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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

I" 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

Muallimıertn ve mektep talebesinin en kuvvetll yar
dımcısı, çocuğun en zengin lrlltüphanesfdfr. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusurııı verebileceği en güzel hediye. 

dlr. Müessesemiz · tarafından neşredilmi~tır. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

\.. ____________________________ ,, 

Naziler Danzigi Tahkime Başladılar 

Milli $el, evvelki gün A.nkaraJa Gardan çıkarken .• 
Ankara, :ı (A.A.) = Haber aldığımıza göre, Reisi- l\Iamuıra l,öşkUnde İngiliz heyeti §ererine bir ziyafet 

ciinıJrnr İnönü, bugün öğleden sonra Çankaya köşkiin. \'crmi~tfr. Samimi bir hava içinde geçen bu 7İyafette 
de İngiliz Büyük Elçisi ile Tuğgeneral O. M. Lund'u Genel Kurmay İkinci Reisi Orgeneral Asım Gündiiz, 
kabul lmyunnuşlnrdır. ve tlahu bir çok Generallerle İngiliz Büyiik Elçiliği 

1\Jilli Miidafaa Vekili General Naci Tınaz bn akşam Ata~deri Jwzıı· bulıınmu~tur. 

--~-ı D_E_N=----L. aal.cal4a•· Dca1.·cm • 
Kabahatli 
A·ranıyor~ 

. - -0>---

~~~lcafte Almanyanın ~a-
0;0n arat §artlar.na mani 
ba~ka ebn.di Politikasından 

:r ır kudret kt Kendi pol"t"k yo ur. 
• 

1 1 asının kendi-
sıne yaptığı fen 1 .. • 
bir Avrupa dev~ ı~ı hıç
reva görmüyor. e ı ona 

Yazan: Sadri E:RTEM 1 

Alman propaganda 11 G"b 1 nazın 
o e s, bir nutk da 

şöyle söyledi: un 
"Biz tabii hayat şartları . 

tiyoruz" nı ıs-

" Propaganda nazırı. nıaz _ 
lum rolünü oynamak: · . 
b .. I ıcın u cum enin gölgesinde bir b .. _ 
yük faciayı saklamak istiyor. u 

Çünkü "biz tabii hayat şartları 
nı istiyoruz" demekle kasdettiği ma: 
na vazıhtır. 

Karşımızdakiler bizi tabii hayat 
şartlarından mahrum bırakıyorlar 
demek istiyor. ' 

H akik~.tte Almanyanın ~ugün 
tabıı hayat şartlarına tabi ol. 

masına mani olan kendi politika • 
~ıından başka bir kuvvet yoktur. 
Kendi politikasuiın kendisine yaptı • 
ğı fenalığı hiç bir Avrupa devleti o. 
na reva gôrmemektedir. 

Versayı imzalamış olanlar Mü • 
nih hatasını irtikap etmek suretiyle 
borclarını ziyadesiyle ödediler. 

de Kabul Edildi 
Yeni Baremlerin Tatbik Şekilleri Hakk11tda 
Maliye Vekaleti Birer lzahname Hazırhyor 

Milli Müdafaa Vekili General 
Naci TINAZ 

Ankara. 3 ( Tan Muhabirinden )
Büyük Millet MecHsi, bugün Refet 
Canıtezin başkanlığında toplanarak 
mahsus bir kanunla devletten bir 
hak temin eden veya sermayesinin 
yarısından faz!nsı devlete ait olan 
banka ve müesseseler memurlarmm 
maaş ve ücretleri ile hizmete giriş
leri ve terfi usulleri hakkındaki ka
nun layihasının ikinci müzakeresini 
yapmış ve kabul etmiştir. 

Devlet memurları ve bankalar • 
müesseseler barem kanunlarının tat. 
bik tarzını gösteren izahnameler Ma
liye Vekaletince hazırlanmaktadır. 

Bu nizamname projeleri, kısa bir za. 
manda kati şeklini alacak ve alaka -
darlara tebliğ olunacaktır. 

Meclisin bugünki.i toplantısınd'lll, 

Devlet Şurasında açık buhman bi. 
rinci daire reisliği ile üç azalık i
çin intihap yapılmış Şefik Yürekli 
birinci daire reisliğine, İhsan Peh
li\·anlı. Fazı] Özelçi ile Kazım Sar. 

(Sonu: Sa. 10, sil. 1) 
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Mareşal F. Çakmak 
Çeşmede Birlikleri 

Teftiş Edecek 
İzınir, 3 (Tan Muhabirin- lecek ve merasimle karşılana-

den) - Bir haftadanberi Trakya caktır. 
havalisinde tetkiklerde bulunan Erkanıharbiye Reisimizin, bu-
Biiyiik Erkilıuharbiye Reisimiz rada 8 giin kadar kalması muh-

1Ingiltere, V arşova Ve 
Parisle Sıkı Şekilde 
istişareler Yapıyor 

Almanya Yeniden 
Asker Gönderdi 

, ... -".,...."*"""'".......,4 .. "'"""'""'1........__.._11,,.....,..,..ımıııom,,..._._mı•11n11•11111tı11 •rııl't!Mlf'11ınt11•11·~ ıı• ı ııuaınıı "ltn!ırtnmırı11tt11ı ""\. 

1 - Chamberlain Nazilerin Hazırlıklarını Anlat+. 

2 .. Polonya, Berlini Protestoya Hazırlanıyor 

3 - Fransa, Verdiği Garantiyi Berline Hatırlattı 

'--•www•*' *'* m; -=-~ ,_... __ ,,l 

Londra, 3 (Hususi) - Danzigte hazırlanmakta olan 
buhran dolayısıyle siyasi faaliyet tamarniyle canlanmıştır. İn
gilterenin Berlin sefiri yarın Londraya gelerek hükumetle 
temas edecek ve Her Hitlerin İngiltere ve Fransanın vaziyeti 

ve kati azmi karşısında şüphesi kalıp kalmadığı hakkında İngil
tere hükumetine malfımat verecektir. Her Hitler de bu2ün 
Berhasgadenden Berline dönmüş bulunuyor. 

Danzig Senatosu Reisi 
GREISER 

Diğer taraftan İngilterenin Var. l. 

ş~~ı!~r:ri ~~~ar.a~ad~~'IV...: .. b~..a:: 1 · ....... 
1 .... ogolistan- Mançuko 

lüax tarafından kabul olunmuştur. 

Daha sonra Mister Chamberlain İn. H d d d ş·dd ı· s· 
;2;::ş;:r~lıF~=n~!:ı~aa~o:~~=\:;ir: u u un a l et 1 ır 
M. Corbin de bugünlerde Paristen ç D h Old 
Londraya dönerek Lort Halifax ta - arpışma a a u 
rafından kabul edilmiştir. İngiliz 
kabinesinin hariciye komitesi bu ak. 
şam toplanarak beynelın -.·el vaziyet. 
le meşgul olacaktır. 

Bütün bunlar siyasi vaziyetin 
mühin: bir faaliyete saik olduğunu 
göstermektedir. 

Chamberlain'in izahatı 
Mister Chambcrlain, bugün A • 

vam Kamarasında beyanatta bulu _ 
narak Danzigte Almanlar tarafın _ 
dan şiddetli aslfori tedbirler alındığı
nı, şehre akın eden Almanların mü. 
temadiycn arttıklarını ve bunların 

seyyah şeklinde geldiklerini, şehir _ 
de mahalli bir teşkilat vücude getir. 
diklerini söylemiştir. 

Mister Chamberlain daha sonra, 
Berlinin 25 ağustostan itibaren üç 
gün devam etmek üzere Konigzberg 
namındaki Alman zırhlısının Danzig 
şehrini ziyaret edeceğini bildirmiş 

olduğunu, ve Varşovanın bu ziyare
te itiraz etmediğini anlatm.ış, vaziyet 
dolayısıyle İngilterenin Fransa ve 
Lehistanla sıkı temaslarda bulundu
ğunu ilave etmiştir. 

Mister Chambcrlain. "Danzigi tah. 
kim gayri meşru bir hareket sayı. 
lır mı? Ve Hitlere şahsen Danzige 
her tecavüzün mukavemet göre • 
ceğini anlatmak müfit olmaz mı?" 
suallerine cevaben: ''Lort Hali -
faxın her şeyi sarih bir surette i
fade ettiğini" söylemiştir. 
Daha sonra amele lideri Dalton, 

Lehistanın bu sırada gösterdiği iti -
dal, metanet, ve cesaretten 40Iayı 
tebrike değer bir vaziyet almış ol 
duğunu, hükumetin bu vazifeyi yap. 
mağa lüzum görüp görmediğini s.or. 
muş, Mister Chamberlain de Lehis -
tanın her hareketini son derece tak -
dir ettiğini anlatmıştır. 

F ransanın B erline muhtırası 

Çin Harbine Aleyhtar 4,500 Japon Zabit ve 
Askeri Mevkuf Olarak Japonyaya SevkedHdi 

lngilizlerin yeni tedbirler alacağı bildirilen 
Tiensin'de limanın görünüşü .• 

. . ~~.ndra:. 3 (Hususi) - Bugün Japonlar tarafından bil
d~rıldıgıne. goı:e, ~I~ncuk~ - Mogolistan hududu üzerinde şim
dıye kadaı eşı gorulmemış şiddette bir muharebe olmuştur. 
Bu muharebeye tank· too ve tayvare kuvvetle.· d •st• k . . J . ı ı e 1._ ıra 
etmıştır. aponhu· Rusları ve Mocrolları pu··sk·· tt"'kl · · 

• . • b ur u erını ve 
yırın~ ta~k aldıklarını, hava muharebelerinde hakimiyetin 
kendılerınde kaldığını anlatıyorlar. 

Tayfur 

Mecliste 
S••k --ı Tiensin'de tedbirler o men 1 . 

Cın ajansının Hong • Kongdan 

Bulundu 

üstelik te hula Göbels için şika. 
yet mevzuu olan Versay muahedesi. 
ni parça parça yırttılar. Bugün Ver. 
saydan eser yoktur. Fakat Alman 
halkı mesut olmak imkanını elde e
dememiştir. 

Çünkü Versay ortndan kalktığı; 
Almanya lüzumundan fazla genisleı.•· 
diği halde Almanyada Alman halln 
nın tarihi inkişaf şartlarına uyg~h 

:·~.feşal Fevzi Çak.;..ak, mai~·e- temeldir. Şehrimizdeki ikamet 
H~~kı ~vatla birlikte yarın sa- ıuüddcti esnaşında Mareşal şe-
ah <hı ·~ ~ ı r· · r ı ., •s:nrJ., Çeşmeye gelcce c, re ıne, zıya et er verilecektir. 

rdt~J hırlık~.~,IRi teftiş edecektir. Buradan, doğruca An karaya av-

Paristen verilen malumata göre 
Bonnet Paristeki Alman sefirine 
Fransanın Lehistana verdiği taah • 
hütleri ifaya hazır olduğunu biliiiren 

Ankara, 3 (TAN) - llatay sabık 
devlet reisi Tayfur Sökmen ve Ha. 
tay Başvekili Abdurrahman Melek 
bugünkü trenle Antakyadan sehriroi
ze gelmişler ve Meclisin toplantı.;ın
da hazır bulunmuşlardır. 

bildirdiğine göre, Tiyensindeki in -
giliz makamları pek yakında aşağı. 
daki iht!yat tedbirlerini almak ta • 
sa vvu rundadırlar: 

1 - İmtiyaz bölgesinde mevcut 
bütün paralar İngiliz gemilerine nak 
lcdileccktir. (Sonu: Sa. 10, sü. 6) 

~~ \.; ... 

areşal, ~U'llfil "61s.sanı İzmire ge· det etmesi ihtimali vardır. 
~ .• l ·---------------------
'!;, • ' .. / 

bir muhtıra vermiştir. · 
(Sonu: Sa.10,sü. 4) 

(Son•ı Sa: 10, Sii: 5) 

' t 
•' 

f 
1 

• 



2 

PENCEREMDEN 

Ahlaka Dair 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

B ugünün ahlak düsturları nedir 
ve nicedir, hayret uyandıra -

cak bir söz de olsa, söylüyorum, ben
ce meçhuldür. Fakat, edebiyatta, iç
tim~yatta, siyasiyatta değil, belki 
riyaziyatta bile ahlakın gerekli ol
duğu söylenen \'e adımların ahlaka 
uygun olarak atılmasına, kelimele -
rin ahlaka aykırı düşmiyecek biçim. 
de telaffuz olunmasına dikkat edilen 
devirlerde de o mübarek mevzuun 
tezatlar i~inde süründüğii muhak • 
kaktır. İşte size canlı bir misal: 

GÜNÜN RESiMLERi: 

' ' .. .. -- ... 

TAN 4. 7. 939 

İslami ahlakta kin gütmek çir _ 
kindir. Hatta bu çirkinlik hadis uy. 
durularak telkin edilmek istenmiş 
ve: "Müslümanların hiddeti ıslak bir 
tillbendin kurumasına yetecek za • 
man kadar bile sürmemelidir." Den. 
miştir. Eserini asırlar imtidadınca 

halka okutmak kudretini taşıyan bir 
müverrih ise bakınız, kin meselesin. Evvelki gün Ankaratla yağan yağmurların husule getirdiği ıel Milli Şef /nönünün Ankaracla iıtikbalin<len bir intıba 
de nasıl telkinler yapıyor: 

Ekmek Narhı 
ipka Edildi 

--o-

Ekmek Fabrikası İçin 

30 Müracaat Var 

"Bir gün Tersane emini ile def • 
terdar Mustafa paşanın huzuruna 
çıktık. Fakirin sakalı ak; zati ve hali 
liyakatimiz yoksa dahi memuriyet 
cihetiyle öndeydik. Tersane emini 
arkamdan geliyordu. Zamane adeti 
iizere Defetrdarın elini öpmek için 
elimizi uzattık. 1stemiye istemiye e. 
lini verdi, hoş geldiniz, dedi. Fakat 
İbrahim efendi, etek öpmeğe davra. .. B~lediye İktısat müşavere heyeti 
nınca neşelendi: dun oğleden sonra belediyede topla. 

- Hey çelebi, dedi, gljç geldin ~arak imaliye masraflarının yüksel. 
Gülbeşekker faslına yetişemedin. · tılmesini isteyen fınncıların iddi.ala. 

O da etek öperek cel'Bp verdi: rıru tetkik etmiş ve kati kararım 
Y vermiştir. Müşavere heyeti bu mev. 

. - a sultanım, gülbeşekker ne • 
dır, devlethanenizde ol tükenir "? zu etrafında yaptığı tetkikat netice -
Ferman buyurun biz" . . mı. sinde filhakika yaz münasebetiyle 
tirsinler. ' ım ıçın de ge • amele yevmiyelerinin bir rnıktar ço. 

"Ç" ülbe ğaldığını ve bunun da, hasat münn. 
un 1 şekker geldi, Musta. sebetiyle memleketlerine giden a _ 

fa paşa kendi eliyle dağıtmak istedi. melenin İstanbulda azalmasından i. 
Sağında ve )akınında oturduğum ı:.ri. geldiğini, bununla beraber bu 
halde beni mühimsemedi sol d cuzı amele buhranının ancak ekmek 

ı un n o. k"l 
turanların hepsine b" ı osunda bir ila iki paralık bir fark 

. ırer parça ver. r . . 
dı. Bu vaziyet b k tev ıt edebilecek bır mahiyette ol _ 
H t ana ço dokundu. duğunu gormüştür. Ötedenberi, pi-
~ ırım 0 kadar kırıldı ki tibiri yasa ile ekmek narhı arasında)ti fark 

Silivri 150 Bin Lira 
Sarfile İmar Edilecek 

Silivri kasabasının imar planını hazırlamakla meş.. 
gul olan mimar Ahmet Sabri Oran, mesaisini bitir
miş, kasabaya ait hazırladığı planı dün akşam vali 
ve belediye reisi Lütfi Kırdara vermiştir. 

Plana nazaran Silivri esas itibariyle üç. mahalleyi 
ihtiva edecektir. Bu mahallelerden biri memurin ma
hallesi olup, hükumet konağiyle beraber kasabanın 
merkezinde bulunacaktır. İkinci mahalle çiftçi ma
hallesidir. Bu mahalle, şehrin bir kenarını baştan ba. 
şa i~gal edecektir. Çiftçi mahallesinin inşasında, h:I. 
hassa iki noktaya dikkat edilecektir. Bunlardan biri 
her çiftçi evinin yanıbaşında, hayvanata mahsus ol
mak üzere birer sıhhi ahır yaptırılması, biri de çiftçi 
mahallesınde müşterek su kuyuları açtırılmnsıdır. 

Yeni planda esnaf ve sanat erbabına ait evler de 
kasabanın bir tarafını kaplamaktadır. 

Plônda, kasabanın yollarına ehemmiyet verilmiştir. 
Mimar Sinana ait iki köprünün "üzerinde yolun geniş. 
letilmesine imkan görülememiştir. Ancak iki köprü 
arasında ~ol kısmının genişliği 20 metreye çıkarıl. 
mıştır. 

Planda, kasabanın yanıbaşındaki bataklığın kuru

tuhnası ela bir esas olarak gözönünde bulundurulmuş. 
tur. Kasabaya ait yeşillik sahalarla, çocuk bahçeleri
nin kısmen şehir icinde, kısmen de şehirle deniz ara

sındaki sahilde yapılması muvafık görülmüştür. 

Silivri kasa.basına ait bu imar planının 150 bin li. 
ra ile tatbik edilebileceği tahmin edilmektedir. Ancak 
Silivri beledivesinin bu parayı temin etmesi mümkün 
olmadığından: yardım için hükumete müracaat edile. 
cektir. 

Köprünün Eminönü 

Ayağı Yükseltilecek 

DENIZBANKTAN 
124 Memur 

incir Raklları 
Piyasadan KaldıruacaK 

lllilınkUn değildir. Sonra insaf ettim, asgari olarak on parayı bulmadıkca 
kendi nefsimi levme giristim ekmek fiyatlarına dokunulmaması 

"Şimdi bildın mi ki s;n a~a d bir esas olarak kabul edilmiş bulun. 
iilıin" dedim ve bu inkisar .1 mD re. duğundan bu iki paralık fark da ek-
t d ı e e - k f" 1 Şehir mütehassısı Prost dün me. 
er arın meclisinden kalkıp "tt" me ıyat annın değiştirilmesinde 

Açıkta Kaldı 
İnhisarlar İdaresi alkol derecesi 

düşük rakı imaliı:ıe devam etmekte • 
dir. 40 derece olan yeni çeşit rai<ı 
pek yakında büyük şişelerle piyasıı
ya çıkarılacaktır. Taşıması kolay o • 
lan küçük şişeler bir kaç sene zarfın. 

• A d gı ım .. k. r· bi b • zunen Parise gitmiştir. Mütehassıs ra an belki on bec "Ü a ı r se ep olarak telakki edilme- Devlet Denizyolları işletmesi u. 
d. · h -s '" n geçme. · ~ t 'h t' k d F d ı, ııpa ayaklandı bir takım d mış ve ekmek fiyatı aynen ipka edi. agus os nı aye ıne a ar ransa a mum mi.idüru B. İbrahim Kemal, 
letlilerin kellesi ist~ndi. 0 meya::~ lerek fırıncıların iddiaları reddedil. kalacaktır. umum müdür muavinleri, hukuk 
Mustafa paşanın da adı vardı v b miştir. Bu hususta verilen karar bu- Prost Eminonü meydanının tan • müşaviri, işletme ve fen miidürünün 
şının kesilmesine ferman rık~ :· gün fırıncılara tebliğ edilecektir. zimi etrafındaki mesaisini ikmal et. iştirakiyle dün sabah Denizbankta 
Kendis" b" ·· ;ı 1

' 
1

• • 
• 

1
• 

1.r muddet saklandı, görün. Dığer taraftan belediye ekmek miştir. Plana gore Köprünün Emi _ bir toplantı yapılmış. idarenin faalı. 

da piyasadan kaldırılacak, mevcut 
45 • 50 derecelik rakılar da ilerde 
büyük şişeler içerisinde satılacaktır. 

