vermiş, bize ne? ... Bu kara se
faletin içinde yaşamaktansa, Tür 
toprağında tuz ekmek yemek da - · 
ha iyi... ~Hiç 'olmazsa belki çocuk. · 
!arımız kurtulur. 

_: :Asırlardanberi burada ya • 
şadınız, hicret aklınıza gelmedi.de, 
çocuklarınızın istikbali sizi düşün
dürmedi de, şimdi kurtuluşu ne • 
den özlediniz? .. 

Karşıda kale kemerlerinin ü -
zerine kurulmuş, pencerelerinin 
kenarları çiçekler, üzeri Jalosiler
le örtülü modern bir şövalye .sa • 
rayını gösterdi: 

- O zaman Ada ·hepimizin İna. 
lıydı... Şimdi onların... . . 

Onlarla bunlar, kargir evlerde 
yaşayanlarla, kemerler içinde ya • 
tanlar imparatorluğun Tuna üz~ • 
rinde bıraktığı son Türk kafilesi -
nin barındığı toprağı, ekmeği :ve 
emniyeti paylaşamadıkla.rı • i_c.!n 
Türk toprağını özlüyorlardı. 

uzatan dcrebeyinin. bir çanak bal
dan bunlara mum koklattığına i
nandım ... 

Türkiyeye niçin hicret etmek 
istiyorlar? ... 

Köstencede sadece arabacı , ha
mal, pabuç boyacısı diye tanınan 

Türk, Adakalede sandalcı, ve dük. 
kancıdan öteye geçememiş.. . Ne 
istihsalle, ne kültürle bir san tim 
alakası yok ... Ne elinin emeği ile 
almış, ne kafasının nuru ile yarat. 
mış .... Eski bir mahalle mektebin. 
den, imamın kültür kürsüsünden 
medeniyet ortasına fırlayacak ne
siller, eski nesillerden bir adım Ö

teye nasıl geçecekler? Ne kendile
rine, ne kimseye. ne bir cemaate. 
ne bir cemi,Yete faydası olmıyan, 

bir imparatorluk artığı gibi Tuna. 
nm üzerinde kale kemerlerini kok. 
muş ı;ıefeslerle bekleyen bu halk 
hicret istemez de kim ister? 

1 

T ürk _Adakalenin sahilinden u. 

zaklaşıyoruz ... Tunada isti -
la devrinin son bıraktığı bu kafi
le de belki yarın heybelerini, dö -
şeklerini omuzlayarak. son veda 
türküsünü söyliyerek bu toprak • 
!ardan uzaklaşacaklar ... İmpara • 
torluk burada Türk medeniyeti na
mına ne bırakacak diye düşün • 
düm ... Bu kale kemerleriyle, sul -
tan Mahmut zamanında dikilmiş 
bir kitabeden başka hiç bir şey ... 
Ne bir cami, ne bir abide, ne eli~i. 
ne' de Türkü hatırlatacak bir me. 
zar taşı ... 

·Sandal, Tunanın üzerinde ka • 
yarken, genç sr•dalcı. dikkatle yü
züme bakıyordu. Yani söyledikle. 
rim doi!ru mu demek ister gibi. 

(Devamı g uncuda) 
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Kabinede Değişiklik Zar\ureti 
Ankara Radyosunun Bir 

Haf talık Programı 
' 

' Pazar, 30. ı. 1939 Vahdettin, Yine Eniştesi.nin Riyasetinde Olm-..ı~ .üz.ere 
· Yeni Bir Kabine TeşkiUne Muvafakat Etn~ıştı 

1 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: An-

Rasim: Suzinak şarkı (Pek revadır sev
diğim), 8 - Udi Ahmet: Süzinak şarkı 
(Bir günah ettimse cana), 9 - Gülizar 
halk türküsıi (Sinemde bir tutuşmuş), 

ıo - Hüseyni saz semaisi, 21.30 Haftalık 
posta kutusu, 21.45 Neşeli plaklar - .R., 
21.50 Müzik (Melodiler - Pl.), 22.00 Mü
zik (Küçük orkesJra - Şef: Necip Aşkın), 
1 - Rudolf Nüt7J:dcr: Hııydi bana bir 
hava çal, 2 - Frımz Lehar: Çocuk prens 
operetinden vals, 3 - Mozart: Re majör 
divertimentodan menuet danSJ, 4 - Em
merich Kalm::ın: Holandalı kadın operetin
den (potpuri), 5 - Pepl Müller: Lapalo
ma şarkı~ı ii7.erine potpuri, 6 - Ziehrer: 

Cuma, 4. 8. 1939 

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

M ustafa Sabri efendi, HürrL 
yet ve İtilaf fırkasının di-

ğer kodamanlarına nazaran, daha 
iyi düşünüyor ve daha akılhca ha
reket ediyordu. Vahdettinin, da. 
mat paşayı sadaret makamından 
ayırmak istemediğine kanaat ge
tirdiği için, o da buna taraftar gö. ~ 
rünüyordu. Fakat, kabinenin her 
halde değişmesi lüzum ve vücu. 
bundan bahsediyordu. Teşkil edi
lecek yeni kabinede bulunması i. 
cap eden zatların bizzat hünkar 
tarafından intihap edilmesinin fe
vaidi kesireyi mucip olacağını ile
ri sürüyordu. Başı örtü.Hı bir su
rette bir emrivaki yapılmasını, 

kabine teşkili işinin damat paşa
ya bırakılmasını hissettirmek is
tiyordu. Yeni kabinede, Tevfik, 
müşir Ahmet Izzet, ayandan Sa-
lih ve Ali Rıza paşalar gibi mil. 
letçe iyi tanınmış, nüfuz sahibi 
zatların bulunmasını lüzumlu gö. 
rüyor ve Anadolu halkı üzerinde, 
ancak böyle kuvvetli bir kabine 
ile matlup tesirin bırakılabilece. 
ğini beyan ve mütalea ediyordu. 

Mustafa Sabri efendinin bu tav-
siye ve mütalealan, eniştesinin 

sadaret makamında ipkası şarhy
le, Vahdettinin de hoşuna gitmiş.· 
ti. Hiç te tereddüt göstermeden 
hepsini kabul etti. Fakat, bu ka
bul ve muvafakati, hiç te iyi ni. 
yetinden değildi. Yeni bir entri
ka çevirmek, bu eski ve hatırlı 
vezirleri birer alet gibi kullanarak 
Mustafa Kemal Paşayı devirmek 
istiyordu. 

V ahdettin, ilk teması müşir 
AhmeTizzet paşa ı e yaptı. 

Bi.itün zeka ve maharetini. kullan. 
dı.Tasavvurlarından ve hatta, Mus. 
tafa Kemal Paşanın harekat ve 
teşebbüsatına samimiyetle taraf
tar olduğundan bile bahsetti. Fa. 
kat, İzzet paşaya bir türlü kabi
nede bir nezaret kabul eltirıneğe 
muvaffak olamadı. Milli ve dini 
hislerini tahrik suretiyle ancak 
Meclisi vükelaya çantasız; nazır o
larak iştirake muvafakat ettirebiL 
di. Salih ve Ali Rıza paşalar da, 
Vahdettinin rnJkam ve hatırına 
hürmet ve riayet, arzu ve irade
sine inkıyat ve mütavaatten ziya. 
de millet ve memleketin selameti 
namına ve bir çok kayıtlar ve şart
larla yeni kabinede damat paşa i
le çalışmayı kabul etmişlerdi. 

Fakat, bu paşalardan hiçbiri ne 
Dahiliye ve ne de Harbiye Nazırlı
ğını kabul etmiyorlardı. Ahmet A. 
buk Paşa, Damat Feritle arasının 
açık olmasına rağmen, Ticaret, Zi
raat veya Nafıa Nezareilerinden 
birini kabul ve deruhte etmiye bi. 
raz temayül göstermişti. Vahdet. 
tin, bu faaliyetlerini, temin ettiği 
neticeleri, her zamanki gibi, çok 

gizli tutuyordu ve bilhassa fırka
cılar arasında şüyu bulmasını hıç 
istemiyor ve fakat, gücendirmek. 
ten çekindiği için onların da gö
nüllerini boşlamak, dudaklarını 
ballamak siyasetini de terketmi
yordu. Böylece, teşkilini tasavvur 
ettiği kabinenin, bazı noksanları i
le beraber, esas kadrosunu meyda
na getirmiş bulunuyor ve tatbikata 
geçmek için Damat Fcridin Istan

bula avdetini bekliyordu. 

D ramalı Halil Bey ve arka
daşlarının gün geçtikçe ar. 

tan gayret ve faaliyetleri, bilhassa 
sahibi Hüseyin Beyin hıçbir zaman 
unutulması mümkün olmıyan mu
vafakati, maddi ve manevi ınua
venetleri Bakırköyündeki Hazine
dar çiWiğini silah ve cephane de
posu hnline getirmijti. Zeytinbur
nundan, Alibey köyü karşısındaki 
Çobançeşme anbarlarında.n getirilen 
silah ve cephane}er çiftliğin sa. 
manlıklarmda depo ediliyordu. Hü
s<0yin Beyin tahsis ettiği bir kaç 
araba ile Osmaniye köylü Tan_!iili 
Mehmet ve Bakırköylü Selim ça-

t , 

Bakırköy jandarma merkez 
kumand~nı Tevfik Akan 

vuşun arabalarile de Büyiiltçek
mece civarındaki tabyalara, Çilin
girköyüqde Ismail Ağanın evine 
ve Scl8.nikli Kadri A.ğa ile Sey
fettin ve Eyüp pehlivanların Ka. 
dıyapılı çiftliğine taşınıyor ve bu
ralardan da civardaki !slam köy
lerine ve o havalide gezen milli 
çetelere dağıtılıyordu. Bu nakliyat 
gerçi geceleri yapılm:ı.k suretile 
kem gözlerden ve kara yüzlüler. 
den saklanılıyorsa da, o sıralarda, 
Bakırköy merkez karakol kuman
danı olan Tevfik (1), Mahmutbey 
nahiyesi karakol kumandanı Ke
mal (2) çavuşlardan ela gerçekten 
kıymetli bir himaye ve müzaheret 

görüyordu. 
Bu iki fedakar, vatans~ver çn

vuş, her türlü tehlikeyi g!?ze al
mışlar, olanca kuvvet ve salahiyet
leri ile, milli teşkilatın her tarafa 
yayılıp genişlemesine çalışıyorlar

dı. Bütün bu faaliyetleri Damat Fe
rit hükumetinin müdahale ve şer
rinden korumıya uğraşıyoı:lar, mu. 

vaffak ta oluyorlardı. Tı::vfik ça
vuş, Anadolu ya cephane s~ :vki su. 
çile tevkif edilen ve Aksaraj · p~lıs 
merkezine teslimi için kendl. <>ıne 
tevdi edilen topçu yüzbaşılarrn&~n 
Ziya Beyi serbest bırakmatt ve hat.
ta Anadoluya firarını kolaylaştır- ' 
mak gibi fedakarlıkları göze al. 
maktan bile çekinmiyordu. Hatta 
bu gibi hizmetlerinden dolayT şüp. 
he üzerine tevkif bile edilmişti. 
Suçu tahakkuk etmediği için tah
liye ve vazifesine iade edildiği gün 
tereddüt bile etmeden tekrar hiz
mete atılmıştı. 

Kemal çavuş ta, Damat Ferit 
hükumeti tarafından tevkifleri em. 
rolunan, milli teşkilata dahil yurt

severlere, tevkif teşebbüsünden ev

vel keyfiyeti kendilerine bildirmek, 

kaçmalarına meydan. verıneıt 5u

retile gerçekten büyük n fayda~ı 

yardımlarda bulunuyorclu. Bu kıv
metli muavenetler karşısında da 

fedakarlarımız durmadan, dinlen

meden tıpkı karıncaların seba:. ve 

intizamile çalışıyor, ele geçirdikle

ri silah ve cephaneleri taşıyor, ta

<;ıyorlardı. 

D ramalı Halil Bey ve arka
daşları, o havalideki nan

.Kör çetelerinin çoğunu sındırmış. 
lar ve birer tarafa sindirmişlerdi. 
O günlerde, Arnavutköylü Bekar 
Hıristonun çetesini izliyor, Tepele
mek için bir fırsat gözlüyorlardı. 
Işte o gün de, ayni makıntla (Yas. 
sıören) köyü civarında metrfık bir 
cephaneliğe sinmişler, gözlerini 
Dursunköyü yoluna dikmişlerd~. 

(De\'amı Var) 

(1) Şimdi İstanbul gümrük muhafaza 
kumandanlığında memurdur 

(2) Şimdi Ankaradn. İktısat Vekale-

tinde memurdur. 

kara Radyosu küme s.ıes ve saz heyeti 
(Halk melodileri ve oy~nları), 13.00 Mem: 
leket saat ayçırı, aja,ıs ve meteoroloji 
haberleri, 13.1:5 MilzH: (Küçük orkestra, 
Şef: Necip Aş~ın) 1 - Drigo: Esmeralda 
balet süiti N'o. 1, 2 -- Dohnanyi: Rapsodi 
Do majör, 3 - Dd.gıo: Arlökenin milyon
ları balet süiti No •. 3, 4 - Franz Lehıır: 
Şen dul operPtindctı potpuri, 5 - Walter 
Noack: Köy h:7,ayd'ıeri, 6 - Drigo: Esıne
rı..•lda balet süiti No. 2, 14.15 - 14.30 Mü
zik', (Melodiler - Pil.). 

18.\.~o Program, 18.35 Müzik (İbrahim 

Özgür '•t'e Ateş böc ·ekleri - Şen oda mli
ziği), 19.ci5 Çocuk ı:aati, 19.35 Türk mü
ziği (Fasıl }~eyeti)! 20.10 Neşeli plaklar -
R.. 20.15 Mifa5k ~Solistler - Pl.), 20.30 
Memleket saat ayr.ı ·ı, ajans ve meteorolo
ji haberleri, 20.~5 T ürk mfüiği: ı - Ley
la Hanım: Hüzzam t şarkı (Ey sabahı hüs
nü an), 2 - LeyHi

1 
Hanım: Hüzzam şarkı 

(Harabı intizn olduı n), 3 - Sadettin Kay
nak: Maye türl\ü (Çt 1rnr yücelerden hııber 
sorarım), 4 - Zeki Mehmet ağa: Zadl 
peşrevi 5 - Meı~m~t ağa: Zavil ağır se
mai (~ulunnrnz n~~·ci. \'ansın), 6 - Refik 
Fersan: Mahur ş;ırkı (ı~ir neşe yarat h-nsta 
gönül), 7 - Kemençe.',taksimi, 8 - İbra
him ağa: Mahur türkü" (Sabah ols1an ben 
şu yerden), 9 - Selim' IH: Zavil ' yürük 
semai (Almış nişanı tir;\). 10 - l\".rehmet 
ağa: Ziıvil saz semaisi. 21.30 Müzik (Caz
band - Pl.), 22.45 - 23 Son• ajans, spor ha
berleri ve yarınki program. 

Pazartesi. 31. 7'. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk JTlÜZijl:i - Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, ajans vıe mete
oroloji haberleri, 13.ı5 - 14 M ilzik (Karı
şık program - Pl.). 

19 Program, 19.05 Müzik (Senfonik 
plfıklar), 19.30 Türk müziği (Fa:;ıl heyeti), 
20.15 Milli musikilere dair 4 üncii konuş
ma (Fin musikisi - Halil Bedi ~r&netken), 
20.30 Memleket saat ayarı, ajarıs ve me
teoroloji haberleri, 20.50 Türk 1 müziği: 
ı - Le~1i: Hicaz şarkı (Neşem •emelim)., 
2 - Faizenin: Acemaşiran şarkı (Kiıne 
halim diyeyim), 3 - Ney7.en Eurhamn: 
Suzinak şarkı (Hayli demdir), 4: - Sol-
1.aniyegah peşrevi, 5 - Dede: Sultarn;ıe
gah ikinci beste (Canü dilimiz), 6 - 'De
de: Sultaniyegah ağır semai (Nihan et
tim ı;eni), 7 - Keman taksimi, 8 - Let'.1i: 
Sultaniyegah şarkı (Andıkça geı;en gfın

leri), 9 - Lemi: Ferahfeza şarlu cr'>in
lendi başım dün gece). 10 - A!ri! / &y: 
Sultaniyegah saz semaisi, 21.30 Kıonuş
ma (Doktorun saati), 21.45 Neşeli,' pltı.k
lar - R., 21.50 Miizik (Solistler - Pl.), 
22.00 Müzik (Küçült orkestra - Şr~f~ N'e
cip Aşkın): 1 - Alois Pecherneg!(~ \Viya
nanın cazibesi, 2 - Herrnan'; Dostal:! l\Iarş, 
3 - Saint - Saens: Mahram;:mlar marşı, 

4 - Beethoven: Bir dosta. 5 --; Hans 
Sshneider: Tirol dağlarının halk ş ~rkı ve 
danslarından potpuri, 6 - Mannfned: Bir 
karnaval hülyası İntermezzo, 7 - , Drigo: 

Viyanalı küçük kız, 23.00 S<)n ajans ha
berleri, ziraat, e~ham, tahdtat. kambiyo -
nuknt borsası (Fiat). 23 20 Müzik (Caz
band - Pl.), 23.55 - 24 Yarınki program. 

Perşembe, 3. 8. 1939 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Hafif mü
zik - Pl.), 19.30 Türk müziği (Fasıl heye
ti), 20.15 Konuşma (Haftalık spor servisı), 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans Ye mete
oroloji haberleri, 20.50 Türk müziği: ı -
Tatyos: Kürdilihicazkar pe~revi, 2 - İb

rahim: Kürdilihicazkar şarkı (Sineler ıış

kınla inler), 3 - S;ıl~hattln Pınar: Kürdi
lihicazkar şarkı (Nerden sevdim o zalim 
kadını), 4 - Taksim, 5 - Türkü (Alişi

min kaşları kara), 6 - Türkü (Köşküm 
var deryaya karşı), 7 - Sadettin Kaynak: 
Nihavent şarkı (Gönül nedir bilene), 
8 - Sadettin Kaynak: Nihavent şarkı: 
(Kirpiklerinin gölgesi), 9 - Artaki: Ni
havent şarki (Koklasam saçlarını), 10 _ 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği: Faiz Kapancı: Nihavent şarkı (Gel güze-
- Oöman beyin: Hüzzam pesrevi, 2 -

Bimen Şen: Hüzzam şarkı (Sükunda ge

çen ömrüm), 3 - Salahattin Pınar: Hüz-

lim Çamlıcaya), 21.30 Konuşma, 21.45 
Neşeli plıiklar - R., 21.50 :'\lüzik (Riyase
ticümhur Bandosu - Şef: İhsan Günçer): 

zam şarkı (Aşkınla sürünsem), 4 _ San- 1 - Saint - Saens: Marş, 2 - Tsehai
kowsky: Güftesiz şarkı, 3 - Meyerbeer: 
(Le pardon de ploermel) operasından fan
tezi, 4 - P. Lincke: Serenad, 5 - Leo De
libes: Lakme operasından fantezi, 22.'10 
Müzik (Opera aryaları - Pl.}, 23.00 Son 

at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, ajans haberleri, ziraat, esham, "tahvilat, 
13.15 _ 14 Müzik (Karışık program _ Pl.). kambiyo - nukut borsası (Fiat). 2::1.20 Mü-

zik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 Yarınki 
19.00 Program, 19.05 Müzik (Oda müzi-

tur taksimi, 5 - Salahattin Pınar: Hüz
zam şarkı (Ümidini kirpiklerine), 6 -

Faiz Kapancı: Hüzzam şarkı (Büklüm 

büklüm sırma saçın), 13.00 Memleket sa-

program. 
ği - Pl.), 19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti), 

20.15 ~onuşma (Ziraat saati), 20.30 ıvı:em- Cumartesi. 5. 8. 1939 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha

berleri, 20.50 Türk müziği: 1 - İsfahan 
peşrevi, 2 - Arif bey: İsfahan şarkı 

13.30 Program, 13.35 Türk müziği 1 
Bayati peşrevi, 2 - Rahmi Bey: Bayati 
şarkı (Gül hazin sünbül perişan), 3 -

(Canda haysiyet mi var), 3 - Mahmut Sa!Ahattin Pınar: B::-yati şarkı ('Delisin 
Celalettin paşq: İsfahan şarkı (Dili biçare deli gönlüm), 4 - Mustafa Çavuş: Baya
senin için), 4 - Rahmi Bey (İsfahan ti şarkı (Canım tezdir sabredemem), 5 -
şarkı (Etme beyhude figan), 5 - Ke- Tanbur taksimi, 6 - Halk türküsü (Ey 
mençe taksimi, 6 - Sadettin Kaynak: İs- :::erenler serenler), 7 - Saz semaisi, 14.00 
fahan şarkı (Uludağ), 7 - İsfahan şarkı Memleket saat ayarı, ajıms ve meteoroloji 
(Fesleğen ektim gül bitti), 8 - İsfahan haberleri, 14.10 - 15.30 Müzik (Dans mu .. 
saz semaisi, 9 - Ded~: Gülizar tilrkü (Bir ziği - Pl.). 