Satie Binası 
Tahkikatı 

--<>-

Refi Bayar Hasta 

Olduğu için Dinlenemedi 
Müddeiumumilik ve dördüncn 

sorgu hakimliği dün de Kabataştaki 
Satie binasının satışından doğduğu 
iddia edilen yolsuzluk tahkikatı ile 
meşgul olmuşlardır. 

Sorgu hakimi eski Reasürans u. 
mum müdürü Refi Bayarın suçlu sı
fatiyle dinlenmesine lüzum göster -
miş ve kendisine celpname gönder
mişti. Celpnameye göre Refi Baya -
rın dün sorgu hakimliğine müracaat 
etmesi lazım geliyordu. Halbuki iiç 
gün evvel bir istida ile doktor rapo
ru göndermiş, bir ay kadar istirahtı
te muhtaç olduğunu bildirmişti. 

Bu gibi vaziyetlerde kanunun 
tatbikini emrettiği usule müracaat 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ya suçlunun hasta bulunduğu i-

iradesi te~p,it edile<j&k veyahut adına 
ihzar kesilerek sorgu hakimliğine 
getirtilecektir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat dün 
bir muharririmize: 

- Suçlunun bugün gelmesi la -
zımdı. Gelmedi. Sorgu hakimi bu gi. 
bi vaziyetlerde kanunen ne yapmai< 
lazım gelirse yapacaktır. Suçluların 
evlerinden ve yaZthanelerinden alı -

medı. ~akın malının, mülkünün mu ... meselesini kökünden halletmek için yete yeni geçmesi miınascbetivle 
saderesıne ld 1 nönü cihetindeki ayakları 20 santim 

ve e e edilecek eşnnın esas ı tetkiklerine devam etmekte muhtelif işler uzerinde görüşülmüş. 
satılmasına da ı · dir B · · kadar kaldırılacaktır. e r m a n çık · u meselenın, ancak lstanbulda tür. 
mışta. Ben bu işe memur edildim. ~ yapılacak ekmek fabrikaları ile hal. Koprü ile meydan arasındaki Yeni iki umum müdurlüğiin fa -
'inde ne buldumsa kabzettlnı, e•ya !edilebileceği neticesine varıldığı ı. meyli azaltmak için de meydan o d D · d aliyete geçmesin en sonra cnız -
•~sın a otuz kırk kavanoz •urup, çin belediye İktısat Müdürlüğü artık nisbette yükseltilecektir. Bu suretle 
mükerr. er ve mümeasek &Ulbe•ekker. mesaisini bu nokta üzerinde bı'r'ık - banktan açıkta knlnnlar, hademeler 
ı H ~ -s Yenicaminin önündeki setler de iza. 124 k" · · b 1 

43 derecelik "incir rakısı" tabir 

edilen meyve rakılarının satışı bir 

müddet sonra menedilecektir. Bu ra. 
kıların vücutta daha geniş tahribat 
yapması böyle bir tedbir alınmasına 
luzum hasıl etmiştir. 

nan dosyalar da suçluların huzurun
da tetkik edileceği için bugün tetkik 
edilememiştir. Demiştir. 

er,. ın,. murabbaları bulup bunları tinnete karar vermiştir. Bugünden de dahil olmak üzere ışıyı u • 
dahı pazara çıkardım. Yalnız iki ka. itibaren, şimdiye kadar yapılmış o • le edilmiş olacaktır. Meydan tanzim muştur. Fakat bunlardan bir kısmı. 
vano~ ı~lb~şekkeri: "Bu bizim çek. lan teklifler uzerinde tetkikata baş. edilirken şimdilik gümrüklere ait na yeni vazifeler verilmektedir. HE•. 
tltimıı ınkıaara Allah tarafından lanacaktır. Dune kadar mu'r t t binalara dokunulmıyacaktır. Yalnız d d 
mllkif tt ,, d k acaa c • men iş verilemeyenler e pey erpey 
dum ; ır .k ~Y~ e~dime alıkoy - miş bulunan firmaların sayısı 30 u meydanın Bahçekapıya doğru olan münhallere tayin edileceklerdir. 

· u va ıa uzerınden on yıldan bulmuştur, kısmında bir refüJ" vapılacaktır. ı 1 b" 
fazla zaman ıeçmesine raimen 

0 
" Açıkta ka an memur ara ırer 

J[ill~şe~kerlerden bir kısmını, ibret. A • Birinci beş senelik imar faaliyc • maaş nispetinde tazminat verilmesi 
il bır yadiıir olarak saklamaktayım merıkanın Milll Bayramı tine ait tatbikat planı tamamiyle ik. sureti katiyede kararlaştırılmıştır. 

Rakıların büyük şişelerle satıl -
masına mukabil şarap daha ziyade 
ktiçük şişelerle satışa çıkarılacaktır. 
İnhisarlar İdaresi bu husustaki ha • 
zırlıklarını bitirmek uzeredir. Şarar 
istihlaki arttırılacak ve memlekette 
sarap çeşidi çoğaltılacaktır. 

Hadisenin sorgu hakimliğindeki 
safhası dun çok sakin geçmiştir. Din
lenmesi lazım gelen şahitlerden gel. 
meyenlerin İstanbulda bulunmadık
ları bazılarının Ankarada oldukları • 
anlaşılmıştır. 

Bunların istinabe suretiyle mıı' 
matlarına müracaat edilecektir. Sor
gu hakimliği Denizbanktan ve Sat 
c:irketinden müzekkere ile bazı mn
') 

lumat istemişti. Diin bunlardan ba-

Ye zaman zaman bir parça yedikçe, Bugun Amerikalı4arın milli bay. mal edilmiştir. Plan bugünlerde va. Diger taraftan, Deııizbanktan ye-
,ahut kavanozlar gözüme iliştikr.e ramlandtr. Bu münasebetle sefir liye gösterilecektir. Vali tarafından ni umum müdürlükler kadrolarıns 

mının ücretlerinde de tenzilat yapıl. 
mıştır. Buna sebep. Denizbanka alı. 
nan memurlara gelişgüzel "aylık'' 
takdir edilmiş olmasıdır. 

Ulu Tanrıya şilkretmekteyim!" Mak Moray bugün Amerikan kolonı' _ Şeh'ır alınan memurların bazısı maaş zam. . muvafık görüldükten sonra . 
Muhterem müverrihin devlet ma. sınin tebrikatını kabul edecektir. !Meclisine sevkedilecektir. mı suretiyle terfi ettirilmiş, bir kts-

h sayılması lazım gelen o iki kava - -------------------------------------------~----------------~--------------------------------:---------~ 
noz 1U1be~kkeri irtikap ve ihtilas 
f'tmesini haydi bir yana bırakalım, 
bal tutan parmağını yalar demesek 
hile bu ıUnahı o devirdeki hırsızlık 
bolluiuna verelim. Lakin "kin'' güt. 
me mevzuu ·· · d ~ . uzerın e dolayısıyle 
1"~pt~~ı telkıni neye hamledelim? Es. 
kı Turkler bu gibi kinlere deve kini 
derlerdi ve ondan sakınılmasını tav. 
siye ederlerdi. Fakat yine eık'I d . .. ı er • 

en,. uç yuz yıl evvel yaşayan mii -
\'errıhlerden biri manasız b" k" . 
dl "b" ır ını 

n ıı ı kutsi tutuvor k" k " ı gerçe ten 
şaşılacak şeydir. 

Bu fıkradan maksad d 
Ahı.k d"" .. 1. ım şu ur: 

a uzgun uğü veya ahlak b 
zukluğu milletlerin kemal" 

0 
• . ıne ve:va 

zevalıne işaret teşkil ede 1 • ·. 
. ıe mıttır. 

Ancak kemalı müjdeleyen cU 1 h 
lak ·ı ae a -ı e zev~le işaret teşkil eden kötü 
ahlak ne gıbi şeylerden ibaretti ,. 
B r. 

unlann tespit ediJme5i ıerekt" 
y k b" ır. 

o sa . ır parça şeker yüzünden yıl. 
1arca kın besleyen miiverrih 'h" 
h" . d ıı 1 
ızım e - ferdi telakki ve ferdi ha _ 

yat bakımından • dalalete dü~memiz 
mümkündiir. 

S U A L 

S - Türkiyede ne kadar res. 
mi mektep vardır, istanbulda res. 
mi 'e husu i mektep adedi nedir? 

. C - Türkiyede 1179 tanesi şe. 
hırlerde, 3080 tanesi köylerde ol _ 
mak uzere 6259 ilkokul, 107 orta 
okul. 38 lise, 1 ı ilk öğretmen oku. 
lu, 44 meslek okulu vardır. istan • 
bulda resmi olarak 523 ilkokul. 47 
yurt ve dershane, 11 sanat okulu, 
35 ortaokul, 2 öğretmen okµlu, 33 

lise, 16 kütüphane vardır İstanbul. 
daki bu müesseselerden 495 res. 
mi, 52 si hususi, 94 ü azlık, 33 ü 
de yabancı müesseselerdir. 

• 
S - Yüksek Ticarette sınıfta 

kalan talebe ikinci yıl askerlik 

kampına gitmez, yalnız sözlü as • 

kerlik imtihanına girer, Oniversl • 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 
CEVAP 

tede ise askerlik kampına da git -
meğe mecburdur. Neden? 

C - Yüksek ticaret mektebi i
le Üniversite kampları arasında 
artık bu fark kalmamıştır. Şimdi -
den sonra sınıfta dönen talebe 
kamptan da dönmüş farzedilmek
te ve ertesi sene yeniden kamp 
vaomaga mecbur tutulmaktadır. 

• 
S - Ziraat Bankası tasarruf 

hesapları ikramiyeleri hakkında -

ki neticeleri nerede öirenmek 
mümkündür? 

C - Ziraat bankaları merkez, 

şube ve sandıklanndan. 

• 
S - Türkiyede bütün ıazete • 

lerin yc\'mİ satışları ne kadardır? 

c - Doğru bir rakam vermek 
mümkün değildir Fakat vilayet ga 
zete ve mecmualar da dahil oldugu 
halde gundelik sntış mıktan 150 
bini geçmez. 

• 

kı Baltacıoğlunun Yeni Adam mec 
muaları bu meyandadır. 

• 
S - Memleketimizde mantar 

zeriyatı yapılı~or mu? Başka han
gi memleketlerde ınantar zer edl. S - Bazı bestelerde notaların 

"k' · · l h b li~·or? başında musı ı ışaretıy c era er 
bazı rakam işaretlerine de tcsa _ C - Türkiye~e ve Balkan mem 
diif ediliyor. Bu nedir? leketlerinin hiç birinde mantar 

c _ Ses işaretidir. Ses dere • zeriyatı yapılmaz. Mantar zeri i -
celerini gösterir. Müzisvenler bu çin kav denilen hususi yeraltı tar. 

işaretleri bilir ve anlarlar. laları yapmak lazımdır. Türkiye -

• de ve Balkanlarda mantar hem 
S - Türkiyede fikir ve felıııefe çok ucuzdur, hem de az istihlak e. 

mecmuaları intişar eder mi, mu • 
harrirleri kimlerdir? 

C - İntişar etmekte olan fel • 

dilir. Bunun için fiyatı masrafı 

korumaz. Bu şekildeki mantar ze • 

sefe ve :fikir mecmuaları vardır. riyatı en çok Fransa ve Belçikada 
Ziyaettin Fahrinin İş, İsmail Hak. yapılır. 

zılarına cevap verilmiştir. 
Üç gün evvel mevkuflardan be • 

şinin evlerinden ve yazıhanelerin -
den alınan ve mühürlü birer zarf i
cinde muhafaza edilen defter, dos -
~a ve evrak hadisenin on dördüncii 
suclusu Refi Bayarın ifadesi tespit 
edfldikten sonra alakadarların önle. 
rinde açılarak tetkik edilecektir. 

TA K Y I M. ve HAYA 

4 Temmuz 1939 
S A L 1 

7 ncl OY 

Arabi: 1358 

Gun: 31 

Cem. evvel: 17 
Güneş: 4.34 Öğle: 
İkindi: J6.18 - Akşam: 

Yats: 21.47 - 1msAk: 

Hız.ır: 60 

Rumt: 1355 
Haziran : 21 

12.18 
19.44 
2.14 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilktly meteoroloji istasyonundan :ılı

nan malılmata göre, yurtta hava Karade· 
nizin şark, Orta Anadolunun şark ve ce
nup kısımları ile Doğu Anadoluda çok bu
luUu ve mevzii yaiışlı, diğer bölgelerde u
mumlyeUe acık ve yer yer buluUu gee .. 
mlş, rüzgarlar Akdeniz kıyılarında garht. 
diğer bölgelerde şlmııll istikametten orta 
kuvvette v-: yer yer kuvvetlice Psmlstlr. 

Dün İstanbulda ha\ a az bulutlu geçmiş, 
rüzgar simali şarkiden 5 - 7 metre hızla 
esmiştir. Sant 14 tc hava tnzylkı 10141 
milibar idi. Sühunet en yOk ek 31 ve en 
dUf(lk 19 snntigrat olnrnk knydcdilmlstlr. 



4. 7. 939 

1 BUGÜN1 , __ _ 
Sinir Buhranı ./ 

Yazan: ômer Rıza OOCRUL 

D anzigte hazırlanmakta olan 
darbe, bütün Avrupaya bir 

sinir buhranı yaşatmaktadır. Al • 
rnanların Danzlg içinde teşkilat ku
rarak, tahkimat yaparak yeni bir 
emrivaki ile sulh cephesini denemek 
istedikleri anlaşılıyor. 

Sulh cephesi erkanının en bellibaş. 
lılnrı ise bu vaziyet karşısında dü • 
şüncclerini ve niyetlerini açıkça an. 
lattılar ve Danzigte yapılacak bir 
emrivakii bir harp sebebi telakki e
deceklerini söylediler. Fransa Baş • 
vekili, daha sonra L<>rt Halifax, ni. 
hayet Mister Chamberlain son gün. 
lerdc hep bu meseleden bahsederek 
vazivetin ciddiyetini ve garp de • 
mok~asHerinin azmini ifade ettiler. 

Buna mukabil iki manzaraya şa. 
hit oluyoruz. B i r i n c i s i Al. 
mantarın Dnnzigte hazırlıklarına de. 
vam etmeleri. İkincisi Lchlilerin 
yaygara koparmadan, bir tarafı tah. 
rik etmeden silkfin içinde bu tedbir. 
Iere karşı gelmeğe çalışmalandır. 

Bu karşılıklı hazırlıklar, ~aba 
gelecek ay yeni bir kıyametin kop • 
masına sebep olacak mı? Yoksa 
sulh cephesinin kati azmi karşısında 
emrivaki siyasetinden ,.e tecavüz 
zihniyetinden vaz geçilecek mi? 

Bugiin her yerde sorulan ve eın. 
niyetsizlik havasını yeniden esti
ren herkesi yeni bir felaket ihtimali 
karşısında endişeye dü~üren sualler 
bunlardır. 

Bugün bu suallere cevap vermek 
kimsenin kfırı değildir. 

Fakat şu veya bu ihtimalin ta • 
hakkuku karşısında alınacak vaziyeti 
kestirmek imkanı mevcuttur. -Yani Almanlar Danzige tecavüz 

Beneş Dedi ki: 

''Çe ler, Hazır 
Bulununuz!,, 

Düşeceklerdir, 

Hazır Olmalıyız. " 

11 Diktatörlükler Ergeç 

O Zaman için 

Biz 

N k 3 (A. A.) - Dün Çekoslovak günü münase-
betiyle e;~;~a~ merasim esna~ınd~ Randall - Island'da bir 
nutuk söyleyen Beneş demi.Jtır kı: .., .. 

"Avrupa yeniden vahım bir bu?rana dogru gıdıyor. 
Buhran esnasında henüz memleketlcrınde bulunan ve ecnebi 
memleketlerde yaşayan Çekoslovaklar umumi harpte oyna-
dık.lan role benzer bir rol oynayacaklardır." 

\ ·. 
Çeko•l!>vakyanın eski 

Cümhurrei.i BENEŞ 

Beneşin bu sözleri Bohemya, Mo. 
ravya ve Rütenya ahalisi için kısa 

dalgalarla radyoda neşredilmiştir. 
Beneş bu eyaletlerin ahalisine 

"vaktinden evvel gayri mesul bir 
harekette bulunmamak şartiyle ha • 
zır bulunmalarını" tavsiye etmiştir. 

Eski Reisicümhur sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

"Avrupa diktatörlükleri bu. 
r gün nazik bir vaziyette bulu

nuyorlar. Bunlar ergeç dü1e
cekler ve ba,ında bulundukla
rı memleketleri harap edecek. 
lerdir. Biz, işte o anda hazır 

bulunmalıyız.,, 
Beneş, Alman boyunduruğundnn 

kurtulan ve şimdi Amerikada bulu
nan bütün Çeklerin memleketlerinin 
istiklali için mücadeleden vaz geç • 
miyecekler!ne dair vatandaşlarına 

Yugos·1•a~y~nın yeni Ankara büyük el
çisi İllya Choumcnkovitch, bugünlerde 
Cümhurreisimize itimnlnamcsini takd l~ 
edecektir. Bu resimde, yeni Yugoslav dc;ı-
sini göriıyorur.. 

ingilterede 
Yeni Askeri 
Tayyareler 

Bir 
Mil 

Uçuşta 3000 
• 

Yapabiliyor 

Molotof 
Strangla 
Görüştü· 

-0-

Görüşmelerin Yepyeni 

· Bir 

Girdiği 

Safhaya 

Anlaşılıyor 
Londra, 3 (Hususi) - İngiltere ve 

Fransanın Moskova sefirleri tarafın
dan geçen cumartesi günü takdim o
lunan tekliflere mukabil Sovyet Baş
vekili Molotof bugün sefirleri ve 
Mister Strang'ı Kremline davet et
miş, ve kendilerilc 90 dakika görüş
müştür. Gorüşmelerden sonra resmi 
bir tebliğ neşrolunmadığı için gö
rüşme]erjn yepyeni bir safhaya gir
diği temin olunuyor. Malum olduğu 
üzere geçen görüşmelerin sonunda 
tekliflerin hoşnutluk verecek mahi
yette olmadığı hemen bildirilmiş idi. 
Bu defa bu şekilde bir tebliğ neşro
lunmadığı vaziyetin daha ciddi oldu
ğunu ve iki tarafın birbirine daha 
çok yaklaşmış bir halde sayılacağını 
gösteriyor. 

Diğer taraftan İngilterenin Mosko
va sefiri Seeds tarafından geçen cu
martesi günü Molotofla yaptığı mü
lakat hakkında Londraya mühim 
bir rapor gönderilmiştir. Rapor, 
Londrada fevkalade dikkatle tetkik 
olunmaktadır. 

Reuterin diplomatik muhabiri-

Renkleri 
Bir Olsu 1 

• 

3 

Yazan: B. FELEK 

Caddelerin renkleri bir olacak • 
nnş diye belediye bir emir 

vermiş, doğru fikir! Zemini asfalt 
yapıp caddeyi adam şekline sokunca 
sokağın iki yanının bir tavus kuy • 
ruğu alacası manzarası arzetmcsi 
doğru değildi. Hattô galiba bir sene 
kadar evvel, tango rengi, çi • 
vit mavisi ve filiz yeşili diikkan cep
helerinin göze yaptığı kötü intıbn • 
dan ben de şikfıyetçi olmuştum. Şim. 
di bu emir ortaya çıkınca o zamanki 
yazıyı derhatır ettim. 

Evet! Cephelerimizin girinti çı -
kıntıları, ve yaıHlarımızın yiikseklik 
\'C alçaklıkları ne olursa olsun hiç o]. 
mazsa bir renk arzedelinı de gözii 
hırpaJnmasın! 

.. ~e derseniz eleyiniz! Zevahir ya. 
ni bir şeyin dışı bütiin aksi iddialara 
rağmen içinden daha fazla değilse 

bile hiç olmazsa onun kadar ehem • 
miycti haizdir. 

Bunun en canlı misali işte şu son 
emir. 

Belediye, içi ne renk olursa olsun 
binaların dışlarını yekrenk görmek 
istiyor. 

Haksız da değil. Artık parçalı 

bohça gibi sokak cephesine bugiinkii 
birteviyeliğin tahaımnülii yok. 