vefa bi çeşmi bidat), 10 - Dede: Gülizar 18.30 Pro.ıırıım, 18.35 Müzik (Küçük or 
türkü (Nazlı nazlı sekip gider), 21.30 Ko- kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 - Brahms: 
nu:ıma (İktısat saati), 21.45 Neşeli plak- Macar dansı No. 1-2. 2 - Spero Koch
lar - R., 21.50 Müzik (Bir operet seleks- 1 mann: Ebedi arkadaş, 3 - Franz Köni~s
yonu - Pl.), 22.00 Müzik (Küçük orkes-1 cho!fer: Tirol entermezzo, 4 - Frederik 
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Walter Sch- Hippmann: Seyahat şarkıları (Iantezı) . 

rader: Akşam üzeri (Hazin parça), 2 - 19.19 Türk müziği (İnce saz faslı). 20,00 
Levine: Humoresk, 3 - Gerhard Winkler: Memleket saat ayarı, 20.00 Temsil. 20.40 
Donna şikita (İspanyol Uvertürü), 4 - Ajans ve meteoroloji haberleri, 21.00 Türk 
Rubinstein: Kostümlü balo süitinden (To- müziği (Eski eserlerden mürekkep· prol?
reador ve Endülüs), 5 - Fritz Köpp: Yaz ram), 21.40 Konuşma, 21.55 Neşeli plak
akşamı süiti, 6 - Jac Grit: Mayıs ihtişa- lar - R. 2~.00 Haftaltk posta kutusu (Ec
mı (vals), 7 - Jac Grit:

0

Marş, 23.00 Son nebi dillerde). 22.30 l\'lüzik (Operet ve sa
njans haberleri, ziraat, esham, tahvil11.t, ire - Pi.), 23.00 Son ajans haberleri, 7J
kambiyo - nukut borsrısı (Fiat), 23.20 Mı.i- raat, esham. tahvilllt, kı:ımbiyo - nukut 
ıik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 Yarınki bor~ası (Fiat), 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
program. 23.55 - 24 Yarınki program. 

Tuna Üzerine Serilen 

Yeşil ADAKALE 

Zahire Borsasında 

Dünkü intihap 

KENDİ HALİNE BIRAKILIRSA ••• 
Esmeralda haletinden ağır vals No. 3. 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, e!'ham. 
tahvilfıt. kamhivo - nukut borsası (Fiat), 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24 
Yarınki program. 

(Başı 7 incide) 

- Sen doğru söylüyrsun deli
kanlı. .. Adakalenin benim üzerimR 
de bıraktığı iz, kırmızı fesi hala 
başından atamıyan mazi artığı. 

müslüman etiketiyle birbirine bağ
lanan, fakat ekmek kaygusu ile 
birbirini boğazlayan, birbirine !<:in 
besleyen, ikiye ayrılan bir kafile ... 
Bir "Millet" ... Kale kemerleri ü • 
zerine kurulan derebeyinin şato -
su, Tunanın mavisi kadar mavi 
gözlerinde bunun kinini taşıyan 
sandalcı .... 

Dün Ticaret ve Zahire borsasında 
se~ilmesi geriye kalan bir aza için 
intihap yapılmıştır. Neticede müba. 
y:;.acılardan Nurettin seçilmiştir. TL 

Tik kendi haline bırakılırsa, o 
da sahibi gibi, çocuk huylu, nıay. 
m~n iştahlı kalır, bir gün attar, 
ertesi gün azalır. Lüzumsm: hare. 
ket bir gün şiddetli olur, başka bir 
gün hafif. 

Yerini de değiştirdiği çoktur. 
Tikli bir gün göz kırparken, ba~
ka bir gün burnunu oynatımya, 
yahut ağziyle, boynu ile acaip ha
reketler yapmıya başlar. Ynlnız. 
bir yerdeyken bir kaç yerde bir
den meydana çıkar. 

Değişmeleri bazılarıucla hiç se. 
bepsiz gibi görünür . .l<'akat aranı
lırsa, çok defa bir sebep bulunur. 
Her turlü yorgunluktan sonra, 
arttığı gibi istirahatte azaldığı o
lur. Geceleyin, pek çoğunda aza -
lır. Yatakta u yumadan sadece is
tirahat ederken bile tik adeta 
kaybolur. 

Sıkıntı arttırır. Bilhassa, para 
sıkıntısı ile arttığına tiklilerin hep
si dikkat etmişlerdir. Tikli bayan
lann belli günlerinde - ba!ika 
türlli sıkıntı olmasa bile - arttı. 
ğı meşhurdur. 

Bir de, bir tikli ba~ka hir tik
liyi gördüğü vakit - iki kekeme
nin karşı karşı:ra söyledikleri va
kit daha çok kekeledi!deri gibi -
ikisinin de tik hareketleri sıkJaşıl' . 

Keyif ye ne~e zamanlarında tik 
azalır. Şimdi sinemalar karanlık
ta çevrildiği için, sinemada artıp 
eksildiği görülemezse ele, tiyatro
larda tiklilerin daha az oynat. 
tıkları bilinirdi. Çokça para im. 
zanıldığı günlerde de tikin azal. 
dığını tiklilerin kendileri rivayei 
ederlPr. 

Fakat <'ocuklnrm talil zamanla. 
nnda tiklerinin azaldığına herkes 
dikkat eder. Çocuk mektebe git
tiği günlerde tik pek ço~aldığı 
halde, tatil günlerinde o münr:se
betsiz hareketlerini adeta unutur. 

Buna dikkat eden öğretmenler, 
çocuğun mektepteyken inadına 
tik yaptığına hükmederlerse, hak
sız çıkarlar. 

Çocuğun, tikini azaltan fikir ~s: 
tirahati, tatil neşesidir. Şimdıkı 
mektepler, ~ocukları sıkmamıya 
ne kadar dikkat etseler, tatil za. 
manlarının keyfi elbette dalı:ı lıil· 
yük olur. Sonra da çocuğun fikir
ce dinlenmesi ... 

Büyücek hastalıklarm tos.iriyle 
tikin ne olacağı önceden belli ol
maz Ba:1.1larında baska bir hasta. 
lık ~elince tik artar: hazı]annd•l 
da biisbiitün kaybolur da, hastalık 
ge<:ince tekrar başlar. 
Tik kendi h aline bırakılmcn. l>:ı. 

zılarında bir giin kendi kendine. 
sebebi bilinmeden, hird:anbire koy
bolıır. Fakat böylesi pek nadir 
görülür. Çoğunda bütün ömre, hiç 
olmazsa, ihtiyarlığa kadar sürer. 

Daima ayni yerde kalan tik da
ha inat~ı olur. Yerini değiştirmf'
nin gecmesi ihtimali daha çoktur. 
Fakat zaman geçtikçe, yay!lan tik
ler hiç te iyi s~yılmaz... ihtiyar. 
hkta hac;Jıyan tik te iyi bir ala
met değildir. 

Bununla beraber, tikli olmanın 
ömrii kı!'altmadığı şüphesizdir. 
Yalmz cirkin, sahibinin de, haş
kalarmı~ da canını sıkacak fen:ı 
bir adet. 

En ziyade can sıkan ~ekli. tik 
hastalıih yahut ilk ola:rak tarif e. 
den hekimin adına iza~etıe :iil dii 
ta Tın·et hastalığı denilen şekli
dir: Yecli, sekiz yasındaki cocnk
ta vii:l:ü burusturmakla baş1ar, 
sonr"a bas, oınuzlat' Vf' kollar ov
namıvn h::ıslar. Teneffıiste ac::ıiı1 
sesle~ cıkar. Nihavet cocuk ispaz
mozlara tutulur, aklı da bozulur. 

Bu tiirlfo•;ii, tabii, sinir merkez. 
]erinde ciddi bir hastalık neticesi. 
dir. 

Sah. 1. 8. 1939 

12.30 Program, . 12.35 Türk müziği· 

1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Ahmet İrsoyun: 
Hüzzam şarkı (Hatırında kalsın), 3 -
Hüzzam şarkı (Tazelendi tabı alem), 4 -
Taksim, 5 - Rakım: Hüzzam şarkı (Aş
kın bana bir ~izli elem oldu), 6 - Gülizm· 
türkü (Aşkımızda d / Jüm var), 7 - Halk 
türküsü (Bugün ayın on dördü), 13.00 
Memleket saat ayarı. ajans ve meteoroloji 
haberleri. 13.15 - 14 Müzik (Karışık prog
ram - Pl.). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Hafif mü
zik - Pi.), 19.30 Türk m!izi~i (Halk şair
lerinden örnekler), 19.45 Türk müziği 
(Karışık pro.ııram), 20.15 Konuşma, 20.~0 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20.50 Türk, müziği (Klasik 
program), 21.30 Konuşma (Verem hakkın
da - Doktor: Muhil Tümerkan tarafm
dan), 21.45 Neşeli plaklar - R., 21.50 Mü
zik (Aida operaııının bir kısmı - Takdim 
eden: Halil Bedi Yönetken), 23.00 Son a
jans haberkri, ziraat, esham, tah\i1at, 
kambiyo - nukut borsıısı (Fiat), 23.20 Mü
'zık (Cazband) Pl, 23.55 - 24 Yarınki prog

ram. 