Artık bu. inişte, yokuşta ve gidiş. 
te böyle olacak! 

Ben bu arada belediyeden bir 
noktaya daha el koymasını rica ede. , 
ceğim. 

eder ve statiikoyu değiştirecek bir 
hareket yaparlarsa, sulh cephesinin 
alacağı vaziyet, bilhassa son nutuk
lardan sonra tamamiyle taayyün et
miştir. Bu takdirde İngiltere, Fran. 
sa \'e Lehistanın, tecaviizü bertar:ıC 

etmek üzere birle ecekleri ve hare • 
kete geçecekleri şüphe götürmez. 

Milli Şair 
Mehmet Emin 
70 Yaşında 

teminat vermiş ve demiştir ki: Londra, 3 (Hususi) - İngiltere-

" Şimdi biz 1914 te bulunduğu • nin tayyarecilik yolunda yeni ve son 
muz noktadayız. Nazi Pancermaniz • derece mühim bir muvaffakiyct ka
rni eski im,.E..aratorluk Pancc-rma.nNJ1 - ....._.J.~. ı.:ı.oı:-a; .... - U.TalUnttfnn ti-

nin öğrendiğine göre, Baltık mem
leketlerinin garantisi me eleı.in
den çıkması muhtemel bütiin gö
riiş ihtiliiflarını hallet ınck ii:r.erc 
~·ııkmda Se<'ds ile .Molotof arasın
da bir miilakat yapılacaktır. 

Diğer taraf tan bugünkü mülakatı 
müteakip Molotofla İngiliz ve F ran
sız sefirleri arasında yeni bir müla-

Diin rastgeldiın. içerisine seyyah 
koymuşlar, Beyoğlu caddesinde gez
diriyorlardı: Eski. kırık dökiik iizc. 
ri açık, boyasız hatta Şarlomın oto. 
mobilinden daha eski bir takım oto. 
mobiller var. Acaba civar kasabalar
dan birine aittir de buraya mı diis • 
miiş diye baktım. Üzerinde istanbul 
belediyesinin pırıl ı>ırıl plakasını 

~ördi.iın . 

da na i~·ete geçerek Tunus veya 
Cibutiyi zapta kalkar, yahut Libya 
tarafından Mısıra taarruz eder, ya • 
hut daha başka bir \•aziyet alarak 
Alrnanynnın yardımına kosmak is • 
t~rse bu ''azi;·etin neticesi 

4 

de sarih. 

Ankara, 3 (A.A.) - Milli şair 

Mehmet Emin Yurdakul'un 70 inci 

do um ·ıld§.!l.üm~· ffiı.~f,P~fiti't~ 

miz arasında aşağıdaki telgraflar te
ati edilmiştir. 

., -ı::.- ......... ~ • ., uucru 
11 

- pinde askeri tayyareler bir uçuşta 

yor." hiçbir yere inmeden 3000 mil yap

makta ve saatte 200 mil süratle ha-

, ... ,... .ı .. ı..,. lınıınrJanmı~ olduğu ha-
ber verilmektedir. 

Belki hu otomobillerin makinesi, 
frenleri, tekerlekleri, makasları sa~
lamdır. Lakin çehreleri, kılık kıya • 
fotleri o kadar kepaze ki içindeki • 
terden ben utandım. Seyyah ' 'c ya • 
hancı yolcu nlncak yerlerde çalışa

cak bu gibi arabaların biraz temiz 
ve yi.izii gö1.ii yerinde olmasına dik. 
kat etmek memleket propngnndıısı 

bakımından şarttır. 

Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul y. Papenin Moskova reket etmektedir. Bu tayyarelerin 

Hollandanın bitaraflığı 
Bugün Holanda hükumeti. İngil

tere, Fransa ve Rusya araısnda vuku 
bulan konuşmalarla aliıkadar olma
dığını, ananevi bitaraflığını mnha
fazaya devam edeceğini tebliğ et
miştir. Tebliğin sebebi, Pravadanın 
geçenlerde yazdığı bir makalede İn
gilterenin Holnnda ve İsviçrcye 
Rusya tarafından teminat verilmesi 
lehinde olduğunu yazmasıdır. 

tır. O uırn b··t·· Ih h · h k an u un su cep esı a-

Beşiktaş Serencebey yoku u No. 30 

İstanbul Seyahatini Berlin 
Tekzip Edi·yor 

topları ve taşıdıkları bombaların 

miktarı çok büyüktür. Bunlar Asya 
ile Avrupa arasında son derece rahat 
uçacaklar ve icabında çok büyük işre ete Ccçrrıek ,.e hu teca\'üzleri 

hcrtaraf etrnek vazifesini üzerine a. 
lacaktır. 

Türk Tarih Kurumu Türkün binlel'ce 
yıllık asalet ve kudretini şiirlerinde tr
renniiın etmiş olan milli şair Mehmet F.
mln Yurdakul'un heye<'an ve ideal dolu 
yetmiş yılını candan kutlar ve asil sesinin 
dnha uzun yıllar ml11l vicdanda aksetme
sini diler. 

Bcrlin, 3 (A.A.) _ Von Papenin ler görebileceklerdir. 
Cünkii ı;e~·yalıın, bir ~·ahancı mcm • 
l~kctt' girince ilk işi nakil Yasıtala • 
rının teıni.diğini, kirliliğini, ucuzlu. 
ğ-unu, pahalılığını; intizam ve ademi 
infrwmını kritik etmek olur. 

Sarih \ k 
·c nti bir mahiveti haiz 

olan bu ihtimaller . . · •. 
h kk k d ~ nkın hır atıde ta. 
~ u .. c ccek ve hu yüzden mede-

nıyet dunyası Yeni h' • 
ı k ., ır felakete atı. aca mı. 

Yoksa, akliselirn 0 d k'k d 
ı . 'n aıaa 
rndada yetışcrck bu nıiith' . . 

.. .. k ı~ facıanın onune geçcce - ıni? 

Bugün için meçhul olan kt 
1 no a ar 

bunlardır. Fakat bugilnkii "d' . 
gı ısm 

hiç te hayırlı bir gidiş olrn d ~ ~ 
a ıgını 

keşif için keramete ihtiyar ,. kt 
• • :ır ., o ur. 

Anlaşnmaınnzlık sınırleri bo k 
zaca raddeye varmıştır. 

Türk Tarih Kurumu Baskanı 
Hasan Cemil Çambel 

• 
Türk Tarih Kurumu Ba~kanı 

Sayın Bay Hasan Cemil Çamhel 

hususi bir vazife ile :\foskovaya gön. 
dcrileceği hakkındaki haberler, bu 
akşam resmen tekzip edilmiştir. 

Salahiyettar Alman mahfilleri, 
Alman - Sovyet ekonomik müzake -
relerinin halen meri anlaşmalar Çt'r· 
çevesi dahilinde kalmakta olduğunu 
ilave eylemişlerdir. 

Ankara lngiliz - Leh Müzaliereleri 
Bir dünya bAnisl olan TUrkün dünya ile Varşova, 3 (A.A.} - Ingiliz - Leh 

başlıyon tarihini asırların karanlıkları istikrazı müzakerelerini yapmak Ü· 

içinden Jlmin fenerile arayan ve ilmin zere Londra<la bulunmakta olan Al
kazmasile çıkaran Türk Tarih Kurumu- bay Kof, bu sabah tayyareyle bura
nun hu7.llrunda ben de beyaz alnımı eğe- ı ya gelmiştir. Kısa bir miiddet sorıra 
rek derin savgılarımı sunarım. Londraya döneceği zannedilmektedir. 

·l\lehmet, Emin Yurdakul 

lngilterenin tayyare ihtiyacı · 
Londra 3 ( A .A.) - Amerikan par

lamentosunun hitaraflık kanununu 
kabulü hakkında tefsirlerde bulu-

nan "Daily Express,, gazetesi şöyle çin elverişli ise de avcılık için kafi 
yazıyor: derecede süratleri olmadığı gibi u-

"}.merikan mümessiller meclisi- zun faaliyetlere imk5n verecek bir 
nin kabul ettiği kanun bizim pek işi- hareket sahasına da malik bulun
mize gelmiyor. Şimdiki vaziyette A- mamaktadırlar. Bu şartlar alt1nd:ı vardır. 
meıtka muharip milletlere ı;i15.h bizim için yapılacak şey burada ve Bunu in an gayri ihti~·ari ynp:ll. 

Seyahatlerimde Avrupndnn yaz. 
dığıın her mekhıı>tn nıutlakn indi • 
ğim şehrin trann·a:'\•ları, otoları \'C 

yeraltı şimendiferleri hakkında işi • 
ne giirc ya leh 'cya aleyhte satırlar 

gönderilmesi tarafdarı değildir. Bu- Kanadada daha çok miktarda mü- istanhulda dediğim gibi bir oto-
nunla beraber tayyare gönderilme- himmat fabrikaları kurmaktan iba- mobile binmiş ohm yokunun ilk söy. 
sinde mahzur görmemektedir. F:.kat rettir. li~eceği öz: 

Amerikan tayyarelerinin bize fay- Amerikanın kararını harp imala- - Aman bir tnksilcri ,·ar. Ali -
dası dokunmaz. Bu tayyareler talim- tının yeni hızla devamı takip etme· ınallııh Firanın zamnııındnn kalına. 
ler ve kısa bombardıman uçuşları i- lidir." Pis, kırık di)kiik ' 'e fcrsiidc. Sözii • 

Bu anlaşamamazhi;"l nntaşnnya ~~---------~---~-

çevirmek adeta bir mucize hlahiyeti. 

:rıi almıştır. Ortalıkta kin, nefret ii"-------------
birbirini hor görmek, en çirkin ha ~ 

H A. D İS E L E R i N i Ç Y U Z ü 
karetleri savurmak, her milleti di • 
ğerinin aleyhinde kışkırtmak, en kö. 9 
til iftiraları uydurmak ' 'e ileri siir-
ınck revaçtadır. Biitün bunların siıl. 
he yardım edeceğini sanmak abes o. 
lur. Bilakis bütiin bunlar ancak hırs. 
ları tahrik eder, ve harp afetini can. 
landırır. 

Bu yii~en ortalık derin endişe • 
ler içinde neticeyi beklemekte ve te. 
caviiz zihniyetinin neler doğuracağı. 
nı anlamak istemektedir. 

Bugiin sulhün kurtuluşu için bi -
rit'ik iimit, sulh cephesinin azmin -
dedir. Sulh cephesinin bu azmindeki 
katiyet \•e samimiyet anlaşılmazsa 8 
harbin öniinc geçmeğe imkan kal -

ma~ 1 
rakat hunun anlaşılmasından Ü- • 

midi kesmek te heniiz caiz değildir. 

Schmeling Galip 
Stuttgart, 3 (A.A.) Max 

nuştır. 

·,., . lesi vahamet kc~hcdi~·or. Serbest Danzig 
I>an7.ıc. ml"sC • ( ~ k ·· ·· 

h · d b l an hiitiin kura e ranına arar gunu 
sc rııı c u un . . k ·· ·· .. d 
: • 1 l . ları teblig· edılm.ı~ ve arar gununun e ıçın .ıazır o m.~ • . • . • 

1 1 1 g" u bilidirılmı~tır. Şehrın Polonya hu. J>ek '\•a un o c tı 

d d · · ·ık " nlnr kazılmaktadır. Ha7.lrhklar 6 tem-u unu ıstı ' uı •. 
l d ·t amlannus olacaktır. Alman hucum ef. rnuza rn nr tıın ~ . . . . 

d J • t fındaki c:'ldırlara yerlestırılmı~lerdır. ra ı şe ur e ru • . . • . .. . 
1) · 'l ı l er koridor mescle!!ının de halledılecegl aı111g \! wru 1 . • • • • • • 

S •. ı kt d"r Fakat Ingılız gızlı ıstıhbaratının ,·er. • o:v enmP c ı . 
dl.' .. · ı b ı go··re biitün bu ha7:ırlıklar tehdit mahi-gı 1a r;r ere , 
J'<'tindt·dir. D:ınzig'de dünya sul~~in~i tehlikeye ko:ya. 
<'ak bir lıa<lisc ,·ukuıı melhuz degıldır. Almanya şan. 
taj ~ :t)>R1'itk Pı•lonyaya ,.e demokrasilere harp yapmak 
üzere old ngu kanaatini vermcğe çalışmaktadır. 

* 
Aiuatosta mühim hadiseler beklenmekte olduğu 

haberleri gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. Fran

'kl hükumeti de donanma efradından mezun olan

ların Aiu•to•a kadar vazifeleri ba1ına dönmele

rine, ve Ağu•tos ayı içinde kimseye izin verilme· 

mesine karar vermiştir. 

* İtalya, I•ran-.a hududunda yapılacak bii~·iik manevra. 
lar \·esi le~H .. , geni~ mikyasta askeri hazırlıklarla ıne~
guldtir. Bu nıanevralar bilhassa, askeri kıtaları bütün 

• 

• 

harp ınnlzcurnleri ve tayyare böliikleri ile birlikte e.n 
seri vasıtalarla az zamanda nakl için İtalyan crkam. 
harbiyesince bulunan yeni bir usuliin tecriibesine tah. 
.sis edilecektir. 

... 
Mihver devletleri, Bulgari•tanı kazanmak için 
ona Yunanistan topraklarından arazi vadetmiş
lerdir. ltalyanlar Yunaniıtana kar,ı mütecaviz 
bir •iyaset takip etmektedirler. Yunanistan aley
hinde Maked·~nya halkını tahrik için Arnavut
lukta bir propaganda merkezi ihdas edilmiştir. 
Tiranda yunanca propaganda broşürleri ve saire 
ba•mak Üzere bir matbaa kurulmuştur. General 
Badogliyo'nun geçen gün teftiş ettiği ita/yan kı- • 
taları Ergeri ile Görice arasında tahşit edilmiştir. 
OhriJe de bir tayyare karargahı kurmak için tet
kikat yapılmaktadır. 

* Gl"çen giin de, İtal~·a Hariciye Nazırı Kont Ciano bir 
knç gi.in iı;tirahnt etmiş, ve harici iıileri o müddet :r.ar. 
fında l\1tıssolini bizzat idare ctmi;:ıtir. O vakit ;\ltısso. 
lini -d:.ımodıııın Almanlara karşı bir ~ok ıniisandclerıle 
bulunmııf:a hazırlandığını görmii , hu yii7den Ciano
~ n mııahe.ze etmiş ve Almanyaya da bu müsaadelere 
tnraftar olmndığmı hildirmi tir. 

Schmeling ilk rnvudda Almanya a· • 
ğır sıklet şampiyonu Adolf Henseri 
nakavut etmek suretile maçı kazan- ı 

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

diir. 
Ilıma şiiphc etmemeliyiz. 
imdi, şehrin ana caddelerine 

renk \'c!irken bir de bu caddelerin 
iizerinde gezip dolasan canlı ve can. 
sız şeylere de göz atmak pek faydalı 
olur. Ankarada yol arahn ı, hayvan 
gibi manzarası nfıhos \"e kılıksız şe;\'• 
leri biiyük caddelerden geçirtmiyor. 
lar. 

Ayni şeyi bizde de yap ak fena 
mı olur? 

- Efendim! Bu, vatandaşın hiir • 
riyetine tecaYiiz olmaz mı? 

- Olmaz. Çünkii bu gibi tedbir -
ler memleket propagandası namına 
lüzumlu şeylerdir. Bu gibi kararlara 
boyun eğmek te vatanda lık ' 'azifc • 
lerindcndir. 

Bonnet 

Sefiri 
Dün ara 

ile Gör··ş+ü 
Paris, 3 (A.A.) - Bonnet bu şa

bah Ankaradaki Fransız Büyük El
çisi Massigli'yı kabul cylcınictir. 

--o-

Fethi Okyar Pariste 
Paris, 3 (A.A.) - Türkiye Adliye 

Vekili Fethi Okyar ve ailesi bu sa
bah Londradan Parise t?elmislerdir. 
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~ahkerrıelercle 

Ağırcezada Bir Yaka 
Bir Suçlu, Reise "'Bana Eroin Verin, Hakikati 

Söyliyeyim, Katil Benim 11 Dedi 
Bayan Mukerremi öldürdükleri 

ıçin yedişer sene hapse mahkiırn edi
len Kuşgoz Niyazi ile Piç Hasanın 

muhakemelerine dun Ağırceza Mah
kemesinde devam edıldi. Temyiz 
mahkemesi bu kararı bozdugu için 
muhakemeye yeniden devam edili
yordu. Celse açılır açılmaz Niyazi re
ise bir ıstida verdi: 

- Mukerremı ben öldürmedim. 
Piç Hasan oldiırdi.ı. Diyor ve tetkiki
ni istiyordu. Pıç Hasan ayaga kalk. 
tı. Laubali bir eda ile: 

- Bay reis, Mi.ıkerremi ben öl
durdum. Ben .. Bu adam boş yere ya
nıyor. Ben zaten yanmış bir adanum. 
Cezayı bana veriniz, bunu serbest 
bırakınız. Dedi. 

Niyazi istidasındaki bteklerinc şu 
§ifahi malumatı ekledi: 

- Bay reis bu kan kokuswıdan 
hoşlanan, kan 'kokusu almadan dura
mıyan bir adamdır. Mahza kan kokla. 
mak için Mukerremi oldurdu. Hapisa 
nede kan kokusu alamıyordu. Niha
yet geçenlerde kendı kendisini yara
ladı. Kanını hem kokladı ve hem de 

Alacakllsını 
Öldürmüı 

Martın otuzuncu gecesi Çatalcada 
~banca ile arkadaşı ve alacaklısı A. 
rif Çavuşu oldüren aşçı Hüseyin Uça 
rm Dun Ağırceza Mahk~mesindc mu 
hakemesine başlandı. Suçlu mevkuf
tu. Reis huviyelini tesbit ettikten son 
ra sorıu hakiminin kararnamesini o
kuttu. Hadise şôyle olmuştur. 

Arüin, Hiıseyinden alacağı varmış. 
Sık sık evine, dükanına gelerek ala
cağını istermiş. Aşçı Hüseyin bunu 
izaç mahiyetinde saymış, ve alacaklı
sından bir intikam alma aevctanm b 
fuma koymuş. Fakat tabancası y~k
mUf, Istanbula gelrni§, bir tabanca a
lıp Çatalcaya dönmuş. Arifi dükkanı
.n... davet etmiş, beraber içmişler. Hü. 
seyin muzmarını açığa vurrnıya baş
lamış. Araya bir de kadın lafı karış
mış. Huseyin ara sıra Arife: 

) aladı. Allah bunu böyle yaratmış. 
Ben de bunun yüzünden yanıyorum. 
O eroinmandır. Eroini çekince diın. 
yayı gormez. 

Suçlu Hasan gülerek söylendi: 
- Onu ben vurdum. Ben .. Niyazi 

dcgil .. Şu adamı bırakıvcriniz. 
Reis Piç Hasana sordu: 
- Yine harman mısın? 
<Bu tabir eroincilerin keyifl: hal. 

leri için kullanılır.) 
Piç Hasan bunu karşılarken: 
- Tabii içerim. Bugun de buldum. 

lçtim. Diyordu. 
Bir aralık bağırdı: 
- Bay reis bana eroin veriniz, e

roin .. Size hakikati söyliyeyim. 
Muhakeme dosyanın tetkiki için 

tehir edilmişti. Suçlular salondan 
çıkıyorlardı. 

Niyazi yumruğuna tükürdü ve Piç 
Hasanın ustüne yürüyerek: 

- Al, dedi.. Doğruyu söylesen ol
maz mı? Beni böyle süründürtiyor
sun. 

Piç Hasan salonda beş, on yumruk 
yedi. Jandarma Niyaziyi tuttu. 

Kocasını 
Vurdurmuı 

Kanunusaninin dok1Jzuncu gunu 
Çemberlitaşta Kundur3cılar hanında 
Hamdi oğlu Ali ile karısı Fatma ve 
kızkardeşi Fatma Emin:?, eniştesi Alı
medi bıçakla ağır surette yaralamış
lar, Ahmet te Cerrahpa~ hastanesin 
de ölmüştu. Bu dava ılıjn Ağırceza 
Mahkemesinde son safhasına girmiş
tir. Miıddeiumumi iddias::nı söyliye. 
rek Aliye Ceza Kanununun 448 inci, 
iki Fatmalara da 64 ün.:ti maddeleri
ne ıore ceza verilmesini istedi. 

'Mtı44elunntmmtn ~ göre 
Ahmet, Alinin eniştesidir. Fatma E
mine de Alinin kızkard'!şi ve Ahme
din karısıdır. Fatmn Emine Ahmetle 
geçinemediği için hadiseden evvel 'ko 
casının evini bırakmış, kardeşinin e. 
vine gelmiş. Hadise günü Ahmet A
linin handaki odasına gitmiş ve: 

- Vallahi seni vurur:.ım, diyor- - Sen burada uğraş, didin baka-
muş. Bunu şahitler duymuşlar. lım. Kardeşinle karın randevu evle-

Gece geç vakit dükkandan çıkmış. rinde dolaşıyorlar. Demı,. 
lar. Arifi9 evine ugramışlar. Orada Bu hakaret Alinin izzeti nefsine 
da münakaşa devam etmiş ve bir a- dokunmuş. Evine gitmiş, karısile kar
ralık Huseyin tabancasını Arifin kal- ı deşini evde bulmuş. Onları giydirmiş 
bine boşalttıktan sonra kapıyı kapat- ve beraberce hana gelmişler. Ali iki 
mış, çıkıp gitmiş. Fatmaları kapının önünde bırakarak 

Bunu komşularından Saim işitmis. Ahmedin yanına girmiş ve: 
Ertesi gün vaka meydana çıkmıı ~- - Sen karımla kardeşimin rande-
lis, Huseyini yakalamış, 0 da: ' vu evlerinde gezdiklerini söylüyor-

- Evet ben vurdum. Demiş. Son- dun. Şimdi neredeler, haydi göster .. 
ra ifadesini: Demiı. 

- Ben vurmadım. Arif kendi ken- V~ kavga başlamış. Fatma. E~i-
disini vurdu. Şekhnde degift · · n~ bır sandalye ile kocasının ustune 
tır. ırmış- hucum etmiş, Ali bıçağını çekmiş ve 

Reis kararnameyi okuttuktan sonra 
suçluya soz verdi o: 

eniştesini muhtelif yerl•mnden yara. 
lamış ve olumiıne sebep olmuııtur. 

Suçlular kendilerini müdaf~a eder 
lerken: 

----

TAN 

iskan Kanununda 

Yap1lacak Taclkit 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -

İskan kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun layiha
sı, Meclis ruznamesine alınmıştır. 

Bu tefsir ~saslarına göre, hariçten 
gelecek muhacir ve mültecilerin 
pasaportları üzerine yaplacak vize 
muameleleri ile kendilerine verile-
cek eşya ve hayvan vesikalan her 
türlü resim ve harçlardan muaf tu
tulacaktır. Muhacir mültecilerle bir 
yerde yurtlandınlacak göçebeler ve 
bir mıntakadan diğer mmtakaya hü
kümetçe naklolunanların bu liyiha 
hükmu dairesinde yapılan iskan 
yardımı gümrük ve vergi muafiyeti, 
tabüyet, nüfusa ve tapuya tescil ve 
nakil muameleleri dolayıaile gerek 
kendileri tarafından verilecek, ge
rek alakadar dairelerce tanzim olu
nacak her türlü evrak damga resmi 
ile diğer resim ve harçlardan muaf 
olacaktır. 

\ 

Şalom 

Denize lncln1cl 
Denizbank için Almanyaya ıs -

marlanan Etrüak Upi vapurlardan 
Tırhan on güne kadar limanımıza ge. 
lecektir. Halen yolda bulunan Tır -
han vapuru bazı limanlara uğradıgı 
için geç kalmıştır. 

Ayni tip vapurlardan Kadeş te 
yakında tesellüm edilecektir. Etrüsk 
vapurunun matluba muvafık çıkma. 
ması dolayısıyle bu vapurun eşlerin. 
de tadilat yapılması tesellüm işini 

geciktirmiştir. 

Marmara tipi vapurların dördün. 
cü ve sonuncusu Şalom bir müddet 
evvel kızaktan denize indirilmiştir. 

Bir kaç ay sonra bu vapur da tesel-
lüm edilecektir. 4 

Maarifte Tayinler 
Ankara, 3 (TAN) - Kültür kuru

lu muamelat müdürü Aziz Berker 
kitapsaraylar direktörlüğüne, Bolu 
orta okulu direktOrü Enver Behiç 
Koryak kültür kurulu muamelat 
müdürUllUne, Ankara birinci okul 
tarih cotrafya ve yurtbilgtsi öğret
men1 Mustafa Oral yayın yardire-k
törlüğüne, yayın yarc:lirektörü Ham
di Ankara umumi kltapsaray direk
törlüğüne, Ankara kitapsaray direk
törü Necmettin Nuruosmaniye ki
tapsaray müdürlüğüne, İzmir Kara
taş orta okul müdürü Avni İzmir i
kinci erkek lisesi müdürlüğüne, İz
mir ikinci erkek lisesi müdürü Ha
lit Şenkut İzmir kız lisesi müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Muallimler 
Değlıtirllmlyecek 

Ankara, 3 (TAN) - Muallimlerin 
meslek hayatında huzur ile çalışma
larını temin maksadile sıhhi ve ida-

lzmir ve Menemende 
Ziraat işleri 

Menemen Su Tesisatı Cümhuriyet Bayramında 
Açdacak, Zeytincilik Hayli inkişaf Etti 

Izmir, (TAN) - Menemen ovası lik istihsalata göre, yüzde 24 artmış. 
nın sulanması için tesviye ve kanal tır. 

açma faaliyeti hayli ;lerlemiştir. O- Tütün relrolte•i 
va, Emiralem Bogazında inşa ed!l- 93~ senesi tütiın rekoitesi hakkm-
mekte bulunan rcgülatorle sulana· da ilk tahminler başlamıştır. Bu se
caktır. Bu suretle suyun seviyesi iiç ne kalite itibariyle pek nefis olan tı.i
metre yükseltilmiş olac3k; su, ana tünler. rekolte bakımından di.ışiik o. 
kanalla on beşer kilometrelik bit lacaktır. Çunku ekim, diger senelere 
mesafe katettikten sonra, küçük su- nisbetle hayli noksan olmuştur. Maa
lama kanallarına tevzi ediiecektir. mafih bu noksanlıgın, satışlarda fi
Bu suretle butün ova .;ulanabilecek- yatların yüksekliği ile kapatılacağı 
tır. · tahmin edilmektedir. Kırına ve ku-

Bu işe bir milyon yüz bin lira sar- rutma ameliyesi, bütün mıntakada 

fedilecektir. Sulama tesısatının in;;a- hararetle devam etmektedir. Bir ay 
atı 940 senesinde bitirilmış olacak, sonra, eksperler ilk keşıf ve müba
Cümhuriyet bayramında açılacaktır. yaa hazırlığı gezilerine başlıyacak-

Zeytin i.atihsalatı artıyor lardır. 
Vilayet zeytincilik şeiliği, Izmir "Bu sene Ingilterenin de piyasa

mıntakasının zeytinyağı istihsalatı ınızdan on milyon kilo tiıtün alacağı 
ve zeytincilik durumu hakkında bir söylenmektedir. Hatta miibayaat ya
rapor hazırlryarak Ziraat Vekaletine pacak olan iki Ingiliz firması; tütün. 
göndermiştir. Rapora nazaran, son cülerimizle şimdiden temasa gelmiş 
yıllar zarfındaki mesai neticesi ola- bulunmaktadır. 
rak Izmir mıntakası zeytinciliğinde Yeni sene tahmini tütün rekoltesi 
büyi.ık salah vardır. mıntakalar itibariyle şöyledir: 

Bilhassa açılan kurslard'm azami Aydında 200 bin, Çinetle beş yiiz 
istifade edilmiştir. bin, Nilada beş milyon kilo, Akhi-

lzmir vilayetindeki zeytin ağacı sarda ekim yüzde 40 noksan oldu
miktarı 7,077,757 ye baliğ olmuştur. ğundan Izmir viliyetin~e 10 milyım 
Zeytinyağı istihsalatı da 25 milyon kilo, Manisa 8 mily~~ .~ılo. ~as.talık, 
kiloya yükselmiştir ki, son on sene- 1 hiç bir mıntakada gorulmemıştır. 

Kmlcahamam ·Gerede 
ve Ankara Yollan 

Yapthyor 
Kızılcahamam (TAN) - Gerede. 

Kızılcahamam yolunun bu sene yap
tırılacağı ve kıştan evvel bitirilccegi 
haber almmıştır. Böylece, karlı ha
valarda dahi bu iki kaza arasında 

münakalat temin edilmiş olacaktır. 
Ankara - Kızılcahamam şosesinin 

geçen sene yapılmış olandan geri ka
lan mühim kısmının da inşasına baş
lanılmıftır. 

U--·- _1 J_ 1, __ :_1•1. 

ve raibet 
Bu sene esaslı bir surette tamir, so 

yunma, giyinme yerleri ilive ve tev. 
si edilmiş olan K1zılcaha~am~.a~~na 
gelenlerin gittikçe çoğaldıgı gorul -
mektedir. Hamamlarda gerek suyun, 
gerek havlu. silecek gibi şeylerin. te
mizliği temin olunmuştur. Beledıye, 
bunları her gün kontrol etmekte ve 
havuzdaki su da her gün. boşaltılıp 
temizlenerek tekrar doldurulmakta. 

dır. • b" .... k 
Hamamlarımızda sıhhı ır yenuı 

.. çarpmaktadır. Hükumet doktor-
goı.e . 'f . . 
lan, banyolardan ıstı ade etmek. ıstı-

Varıovada Polonyalı 

Müneccim Bir 
Muhakeme Ediliyor 
Varşova, 3 (A.A.) - Bydgoszez'de 

heyecanlı bir muhakeme cereyan e
decektir. H&kimler Polonyalı mü
neccim Nicolas Copernic'in aslen ne
reli olduğuna dair hüküm verecek
lerdir. 
Pomeranyanın birçok şehirlerinde 

Copernic'in resmini taşıyan kart
postallar dağıtılarak müneccımın 

Alman kültürünün en kıymetli mü-
•1t-... :-rlı0tı hir1 ,..1,.1.,.;;.n :~r1;_., n,Hl 

mesi üzerine 'bu muhakemenın ya-
pılmasına karar veriJmiştir. 

Polonya makamlan bu kartpostal
lann dağıtılmasını menetmişlerdir. 

Mahkemede Polonyadaki Alman 
ekalliyetinden biri Polonyalı bir a
vukata karşı Alman noktai nazarını 
müdafaa edecektir. Bu dava Bydgos
zez'de büyük bir alaka uyandırmış
tır. 

Manisada Şi~detli 
Sıcaklar &atladı 

4. 7. 939 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 

T. A. P. 

Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 4. 7. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: 1 -
Kilrdilihlcazknr peşrevi. 2 - Artaki 
- Kilrdilıhlcazkflr şarkı - Cismin gibi. 
3 - Kurdıllhlcazkl'ır şarkı - Çılgınca 

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

şarkı - Ey gonca açıl zevkini sür. ~ -
Saz semaisi. 13 Memleket saat ayarı, aJans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14 Mil
zlk (Karışık program - Pl.) 

19 Program 19.05 Milzık (Szymanow11-
kl - Varyasyonlu Tema - Pl.) 19.15 
Türk müı.iğl (Karı:ıık proıram) 19.45 
Türk müziği (Halk türküleri ve oyun ha
vaları) 20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.15 Türk müziği 
(Klasik program) Ankara radyosu küme 
heyeti. 20.55 Konuşma (Türkkuşunun 

4000 kilometrelık merrıleket turnesine çı
kan tayyarecilerlmlı.in ihtisasları) 21.25 
Neşeli plaklar - R. 21.30 Orkestra prog 
ramının takdıml. 21.45 Müzik (Radyo or
kestrası - Şef: Hasan Ferit Alnar). Mo
zart: Senfoni sol minör. Debussy: Kilçilk 
süiti. 22.30 Müzik (Opera aryalan -
Pl.) !!3 Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tahvilAt, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 23.20 Muzlk (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yarınki proaram. 

TEŞEKKÜR 
Uzun zamandanberi çekmekte ol

duğum hastalığı kısa bir müddette 
tamamen iyi eden Gülhane cildiye 
profesörü Burhan Urusa teşekkürle
rimi açıkça bildiririm. 

Fuat 

POLiS: 

Oç Otomobil Kazası 
Vcı.nedlerde Bozdoğankemeri caddesin

de oturan Ahmet, blndi;ti motosikletle 

Çarşıkapıdan geçerken şoför Mehmet ta

rafından idare edilen 2310 numaralı oto
mobil motosiklete çarpmıştır. Müsademe 
çok fiddetll olmuş. Ahmet muhtellf yer

lerinden atır ve tehlikeli surette yaralan
mıştır. 

AIOCQK 1 Uium.na 

Ciballde Üsklipltl caddesinde oturan 
Mustffa ile arkadası Yusuf arasında ala
cak yuz.unden çıkan kavgada Yusuf Mus
tafayı bıçakla sol koltuğu altından agırca 
yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa ha~tane

slne kaldırılmış, suçlu bıçağı ile beraber 
yakalanmıştır. 

Yılan lsırdı 
BOytıkdcrede Çayırbaşında oturan 28 

yaşında Fatma tarlada ot toplarken ellnı 

yılan ısırmıştır. Fatma Beyoğlu hastane
sinde tedavi altına alınmıstır. 

e Şofor Kadrinin idaresindeki 1537 nu
maralı otomobil ile şoför Süleyman tara
fından kullanılan 4 numaralı Llileburgaz. 
kamyonu arasında Nişantaşında Vali ko
nağı caddesinde bir çarpışma olmuştur. 

ri mühim sebeplere istinat etmedik
çe Maarü Vekaleti, bu yıl muallim
ler arasında nakiller yapmıyacaktır. 

Birecik+. l ir MahkGmlyet 

yenleri muayene etmekte ve vazıy~t- Manisa (TAN) _ Şiddetli sıcak
lerine göre vesayada bulunma~ht~dır. lar başlamıştır. Halk, bağlara ve ci~ 
Bunlardan dahili edviyeye ı tıyaç var sayfiyelere göç etmektedir. Halı 
gösterenlerin ilaçlan da :.itp~nseri- vakti yerinde olanlar, Foçaya, .Alia
mizde hazırlanarak ken ı erme ve· ğa sahilleri ile Bozdağa ve. Kırazlı 
rilmektedir. yaylalarına çıkmışlardır. Istanbul 

lımirde Mektep ve civarına gidenler de çoktur. Şeh-

Çarpışma çok şiddetli olmuş, her ikJ a
raba da ehemmiyetli surette hasara uğ
ramıştır. Kadri ile Suleyman ve S~ley
manın yanında oturmakta olan Remz.ı vil
cutlerinın muhtelif yerlerinden ağırca ya
ı-alanmışlardır. 

e Şoför Treyandanın idaresindeki 2~51 
numaarlı otomobil Okçu Musa caddesııı
den geçerken Kasımpaşada 10 yaşında 
Kemale çarparak baıından yaralamıştır. 

. . d kalanlar kendilerini park-
ı rımız e • 
htiyacı lara ve havadar yerlere atıyorlar. 

- Ben vurmadım. Hakikati anla. 
tayım da dinleyiniz. Dedi ve şunları 
soyledi: 

Beraber dukkanda rakı içtik. Ben 
bir şışe daha rakı almıya gıtmiştim. 
Tabanca masanın usti.ınde duruyor
du Döndügum zaman Oklal muhtarı 
Hamza bana dedi ki: 

- Ahmette şeker hastalığı vardı. 
Yaralamaktan değil, bu hastalıktan 
olmuştur. Diyorlardı. 

Birecik, (TAN) - Emin Çavdar ıs
minde birine bir kaç tol<at atmaktan 
suçlu polis namzedi Nurettin, bir ay 
hapse, üç ay memuriyetten mahrumi 
yete ve otuz lira para cezasına mah
ktim olmuş, fakat bu mahkümiyetl-=
ri tecil edilmiştir. 

tzmir, (TAN) - Izmirdeki ilkted· Yeni yapılan Ulupark, geceleri hın-
'f tt·~t il ilkmektepler baı:.... hınç dolmaktadır. Belediyenin 

risat mu e ırer e r ca k · f' P-·.,•rtlan maada günler için muıallimleri, Maarif Şurasına gide- koydurduğu kanapeler a ı gelmedi- -

Harem • Salacak Hattı 

- Arif tabancayı aldı. içine kur
fUD surdu. 

Ben buna ehemmiyet vermedim. 
)!:peyce sarhoş olmuştuk. Eve gidiyor 
duk. Arif bir yere çomeldi. Tabanca
yı tekrar karıştırdı ve bana yetişti. 
Onun evinın onunden geçiyorduk. 
Benı zorla evine soktu, kahve ikram 
edecekti. Bir aralık: 

- Namluya iki kurşun birden ver. 
mişim. Şunu çıkaralım. Dedi. Ben 
de yardım ediyordum Tabanca onun 
elınde iken paUadL Vuruldu. Diyor
du. 

Sorgu hikimınin tesbit ettiğine gö
re suçlu Huseyin her vak1t tabanca 
ile oynıyan ve bılhaua içki ilemle
nnde tabancayı hiç elinden bırak. 
mıyan bir adamdır. Bir defa da karı
sı ile beraber ormancı Sadinin evine 

Ceset morga gonderil::nlş, morgun 
verdiği rapor suçluların müdafaaları
nı teyit edecek mahiye.te gorülme
miştır. Muddeiumumi bu müdafaayı 
kabul etmiyor, ve kendilerine ceza 
verilmesini iatıyordu. Muhakeme mü 
dafaa için başka bir güne bırakıldı. 

Mahldhnlaruı Bir 
Müracaati 

Uskudar hapisanesindeki mahkum
lar Halayın anavatana ilhakı dolayı.. 
siyle geri kalan cezalarını!l affı için 
alakadar makamlara telgrtl ı müra
caatta bulunmuşlar, MiıriyetlerinE: 
kavuşturulmalannı rica ve temenni 
etmişlerdir. 

• 
Şüpheli lultar 
T evklf Edildi 

Polis evvelki gün Bulgar tebaasın
dan Donyo oğlu Boris Denof ismjnde 
bir genci yakalarnıştL Suçlu dün 
müddeiumumiliğe verildi. Müddeiu

gıtmişler. Orada Hüseyin karısına ra- mumilik tahkikatını ikmal ettikten 
kı içirmek için ısrar etmiş içmeyin- sonra, dosyasiyle beraber kendisini 
ce de kansının şakağına tabancasını yedinci sorgu hakimligi:ıe verdi. Ha. 
dayamıştır. Bazı şahıtler dinlendi, kim tahkıkatın mevkuf olarak yapıl
Gelmıycn şahıtlerin cagrılması ıçin ı masına luzum gosterdi ve kendısini 
muhakeme talik edıldL tevkif etti. 

Eıkl Pollı Micli r i 
Aleyhine Açllan Dava 
Şerif isminde bir avukatlık staji

yer' geçenlerde eski lstanbul polis 
müdürü Salih Kılıç aleyhine bir taz
minat davası açmıştı. Muhakemeye 
14 Temmuzda devam edılecektir. Şe. 
rif hürriyetini tahdıt ettigi için Salih 
Kılıçtan 500 lira tazminı.ıt istemek
tedir. 

MahkGm Olan Terziler 
Rasimpaşa hanında terzilik yapan 

Agop elektrik saati11in üstünü del
miş, her gece buradan firkete ile ce
reyan çalıyormuş, memurlar kendisi. 
ni cürmümeşhut halinde yakalamış
lardır. Sultanahmet Sulh Birinci Ce
za Hakimi dün bunun muhakemeaini 
yaptı. Şahitleri dinledi. Suçunu sabit 
gördüğü için kendisini on gün hapse 
mahküm ettL * Fatihte Mehmet isminde bir a
damın nipnlııına Mehınedin yanında 
laf atan terzi Fethi dün Sultanahmet 
Sulh Uçüncü Ceza Mahkemesinde 15 
gi.ın hapse mahkum olmuştur. 16 lira 
da para cezası ödiyeceklerdir. Hakim 
Fethiyi derhal tevkü etmı:1tir, 

cek olan ki.ıltiır direktörü Ali Rıza ğinden bunların 8"thrılması bekle- KOPRUDEN HAREKET: 
Ozkuvvetin reisliğinde bir toplantı niyor. 6,45 _ 7,45 - 8,35 - 9,30 - 10,45 
yapmışlardır. Toplantıda talima.tna. Zehirli gazdan korunma _ 12,15 _ 13,30 - 15,00 - 16,20 -
me ve müfredat programı uzerınde 17,45 _ 19,35 - 20,40. 