Çarşamba, 2. · 8. 1939 

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

19.00 Program, 19.05 Müzik (Bir kon
serto - Pl.), 19.30 Türk müziği (Fasıl he
yeti), 20.15 Konuşma, 20.30 Memlelcet sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
20.50 Türk müziği: 1 - Nevres: Muhayyer 
sı:ırkı· Gün kavııslu, 2 - Tnnburi Cemil: 
Hi.i~vni şarkı (Görmek ister), 3 - Lemi : 
Hüseyni şarkı (0 güzel gözlerle bakması
nı bil), 4 - Sadettin Kaynak: Muhayyer 
türkü (Batan gün kana bc>nziyor). 5 -
Suzin~k pesrevi, 6 - Arif Bey: Suzin:ik 
şarkı (Çekme elemi derdini), 7 - Ahmet 

1 

caret odası, yeni seçimi tasdik ede
rek heyeti idareye iki aza dahi tef. 
riK ettikten sonra yeni borsa heye. 
ti Ağustosun birinci günü ilk içtima1-

Sultanın askerleri gelmişler geç
mişler, Tunanın bekçileri bu top
rakta mezar taşlarını bile dikme -
den silinmişler, yarın siz de gide • 
ceksiniı... Tuna, devirlerin üze • 
rinden coşkun selleri~ akıp geçi. 
yor. Kimbilir, önümüzde daha kaç 
imparatorluğun kemerlerini yala • 
yıp geçecek ... Tuna akıyor, sular 
taşıyor, mavi Tuna maziden aldığı 
coşkun bir hızla istiklalleri, me -
deniyetleri devirererek gelecekle • 
re yol veriyor ... Bu selin, bu akı • 
şın ne başı, ne de sonu var • 

Suların mavi aynasında, san -
dalcının kinle parlayan mavi göz
lerinin aksini gördüm. 

Heraklit, Heraklit, 

Akan suya, 
Mümkün mü vurmak kilit? 

Bir lstanbullu 
Zonguldakta Boğuldu 

Zonguldak (TAN) - Istanbuldan 
yeni gelen ve ismi henüz tcsbit edi
lemiyen 17 - 18 yaşlarında bir 
kunduracı kalfası, girdiği Kapuz pla. 
jmda boğulmuştur. 

m yapacaktır. 

Bu Seneki Ozüm 
Mahsulünün Miktarı 

Izmir (TAN) - üzüm rekoltesi 
tahminleri başlamıştır. Pek te doğru 
gorülmiyen bu tahminlere nazaran 
rekolte 65 milyon tonu bulacaktır. 
Tahmin heyetleri, bağ mmtakaların
da tetkikata çıkmıştır. Asıl rekolteyi 
bunlar bildirecektir. 

Havaların fazla sıcak gitmesinden 
mahsul bu sene vaktind.ın evvel ke. 
rr.ale ermiştir. üzüm ve incir piya
salarının 18 - 20 ağustosta açılacağı 
t:;.hmin edilmektedir. 

Kambiyo Müdürü 
Istanbul kambiyo müdürü Salih, 

dün Ankaraya gitmiştir. Uzun zaman 
danberi Istanbul kambiyo müdürlü. 
ğünü idare eden Salihin Maliye Ve
kaletinde bir vazifeye tayini karar
laştırılmıştır. 

---o--
Karaisahda Fırhna Çok 

Tahribat Yaptı 
Karaisalı (TAN) - On beş gün. 

denberi devam etmekte olan fırtına, 
kazamızda mühim hasarata sebep 
olmuştur. Kızıldağda bir çok ağaç. 
lar yıkılmıştır. Mahsulün çoğu ha

rap olmuştur. 
Pamuklar da fırtınanın 'esiriyle 

çiçeklerini dökmeğe başlamışlardır. 
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Sovye 
• re erı 

(Başı 1 incide) 
Ren havzasından Vistfil nehrine ka. 
dar Almanyayı çiğneyip geçmedikçe, 
ne bizim, ne de Fransızların Polon. 
yaya yardım etmesine imkan yokt:ır. 
Donanmamızın da bu hususta büyük 
yard11?~ olamazdı. Cihnn harbinde 
Alman sahillerine degil. Belçika srı
hillerine bile asker çıkarmağa mu
vaffak olamamııtık. Baltık denizine 
de gemi sokamamıştık. 

.Başvekil bunlan hiç düşünmiiş 
decildi. Bitleri·, kati temınatına rag. 
men Çekoslovakyamn işgali İngiliz 

1 
efkarı umumiyesini o kadar altüst ı 
etmişti ki, Chamberlain rencide olan 
Ingiliz halkını teskin için bir şeyler 
yapmak mecburiyetini duydu. Mti
nihte Çckoslovakyıı hudutlarını ga. 
ranti için miıstacelen verdiği sozu 
tutacak vaziyette değildi, Hitlcr onu 
aldatmış bulunuyordu. Bu sebeple o 
anda aklına ilk gelen manasız teşeb. 
bi.ıse atılmaktan kendini menedeme. 
di. Polonya, Romanya ve Yunanısta
nı muazzam Alman ordularına kar-

n a He 
er • 1 GI 

şı garanti etti. Romanya V clialıdi rıhtımdan pederinin yalına bakıyor 

B u karar parlak görünüyordu. 
Fakat hadiseleri az çok bilen. (Başı 1 incide) 

Ier kendisine harp halinde olmadığı- sık bahsetmistir. Majeste Kral yattan karaya çıkmamıştrr. 
mızı hatırlattılar. Avam Kamarasın. Veliahdin karfılanışı 

da bu noktaya nazarı dikkati celbe. Romanya Veliahdi, teyzesi Yunan Pren ses\ frenin, Spoletto 
denlerden biri de bendim. Rusyanın Dükü ile izdivaç meras·Tiıinde bulunmak üzere bir ay Kadar evvel 
askeri yardımı temin edilmedikçe t 
böyle bir taahhüde girmenin delilik gittiği ıtalyadan dün sabahki Semp1on ekspresile gelm1ş, Sirke-
olduğunu söyledim. Bir harp vuku- ci garında Vali ve Belediye Re!si Llıtfi Kırdar, resmi üniforma
unda insanca ve bilhassa techizatçn larile Rumen Sefiri M. Stoika, Başkonsolos Lukaseyev iç, sefaret 
çok üstün Alınan ordusunun Polon- ticaret müşav:ri, A~emiliter ve bazı Romanyalılar tarafından 
ya ordusunu ezmesine, ancak zama.

1 
kartılanmıştr:r. 

nında harp sahasına yetişebilecek o- Tren gara g~rerken Romanyalılar eller in i yukarı kaldırarak 
lan Rus ordulan mani olabilir. R ·ııA ı A ·ı p . 1 A ı 1 ''T ı · h . 

B ta hh··tı ldı~ . umen mı ı se amı e rensı se am amış at, v,e ıa t trenın pen-
u a u er yapı gı zaman bı- . . A • • • 

zlın erk.fınıharbiye heyeti Fransada ceres•ndcn aynı selamla mukabele etmıştır. Prens Mtt}el trenden 
bulunuyordu. Eminim ki dönuşlerin. indikten sonra Vali '.kendisini tehir namına selamhyarak uHoş 
de Başvekile bu taahhüdü yerine ge. geldiniz,, dem: , Veliaht, Lutfi Kırdara teşekkürlerini bildir
tirmenin mümkün olmadığını söyle- miştir. 

mi lerdir. P M" 1 k a· . kd. d"I R 1 1 rens ışe en ısıne ta mı e ı en omanya ı arın ayrı ayrı 
o vakit yelse kapılan hükumet il . . k kta s· k . • . l 
rd k k 

. ' e ermı u tı n sonra ır ec.ı garının mera'Sım sa onundan g eçe-
ya ımını azanma uzere Sovyet 
Rusynya yanaşmağa karar verdi. rek sefarethane otomobilile R omanya Sefareth anesine gitmiştir. 
Rusyanın iyi terbiye gormüş, insan- Veliaht pek biçimli giyiniyor 
ca Alman ordusunun iki üç misli bü. Prens Mişel'e yaveri KoloneJ D amaçiya refakat etmektedir. 
yük bir ordusu vardı. Rus ordusunun Veliaht gri renkli kruvaze elbiselid ir. Yakası açık, beyaz çizgili 
efradı, bilhassa zabitam, Alman ef-
rat ve 'zabitlerine ni betle, daha u- mavi bir gömlek giymiftİr. Sarı renkli iskarp:ru spor b içimidir . 

zun bir yetişme devresi geçirmişti. V eliahdin Boğaz gezintisi 
Rus ordusunun techizab, 1914 sene. Prens Mitel sefarethaned e çayını aldıktan sonra yanında Ro-
sindekine nisbetle, mukayese kabul manya Sefiri olduğu h alde otomobille b ir gezinti yapmış, Boğa
ctmiyecek derecede mukerpmeldL z!çine kadar gitmittir . Veliaht, Büyükdereye geldi~i zaman Ma-
Halbuki 1914 de bile bozuk duzcn • 0 

Çar orduları Almanları üç sene meş. jeste Kralı h8...-nil bulunan Lucieful yatını görünce geri dönmüştür. 
gul etmiş, ve bizlerin ordu techiza. 
tımızı tamamlamamıza imkan ver
mişti. 

N ihayet paniğe uğradığı bir an-
da verdiği yanlış kararın biti 

sürüklediği uçurumdan kurtulmanın 
yegane çaresi Sovyetlerle askeri bir 
ittifak yapmak olduğu bizim Başve. 
ıkilin kafasına girebildi. Bu suretle 
15 nisanda İngiliz hükumeti Sovyct 
Rusyaya müracaat ederek Polonya, 
Romanya ve Yunanistanın hudutla
rını garanti eden bir taraflı mı.işte. 

rek bir deklarasyon yapılmasını is
tedi. Bu suretle başhyan uzun mü. 
zakerelerde verilen cevaplann Uırih
leri dikkate şayandır. S ovyet hükumeti, İngiliz hükfı-

rüat üzerinde münakaşa edilip duru
luyor ve bir turlü müsbet bir neti. 
ceye varılmıyor. S ovyet Rusya tecavüzü durdur. 

mak için garp demokrasilerile 
beraber çalışmak arzusunu gösterdi. 
ği halde, neden Başvekil veyahut 
Hariciye Vekili derhal Moskovaya 
gidip bu fırsattan istifade etmeğe te
şebbüs etmediler? 

Lord Halüax, Hitler ve Goering'i 
ziyaret etti. Başvekil, Führerle gÖ
rüşmek için üç defa birbiri arkası 
sıra Almanyaya uçtu. 