tecrübe•i 
umumi gôruşmelerde bulunulmuş- Bu vapurlardan 9,30 - 10,45 -
tur. Şehrimizde bu yılın zehirli gazdan 12,15 - <l5,00 - 20,40 ta hareket e-

Şehrimiz lise ve orta okul müdür- 1 korunma üçüncü kursu başlamıştır. denler Hareme ugramazlar. 9,30 va· 
ı ri de Maarif Vekaleti müfettişle- Bu vesile ile, şimdiye kadar kurs- puru Kabataş ve Beşikta~ da uğrar. ~ den' Bay Besimin de iştirakiyle lara devam etmiş olan kadın ve er-
rın l k b" "k KABATAŞTAN HAREKET SA-toplanmışlar, mektep ihtiyacını tet- kekler tavzif o unara , uyu tcc-

t A'l'LERl: kik ve bazı notlar tesbit eylemişler- rübeler yapılmış ır. 
d ·ır. Tahmin edildiğine ~ore, Izmir. Eski spor sahası, Kuyualanı ve 12,45 - 15,30 - 17.15. 

1 B 'kt da uğrıva-de bu sene yeni lise ve bilh.ıssa orta Dereboyu, hucum sahası farzedilmiş Bu vapur ar eşı aşa J 

mektebe fazla ihtiyaç ohc.ıktır. Şiın ve buralara atıldığı kabul edilen rak doğru Salacağa giderler. 
diden orta okul şeklinde kullanılma- gazlara karşı korunma ve yardım HAREMDEN HAREKET SAAT. 
ğa müsait bina araştırılacaktır. Maa- tedbirleri alınmıstır. Belediye zabı- LERI: 
rif miıfettişi, içtimada tesbit ettiği ta memurları, itfaiye teşkilatı. orta-

7
,00 _ B,OO _ 8,50 _ 13,55 -

noları, ileri sürülen fikir ve mütalc. mektep ve kız enstitüsü muallimleri lG,lO _ 
18

,
00 

_ 
19

,50. 
aları bir raporla Vekalete bilidire- de hastabakıcı ve yardımcı vazifele- Bu vapurların hepsi Salacağa uğ. 
cektir. .. rini görmüşlerdir. İtfaiye teşkilatı- rar ve ayrıca Salacaktan aşağıdaki 

Bir ana, baba hakkında nın, tutuşturulan barakalan söndür- saatlerde Koprüyc vapur hareket e-
• takibat mek ve gazlandığı farzelunan saha- der: 

Izmir, (TAN) - Karataşta, 1,5 ya- dakileri kurtarma~ .~us~s~~da fev- 10 05 - 11 45 - 12,30 - 13,15 -
şında bir yavru, boğazında çık~n ~ir kalade y~rarlığı goru~.m~ştur. . 

15
.
1
5 _ 

17 
_:, l 7,45 _ 21,00-23.45. 

çıbamn kangrenleşmesinden olmuş- Şehrimı~ sıh~.at mudü~ .bakte~ı- Bunlardan Haremden kalkan 7, va 
tür Müddeiumumilik çocuklarını yoloğ Nafı. tabııye mallımı Haht, .. ğ 12 30 15 15 

· ' d kt İb h' t "be puru Uskudara u rar , - · · vaktiyle tedavi ettirmiy~n, ihmal belediye o oru ra ım, ec~u - 17 de hareket eden vapurlar da 
göstererek ölümüne seb:!bıyet veren leri başından sonuna kadar takıp et-ı ve b ,, k Beş•ktaş:ı k~dar 
ana baba hak.kında takibata başla- misler ve yardım teşkilatına rehber- ~a ataşa u6rıyara · 

' · . led' gıderler. mıştır. lik eylemış ır. 
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MilleUcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet ~ırasiyle 30, 16, 9, 
3.5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres deği:;tirmek 25 kuruştur. 
Cevap fçln mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi lôz.ımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Binaların 
Renkleri 

1 stanbulun binaları semtine gö. 
re yeknasak renklere boyana. 

cak. Bu kararın tatbikatına da baş -
lanılmış bulunuyor. 

Alınan netice şimdilik hiç te 
rmemnun edici değildir. Renk beledi. 

Dünyayı saran tuhaf bir duman (/ngiliz karikatürü) 

ıyece tayin edilmiştir. Fakat bunu 
tatbik eden bina sahipleri renkler a. 
rasındaki perde farkına dikkat etmi. 
şorlar. Bil" bej rengi bazı binalarda 
-sarı, bazılarında koyu sarı, bazıla -
rında açık bej, bazılarında gümi.işi 

oluyor. Bu binaları yanyana getirdi
ğiniz zaman husule gelen manzara 
~irkinden de üstiin bir şey oluyor. 

Almanyanm Seçeceği Yol 1 
( ------~----' \.. .m=;,,..,,.,,;s11ıaı1111n:waıtm...,,,..~ ~-..-ı------------

İstanbulu çirkinlikten kurtarıp 
ona biraz yüzü gözü düzgün bir man
zara vermeğe çalışırken, halkın bu 
lakaydisi, renkten anlamaması ve 
badanayı ucuza çıkarmak istemesi 
yüzünden eski çirkinliğin yerine ye. 
ni bir çirkinlik ikame ediyoruz. 

Beraberlik ·? mı .• 
Tecerr·Üt •• ? mu. 

İşin heniiz başlangıcındayız. Şim- B ir yıl evveline nisbetle bu· 
diden bu hatanın önünü almağa m•t- günkü vaziyete baktığım 
,·affak olabiliriz. Bunun için de biz- zaman, İngilterenin bugün Lehis
cc yapılması lazım gelen iş şudur: tan ve Türkiye ile mütekabil mü
Belcdiye binaların boyanmasını üze- dafaa paktlarile bağlı olduğunu, 

rine alır. Her bina sahibinden o bi - Yunanistan ve Romanyaya her 
nan1n boyası için yapılan masraf tecavüze karşı garantiler verdiği
tahsil edilir. O vakit büti.iu renkler ni ve Sovyet Birliği ile kısa bir za
R;\' lli olur. man zarfında muvaffakiyetle bi-

Kanuni mevzuat bunu yapmağa teceğini umduğum müzakerelerle 
müsait değilse, bu işle meşgul ola - istiklal veya bitaraflığı tehlikeye 
cak salfıhiyettarlardan miirekkep bir maruz devletlerin müdafaa

hol:1:1_nma'iı ~~.,i~~15\5\.\rL:1'Ifili"ta'ffm'. nie;·u
Biuaların boyanması İ<_?inde na - liyetler yüklendik. Daha fazlasını 

zarı dikkate alınacak ikinci bir mii- da yüklenmeğe hazırız. Bunların 
him nokta da, renklerin tespitidir. sebeplerini ve neticelerini gayet 
İstanbul renk dolu bir şehirdir. Her iyi anlıyoruz. Şayet başkalannm 
semtin, her yerin kendine göre renk. emniyet ve istiklali kaybolacak o
leri vardır. Eski e\"lerde ve yalılar. lursa, kendi emniyet ve istiklali
da hu renk imtizacına büviik. ehem- miz de tehlikeye girer. Biliyoruz 
nıiyet verilmis, ve İsta~bula has ki. beynelmilel kanun ve intizamı renk ler ~ , 
E kl aşagı yukarı bulunmuştur. korumak lazımsa onu müdafaa i-
o,lsa renklerle, her semte en uygun çin dövüc;:mek zarureti vardır. n ren . - ':J 

zımdır gı hulup tespit etmek ıa • 
rn 1 · •

80 da bir ihtisas ve zevk ese esıdir 0 tespit ed · nun için bu renkleri 
kep digr cche.k artistlerden mürek • 

er ır h 
Ve hi h eyete ihtiyaç vardu. 

zcc u iki . 
medikre h" . mesele halledıl • 

~ şc ır bına.ı 
sı hakkındaki k arının boyanma. 
dir. arar tehir edilmeli • 

.\'. 
Maarif Şurası 

Maarif Vekaleti bu a .. 
k d 'lk M "f • :v ıçınde An. ara a ı narı Şurası 

kt Ş • . . nı toplaya • 
ca ır. urnya ıştırak edecek • · 
d t "t ·ı· d.1 · azalar a espı \.'C ı an e ı mıştir. 

Bu kongreden izaıni r d 
1 b.1 . . • an ımanı 

a a ı ınck ıçın uza rnıktarın b" 
d v 

1 ıraz 
aha arttırmaga, o kongreye . ., 

. . ış ... rak 
cdebılcccklcrın hududunu biraz dah 
genişletmeğe ihtiyaç vardır. Mesel~ 
kongrede hususi mekteplerle, ;va ~ 
hancı mektcı>lerin miiınessilleri bu. 
lunmayacaktır. Halbuki bu ıniiessP,. 
selerin de ihtiyaçları \•ardır. tecrü _ 
heleri vardır, giiri.işleri ve düşünü~
Icri vardır. Bunlardan istifade et _ 
mck liızımdır. 

Maarif Şfırasıııın ruznamesini bil. 
miyoruz. Fakat burada biitün tnan _ 
rif ınesclelcriniıı ana prensipleri ko. 
nuşulacağına, ve hu kongre maarif 
siyasetimizin istikametini çizeceği _ 
ne göre, istirak edeceklerin seçimin. 
de bu noktai nazara göre hareket et. 
ınek daha doğru olur kanaatindcyi7. 

Mimar Yalter 
'Ankaraya Gitti 

Belediyenin Mecidiye köyünde 
yaptıracağı hastahanenin planlarını 

hazırlayacak olan mimar Valter 
Mecidiyeköyünde hastahanenin in~a 
edileceği saha üzerindeki tetkikleri
ni bitirmiş, Sıhhat Vekaletiyle bu iş 
üzerinde gori.ı şmek üzere dün Anka. 
raya gitmiştir. 

Başk.:ı- milletlerin hürriyeti ba
hasına tek bir devletin Avrupada 
tahakküm etmesine, eskiden de 
karşı gelmiştik. Bu bakımdan İn
giliz siyaseti, böyle bir teşebbü
sün tekerrürü takdirinde ancak 

kendi tarihinin icabı dairesinde 
hareket etmiş olur. Fakat bu ba
kım, siyasetimi;ı:i tavzih için kafi 
değildir. Her şeyden evvel, mille
ti, · bu siyasetin doğru olduğunn 
ikna etmek Ja;ı:ımdır. So/}ra bu si
vasetin muvaffak olmasmı temin 
ic:in lazım gelen biıtün tedbirler 
alınmalıdır. 

İngiliz mil1et j dış siyasa üzerin

de, Büyük Harptenbcri bu derece 

birleşik davranmamıştır. Sebebi, 
herkesin bugünden biraz daha ile
riyi düşünmesi, ve icap ederse ca
nını fedaya layık bir gaye ara
makta bulunmasıdır. 

Daha şimdiden her yaştaki ve 
her sınıftaki insanlardan 

büyük fedakarlıklar istemekteyiz. 
Herkes. her erkek ve her kadın, ü
zerine bir rol almıştır ve bunu 
Yapmaktadır. Memleketin karada, 
havada ve denizde kendini müda
faa için sarfettiği gayret, sulh za
manlarının birinde de esi görül
memiş mahiyettedir. Hava kuv
v~tlerimiz, birkaç ay evveline 
nısbetıe her ümit ve tahminin 
fevkinde genişlemektedir. Hava 
kuvvetlerimizin personeli de her 
bakandan emsaline faiktir. Ordu
ınuz, gerçi başka milletlerin ordu
larına nicbetle küçüktür. Fakat 
bu yolda da kendi milletimizi ve 
baska milletleri müdafaava yarı
yacak çok kuvvetli bir ~ilah ya
ratmağa çalışıyoruz. Her geçen 
hafta ile bu yoldaki mesaimizin 
ehemmiyeti artıyor, hayatın her 

Yazan: 
Lord HALiFAX 

( INGILTERE HARiCiYE NAZiRi) 

istikametinde, siyasi, idari, sınai 
her şubesinde milli mesainin, bü
tün halk tarafından ileri götüriil
düğünü görmekteyiz. 
_ ;;;:...,._._....;::;.._._.. -~ ".aa-s~~a"'lıı ıaa.ı.ı.-

yetler, ancak tecavüze karşı faali
yete gececcktir. Hiçbir kimseye 
bir darbe indirilmiyecek ve hiç
bir kimseye karşı ateş edilmiye
cektir. Bu memleket içinde her 
insan bu hakikate inanıyor. Büttin 
propagandalara rağmen başka 

memleketlerde de herkes bu fi
kirdedir. Bugün bu memlekette 
tamamile ve umumiyetle bilinen, 
fakat heni.iz başka yerlerde anla
şılmıyan bir nokta. tecavüz vu
kuu takdirinde taahhütlerimizi ye
rine getirmek icin derhal bütün 
kuvvetlerimizi kullanmağa hazır 

olduğumuzdur. 

B ize deniliyor ki: 
"- Siz gerci bir zamanlar 

büyük bir mi11ettiniz. Fakat köh
neleştiniz ve demokrasiniz bütün 
hayatiyetini kaybetti." 

Bunu bize karşı söyliyenler ha
yat ve beynelmilel hayat hakkın
daki telakkileri bizimkinden ayrı 
olan kimselerdir. Ve biz bu yolda
ki yazıların ve sözlerin sahte ol
duğunu bildiğimiz için onları kı

zarak okuyoruz. Fakat bütün bun
lara karşı İngilterenin iftiralara 
da karşı koyacağım ve kuv;ete de 
asla boyun eğmyieceğini söylü
yoruz. Bize karşı sarfedilen her 
hakaret, bizi daha sıkı birliğe sev
kediyor, azmimizi arttmyor ve 
bizim gibi duşünen, bizim emel
lerimize istirak edenlere karşı 

sevgimizi sağlamlıyor. 

Dünyanın mühimce bir kısmın· 
da eski terbiye ve nezaket kaide
leri, tamamile t.erkedilmiştir. Bu 
yüzden öyle birtakım hareketlerle 
karşılaşıyoruz ki, hayret etmek
ten kendimizi tutamıyoruz. Çün
kü yapılan şeyler, bizim insanla
rın birbirlerile muamelelerine ait 
bildiğimiz kaidelere tamamile ay
kırıdır. Fakat bunlar, milletlera
rası muamelelerde de ayni kaide
leri ayni şekilde istihkar etmekte
dirler. 

Buna karşı bizim ilk yapacağı
mız iş, kendi tavru hareketimizin 
istinat ettiği kaidelerin tezelzül 
etmemesine dikkat etmektir. Bu 
nokta üzerinde milli bir ittihat bu
lunduğunu biliyorum. 

B iz, bizim gibi insanlara say
gı göstermeğe devam ede· 

ccğiz. Aksi takdirde m illetler ara
~ında da, fertler arasında da say-

kaybettiğimiz gün demokrasimiz, 
hayatiyet ini kaybetnıeğe b aslar 
ve o zaman miinekkitlcrimizin 
anlattıkları vaziyete düşeriz. Biz 
bu esas]ara sadık kaldığımıza gö
re, bunların harici siyasetimiz ü
zerindeki tesiri ne olabilir? Bun
ları bu sırada bütün açıklığile an
latmak icap eder. Onun için hem 
bugüne. hem yarına ait hedefleri
mizi anlatacağım. 

Bizim ilk azmımız. teeacü;ı:ü 

durdurmaktır. Şimdiye kadar vu
ku bulan ve Avrupada umumi iti
mat üzerinde tesiri görülen teca
vüz hareketleri üzerinde ayrı ayrı 
duracak değilim. Biz, bu müşte
rek tehlikeyi karşılamak için di
ğ_er milletlerle birleştik. Bu ted
birin müdafaadan başka bir hede
fi olmadığmı bi.itün dünya biliyor
Fakat bu tedbirin, Almanya ve 
İtalyayı tccrid etmek, yahut i
hata etmek, bu devletlere la;ı:ım 

olan hayat sahasını edinmelerine 
muni olmak için alındığı iddia 
ediliyor. Şimdi. tam vuzuh ile bu 
iddialarla meşgul olacağım. 

B i;ı:im Almanyayı diisman 
de\'letlcrle cevirmek. Al

manyanın tabii mahreclerini boğ
mak. büyiik varlıgını imha etmek 
istediğimiz söyleniyor. 

Fakat bu hakikat ne merkezde
dir? 

Hakikat. herkesin bildiği şekil
de son derece basittir. Almanya. 
kendi kendini tecrit ediyor ve bu 
işi tastamam yapıyor. Almanya, 
tuttuğu otarsi sivasetile kendisi
ni iktısadcn tecrit ediyor, başka 

milletler için daimi bir endişe 

kaynağı teşkil eden bir siyasetle 
kendini siyasetten tecrit ediyor. ve 
ırkçılık siyaseti ile kendini kültür 
bakımından tecrit ediyor. 

Kendi hareketlerinizle kendini
zi başkalarından tecrit ettiğiniz 

halde başkalarını muaheze etme
ğe hakkınız kalmaz. Bu tecrit si
yaseti devam ettikçe onun netiee
lerile karşılaşmak çok tabiidir. 
Alman halkının, sıkıntı çekmesini 
katiyen istemeyiz. Fakat bunun 
kabahati, Alman hı.ikumetine ve 
yalnız Alman hükumetine aittir. 

__ J 

Alman hükumeti, beraberlik siya
seti ile bu tccrid siyasetine son 
\'erebilir. Anlaşamamazlığa im
kan bırakmamak için bunu açık
ça söylüyoruz. 

Daha sonra Lebensraum (yaşa
mak sahası) kelimesine geçebili
riz. İnkişaf etmiş her cemiyet, 
şüphe yok ki, hayat sahası gibi 
hayati bir mesele ile karşılaşır. 

Fakat bu mesele, yalnız toprak 
ilhakile hallolunmaz. Belki bu il
haklar meseleyi daha had bir saf
haya götürür. Bu mesele, memle
ketin iç meselesini dirayetle tan
zim etmek ve hariçteki milletlerle 
münasebetleri ıslah etmekle hal
lolunur. Milletler komşularına iti
mat vererek servetlerini arttırır 

ve başka milletlerin yaşayış sevi
yesini yükseltir ve bu suretle a
radaki mübadeleyi kolaylaştırır

lar. Fakat küçilk komşu milletle
rin hürriyet ve istiklalini boğ
mak, ancak bunun aksini doğurur. 
Hayat sahası n azariyesi bu ba
kımdan tatbik olunursa onu red
dederiz v e tatb ikine karşı geliriz. 

U stelflrbu IddJa, AJmanyanın 

bir muhaceret memleketi 
olduğu ÇekosloYakyadan, Holan
dadan, ve İtalyadan işçi ithal ede
rek sanayi ve ziraatinin ihtiyaç
larını karşılamak istediği sırada 
vuku buluyor. O halde Almanya, 
nüfusunun artmasından nasıl şi

kayet edebilir? Belçika, Holanda 
ve bir c;Iereceye kadar İngiltere, 
fazla nüfus dediğimiz meselenin, 
mı'.ismir faaliyetlerle bertaraf edi
lebileceğini göstermiştir. Fakat 
İngiltere imparatorluğunun ve A
merikanın geniş sahaları, 1929 ve 

1932 buhranlarına karşı bir sey 
yapmağa imkan bularnamı!'itı. 

Dünya, iktısadiyat bakımından 

birbirine sıkı fıkı bağlıdır. Ve hiç
bir memleket kendi iktısadi me
selelerini tek başına halledemez. 

Bugün, dünyanın her tarafında 
ticaretin hii r olacağı zamanın ne 
vakit hi.ıliıl edecegini bir kimse 
tahmin edemez. Fakat tedbir ala
rak hürriyet sahasını genişletmek 
mümkündlir. İş beraberliği saye
sinde her millete daha geniş iktı
sadi hayat temini ve hayat saha
sının bütün icaplarının tatmini 
kolaydır. 

Dünya isleri bu esaslar dafre
sinde organize edilirse, Almanya 
da. İtalya da emniyetleri bakı
mından hkbir endişe beslemiye
cek hale gelirler, \'e her millet il
min temin ettiği istifadelerden 
hissement olur. Fakat böyle bir 
milletler cemiyeti, kuvvet esası 
üzerinde kurulamaz. Sulh olma
dığı yerde sulhten bahsetmek ma
nasızdır. Halihazırda kuvvet iti
kadı her tesviye sekline karsı gel
mekte ve dünyayı haset, nefret, 
hile ve insafsızlık ile doldurmak
tadır. Fakat kuvvet akidesi ter
kedilir ve harp korkusu zail olur
sa bütün meseleleri halletmek 
imkanı kolaylaşır. O zaman mil
letler konuşmağa ve iktısadi ıztı

rapları, siya~i güçlükleri bertaraf 
etmeğe çare bulurlar. 

Artık müstemlekeleri idare 
bahsine gerebiliriz. Bizim 

m üstemlekeleri idarede son hedc
!imiı, halkın kendi mukadderatı

( De L'anıı 11 incide) 
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M•!?!itt~ 
Kızllay Haftası 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Kızılay haftası, Yeşilay haftası, 

Çocuk haftası , bilmem daha 
ne haftası ... Cemiyete \•e halka mal 
etmek istediğimiz içtimai miiessesc
leri, bu müesseselerin dayan -
dığı p r e n s i p \"e sistemleri 
halka propaganda etmek için, hepsi
ne birer hafta veriyoruz. Bu bir haf
ta. bu miiessesenin insani prensiple-

rini yaymak, icraatını halka bildir
mek, halkın alakasını bunlar üzeri • 
ne çekmek için bir vasıtadır. Fakat 
haftaların birer klişe haline gelme -
lerine mani olmak için, sadece her 
sene ayni şekilde tcsit edilen bir 
bayram şeklinden çıkarmak lazım. 

Kızılay haftasının, bu içinde bu
lunduğumuz ay içinde mana ve e -
hemmiyeti nedir biliyor musunuz? 

Almanya Danzige kun·etli se,·kiyat 
yapıyor. Hasadı bir ayak ev,·el top • 
la;rıp harbe başlayabilmek için, Al

ınan, Çek, Macar, Anısturya toprak
larındaki askerler tarlalara sevkedi
liyorlar. İtalya , Arnavutluk ve Ada. 

larda tahşidat yapıyor. Alman, İtal. 
yan, Japon erkanıharbiyeleri gizli 
gizli a~ıkane mülakatlar yapıyorlar. 

Japonya, Çindeki İngiliz ve Aıneri -
kalılara ait serbest mıntakaları işgal 
ediyor. Habeşistanda ekilen, İspan. 

yada sulanan, Çinde olgunlaşan harp 
ağacının ilk meyvaları Çekoslovak. 
ya, A nısturya, Arnavutluk, ve Çin. 

de koparıldıktan sonra, şimdi ağacı 

silkeleyip, umum mey"•aları dök • 
mek zamanı dökülmek zamanı geldi, 

Büyiik bir cihan harbinin arefe. 
sindeyiz. Hiç telaş etmeden, Türkle. 
re has vakar ve sükimla tedbirleri • 

mizi alıyoruz. Yarın karşılaşacağı • 
mız herhangi bir vaziyette, tedbirde 
kusur edip te takdire bahane bulma-

mak için, memleketin mukadderatiy. 
le alakadar' her mesele inceleniyor, 
tehlikelere karşı setler, yapılıyor. 

Fakat bu tedbir alma işinde halka 
dü~en bir vazife de vardır. 

Kızılay haftası, bir bayram gibi tesit 
edilecek bir hafta değildir. Yarın bel. 
ki, Kızılay hasta otomobili sizin y.ı. 

ralı oğlunuzu tnş1yacakhr. Yarın 
belki Kızılay bayrağının sallandığı 

hastahanelerde, ~·aralı vatan çocuk
larının yaralarını saracağız. Yarın 

belki Kızılay, bir Cebrail gibi cep -

heden cepheye insan kurtannağa ko
<_?acaktJr. 

Bu ~·arm belki yarından da ya 
kındır. Kızılay haftasının bu ay için
deki mana \'e ehcmmi~·eti de bu 

yarına çok yakın bir zamana tesa • 
di.if etmesindedir. Şuurlu bir miJlet 
gibi; tehlikeyi sezer sezmez, yarın 

yapacağımız nzifcye bugünden baş
lamak, Kızılayın bugi.indcn mad<li, 
manevi yardımına koşmak, yaşama-

ğa hak kazanmış bir milletin yapa -
cağı en şuurlu hir harekettir. Yarın 
çocuğunuzun, kard.:-şiııizin, babanı • 

zın ~·arasını saracak ele, 
hugiindcn vernwkte ni~in 
ediyorsunuz? • 

sargısını 

tereddüt 

Tehlike uzak mıdır dersiniz? .. 
Habeşistanda ekilen, İspanyada su _ 
Ianan, Çinde olgunlaşan harp ağal"J

nın ilk mcy\'aları A vusturyada, Çe
koslo\'akyada, Arna\·utlukta \'e Cin. 
de koparıldıktan sonra, simdi aiacı 
silkeleyip umum ıney\'aları dökmek 
zamanı, dökiilınek zamanı geldi. 

İ n s a n 1 ı k bir daha bu ağa. 
cm toprağmı kanı ile sulayacak • 
tır. İnsanhğın tehlike~·e, ayları saya. 

rak yaklaşhğı hir devirde, Kızıla:vın, 
\'e haftasııuıı ne miihiın manalar ifa. 
de ettiğini anlamak iciu cok yorul • 
mağa lüzum :vok ... Bt; hafta .icinde, 
hu ayın, en uzak, gelecek a;\ ın i~inde, 
merkezi A vrupada hasat bitecektir. 

Bi.. Doçentimiz 
Doktorasını Yerdi 

Bir kaç senedenberi Amerikana e
tüt ve stajda bulunan Edebivat Fa
kültesi içtimaiyat Doçenti~ Niyazi 
Berkes Amerikadaki do!<torasını ve. 
rerek memleketimize dönmüştür. Ye 
ni ders senesi başında li:deb~yat Fa
kültesi Içtimaiyat Kürsüsünde derse 
başhyacaktır. 

F~n Fakültesi a~istaniarında'1 Hıl
mi Benci etüt ve staj yapma!\: üzere 
yakında Fransaya gidecektir. 
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Şehir Stadı 
Dolmabahçe 

Nasll Olacak? 
Bir buçuk, iki ay var ki; spor 

•fkan umumiyesi Dolmabahçede ya. 
;>ılacak stad işı ile meşguldür. 

Matbuat da efkarı umumiyeye il
tihak ederek bu işle alakalı gonin • 
mektedir. Lakin daha planları ya _ 
pılmadan evvel bu stat hakkında o 
kadar şey soylenmiş ve yazılmış bu • 
lunuyor ki karileri işin hakikati ü • 
zerine toplayabilmek için meseleyi 
telhis ve izah etmek zaruridir. 

Her şeyden evvel anlaşılmalıdır 
ki Dolmabahçe stadı, İstanbul şehır 
stadı değildir. 

Şehir stadının nerede ve ne şe _ 
kilde yapılacağı heni.ız kati şekılde 
tespit edilmiş değildir. Mosyö Pros. 
tun oğrendiğimiz d iı ş u n c e s i 
buyuk Olimpik stat için Edirneka • 
pı ile Topkapı arasında ve sur ha _ 
ricinde bir yer seçmektir. Maahaza 
bu fikir spor mahafili ile münakaşa 
edılmiş değildır. 

Gelelim Dolmabahçe stadına: 
Bir şehır stadı olmıyacak olan bu 

stadyom her şeyden evvel bir semt 
stadı olacakbr. 

İstanbul belediyesine intikal e _ 
den Taksim kışlası, yerine sergi sa _ 
rayı yapılmak uzere yakında yıkıl _ 
nuya ba~layınca İstanbulun en işlek 
por yerı olan Taksim sahası ortad 
kalkacagı için en yakın zamand t 
tanbula bir stadyom temin ta s. 

emek 
her şeyden C\'Vel ve acil bir 
t . zaruret. 
ır. 

l.B.uL~eseleyi derpiş eden İstanbul 
va ısı utfı Kırdar Dolmab h 

k H ' a çedeki e ı asahır arsasının bu . 
yabılecegini duşünmüş ışe yara -
tatbıkata geçmiştir. ve hemen 

Herkesin bildiği gibi bu 
pılacak stadyomun h . Yere ya. 

aız olması la 
zım gelen vasıfları tayin i in : 

o 
• 

f 

Galataıarayla maçın tekrarına razı olan Beşiktaş~ılar 

Galatasaray 
Beşiktaş Maçının 

Tekrarı 
sporculardan ve fen d ç eskı 
murekk b' a amlarından MalUm hadiselerden sonra oyna. klübü muvafakat ettiği takdirdp ht>l 

B k p .ır komisyon teşkil edildi namıyan Galatasaray _ Beşiktaş ma. !edilebileceğini vaat etmişlerdi. 
. u omısyon, plarıı hazırı . d 

mımar Vıyoliye bir t k ayacak çın a San kırmızılıların hükmen Benim bildiğim General Taner 
verdı Mimar Viyoli b~ ım esaslar mağlübiyetine karar verilmiş ve bu sporumuzun başına çok salahiyetle 
mulahaza ile Hasahır ı mem ne gibi suretle Galatasaraylılar üç puvan gelmiş ve onu yeniden kurmak ve 
daha buyuk bir pla arsasından çok kaybetmişlerdi. Galatasaraylılar sağlam temellere istinat ettirmek 
pıp t tan bula getir~. ve maket ya - milli küme maçlanna iştirak etme - vazifesini almıştır. 

H h ğe karar verince Genel Direktöre Ö b . 1 t ğımız masa başı 
asa ır arsasının b 1. müracaat etmişler ve şu şekilde mu"s teden erı ~ ış ık başı gelmıyeceği gorulunce u tpdana kafi • · t• · ıyece ve masa "d , s a ın dah pet bir cevap almışlardı: sıyase ıne gırm . · . 

Çerı e Ku"uk · a l.b. tl · · tasvı'p edemıyccek bır 
' ır çıftlik k "Her iki taraf muvafakat tt'}'.' ga ı ıye erını .. bı par ına doğru e 1ı>ı h · tt' G 1 n·ırektor· Galata. r yere yapılması düşünülm · t" takdirde müsabakanın tekrarı k b 1 şa sıye ır. ene ' 

Bunun tahakkuku i . uş u. ed'l' ,, a u saray, Beşiktaş ile maçını yapsın. 
h çın evvela ı ır. . 

a anın satın alınması 0 kim kuvvetli ise kazanır vaziyetı a-
ha uzerinde G h na, .sonra sa _ Genel Direktörün son İstanbul lır kl' d h k'k. telakkisi 

az aneye aıt f b h t• d B .kt kl .b.. şe ın e a ı ı sporcu ve b 1 b a lika seya a ın e eşı aş u u maçın k k 'k' t 
na arın a ka vere nakli ift ı... tek f k t . ~. . b'ld' ve anaatiyle hareket edere ı ı a-

dıyordu .. a,..:. rarına muva a a ettıgını ı ır • raf f k . . ld kt a 
· m· · G 1 D. k . d b. ın muva a atını a ı an sonra -

İlk h ıştır. ene ıre tor e ır mek _ lakad kl"b b"ld. . t' 
esapta bir milyon liraya va tupla maçın tekrarı kararını bildir. ar u e ı ırmış ır. 

racak olan bu fazla masrafı k. • miştir Genel Direktörı.in haklı buldu -
1 ımse · ~ 

goze a amadığından miman h B' gum bu kararının fevkine çıkabile -
l'nde ta avvur ettiği otuz b~ k~y~·k tekraı; ~u haberi o. z~n:ıan yazarken ceş, bir diğer makam tanımak aklı,. 
stadın inşasına imkan .. ş ı arannın hır ıtıraza yol aç. mın ermediği bir e dir 

k d . gorulmemiş masının kuvvetle muhtemel olduğ•t ş y · 
ve en 1 ıne tam Hasahır k '· Bence bu 1" 

a ılabil arsasına n~ aydetmiştik. Nitekim futbol tek- . . ' maç genera ın muva -i.t fakate::~:batta .ıo. - 15 ?in kisi. nı~ heyetinin bu maçın tekrarını !akatını aldıktan sonra elbette tek • 

DÖRT Kişi l I E K O N O M 1 1 
Ağırca G!.___ü_m_r_ü_k-te--k-i-M-il-li_K_o_r ____ u_m_a 

Yaralandı Komisyonu LGğvedildi 
Hadisenin Sebebi Kız 
Kaçırma Teşebbüsüdür 

Uümrük tarife nisbe1:.lerini tesbit tısat Vekaletince bu meseleye bir ça. 
için kurulmuş olan milli koruma ko- re aranması istenilccektir. 

misyonu lağvedilmiştir. Yerli ve ec- Hatayın Koza Mahsulü 
nebi şirketlerin hissedarlarına ve tah Hataydan piyasamıza gelen ııa-Evvelki akşam Ramiste Cuma ma

hallesinde oturan İbrahim, oğlu Sa
lih, diğer oğlu Ali ile komşularından 
Faik. damadı Recep ve kardeşi Ru
şen arasında bir kavga olmuş. neti
cede bunlardan dördü viicutlarının 

muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmışlardır. 

vilat hamillerınc ödiyc<!ekleri Divi- berlcre göre; Hatayın bu seneki ipek 
dant ve faiz karşılığı olarak ihraç e- kozası rekoltesi çok iyi olmuştur. 
decekleri mallar için de alakadar ve- Koza mahsulu tamamen devşirilmiş 
kaıetıerin miitalaası alınmak lazım oldugu ıçin Hatay mıntakasınm istih 
geldigine dair Vekiller Heyetince ye. sali tesbit edilmiştir. Baş koza olarak 
ni bir karar ittihaz olunmu tur. yetiştirilen miktar üç yüz bin kilo-

Zahire Sat.şiarı 
Vaka şöyle olmuştur: Dün şehrimize 690 ~on buğday, 45 
Salihin kızı 16 yaşında Fatmn. ton arpa, 75 ton mısır, 60 ton un ge

hundan bir müddet evvel Faikin :ık- tirilmiştir. Toprak ofisin buğdayları 
rabalarından Eyiipte oturan Osman 146,32 ve 5,20 kuruştan verilmiştir. 
isminde .bir gence kac~ı.~tır. Kmn Çavdar 4,15, ketcntohumu 9,35-10, 
amcası ıle babası ve buyuk baba!<t- Susam 19,20, beyaz peynirlerden 13 
nın yaptıkları tahkikata göre Fatma- bin kilo 23,15 - 26,22, kaşerlerden 
yı Faikin kaçırdığı. hatta bunun mu- 20 bin kilo 47,20 - 62,20 kuruştan 
kabilinde Osmandan 15 lira ücret satılmıştır. 
aldığı anlaşılmıştır. 

Evvelki akşam İbrahim, Salih ve 
Ali Faikın evine giderek onu dışarı 
çağırmıslar ve küfretmeğc başlamış
lardır. Bu esnada evde bulunan Fa
ikın damadı Receple kardeşi Ruşen 
de sokağa fırlamışlar ve bir anda al
tı bıçak kından sıyrılmış ve çarpış
maya başlamışlardır. Vakayı gören 
kadınların feryadına jandarmalar 
vefü;erek kavgacıları avırmışlarsa da 
İbrahim. Salih ve Ali ile Faikın ağır 

Eldivenciler Toplanıyorlar 
Eldiven imal eden mi.iesseselerin 

sahipleri bugiın Sanayi Birliğincli? bir 
toplantı yapacaklardır. Son zaman
larda hariçten ithal edilen eldiven. 
!erin yerli imalata tesir ederek eldi
ven sanayiinc zarar vermekte oldu
ğu iddia edilmektedir. Toplamıda Ik-

SANA YICILER 
yaraıı olarak yerde yattıkları görül- Ankaraya Bir Heyet 
müş, yaralılar, derhal Gureba has-
tanesine kaldırılmışlardır. Kavgadan 
yarasız olarak kurtulan Receple Ru
şen yakalanmışlardır. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

Bir Ölünün 
Altın Dişlerini 
Sökmüşler 

Evvelki gün Edirnekapı me7.arlı
ğına giden bir ziyaretçi, ziyaret et
tiği ölünün m dfun bulunduğu me
zarın bozulduğunu görerek şuplie-
lenmiş ve jandarmayı haberdar et
miştir. Resmi formaliteyi müteakip 
mezar açıldığı zaman ölünün ağzm
daki altm dişlerinin kamilen sökül
düğü görülmüştür. Jandarma, bu ci
varda oturan Hasan isminde birisini 
zan altına almıs. tahkikata başla

mıştır. 

Şilede Orman Yangını 

Evvelki gün Şile civarındaki or
manlarda bir yangın çıkmış, 27.000 
metre murabbaı bir saha tamamen 
yandıktan sonra jandarma ve civar 
köylüler tarafından sör.dürülmüş

tür. 
Yangının civar köy halkından Ha

lilin yaktığı kömür torluğundan sıç
rayan kıvılcımlardan çıktığı anlaşıl
mıştır. Halil yakalanmış, tahkikata 

başlanmıştır. 

Gönderiyorlar 
Dün Sanayi Birliğinde büyük sınai 

müesseselerin müdürleri toplanmış
lardır. Toplantıda sanayiciler kursu 
programı hakkında ve çıraklarla kal. 
faların ne tarzda yetiştirilmek liı?.:ım 
geleceği etrafında görüşülmüştür. Mü 
zakerelerdcn sonra Ankaraya bir he
yet gönderilmesine karar verilmi~
tir. 

Heyet Sanayi Birliği ikinci reisi 
Mehmet Ali Kerimoğlu reisli~nde ve 
fabrikatörlerden Emekli General Nu-
• a.1 •• • ı __ ....,.. • .....,.,. l4'ou.,.; ..ıı.İıYlıoı" 

to t::brikaları namına mühendis Ke
nan, lastik fabrikaları namına Rüştü 
den mürekkeptir. Bu heyet Perşem

be günü kendi aralarında bir toplan
tı yaparak vekalete arzedilecek me
seleleri tesbit ettikten sonra Ankara
ya gidecektir. 

Sovyetler Yapak ve 
Tiftik Ahyorlar 

Sovyetıerin şehrimizdeki b.aş .~~.s
peri Bedibaylof piyasamızclakı butun 
yapak ve tiftik ticareth:ıne ve depo
larını gezerek ihracat için satılacak 
mallar hakkında malumat almıştır. 
Sovyetlerin de piyasamızdan mühim 
miktarda yapak ve tiftik alacakları 
anlaşılmaktadır. 

---o~--

lngiltere de Tiftik A~ıyor 
Ingiltereden yeni tifti~ mub~aası 

dur. Bu kozaların bir kısmmın Ha
lebe ve diğer Suriye meı~kezlerine 

diğer bir kısmının da Istanbula sev. 
kedileceği anlaşılmıştır. Halayın yer 
li mallarından piyasamıza sevkiyat 
devam etmektedir. En ziyade sığır ve 
koyun derileri gelmekteı1ir. Bu yüz
den deri piyasasında fiyatlar kilo ba
şına 1 - 2 kuruş katlar düşmüştür. 

Zirai Kredi Faizi lndirildf 
Ziraat Bankası tarafından köylü 

ve müstahsile yapılan kredilerden 
son zamana kadar yüzde sekiz faiz a
lınmk ta idi. Hükumet bu faizlerin 
çokluğunu nazarı dikate alarak yüz. 
de nisbetinin sekizden dörde indiril
mesini muvafık görmüştür. Yakında 
buna dair bir kararname nesroluna-
caktır. 