Milli Şefin 

Ziyafetleri 
(Başı 1 incide) 

yan Inönü misafirlerini hazırlanmıs 
olan büfeye bizzat davet buyurarak 
her birini ayn ayrı izaz etmişler ve 
memleketin muhtelif köşelerinden 

gelen maarif mensupları ile bir çok 
maarif menulan üzeriqde gürüı; -
müşlerdir. 

Davetliler bn yüksek samimi ha. 
va içerisinde geç vakte kadar kaldık
tan sonra köşkten ayrılmışlardır. 

Şuranın clünkü çalışmaları 
Ankara, 27 (A. A.) - Maarif Şü

rası çalışmaları on birinci gün" 

AMERİKA 
J a ponya ile Ticaret 

Muahedesini Feshetti 
(Başı 1 incide) 

Japonya harp işlerine yarıyan 
maddeleri alamıyacak 

Amerika, Japony,.7a harp işlerin
de yarıyan en mühim maddeleri ve
ren memleket olduğu için muahedc
nin feshi Japonya üzerinde derin 
bir tesir yapacaktır. Amerikanın Ja
ponyaya ihraç ettiği maddeler ara
sında pamuk, demir, çelik ve petrolü 
kaydetmek kafjdir. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Hochi gazete. 
si, Birleşik Arr-."?rikaya şiddetle hu. 
cum ederek J~pon - Amerikan mua
hedenamesinin iktısadi sebeplerden 
dolayı feshedilmemiş olduğunu, çün
kü iki memleket arasındaki iktısadi 
muvazenenin Amerikaya müsait bu
lunduğunu yazmaktadır. Şu halde 
İngiltereyi Japonya ile uzlaşma yo. 
lunda tevkif etmeğe matuf ve dost
luğa münafi bir hareket mevzuubahs. 
tir. 

Japonya Amerikanın kararını 
meydan o.~uma telakki ediyor 

Tokyo, 27 (A.A.) - Verilen mallt
mata göre, Hariciye · Nezaretinin 
Amerika işleri şubesi direktörü Yo
şizava, Amerika maslahatgüzarına 
verdiği cevapta Japonyanın ticaret 
muahedesini fesih hakkında Ameri. 
ka tarafından verilen karan Japon. 
yaya karşı ekonomik sahada mey. 
dan okuma mahiyetinde tefsir edebi.. 
leceğini kaydeylemiştir. 

Amerika kararının tebliği, resmi 
mahfillerde elim bir intıba hasıl et
miştir. Bu mahfiller Amerikanın İn
giliz vaziyetinde hasıl olan zayıfla. 
mayı tevzin için bundan sonra Uzak 
Doğuda daha şiddetli bir politika ta. 
kibine başlamastndnn korkuyorlar. 

Muahdenin feshi hakkındaki 
nota Japonlara verileli 

Tokyo, 27 (A.A.) - "Domei" 
Amerika maslahatgüzarı Dooman, 

bugün öğle üzeri hariciyeye gelerek 
Amerika işleri dairesi reisine 1911 
tarihli ticaret muahedesinin feshi 
hakkındaki notanın metnini resmen 
vermiştir. Bu fesih altı ay zarfmda 
mcrlyete geçecektir. 

Doomnn, bunun sebebi olar.ak A. 
merika pamuk endüstriyellnrinin 
Japon pamuklarının mübalağalı bir 
şekilde ithaline şiddetle itiraz etme. 
lerini göstermiştir. 

Amerikanın kararı Almanyacla 
soğuk clu, te&iri yaptı 

Berlinı 27 {A.A.) - "Havas'' A
merika - Japonya ticaret muahede
sinin feshi soğuk bir duş tesiri yap. 
mıştır. Bu fesih nnzi zimamdarları. 
na totaliter devletlerinin teşebbüsle. 
rinde aşmamaları icap eden bir hu
dut olduğunu göstermişe benziyor. 

Deutsche Allgemeine Zeitung, A
merikayı, "Tiensinde maruz kaldığı 
muvaffakiyetsizliğl tamir için İngil
terenin onüne düşmek ile,, itham e
diyor. 

Adli Tebligatm Posta 
ile Yaptlması metinden bu notayı aldıktan 

iki gün sonra, İngiltere, Fransa ve 
Rusya arasında karşılıklı a.;'keri bi!" 
ittifak teklif eden ve Baltık de
nizile Akdeniz arasındaki bütün 
devletlerin hudutların\ garanti e. 
den sekiz maddelik mukabil bir tek
lif yaptı. Yani Sovyet Rusya iki gün 
içinde Orta ve Cenubu Şarki Avru
pasına vaki olacak Alman taarruzu. 
na karşı bir askeri ittifak prensipini 
kabul etmiş oluyordu. 

Chamberlain, Mussoliniyi kucak
lamak için Romaya kadar bizzat gitti 
ve seyahatinin sebebi de İngilterenin 
Habeşistan ilhakını tanıdığını tebliğ 

etmek, ve İspanyayı istila etmesine 
ses çıkarmıyacağımızı söylemekti. 

Maarif Şurası umumi heyeti 27- Ankara, 27 {'ran Muhnbirinden)-

Konuşulacak mesele diğerlerHe 
kıyas edilemiyecek kadar mü

him olan bu işte, yardımımıza koş

mak isteyen Moskovaya haı-ici. 

yenin üçüncü derecede bir bürokrat 
memurunu göndermenin manası ne
dir? 

Bunun yal bir cevabı vardır: 

7- 939 perşembe günü saat onda Ma. Adli tebligatın posta idaresi taı afın
arü Vekili Hasan Ali Yücelin riyn. dnn yapılmasına dair ka~unun tatbi
setinde toplanarak (tedrisatın gün ve kine yeni yılda başlanacaktı:-. Posta 
sene içindeki zamanlarının tayini\ ·idaresinde kurulan bir komisyon ha
(yeniden orta öğretim okulları çalış- ı:ırltklara başlamıştır. Tdare bu mü. 
masında gözönünde tutulacak esas - nasebPtle yeniden murakıp, memur 
lar), Oise, orta okul ve ilk öğretim 0- ve müvezzi alacaktır. 

28- 7 - 939 

OSKO A 

Askeri Gör·· ş 
G. undzinger • 

ı 
• 
ı o 

(Başı 1 incide) müzakereleri hakkında da görüşüle. 
cak olan g<>rüşmelere iştirak edecek cektir. 
Fransız heyetine riyaset etmesinin Alman - $-,vyct müzakerelerinin 
muhtemel olduğunu beyan etmekte-l cereyan ettiği de haber veriliyor 
dirler. Berlin, 211 (A.A.) - Bütün Al-

Mumaileyhe Lille askeri valisi man ~atbuah nrasında ilk o~arnk 
General Doumcnc'in refakat etmesi Dnnzıger Vorııosten gazctcsı hu. 
muhtemeldir. Maaınafih ayni maha. gün neşrettiği bir ~·azıda, halen 
fil. henüz nihai bir karar ittihaz e- Berlindc So,•yct • Alınan müzn· 
dilmemiş olduğunu beyan etmekte kcrf'leri cereyan etmekte olduğu-
ve İngiliz. Fransız hükumetlerinin nu bildiriyor. 

bu aksam B. Molotof ile görü ecek 

olan B. Sceds ve B. Maggiara bu 1 
sabah gönderilecek talimat hususun.

1 da mutabık knlmış olduklarını ili:ve 
eylemektedirler. 

\ 
Yapılacnk olan müzakereler, ha. 

len mevcut soıı müşkül hakkında ce. 

reyan edecektir, bu müşkül. şudur: 

Dolayısile yapılan tecnv:üzün tari
fi. Ayni zamanda erkanıharbiyelerin 

Fransız Askeri Heyeti 

Dün Akşam Git ti 
Bir müddettenberi Ankuraa., bulu

mm General Hunt~inger'in riyase- ı 

tindeki Fransız askeri heyeti, dün 
sabahki eksprese bağlanan hususi va. 
gonla Ankaradan şehrimize gelmiş, 
Haydarpaşa garında Istanbul Ku
mandam, Merkez Kumandımı, Frnn. 
sız sefiri. sefarethane ve konsolosha
ne erkanı tarafından kar~ılaımuş~ır. 

Heyet Fransız sefiri M. Massigli'

nin muşu ile Tophaneye geçmiş, o. 
radnn doğruca Perapalas oteı\nf";l git
miştir. Heyet reisi General Huntzin
ger, dün öğle yemeğini Fransız sefi. 
rinin davetlisi olarak yemi~, öğleden 
sonra müzeleri gezmiştir. 'Misafirler 
Ayasofya müzesinde bir saat kadar 
.kalarak her tarafını gezmişlerdir. 

Gazete, nıiiznkerclcrin Sovyet. 
lcr Birliğinin cndiistri ini modem
le tirmek arzusunu ve Al~ıanya. 
nın da Sovyet hum maddelerine o
lan altıkasınn tekahlil cttiğfoi kay. 
dedcrck diyor ki: 

Bu müzakereler, söylenenin 
tersine ol::ırak, o kndnr siyasi ma
hiyeti haiz dc•ğildir \'C roktnnheJ"i 
mnlUmdur ve Molotof da hu mü
z.akcrclere telmih eylemiştir. 

Hitler Ağus sa 

Danzig Gedecek 
(Başı 1 incide) 

ltalyan gazetelerinin neşriyatı 
Virginio Gayda, Giornale d•1talia 

gazetesinde, bir yabancı gazetenin 
Danzig için İtalyanın harbe girmi. 
yeceği hakkında neşrettiği bir habe
re cevap olarak şoylc demektedir: 

Tasrih edelim ki Almanyayı ve 
İtalyayı çember altına almak isti. 
yen devletler, Almanyayı Danzig i
çin veyahut herhangi diğer bir me
sele için harbe mecbur ederlerse, 
İtalya, ilk günden itibaren milttefi
kinin yanıbaşında yer alacak ve eğer 
İngiliz tayyareleri ve gemileri Ak. 
denizi geçmeğe kalkışır ise İalyan 
tqyyare1cri ve gemilerı ile karşı1a~a
caktır . 

Misa!irıcrimiz müzelerden sonrn, Londrada Dün e ir 
Salıphzarından bindikleri sefarethn-
nenin muşile denizde kUt;llk":-blr ge~ a 1 ~. 
zinti yapmışlar1 saat beş buc;ukttt ' 
Tophane rıhtımına geçerek Mareşal Londra, 27 (A.A.) - Victoria is-
Fcvzi Çakmağın motorile Tarabynya tasyonundaki emanet deposunda bir 
gitmişlerdir. Tarnbya 'l'oku!liynn ote- bomba infılak ettiği sırada bir çok 
linde izaz edilen Fransız askeri he- kimseler, bagajlarını almqkta bulu
yeti, ayni motörle geç vakit Tnrabya- nuyorlardı. 
dan hareket ederek Si'rkeciyc g~miş- lnfilakm sesi, 800 metrerlen işitil. 
]er ve dün akşamki ekspresle şehri- ı~iş~ir. 3 seyyar sıhhiye otombl1i!le 
mizden ayrılmışlardır. Misafirlerimız ıtfaıye kamyonları derhal hfıdıse 
sqbahleyin kendilerini korşılıyan ay- mahalline gonderllmıştir. Şimendi
ı1ı zevat tarafından Sirkeci gnrmda fer kumpanyası miistahdemininden 
mcra.~imle uğurlanmışlardır. üç kişi Saint - Gcorge h'lstan~sine 

Fransız askeri heyeti reis ve azn. gönderilmiştir. Bunlar, ilk tedavileri 
lnrı Ankarada ve Istanbuld:ı gördük- yapıldıktan sonra hastan~.:len çıka. 
leıi hususi hüsnü kab·ıldcn dolayı rılmışlardır. Kingscross "c Victoria 

ek memnundurlar. Dün hareketle- infıliıklan, Parlamento erkfınında 
~inden evvel bir muharririmizc bunu büyük bir infial tevlit etm:ştir. Par
ı::u cümlelerle ifade etmişlerdir: li'ımento erkanı, hükumete tethlş ha
. "- Dostunuz ve müttefikiniz bir reketini tcnkfl etmesi iç!n fevkalade 

1 . 'T~~n.k d saHihiyetler bahşeden bır kanun lfı-
memleketin ıısker erı 01.dr ostu. "h k b l t . t" 

yı ası a u e mış ır. 
muz ve müttefikimiz Türkiyeden ay. Alınan tedbirler 
rılırken. ihtisaslarımızı size şu iki Londrn, 27 (A.A.) _ Polis yeni 
kelime ile hulasa edelim: Çok; pek suikastlerden korkulan köprulerde 
çok memnunuz .. ., bütün gece nöbet beklemiştir. Gar-

Hcyet Reisi General Huntzinger, lar, köprllier, elektrik san!ralları, 

şu sözleri ilô.ve etmiştir: posta telgraf merkezleri bilhassa iti. 
·•- Kendimize pek vı:ıkın buldu- na ile muhafaza edilmiş ve Britanya 

ğumu:ı. knrdeş Türkiyeüci-ı ayrılırken. 

dost memlekette bize kaqı ~österilen 

sonsuz samimiyetten dolayı duydu-
ğumuz memnuniyeti her haldı'? siz1e
re sözlerimiz.den evvel cehrelerinıiz 
de ifade etmiştir.,, 

adalan bütün gece örfi iciare altın-
da bir memleket manzarası arzc:yle. 
miştir. 

Erzurum Demiryolu 
Erzurum, 27 (A.A.) - Erzincan -

Erzurum hattı ray ferşiyntı bu ak
şam Aı:::kaleye girecektir. 28/71939 
cuma sabahı saat 10 da ferşiyatın 

1. n~iltere hükıimeti bu teklife 
üç hafta cevap vermedi. Üç 

hafta sonra verilen cevap ta ufuk 
tadilatla birinci İngiliz teklüinin tek.. 
rarından ibaretti. Rusya bu notaya 
dört günde cevap vererek ilk teklif
lerinde ısrar etti: 

Mister Chamberlain, Lord Halifax, 
ve Sir J ohn Sim.on Sovyetlerle el 
ve işbirliği yapmak istemiyorlar. 

kullan sınav talimatnameleri) üze- Memur ve murakıplar için ıs a
rinde müzakerelerde bulunmuş ve ğustosta. müvezziler için de 21 ağus. 
bu raporlarla talimatnameleri kabul tosta müsabaka imtihanı açılacaktır. 
etmiştir. Yarın saat onda toplanmak Murakıphklara lise mezunlarile yük- ~uın TAN Gazetesi 
Üzere 14 te celseye nihayet Verilmiş. sek mektep mezunları, memtırluklara = llaA n 

1111~ Aşknlcye gelişi büyük merasimle te
: sit edilecektir. Aşkaleliler Cümhuri. 

a) Karşılıklı bir iiçler ittifakı, 
h) A'"-keri bir nn1nşm::ı. 
c) Orta ve Cenubu Şarki Avrupu 

devlctlnrinin hcp~ini gar::ınti. 
İngiliz hükumeti yine on beş günü 

cevap ız g drdi. On beş gün sonra 
knr ı1•k'ı ücler ittifakı ve askeri an
la mn f l.ri kabul olunuyor, fakat 
Baltık devletlerine garanti vermeğe 
ynnasılmıyordu. 

Rusya yine 1ngiltcrenin kaybettiği 
znmanın yansı kadar kısa bir zaman 
içinde cevap verdi. Nihayet İngiltere 
Moskovaya hariciye memurlarından 
birini gönderdi. O vakittenbcri tefer. 

Başveı~n hula yatıştırma siyasetin. 
den vazgeçmemiştir. Fakat bu gaye. 
sine bu yoldan varacak mıdır? Her 
Bitler Baltık denizinde tecrit edil
miş bir Danzig'le tatmin edilmiş ol
mıvacaktır. O, bu şehrin Anavatnna 
bağlanmasını istiyecektir. Danzigden 
sonra koridoru almağa teşebbüs e. 
deccktir. 

tir. lise ve orta mektep mezunları alına- : Fiyatları ;: yetin bu güzeı eserini gozleriylo 
-o-- : gördüklerinden bayram sürurı.: için-

T eslim ol!Y'ak, sulhe götüren 
yanlış bir yoldur. Bu yol in

sanı aksi istikamete götürür. Hitle-

Bask Mültecileri 
Bayonnc, 27 (A.A.) - 150 lspan

yol Bask mültecisi, dün akşam Bor
dcaux'ya sevkedilmişth-. Buradsm 
Venezuela'ya hareket eden bir va
pura bineceklerdir. 

Diğer taraftan 500 kadar mülteci 
de İspanyaya dönmek istediklerin
den Hendnye enternasyonal köprü
sünden İspanyaya geçmişl'!ıdır. 

-o-rin, Alman milleti Üz:!rindeki nüfu. 
zunu arttır:ır, Almanlara Hitlerin ta. Manşta iki Vapur Çarpııtı 
kip ettiği metodun onlara kansız za- Londra, 27 (A.A.) - Fransız pet
Cerler temin ettiği kanaatini verir. rcl vapuru Sunik ile lsvcç vapuru 

Onun için Sovyet müzakerelerini Grangesberg sis yüzünden Manş de. 
bir an evvel bitirmek, ve düşülen nizinde çarpışmışlardır. Ingiliz; Dart.. 
hatayı bir an evvel tamir etmek ıa. ford vapuru gönderdiği bır te!grafta 
zımdır. 1 24 kişiyi kurtardığını bildiriyor . 

caktır. Imtihanda muvaffak olanlar, : 
kanunun tatbikinden üç ay evvel i- E T 
şe başlıyacaklar ve kursa ffıbi ıutula. : 2 
caklardır. : l 

inci sayfa santlm1 4nn § dedirler. 

, , , 2so § , .. ------·-
Murakıplar merkezde kurs gördük- ı : ' ' 

ten sonra vfüıyetlerc gönderilecekler E 4 • , 
• 200 : 1 

100 = 
60 § ' ve vilayetlerdeki kursları idareye 1: f ç sayftıfarda , 
40: memur edileceklerdir . ,.. § -"'" ~"' fa .. -

MarC! ah 1zın Teı ckürü 
: 'likhat : ---- ~ : 1 - 1 qnntim: s:razetenfn fnc 5 
: ya:zısile 2 ı;atırdır 5 
: ? - fUinların fiyatı f,?azeten•r ---= tek sütunu üzer ine hesap- :: -E lanmıştır. : · 
: 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
: kapladığl yere göre santim· E ı 

Kitap, gazete, mer..mue v 

he r türlü tabı , cilt ve klişt 

i~leri yapılır. 

TAN Matbaası - lstanbu1 

Telefon: 24310 

Ankara, 27 (A.A.) - Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, Hatayın anayurda kavuşması 

münasebetiyle her tarafta:l ahnakto 
olduğu telgraflarda ordu ve kendisi 
hakkında bu sevinçli günde gösteri
len sevgilere tcşekkürlerlnin iblağı
na Anadolu Ajansını memur etmiş
lerdir. 

: •e nlC'üliiT s: 
:"111111111111mu1111 nıuı nuı 11111 nh. I \... • ..__•
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İstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilanları 
KASiFLER 

Semti ve mahallesi 

Fatih, Hoca Hayrettin 
Dayahatun 

Fatlh1 Haydar 
Karagümruk, Derviş Ali 
'J.ahtakale, Rı.irıtempaşa 
Gcdikpaşa, Divanali 
Yemiş, Hacı Mustafaağa 

Karagümruk 
Yusuf paşa 
Bahçekapıda Dördüncü V<ıkıf hanın 
yan tarafından ve haricinde ka-
gir oda halen 
Saray burnu 
Lsnga, Yenikapı 
Koca Mustafapaş~ 
Aksaray, Çakırağa 

Müddeti icar: 

Cadde veya sokağı 

Kınalı zade 
Tarakçılar 

Alişah çeşme 

Kızılhan 

Kemerli 
Lökünculcr 
Haseki 

Değirmen 

Soğancı Raşitağa 

Tramvay 

No. su 

10 

1-6 
62 
4 

65 
1-3 
40 
2~ 

21 
233 

12.14 

Teslimi tarihinden. 940 senesi M ayıs sonuna kadar. 
Sirkeci, Hocapaşa Cami 

... 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 942 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Alibcy köyü Kanlıçeşme yolu 
,, .. Kanlıçcşmc yolu 
,, .. Kanhçeşme yolu 

" .. Kanlıçeşme yolu 
,, .. Krınlıçeşme yolu 
,, .. Kanlıçeşme yolu .. .. Kanhçeşme yolu 

" .. Köy meydanı 

n .. Köy meydanı 

" .. Saya ocağı yolu 
,, .. Saya ocağı yolu 

" " 
Saya ocağı yolu 

" " 
Saya ocağı yolu .. " 
Iskelebaşı 

" " 
Kanlıçeşme yolu 

" 
,, Kanlıçeşme yolu sırt kısımda 

,, ,. Shva ocağı yolu 

Müddeti icar: 
Teslimi to.rihinden 912 senesi Mayıs sonuna kncıar. 