Türk • Fransız 

Ticaret Muahedesinin 
Müddeti Uzataldı 

Türkiye ile Fransa arasında mev
cut ve müddeti nihayet bulmuş olan 
ticaret ve tediye anlaşmasının Tem
muzun nihayetine kadar yeniden 
meriyete vazedilmesi tekarrür etmiş 

ve keyfiyet alakadarlara tebliğ olun
muştur. Yeni Ticaret anlaşması için 
Parise giden heyetimiz dahi keyfi
yetten haberdar edilmiştir. Yeni an
laşma müzakerelerinin Temmuz so
nundan evvel bitirileceği tahmin e
diliyor 

Lüleburgaz 
Su Bollandı 

Lüleburgaz (TAN) - Kasabamız, 

nihayet bol suya kavuşmuştur. Aske

ri yeni mahfelin arkasında açılan 

arteziyen kuyusu, çeşme haline ge

tirilmiştir ve oldukça kalabalık bu

lunan Muhacir mahallesinin su ih

tiyacını temin etmektedir. 

Eski Yozgat mahallesinin dereye 

yakın bir yerinde açılan arteziyen 
kuyusu ise fevkalade fazla su ver
mekte, bir teneke, yarım dakikada 

dolmaktadır. 115 metre derinlikten 

fışkıran bu su, içilmek için la1.ım 

gelen evsafı haiz olmakla beraber 

bira ayarında müderrir olduğu da 

bittecrübe anlaşılmıştır. 

haız olarak bir :~a~ıstı fenl.nı şeraiti md anasız bulduğuna dair olan haberi rarlanır.,, 
yom P anı hazır e Ankarada ld ·· t ---o-- 1' b 1 d' laması tav iye edilmiştir. İşte Ye : nıiştik. n a ıgımız gun neşre - İstanbul et nak ıyatının c e ıye 

nibah e stadı kılçultı.ildü, büyült ld" G . Aydında tarafından yapılması hakkındaki ka-

Et Nakliyatı için talepler 'geldiği ve. ılk pa~.tı 01.~
rak Karahisar tiftiklerınden uç yuz 
balvahk bir parti kilosu 118·5 ku • 
ruştan satıldığı piyasadan bildiril-

Bu arteziyen kuyusu henüz çeşme 
haline getirilmemiştir, bu yüzden de, 
saatte bin beş yüz litre miktarında 
fışkırdığı tahmin olunan billür suyu, 
cılız derenin bulanık sularına karı
şıp gitmektedir. 

Wlarının esası budur. Gerçi: u u buld enel Dırektörlüğün muvafık A nun henı.iz şehrimize tebliğ edilme-
- İ tanbulda bir daha boyle stat yapı~~ bu maçın bir ikinci kararla lletizm miştir. Kanun bugünlerde tebliğ e-

kim yapacak? El degmişken daha efka yac~ h~le getirilmesi spor F ı• dilse bile belediye hemen et nakli-
buyük yapılsaydı! . ln umumıyesınde giınün mesele. aa ıyeti yatıni deruhte edecek vaziyette de-

sı o muştur B h · h d Dıyenler y k d ır. 1 · u ususta Galatasara ğ'ıldı'r. Çu"nkü bu iş içın er şey en 0 e5ı . yın salahiyettar k" . . . - Aydın, (Hususi) - Muğla ve De. 
A k b . er anından bırısıyle evvel frigorifik tesisatlı kamyonlar 

1-- nca ugunku arsa bundan faz. konuştuk bize aynen şunl .. l nizli ve Isparta balgeleri atletizm tedarı'k etmek lazımdır. Kanun teb-
..aına musaıt degıl. Arsayı biıyu' lt di: an soy e - müsabakalarına, Aydın spor alanın _ 
mly d G h · liğ edildikten sonra belediye bu işle e e az ane manidir. " B .k da başlanıldı. l\" 

ileride h. - eşı taş • Galatasaray maçı. b k 1 A d meşgul olmag· a başlıyacaktır. ı.aa-' e ır planında t 1 t k Müsa a a ara y ın ve M ır.1 dı,.ı g b. h asar an - nın e rarlanmasına teknik he et;.T' U5 a mafih et nakliyatının belediye tara-
Je6 ı ı gaz ane şehir haricine nak muvafak t' 1 Y takımları iştirak etti, Isparta ve De. 
dılınce, stadın ıki yan dıl 1 - a ı o madığını gazetenizde nı'zlı' takımları geldi. fından yapılmasının et fiatlarını dü-

k 1 ı arı baki ben de okudum. ·· kt d"r 
a mak uzere iki u"taki y . B Müsabaka tam saat 17 de ~ali şureceği zannedilmeme e ı · 
kı . . . ır arım daıre u ma t k ~~------~!"'!!!""---~~""""""!!!!! 

miştir 

Ma ni!ada Zarif Bir SerCJi 
Manisa (TAN) _ İsmet İnönü Kız 

Enstitüsü ile Akşam Sanat kısmına 
devam eden kızlar bir senede yap
tıkları eserlerle şapka, çiçek, çanta, 
nakış ve dikiş olmak üzere beş kı
sımdan ibaret bir sergi açmışlardır. 
Serginin ayrıca dikiş kısmına mer
but olarak çocuk oyuncakları ve el
biseleri, şapkaları. gece tuvaletleri 
ve muhtelif çeşitlerde tuvalet sube-fe ındekı .trıbunler geri çekilerek Fak t G 

1 
ç, e rarlanmayabilirdi. ve belediye reisimizle kalabalık bir ~ 

ve yukseltılerek stadın 25 bin k' . me; k k a atasaraylılar maçlara gir. halk kitlesi huzuru ile ve Halkevi rasında müsabakalara devam olun - leri vardır. 
du. alabılecek hale getirılmesi . .1.şı den Te b~rar~nı verdikten sonra Be. bandosunun çaldığı istikl81 marşı ile 

1 b 1 . . mumkun er ıyesı Genel n· kt' .. G -0-

o a ı eceğını fen adamları s 1 neral T l ıre oru e - başlandı. Atletlerin geçit resminden 
ted. 1 oy emek. aner e temas ettile S d 

ır er. g"neral Gal t r. ayın sonra musabakalar başla ı. 
""' a asarayın bazı kt .. A 

Dolmabahçe stadı, küçük fakrt larda haklı olduğunu .. no a - Yi.ız metre surat koşusunu y -
mevkıi pek musait ve bedava olara .. k raber maçla . gormekle be - dından İbrahim BarbaTos 11,09 sa-

. ra gırmemelerini b. . 
Beden Terbiye i mudurluğune intı. kabahat telakki etti V . . ır niyede .. Tek adım atlamalara yıne 
kal etmi bir arsaya, Taksim sahası. temin etti A . · e ıştıraklerini Avdından İbrahim Barbaros 6,31 

· ynı zamanda bir anl • k t 
nın yerini tutmak ve bir semt stadı şamamazlıktan tevellüt eden bük a. metre ile, 1500 metre ~u aveme 
olmak ı.izerc İstanbul spor tahsisatı. men maglubiyet kararının . - koşusunda Aydından Tahsın.. . 
nın müsaacjesi nisbetinde bir t ' Beşiktnş Gülle atmada Aydından Bakı .. 

s~ . 
yapmak ihtiyaç ve fikrinden doğ f 400 metre sürat koşusunu yıne 

t r • u arak stadlar yapılması da tasav _ Aydından İbrahim Barbaros. 
mu u · vur edilmektedir B' "k h' · 

Buranın Jstanbul şehir stadı ol · b' . · uyu şe ır stadı Yüksek atlamada 1,55 metre ıle 
- ıse ızce butun bunlardan çok d h A 

mak iddiası yoktur. İleride imk:m so . • ~ a ydından Kemal. 
1 1 d h . d"" nra gelen ve spor teşkılatı tahsısa. 400 x 200 x 100 İsveç bayrak ko-

hasıl o ur o maz a şc rın ıger yer. tı ile değil şehir bı.it · d . 
ı · e buna benzer belki biraz daha i bed b' • çesın en ınşası şusunu da Aydın takımı kazandı. 
erın ca en ır abide olacaktır. Dun yine iki bölge takımları a. 

Disk atmada 30 metre atarak 
Aydından İbrahim. 

200 metre sürat koşusunu yine 
Aydından İbrahbn Barbaros. 

800 metre koşuda Muğladan Ali. 
3 adım uzun atlamada Aydından 

Nevzat Akıncı 12,51 metre atarak. 
5000 metre mukavemette Muğ _ 

ladan Ali 17,17 dakikada birinci ol • 
du. 

Neticede Aydın takımı 109 pu _ 
vanla birinci, Muğla 69 puvanla i _ 
kinci oldular. 

Müsabakalar Ankaradan gelen 
Bay Selahattinin nezaretinde yapıl. 
dı. 

M. Kemalpaıada Elektr ik 
M. Kemalpaşa (TAN) - Yeni e

lektrik tesisatının muvakkat teslim 
muamelesi yapılmış, fabrika ve te
ferrüatı, belediyece devralınmıştır. 
M. Kemalpaşada ilk defa olarak bir 
sesli sinema açılmıştır. 

Bursa muallimlerinin ağustosta 
Hataya kadar yapacakları seyahate 
M. Kemalpaşadan da birçok mual
lim iştirak edecektir. 

-0--

Söiiü++- KozG Satısları 
Söğüt, lTAN) - Ipek böceği koza

sı satıc:ları hararetle devam ediyor. 
Vasati fiyat, kilo başına 72 kuruştur. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sofy3 
Prag 
Madrld 
Varsova 
Buda peste 
BUkr~ 

Belgrad 

3 . 7 • 939 

ÇEKLER 

5.93 
126.755 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.2525 
50.83 
21.535 

1.0825 
1.56 
4.33 

14.035 
23.845 
24.8425 

0.905 
2.8!.'125 

Yokohama 34 112 
Stokholm 30.535 
Moskova 23.91'25 

ESHAM VE TADVtı.AT 
Sıv.ıs-Erzurum 1 19 76 
Sıvns-Erzurum II ı9.82 
Sıvas-Erzurum III 19.82 
Sıvas-Erzurum V 19.87 

'--------------) 
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man Casuslarının 

Korkunç Faaliyeti 
Amerikanın 

Ortadan 
1000 Vesikasını ı 
ok Etmiş er 1 

Amerikan istihbarat Şefi, Alman hafiyelerinin dünyayı casusluk 

ve propaganda ağı içine almak üzere nasıl çalıştıklarını hakiki 

vakalar ve hikciyelerle ortaya koyarak isbat ediyor. 

U umumi Harpten beri Alman 
casusluk ve propaganda teş

kilatının, dünyanın her tarafında 
artan korkunç faaliyeti bütün hü
kümetlcre, tehlikenin mahiyetini 
ve büyükhiğilniı anlatmıştır. 

Mesleklerinde çok iyi yetişmiş, 
:fevkaUıde tecrübe görmüş casus
lar, tesadi.ıflerle yakalanmazlarsa, 
korkunç vazüelerini so:ıuna kadar 
götürürler. 
Amerikadnn Parise gelen, Ameri

kan mukabil casus tcş!cılfıtınm şefi 
Leon G. Turrou Alman casusları. 
nın yeni dünyadaki müthiş faali. 
yetlerlni bir Fransız gazetecisine 
anlatmıştır. 

Ikon G. Turrou Amerikalıların 
G. M. dedikleri fedai hükümct :.i
villeri teşkilfıtmın şcfidır. 

G. M. denilen :fedai hükumet si
villeri teşkilatı gangsterlerle başa 
çıkmak iızere kurulmuş bir teşki
lattır. 

Içki kaçakçılariyle ancak G. l\Ien 
teşkilatı başa çıkabilmiştir. G. 
Men - Cimen'ler tıpkı Gangster
ler gibi kol mitralyözleri taşırlar. 

Onlar kadar nişancıdırlar. Bir 
haydut ve casusta aranan bütün 
kabiliyetlere maliktirler. Yalnız G. 
'ıvicnlcr namuslu ve vatanperver. 
dirler. Onlar casuslara ve haydut
lara kar$! Jc.ov.mnlr ;;,. ........ -t....ıo~ ••ft
zumış tahsilli gençlerden mürek-
keptir. 

G. Men teşkilatı içki kaçakçılığı 
kalkınca şimdi casusların peşine 

düşmüştür. 

Gangsterler'in rast gelindiği 
yerde vurulabilmeleri için hüku
met tarafından haydutlara numa
ra verilirdi. ı numaralı halk düş
manı liikabı verilmiş olan haydu· 
du bir G. Men teşhis erler etmez 
sorgu ve sualsiz üstüne kısa bir 
mitralyozünü boşaltmak hakkını 
haizdir. Amerikanın azılı Gangs
terlerini sivil hukumet fedailer. bu 
şekilde birer birer temizlediler. 

Casusların işledikleri suç ekseri
yetle divanı harplerde cezalandı
rıldığından üzerlerine ko! mitral
yözlerini boşaltmak güç oluyor. E. 
sasen daima gizli harp yapan ca
susların ölümleri de karanlık kalı
ror. Yalnız casus teşkilatı kendi düş 
manlarına, yani gizli polislere, teş
kilata di.ışmanlıkları derl;!cesine go
re numara veriyorlar. Bir casm: 
teşkilatının 1 numaralı düşmanı 
olunca, 0 memur için hayat daima 
tehlikeli ve ecel daima pek yakın 
oluyor. 

Alman casus teşkıliitının 
1 numaralı düşmanının 

anlattıkları 
" Gazeteci, size evveıA şunu 

söyliyeyim ki, Alınan casuslu_k 
teşkilatı 19l4 tenberi şaşılacak hır 
~alde faal!yetini her gün. bir mis. 
ll artıraruk büyümekteclır. 

Amcrikada mukabil casusluk 
teşkilatı vardır. Fakat <;ok yak~n 
bir maziye kadar bizim teşkilat 
Pratik bir iş görcmiyecck kadar 
dar bir kadro ile çalışırdı· • • 

Nazi casuslarının en tehlikeluıı 
Bundan üç sene evvelki bir ca

ıusluk vakasının faillerini ararken 
tesadüfen bir başka Almao casusu
nu tevkif etmiştik. 

Johana Hoffmann'ı arıyorduk. 
Panama Kanıılı bataryalarının ve 
l'lliıdafan tertibatına nit plii.nların 
e~nl'bi bir teşkilat tarafından gö
rulmüş olmasından süpheleniliyor-
du. ~ 

Hoffman'ın peşinde iken tesa
dufen tuttugumuz adam Lonkaws
ki isminde zekası ve yaptığı işler-

Anlatan : 

Leon G. Turrou 
Amerikan mukabil casu• 
teıkilatı şefi kol mitralyözü 

ile bir takipte 

le beni bile yıldıran bir adam ol. 
du. Hemen G. 2 teşkilatımızı ha
berdar ettik. Merkezden bize acele 
bir zabit gönderdiler. 

Lonkawskinin üzerinde buldu. 
ğumuz fotoğraflı vesikabrın bir 
çok kumandanlardan bile gizlene
cek gibi talimatlardan olduğunu 
gelen zabit tasdik ettigi halde Lon 
kawskiyi tahliye ettilerdi. Çünkü 
o zamanlar Amcrikada ecnebi ca. 
suslarına bugünkü kadar ehemmi
yet verilmezdi. 

O vnkadan iki buçuk sene sonra 
Hoffmann çetesini butün vesaiki 
ve delaili ile meydana çıkardığım 
vakit vaktiyle tahliye edilen Lon
kawskiyi tekrar önümde ve ayni 
teşkilatta görmüştum· O hal asa
bımı bozdu ve vazifemden istifa
ya kadar beni sürtiklecli. Fakat son 
radan Alman casusluk ve priJpa
ganda teşkilatının faaliyetini yaz
dığım bir kitapla ve halta bir 
filmle ispat ettim. 

Amerika hükumeti meselenin e
hemmiyetini anladı. Muk3bil, ca
sus teşkilatını bi.ıyi.ıttü. Ve beni 
şef tnyin etti. 

Alman teşkilatı dünyayı 
bir ağla kaplıyor 

Size Almnn istihbarat ve propa-
5~nda teşkilatının nasıl çalıştığını 
gostermek için sayacağım misallı~
re sizin Başvekil Daladier'nin mec
lis kiirsi.ısündcn pt•k haklı olarnk 
bağırdığı cümlelerle bnşlıyacağıın. 

Dnladye geçende sunlurı söyle-. . ~ 
mıştı: 

"Fransanın hile ve cnsusluk ağı 
içine alınmak istendiğine kanaati
miz vardır.,, 

Kale şehrinde yakalanan casu• 
Geçende Kale şehri civarında 

yakalanan bir Alman cıtsusunun Ü.:i 

tünde ne gibi vesikalar çıktığmı 

siz pek aıa biliyorsunuz. 

lngilterenin istemediği 
Alman Konsolosu 

Yine pek taze bir vnkadır; lngı. 
liz hükümeti Alman konsolosunun 
şüpheli işlerle uğraştığından dola
yı geri çağrılmasını Almlınyadan 

istemedi mi? 

Belçikacla casusluk 
Belçi.kanın Licge şehrinde son 

senelerin en büyük ve korkunç 
casusluk teşkilatı meydana çıka. 
rıldığı vakit, bir çok Almanlar a. 
rasında maalesef bir Belçikalı za
bitin de bulunduğu anlaşılmadı 

mı? 

Ruayada Alman teşkilatı 
Rusyadaki Alman casusluk teş. 

kilfıtının korkunç faaliyetini, mu. 
kabil Sovyet teşkilatı bin müş. 
külatla karşılıyor. Ve size ~unu 
söyliyeyim ki, Alman gizli propn. 
gandası o hale gelmiştir ki, Rus 
tiyatrolarında oynatılmak üzere 
yazdırılmış yüz adet piyesten sek
seninin gizli maksatlarla ve pek 
kurnazca bir lisanla zahiren leh. 
te, fakat hakikatte aleyhte pro-

menedilmiştir. 

Amerikada casuıluk 
Amerikada çok yüksek vaziyet. 

lere malik olanların da dahil o]. 
duğu büyük ve kudretli bir ~ebe
ke meydnna çıkarılmıştır. 

Mac Corran'ın. ecnebileri vatan 
müdafaasına ait sfüıhlar yapnn 
fabrikalarda ve bilhassa tayyare 
hangarlarında ve tezgahlarında 

çalıştırmamak üzere teklif ettiği 
kanun projesi Amerikanın casus
lar tarnfından adeta istila edildi
ğini gösterir. 

1000 vesika ortada yok 
3on söz olarak şunu söyliyeyim 

ki, Amerika erkiinıharbiyesinin 

pek gizli muhafaza ettiği bine ya. 
kın mahrem ve askeri vesika or. 
tadan kaybolmuştur. 
Amerikanın çok muteber bir ri

salesi, Amerikadaki Alman kon. 
solosu Wiedmann'ın Alman casus 
teşkilatının bnşında bulundıığımıı 

ve idare ettiğini açıkça yazmıştır. 

Amerikan üssü bahrisi 
civarında 

Amerikanın Snn Diego ussu 
bahrisi civannda şüpheli ve haki. 
katen tehlikeli bir Alman ynka
lanmıştır. 

Memleket müdafaasına ait plan
lar ve seferberliğe ait mahrem 
talimatnamelerden bir kısmının 
kopyaları alınmıştır şüphesile de
ğiştirildiğini gazeteler bile ya7-
mıştır. 

Alman caauslarına karşı 
müclalaa çaresi 

Bütün dünyayı saran Alman ca· 
sus teşkilatına karşı milletlerin ve 
hükumetlerin birer birer ve ayn 
ayrı mücadele etmeleri lazımdır. 
Fakat ayn ayrı yapılan rnücade. 
lenin bir de müşterek safhası, ya
ni müşterek bir teşkilnt ku
rulmazsa, ipuçlarını yakalamak 
güçleşir. 

Çünkü bir yerde tutulan ve ya
kalanan teşkili'ıtın serbest kalan 
muhtelif ajanlarından ve hafiye. 
}erinden diğer memleketin haber
dar olması lazımdır. 

Aksi takdirde dünyanın en kor. 
kunç ve gizli harbini yapan o in
sanlara karşı maddi silahla çık· 
mnk müşkül olur. 