13-1 

23 
27 
21 
20 
22 
26 

5 
3 

98 
102 
lOS 
99 
56 

100 

Alibey köyü Kırıkkaldırım mevkiinde 300 
., ,. Ağabucak mevkiinde Çavuşköyii 

" ., 
" 

" JJ 

" JJ 

,, ,, 
Sayım ocağı 

Silihtarağn 

Silihtarağa 

Alibey köyü 
,, " ,, 

" 
,, 

" ,, 
Silihtarağa 

Silihtarağa 

Sayım ocağı 

Sayım ocağı 

deresinde 700 
Pervoliçc mevkiinde 200 

,, 
-1' ,, 

,, ,, Mandıl'a altında 
Kınkkaldırım mevkiinde 
Yıldıztabye civarında 

Çeliklik sırtında 
Kemiklidere mevkiindt 
Uzuncaova mevkünde 

" " 
" " 

" 
" " Araphanı sırtında 

Araphanı sırtında 
N ezirin mekô.nı 
Kanlıçeşme, Gümüşsuyıı, Yıl-

60 
250 

30 
100 

1.80 
40 
30 
50 
611 
60 
50 
30 

100 
50 

5 

Cinsi 

Muhamnır:n 

aylığı 

Lira Kr. 

Küçük ev ve bahçe 2 00 
Yanmış cami avlusunda o-
dslar ve hela 4 00 • 
Haydarpaşa mescidi 5 00 
Kızıl Hasan Mescidi 2 50 
Papnsoğlu lmnı üst katta od.ı 5 00 
Dükkan 17 oo 
Dükkan 
Dükkan 
Dükkan 

Depo 
Kagir üzeri saçlı ahır yeri 
Dükkan arsası üzerine ahır 
Cami arsası 
Arsa 

Cezairli Ahmet Paşa camii 
aısası 

ll 00 
2 50 
2 00 

10 00 
4 00 
1 00 
1 50 

75 

15 00 

Seneliği 

Ev arsası 3 00 
Ev ve ahır arsası 2 00 
Ev arsası . 3 00 
Ev ars~ 2 00 
Ev a~sası l 00 
Ev arsası l 00 
Kerpiçhane arsası 1 00 
Ev arsası ve bahçesi 2 00 
Ev arsası 1 00 
Ev arsası 2 00 
Ev arsası 3 00 
Ev arsası 2 00 
Ev arsası 2 00 
Ev arsası 1 00 
Ahır arsası 3 00 
Koyun mandıra arsası 3 00 
Harap kara'ltol binası 6 lıO 

Ar. tarla 

Ar. tarla ve ev 

" .. .. 
.. ,, 

" Hektar tarJa 
Ar. tarla 

" 
,, .. " ,, 
" 

" .. 
" •• " 
" ,. 
" Hektar tarla 

20 00 

181) 00 
25 00 
60 00 
25 00 
5 00 

10 00 
7 20 
:~ 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 UO 
2 50 
1 50 
7 50 
3 50 

20 00 

" 

., 

VE 

uc·TLER 

' 

Herkesin sabırsızlıkla beklediği emsalsiz bir eser ,.. ı R MU C ı· DL ER (YEDİGÜI\') neşriyatı mü~ K Aş p LE ve . . ess_esesi Tü.:k .. müne_vver. 
!erine yeni ve emsalsiz bir eser daha kazandırdı: Buluşlarıyle ve ıcadlarıyle bugunku dunya 
medeniyetini vücude getiren büyük dahilerin hayatlarını ve eserlerini bir ar~·a resimli ola. 
rak toplayan bu eser her kütüphanenin en kıymetli kitabını teşkil etmektedir. Kapağının ve 
bir kaç sayfasının küçültülmüş fotografını yukarıya dercettiğimiz. (KA. İPLER ve MUCİDLER) 
her münevver, her muallim ve her talebe tarafından alaka ve merakla okunacaktır. Nefis bir 
kapak içinde ve baştan başa resimlerle dolu olmasına rağmen yalnız (50) kuruşa satılmaktadır . 

(KAŞİFLER ,.c ::\JUCİDLERJ i bütun bayile;den .. isteyiniz .. ~optan ve perakende satış mer • 
'<ezi: İstanbulda Babıali caddesinde <YEDİGÜN) muessesesesıdır • 

Akümülatörlü 
ev ve otomobil ıcsın gayet kuvvetli 

RADYOLARIMIZ GELMISTiR 
Teıhir ve satı§ salonu: 

Galata, Karaköypalas Na. 16 

AGARAN 
SACLARA 

Siirt Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Bir aydanberi açık eksiltmede bulunan Siirt merkezinde Yenişehird 
hususi idarece yapılacak birbirine m ülilsık ikişer evden ibaret, iki bina 
inşaatına talip çıknındığındnn ayni şcraitle bir ay müddetle pazarlığa 
J:onulmuştur. • 

2 - Her binanın muhammen bedeli 4800 lira olup muvakkat temi. 
natı 360 lirndır. 

3 - İhale 17.8-939 perşembe günü saat 10 da ViUıyet Daimi Encü
meninde icra edilecektir. 

4 - Taliplerin bu iş için Vilayetten verilmiş ehliyet vesikası ibraz et. 
mcleri mecburidir. 

dtt tabye 8 ,, ,, 
Sillhtarağa Eyüp yo1u sırt kmnrnda 60 Ar. tarla 

32 00 
3 00 

5 - Keşif, proje, şartnameler hergün mesai saatlerinde Vilayet Na
fia dbiresinde bedelsiz olarak gorulebilir. 

Alibey köyü Ta köprü ve Turşudere yolu 150 ., ,, 25 00 
2 00 
3 00 

70 00 

., ,, Çirçır suya 20 ., Bağ 
n ,, Kanlıçe,me yolu Harman yeri 
" ,, Pervoliçe mevkiinde Mer'a 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden ~Hl senesi Kasım iptidasma kadar. 
Yukarda yazılı mahaller kirayh verilmek üzere açık arthnnıya çıkarılmıştır. Istekliler 8 Ağustoc: 939 

salı günü saat on beşe kadar ÇemLerlitaşta lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 'Vakıf Akftrfar kalemine t!Cl
meleri. (5628) 

Betonarma Köprü lnıaah 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olduğundan dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Adana Vilayeti dahilinde Adana • Karaisalı yolu üzerindeki "Çakıt,, 
köprüsünün betonarme olarak inşaatı ayni şartlarla ve "90.000,, lira 

keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çıkarılmış. 
tır. 

· 2 - Eksiltme 14 • 8 - 939 tarihinemüsadü pazartesi günü saat "16" da 
Nafıa Vekfıletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna ?1.üteferrl evrak "450" kuruş mu
kabilinde adı geçen reislikten alına bilır. 

10 Lira Mükafat 
20 gün kadar evvel Kırklareli -

İstanbul şosesinde riyaziye noUarı 

düşürülmüştür. Bulan Kırklareli 

maiyet memuru Şevkete getirdiği 

veya gönderdiği takdirde (il.O) lira 

mükafat verilecektir. 

DOKTOR 

ŞÜKRÜ MEHMET SEKBAN 

saç boyalan saçların tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıh 

hi saç boya.landır. 

tNG1LtZ KANZUK ECZANES1 L REYo<;ı,u . tsTANRuı. 

Dr. A. KUT i EL 

1 
4 - İstekliletin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 

ile Nafia Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dnir 
ehliyet vesikası nlmalan ıazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu vesikadan başka 939 senesine aid 
Ticaret Odası vesikasını ve "5750,, liralık muvakkat teminatlarını ha. 

Gureb• haft•nut cilt ve '%0hrevi 
haatalıkt•rı Hbık hekimi 

Cnlaloğlu, Kapalıfınn karşısında, No. 30 
Her giln 4 den 7 ye kadar 

Telefon: 21614 Galata, Topçular Cad. No. 43 

vi olarak 2490 sayılı kanunun tarifa tı dairesinde hazırlıyacaklan kapa

lı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

"3324,, "5578,, 

Eskişehir Valiliğinden: 
24 .. 7 • 939 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksilt. 

meye çıkarılmış olan Sarıköy Mihalıççık yplunun 13+293.4+400 kilo-

metreleri arasındaki (11708.27) lira keşif bedelli şose inşaatı talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 31.7.939 

tarihinden 14 • 8 • 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15.45 e 

kadar temdit edilmiştir. 
İsteklilerin evvelki şeraite tevfikan mfiracaatlan. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Sattnalma Komisyonundan : 

ı - Muhafaza teŞkilatı için muhtelif boyda 750 tane milli bayrağın 
29-7-939 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutan 1030 liradır. İlk teminatı 78 liradır. 
3 - Şartname ve şali nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanuni ve

sikabriyle birlikte Galata rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanının ikin. 
ci katındaki komisyona gelmeler.i (5164) 

Harp Okulu Komutanhğından: 
Harp okuluna 15 Temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi ,;eylUI 939,, nihayetine kadar uzatılmı tır. Askerlik şubeleri
ne ve Ankarada bulunanlann Han> Okuluna müracaatları ilan olu. 
nur. "179,, "5551,. 

6 - Taliplerin Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olu. 
nur, "5583,, 

GAYRİMENKUL SATIŞ iLANI 
tstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Ölü Bay Şükrünün sağlığında 18073 hesap Nosile Sandığımızdan al. 

dığı (250J liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı 
maddesinin matuf u 40 cr maddesine gbre satılması icap eden Cibalide 
Üskubi mahallesinin Fırın sokağında (tapu kaydında İstanbul mahal. 
lesinin Cibali fırını sokağında) eski 2 M. yeni ve No.taj 10/12 No.lu 
maabahçc ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya konmuştur. 

S a t ı ş tapu sicil kaydına g ö r e yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek isteyen (100) lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalanmızdan 
birinın teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
Belediye resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve tellaliye nısumu 
borçluya nitfir. Arttırma şartnamesi 5.8.939 tarihinden itibaren tetkik 

I 

etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlıır, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakkında herşeyi ôğrenmis ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 14.9.939 tarihine müsadü perşembe günü Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı 
labilmesi i in teklif edilecek bedelh:t tercihan alınması icabedcn gayri. 
menkul nıükcllcfiyetile s?.ndık alacağını tamamen geçmiş olması ıoarttır 
Aksi takdirde 'on arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 29.9.939 tarL 
hine müsndif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 
yapılacaktır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde birakı 
lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş 
altınlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sat1ş bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isti renlerin 937 /55 
dosya numarasiyle sandıi!ımız hukuk isleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek r,österm<.>k 
istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 ını 
tecavuz elmemek üzere ihale bedelinin yarısına kad:ır borç vermek .su. 
retivJe kolaylık gostermektedir. (5661) 
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Terkibinde. lyod ve tanen ve glisero fosfat vardır. Kansızhğa ve' vereme istidadı olanlara ve sinir hastahkları na karJı ku llandır. 

SayJsız 
ıinek!Pri 

FLiT 
İLE · 

ÖLDURUNUZ 
.. 

ôLOIJRUR 
, 
• 

u .. uml deposu 1 llrtspln, 
lttanhı, ;tıııa, V•1•od1 Hu ı 

, l Ü R K~ I Y E . ._..._.._.. 

Kl.ZI LAY CEM iY ETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem 
Pavyonu ve tesisatının tahmini keşü bedeli (265397) lira (77) 

kuruştur. 

2 :_ Bu işe ait şartname ve evrak sunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 adet 1/ 200 vaziyet planı. cephe ve maktalar dahil, 
), 24 parça 1/ 50 tatbikat planı. • 

İsteyenler bu evrakı . 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankarada 
Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay Satış Deposu Müdü. 
riyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 - 8 : 939 tarihli perşembe günü saat 15 de .. İstan. 
bul Kıztlay Hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde 

• 1 

müteşekkil ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. r . 
4 =- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1a865 lira 88 kuruş mu. 
vakkat teminat vermesi, bundan başlfa aşağıdaki vesikalar1 
haiz olup eksiltme Komisyonuna göstermesi lazımdır. 
A - En az bir parçada' 20 0,000 liralık bina inşaatıni fyi ve ta. 

marn bitirmiŞ old.uğuna ve bu işe girebilec:eklerine dair 
Nafia Müdürlüklerinden alınmı:ş fenni ehliyet vesikası . 

B - Bu seneye aid Ticı:ı.ret odası ves~kası. . . . 
6 - Teklif mektuplan yukanda 3 üncü maddede yazılı :;a~aften bir 

saat evveline kadar .İstan bulda Kızılay: ·lf(\ntnda . Kızılay De
posu Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirile-, 
cek, eksiltme komisyonu Reisliğine mak,buz mukabilircJe ve. 
rilecektir. Posta ile gönderilecek makb.uzların nihayet 3 üncü. 
maddede yazılı saat~ kadar gelmiş olması ve qı.ş za:ı;:fın mühür 

• • • - - - • "" ... • • 't 

mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. ,_ Po~~a~~ 2ı~:ak1 
gecikmeler kabul edilmez .. , . ,, 

1 

hibı ve Ne ri at MüdilrU' R alil LQtfü DÖRDÜNCtl, Gazetecilik ~ ve • 

ve 

Sur eti hususiyede 

ALMANYA'dan 
ANKARAYA'ya gelen 

LY R 
Ses alına makinesi bu kere muvaffakiyeUe 

imla ettirmiş olduğu halkımızın 

zevkine uygun 

Tarihi, KICisik 
nadide . halk şarkllar1nı sayın 
TARiHİ TÜRK MUSiKiSi 
K üme okuyucuları ( Korô) 

mü§ferilerine tavsiye ve fakdım ede r. 

idare ede!1 : MES'UD CEMİL 

J MUSTAFA ÇAGLAR 

8 O 7 9 A_yaş ~ollarında 
. Sınanoglu 

8 O 7 6 Aldı beni BAYAN RADIF~ NEYDiK 

Emniyet Sandığından : 
Bayan Vitlehemin Sandığımıza İ

ı potek Heybeliadada en yeni Hacı 
] Yunus sokağında 2 kapı No. lu ah
i şap evinin gazetenizin 21/ 7 / 939 ta-
rihli nüshasının 11 ci sayfasının i-

1 kinci sütununda çıkan açık arttırma 
' ilanında dosya No. sı 937/ 32. doye 
çıkmıştır. 

ı Doğrusu 937 / 321 tashih olunur. 

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

kın, Hem Güzel 

Duhuliye 10 Kuru~htl', 

Yandıkça oldu suzan 1 Rumeli şarkısı: Gide gide 8 Q 8 Q Kaç yıl beni sen (Hüzzam şarkı) 

1
8 O 7 ':J Rumeli şarkısı: Sabah oldu. Son ayrılığın (Evic şarkı} . 1: KAYIP - Kocamustafapaşa Nü.. 

<Derleyen: Kemal Altınkaya) SA YAN MÜZEYYEN SENAR 

1 
mune mektebinden 331/ 332 ders se
nesinde aldıilJm mezuniyet tasdikna
memi kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan hükmü yoktur. Mustafa Bedret-

8 O 7 8 ESfant~_eyk~-e~ B k d .. 8 Q 8 1 Menekşeler 
e ur usu: ıça uşmez Benim yarim 

~- 300 defa. çalmakla bozulmadığı sabit olan POLYDOR plaklarını gramofonculardan isteyiniz _, j tin Fevzi Güvenç. 

Yarın Akşam Büyükdere BEYAZ PARK'da -
Bayan MUALLA Kemani SADi ve arkadaşları 
lspanyol Heyetinin iatanbutda Amatör oana .ve şarkı 

ilk temsili , müsabakaları 

Mualarınız:ı evvelden tedarik cdcblllrı;ini~. Tel: 32 - 43 ••••I 

Orta , · Lise Bütün ikmal Dersleri 
Orta - Lise bütün ikmal ve bitirme imtihanlarına tek veya azami 4 ki. 

şilik gruplarla gündüz ve gecede 4 lisanla hazırlıyoruz: 1914 senesin. 
denberi usulü tedris ve muvaffakıyetle tanınmış (ÇEMBERLİTAŞ kar. 
şısında Yabancı Diller ve Riyaziye Kız . Erkek okulu) birkaç derste müş
küllerini giderir. Sınıfta kalmak korkusu da bırakılmaz. Tediyatta kolay. 
lık ta gösterir. · · 

Direktörü Ziya ÇETİNKA YA 

. . . ' 1SIRKETI HAYRIYEDEN :11 
1 

SAZLI TENEZZÜH SEFERLERİ 
Yarınki Cumartesi günü memleketimizin en güzide sanatkarlarından 

8 zatın iştirak ettiği müstesna .saz heyetine: 

Kıymetli ·okuyucumuz Bayan M U AL LA da 
iştirak edecektir. İtina ile hazırlanmış büfeyi hamil (74) numaralı 
vapurumuz Köprüden 14.30 da kalkarak tarifed? yaz.ıh iskelelere 

uğrayacaktır. ..;._ , 

.. 
İstanbul Defterdarhğından: 

Yanan İstanbul adliye binası bahçesindeki emanet dai. 

Mllhammen· 
bedeli 

Lira Krş. 
• 

resinin deposı.:ında mahfuz 149 kalem muhtelifülcins eşya. 118 34 
Yukarıda me;ki ve miktarı yazılı muhtelifülcins eşya hizasında ya

zılı muhammen bedeli üzerinden açık arttırma suretile satılacaktır. İha.. 
le 14 - 8 - 939 tarihine müsadü pazartesi günü saat 14 · dedir. Taliplerin' 
% 7,5 pey akçelerlni vakti muayyen inden evvel •yatırıp mezkur gün ve 
saatte ' Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mü-
racatları. '(5658) 

' 

f].~!!~!ı~!~~yük ~~'J!~~~ir ~~~~!!~~ ::ıı 
or. Fransızca bilenler tercih• olunur. Taliplerin mufassal malum~t- . 

• (M. F .) rümuzile İst., 17.6_ Posta kutus:ı adr'=~-t~e y~zile müracaatları. 1 

Çoruh Devlet Orman i şletmesi Revir 

Amirliğinden: 
Ulus, Cümhuriyet ve Tan gazetelerinin 20, 25, 30 Haziran ve 5 Tem. 

muz 939 tarihli nüshalarında neşrolunan "Borçkada kurulacak ·kereste 
fabrikası için satın alınacak lokomobil vesair ormancılık alat ve E;de- ' 
vatı" hakkındaki ilanda zikredilen teklif mektuplarını verme müdde. 
tinin görülen lüzum üzerine 10 Ağustos 1939 tarihine kadar uzatıldığı 

ilan olunur. "5455,, 

T ÜRKİYE 

K 1 Z l ·L·A Y C EM i YET i 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem 
Pavyonu bina ve tesisatının tahmini keşü bedeli (142432) lira 
(41) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Umumi, fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 

E - 1 ~ adet 1/ 500 vaziyet planı ve 14 adet 1/ 50 tatbikat 
planı (Cepheler ve maktalar dahil). 

İsteyenler · bu şartname ve evrakı 7 ·lira .12 kuruş bedP.1• mukahilin. 
de Ankara Klzılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstan. 
bul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. 

' .. 
3 - Eksiltme 10 - 8 - 939 .tarihli Perşembe günü saat 11 de Istan. 

bul Kızılay h3nmda (Kızılay Deposu Müdür\y'etn nezdinde 
müteşekkil ihale kom~syonu huzurunda yapılacaktır 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Ek~iltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş mu
vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları ha
iz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 100.000 liralık bina insaatını iyi ve ta. 
marn bitirmiş olduğuna ve bu işe girebilecek1erine dair 
Nafia Müdürlüklerinden alınmış fenni ehliyet vesikası, 

B - Bu seneye aid Ticaret odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplan yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay Depo. 
su Müdüriyetinde mütesekkil ihale komisyonuna getirilecek. 
eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilP.
cektir. Posta ile gönderilecek makbuzlarm nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür muinu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 