7 

Jnponyada harbe, buhrann ve herhangi bir fırızaya ehem
miyet \ crmlyen bir ııey varsa d!nl merasimdir. Rcsımde 
görülen araba, insan omuzları üzerinde Grin m€ıbedıne 

Felemenk ordusu, mustevll bir ordunun yolundaki büton 
ngaçları yere devirmek ve ilerleme h areketini ynvn~lat• 

mnk için nğaçları dtnamitle kemer lem ek usu
Hinden istifadl'! edivor götjirillmektedir. 

Parls, h:ıva h(lcumlarına knrşı tedbir almaktadır. Bu tedbirler son gOnlerde D:ılıı
dler tnrafındaıı tetkik olunmuştur. Şehrin bu hıwalısl Postc Optlquc adını tnşıyıın 
ve tayyıırclerın hareket istikametlerini gösteren bir filet ile techlz olunmuştur. 

Resimde, Parls sokaklarında bu mnksatln yapılan tccnibeleri goruyoruz. 

Frnnsız hava mildafnası propagandası için 
Pıırls meydonlorındn teşhir edilen 90 

milimetrelik tııyynre da!ii toDlardan 
birl nümune 

İNGİLTERE 

.. 
• WHAllM 

.. -- QO•'l4 

l"RANSA 

RUSYA 

Dcmokranann -ve .mih\•ercllerln clc>nlz 
kuvvetleri: Bu rE>.slmlcrde demokratl:ırln 
ınlhvercilerln deniz kuvvetlc>rl muk:ıye"e 
edilmektedir. Resimler tnrn nisbet dııiıc
sinde yapılmıştır. Resimden nnlaşılac"itı 
vechile inglltere Uıhtelbahirlere fazln 
ehemmiyet vermemektedir. Rusya ise 
tahtclbahlrlere en büy{ik kıymeti veriyor. 

Frnnsn bilhassa muhriplere dayanıyor 

• 

Tnyynrc hücumlarını \'aklinden evvel dııyl"(IRğa yarıyan '"dinleme Aleti,, nln Partsto 
yapılan tccr i.ıbeleri sırnsındn 

Boğulanları kurtar
ma talimlerinde mu
vaffak olduğu t~\n 

madalya alan 
Ell:ı:abct 

Japonlar son günlerd . . t . e en <;on Cın llm!ınla nnı lşıı:ale ehem-
~ıye verıyorlar. Bu limanlnrdan blrının ~galıne Japoon 
mpa~n~orunun biraderi Prens Ch!chlbı de iştirak etrrlştlr. 
Kendısı Japon zırhlılarının blrlndc J:ıpon bnhrıyelılcrUe 

görüşüyor 
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Türk Safosınan Hayatı TEFRI 
KA No. 92 

Oğlunun Yanına Gırdi 
Hadım Hasan Paıanın Kendisine lft" Ett"... • 
Söylüyor• .. Nasll Bilirsen Öyle Yapıra D" ıgdını 

~Senin Hadım Huan sapıt. h. il ıyor u 
ce unkin buyuJemek liıımd 

Jnl§. Kancleyae haremime dahi Saf 0 i..+... bu 1 ı. O dururken Baki efendiyi müftü 
burun IOkac_._, , ~.... uzuma gore dav ak . .. 

... randı neşeli b" dak"kas : yapm nıce olur. 
Ve onun söYlediklerini blrer bi. Yerek o"lun ır 1 ını gozlı. Hünkar bir feY söylemedi ve 

rer anlattı: 6 un yanına sokuldu tek lmak ' 
Harem i§lerine dair on · rar ayn tavn alan anası. 

- ~ dedi, çok kıldım. edecek bir tak .. 
1 

u ~mnun nı alıkoymak ta istemedi. Katla. 
Likin --1 ıucendirmemek için ten sonra birdım soz er soyledik- n çatıktı, düfiinmeje çalıftığı an. 
kendimi tuttum. Eğer sana bur. davrandı:' en hatırlamış gibi laşılıyordu. Bununla beraber, yal-
metım mani olmasa1dı, bu kendi. _ Az kaldı . n~z kahnca, sadarazam meselesL 
ni. bilmez Hadımın kafasını ca. dum arsı ' dedi, unutuyor. nı unuttu, şeyhülislamlık işini de 
mıde u~rttururdum. dısi ~alı anım. w Hadım Hasan gi. hatırdan çıkardı, baş hasekisi 

Safo, sakin ve vakur, cevap verd" w. ~ çırptıgı hazineleri bana Handanı ca.lnMı etliye sütlüye 
verdi: ıgını soylerm· D a~ ... ' · 

beni dile et· . ış. emek ki, kanşmaktarr ve hele kaynanası 
- Sıruı ıelince yine yapanın aut . g ırıp, halkı senden so. Safonun önünde ajız açmaktan 

a-lanım Şı'mdı' uıul 0 mak ıster Doörı••u k ·· ·· d im --• 69 
• me, gul, eğ. me gitr Al · .,. - ço gucu- a a uzak kalan bu a.& kadın. 

len. Bir kolenin gevezeliti b" d ı. Osmaa devleti kurul. cajııı biraz okpdı: 
padifahuı canını sıtmarnaİıdı:. u kurulıUı hiç bir vezir bu kus. - Çocuklar, dedi, nasın 
Onlan dinlemeli, fa.kat sinir} :ahlıjı etmedi, hiç bir valde - oğ. Q nun bu sıialle hallerini sor. 
memeli en. unun saltanatı devrinde - böyle duju şehzadeler, haseki 
. Hünkh, kendi dairesine çeki. b~htana uğramadı. Bu mehlnu se- Handanın oiullan olan Mahmut-
lınce de, Gaıanferi çağırttı: nın gazabına havale ediyorum. la, Ahmetti. Bunlardan Mahmut 

- Bre aja, dedi, ııadrazaınla Nasıl bilirsen öyle .işle. • o sırada dokuz, Ahmet te yedi ya. 
aranda ne var? Herif bnlriı S ultan Mehmet, mühim meı. şındaydı. Bqka bir kadının do. 
lanı bir ..... n ars. 1 sen~_;__ çok şeyler soylemiı, se eler karsısında takındığı ğurdup Muataf•nın, Handanla a-

RA1111Unı - hem de ayak di. fa§kın tavıra biınindü ve sordu: J.akaaı olmac:lıjından padişah he-
re,erek - iatemif! - Kim gelip te size bu ıım faş nüz altı yapnda bulunan o ÇOCU-G azanferin ıözleri d etti?· junu bu hasekiye soramazdı. Ka-

dudaklan titredi 
0
.ndu, - Butün şehir halknıa, ocaklı. dın, Safolann ve Nuru Banülann 

alev içinde kıldı. ~ii ya bw parmak bal olmuşum. Ar. dudaklarında belki hiç açılmamı, 
yaptığı hamleyi bir turtü ıı::"' tık duymasak ayıp. Yeniçeri ata- olan masum bir tebessümle taç. 
demiyordu hlddetind e. sı Tırnakçı Hasan dahi vezir gidi. dar epnin iltifatından duyduğu 
biniyordu.' Bu haleti en küplere sinin dediklerini bitle gerektir. sevinal hissettirdikten sonra, ce-
de bılmiyordu t e ne d~fiini Daha fazla konuşmak için oda. vap verdi: 
Hadım Ha ' a ıp tutuyordu ve dan ayrılmağa hazırlandı. Çu" nku·· Ah t d · · hn san aleyhinde ağıza - me , ayesının saçlarını 
yet maz §eyler sôyluyordu. Nih a. mevzuun sık dokunup, ince elen- çözüp örmekle oyalanıyor. MJh. 

IOn ıtharnı da y a. meğe taharmnülü yoktu. Fakat mut ta, kendi köleleriyle kılıç. 
- Mel""- ı._.. aptı: titınkh, .. anı"---- du-n ,.. ... _ k 

un •aau aecü lzi d .7 ·-.-- •• ... -.. alkan oyunu yap11'or. 
mır halla d ' ' 1 n a ı. mece üzerinden bir Bİıt ~dl, o.. Sultan Mehmedln yüzü eı.•idi · 
na dii..ı~...!' 1

' OCakbnın da ağzı. na uzattı: ~ 
"'"Y'""u. Şerefinize - Sen n~iD bu bzalı i§e nza 

hMmın kir .. ~. batman - Biraz, dedı', meks buyunın, · · Kıl w b" ·~ Gıi venrsın. ıç, çocugun ır yeri. 
bta balJarnıpııuz ._:• ..ız onu sadrazamın şu telhisini okuyun. ne pne, halin moe ol.ur, kellen 
diainc:len akçe al IUn ken. Hadım Hasan 1*'8. o sırada a. elimden nuıl kurtwur?.. Haydi 
bu hezeyanı tab~ız. Ben çılm~, olan şeyhülislamlığa ~air git, Mabmuda kıhç oyununu ya. 
reydim. Melıin leadl eıı.k üze. Bakıyi inha ediyordu. Safo, kanı. sak ettijimi söyle. Ahmedi de da-
ce davranmaıa ye~ benden on. na BU11d1ğı adamın tezkeresine yesiyle bile yanıma gönder, saç 
beni aradan çıkarmak 'Maksadı IOYle bir göz attı, o makamı da çözüp c)rmekte kudreti ne merte. 
kıyayı taraya hucum 'et:::r- 8f- kendine, bajlı bulundurmak hır· bededir, göreyim. 
tevkeUCı efendiınizde -u- p sbl sına kapıldı: Handa~. düşünceli bir durumda 
maktır. "- , _ _.. n .. -. bırak.. Arala 

Şimcli -~.=-ıı ~ -olsun! - nım, dedi, bu da bir çıktı, küçük oğlunu - otuz üç or. 
-._.un da 86.Lı-.ı liabız dilek. Ben, Cenabın da bf. gülü saçlarından bir kısmı çö.. 

t\lpnUftu H.tna VMlfaı..,~• tu. Ur H 
ruındaki •lif ~ nla kendi a- kÜ oca Sadetüni sevmem. Çün. zük - dayesiyle birlikte padişa-
ıinden tat&. ~ .. diJe dupne. d mal canlı, para canlı bir a. hın yanına yolladı, kendisi de 

......, --,,-vna_ a...ı •mdır. Bet ollunu birden - ka- dört siyah köleyle li1'h oyunu 
kellesini Yerinde tu+--~ er, bll olsa - L----ker vapmak ı'• . ~ tctıiıia ..._ ~ J - yapan büyük oğlunun yanına gıt. 
razam haldandakı ~a..'-rL• ftio.11 ter. Fakat b-.ı•in L-L'--m da in. ti ldı.ı.. emri teblı· .ıı. etmek ı'st· ~ Qll .......... ~~U, &HllUU 0 a ... 6 C• 

taba da tekrar edfbillrdi o hal- ~-etme~ ellinden ıelmez. Bu. di. Fakat Mahmut, otıun ağız aç. 
de acele etmek batkı~ ön. ~ burun ulemanın yi.ız suyu- masına meydan vermedi: 

B Um•nmuzın EbU11uududur. (Devamı var) 
unu hiaeeden l'itll KMlrt d 

doldurdu Büyüt kadelııenı; ikle, k14i-bıerı tlkru 
ya bofaltmak, Kadrinin b tbeeint arka Ub. 
ten aktaındaoberi bin b" apnı dondUnnUftu. Za 
,, ....... ır endifenbı yorup • 
al o ~~a. içkiye tahammu1 kabili . )'lpraıtı. 
miftj. İlenli Melihat te dan Yeti de ııfıra in. 
kadeh, onun, bir •urü on h farkb deiildt. llu 
nirlermlrı Ik eyecanıa lal'lllm 

a ole mukavemetini d 1§ si. 
çuncu kadehleri de bire d e larlmıftı: U. 

FiW, Benli Metah tin r yu umda bo,.lttılar 
gozlerinl bir turlü a doJıun gölsune dikilen 
ye kadar ...... • .. .a_~)'U'amıyordu. Melihat o aece 

-·-·~em ha '., -
beden bir kadın gibi ' ey ne müttertlerinı cez. 

TAN 

Manisada 
İmar 

Faaliyeti 
Manisa, (TAN) - Umran faaliyeti 

devam ediyor. Ulu mezariık , bir park 
haline getirilmiş ve halka açılmış. 
tır. Parkın ortasında daimi cereyan
lı büyük bir havuz, ayrrca gazin:>su 
vardır. 

Ulucami civarındaki vasi yangın 
sahası, üç sene devam eden mesaile. 
büyükçe bir koru halini almıştır. Bu
rada da büyük bir havuz yaptırılacak 
tır. 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 

At Yarışları için Bir 
Kariin Temennisi 

Temmuz ayı at yarıııı mevııimıdir, fs
tanbuldn 6 haftalık yanş programı tesbit 
edilır. Bu program gerek at sahıplerlni, 

gerek yarış meraklılarını tntmın ediyor. 
Bu yıl 12 h:ıftalık program tertibı c;;ok mu
\ af ık olacaktır. 

iki saat içinde bıtmı tır. Geç h ber al n
lardan pek çokları eh boş olarak dônme
ie me<!bur kalmışlardır. Muhitte h sta
lıklıların belli baıtı i!Acı olan kınının da
ha faJ:la gönderılmesi temenni edılmekte
dlr. 

• 
Eu mi, gazino mu? 

Sonra y rış mahallıne bir hoparlör ko
nulm ı, bahsı mu terek gışelcrinin ço
ğaltılma ı, ucuz atış yapan bir büfe bu
lundul'ulnı ı, duhul yenın ucuzlatılın. sı, 
yoll rın tozdan kurtarılma ı, progr:ıml:ı

Çocuk bahçesi, çamlık park, bele. rın Y rı ııununden bır gun evvel bütun Kandi11lde Mollabayırı sakinleri namına 
Abdurrahman vesaire imza lle gôndeı ılen 
bir mektupta Mollabayırınd:ı bir ev 11:ı
hib1run evinin tarasasını ıazino haline 
koyduğu ve bu halin mahalle halkını ra
hatsız ettiji yazılmakta ve tu 'aziyetl a
lakadarların nazan dikkatine koymamız 
rica edilmektedir. 

diye bahçesi, askeri mahfe} bahçeleri tütUncü dllkkanlannda sattırılmHı yarıı
de eski şöhretlerile mütenasip suret- , 1• r lı:ın hem faydalı, hem de Hızumlu hu-

. • susattandır. · 
te sus!enmiyc başlamıştır. Her gece . Bakırköy: Sevim 
beledıye bahçesinde ince saz, mahfe!- • 
de de cazband çalmaktadır. A L•,,,ravın • pi A 

Lutfi Kırdar, Mimar Sinan gibi f. 
kinci derecedeki caddelerin trotuvar
ları ikmal edilmektedir. Atatürk as
faltlı bulvarının tamamlanması bir 
gün meselesi halini almı~tır. iç ma. 
hallelerde de Arnavut kaldırımları 

1 yapılmasına çalışılıyor. 

1 
. ~ekt~ik tesisatının mükemmelleı;;
tırilmesı faaliyeti sona ermek üzere
dir. 

Çocuk evi ue •İnemalar 
Çocuk bakım ve doğum evi eski 

'h • astaneden Borsa binasına kaldırıl. 

~ştır. Eski hastahane, sıhhat ve iç
tımat muavenet müdürlügii olmuş
tur. Muhuebei huıusiyenın yaptır. 
makta olduiu yeni çocuk bakım ve 
~ojum evinin inşaatı hayli ilerlemiş
tır. Bu bina biiiırce, evin kadrosu da 
genişletilecektir. 

Belediye caddesinde asri bir yaz
lık sinema yapıllDlf ve a.çtlmıııır. E. 
genin en muhte§em sineması olacak 
olan Atatürk bulvarındaki muazzam 
sinema da yakında açılacaktır. 

llk mekteplerdeki sınıf sergileri 
kapandıktan sonra, bütün mekteple
rin iştirakile, Gazi ilk mektebinde 
"okuma materyelleri, resim sergileri,, 
açılmıştır. Ayn ayrı muallimler ta
rafmdan tatııim edilen bu aergllev, 
mn•IJlmw ft ~ velUeri için bl. 
rer numune <>!makta, tiilfüıssa hlı1nCi 
sınıf ok..ına. ~elleri \'e den o-
711ncaldaın DUU'I dlkkatt celbetmek
tedir 

Karablgannı ihraca+. 
Karabigadan geçen sene Almanya

ya bir miktar kavun ihraç edilmişti. 
Alman piyasaları bu sene de bura
dan kavurı ithaline karar vermişler
dir. Karabiga mıntakasının nohut ve 
kuru baklası bilhassa ihracat malı o
larak çok belenilmektedir. Bundan 
dolayı Karabfıalılar kuru baklayı 
baı ürün olarak kabul ve ilan etmiş
lerdir. Bu sene Karabigada ihracat 
için yapılan hazırlıklar bitmiştir. En 
fu.la kavun ve bakla ihracatı yapıla. 
caktır. 

R... ,, ımar anı 

Konya Aksarayında belediyede bir ko
mi yonun kasabanın imar planını hazır· 

lam kta olduğu blldırılmektedir. Bu ara
da; Kızılminare, Zinciriye medresesi, Dör
dilncu Kılıçarslanın meşhedi gibi bl'rçok 
tnrihi eserin bakımsızlıktan ve ııprablden 
kıırtarılma~ı hususunun da acele nazarı 

dikkate alınması temenni olunmaktadır. 

• 
Tirebolutla orfamelrfep ihtiyacı 

Bu yıl Tireboluda llkmekteplerden 92 
t:ılebe mezun olmuıtur. Bunlardan ancak 
on kadarı, ailelerinin vaziyeti mllsalt ol
duğundan, münasıp yerlere gidip orta tah
sıl görebileceklerdir. Dllerleritıin ise ge
çecek zaman ile okuduklarını da unutma
larından korkulmaktadır. 

52 binden fazla nüfuau olan kazamızd:ı 
ortamektep ihtlyaçı ıiddetle hissedilmek
tedir. Maarif VekAleti ortamektep açmata 
karar verdlli takdirde, llzım gelen hlna
yı halkımız sevine sevine temin edecek
tir. 

• Göreletle irinin ilatiyaca 

Göreleden yazılıyor: 
Geçen hafta lçlnde Ziraat Banka11na pek 

az kının ıelmff, b~ere dalıblmadan bir 

Kayseri KöylerlRCle 
Misafirlik Uıull 

Kay1eri - Vali, köylerde köy .Da. 

mma misafir kabulü usulünü mene. 
a~n bir t.ıımim nesr-etmi~tir. Gerek 
r"-1JÜ me~ulf1" ve gerek bapalan, 
köylerde pceiemek ~uriyetinde 
olduktan ve kalacaklan bir tanıdık. 
lnrı bulunmadığı takdirde, kendile. 
rine yatacak yer ve yatak temin olu. 
nacak, fakat kendilerinin ve hayvan. 
larının iaşesi için bedel istenilecek. 
tir. 

Bir Çocuk Araba 
Alhnda Ezlldl 

Izmir, (TAN) - Cumaovası nahi. 
yesinde bir kaza olmuş, beı yıJUlda 
bir çocuk ölmüştür. Zeki isminde btr 
tütün müstahsili, tütün kırmak üzere 
ailesini araba ile tarlaya götürürken 
araba devrilmiş; altında kalan ve ba· 
sı ezilen Abdullah oğlu beş yaşındaki 
Ali derhal ölmüştür. 

• 
Bakırlıöy salaillerintle çöpler 

Bakırköylüler çöplerin ııahlle çok yakın 
bir yerde denize döküldüiunden ıikAyet 

ediyorlar. Denize dökulen çöpleri sular 
hemen sahile atıyor ve bu çöpler burada 
hem taa!tiln, hem de kara ve sivrisinek 
yapıyormuı. 

Bütlln köy halkı bu kokudan, bilhassa 
sivrisinekten bizar oluyorlarmı§. 

Çöplerin daha uzaklara, dalgaların ır.a

hlle ıürükliyemiyeceği mesafelere dokill
mesinl rica ediyorlar. 

• 
Cevaplarımız : 

Okuyucularınızdan Tavas mahkemesi 
zabıt kAtiplerinden Bay Hilseyın Aydın, 
Filibede ketenci Bay Kirkor, Buraada Ka 
vafiar mahallesinde sabık maliye tahsll
darlanndan Ahmet Akdeniz, Garzandaa 
B. Ulucanı: 

- Gösterdliiniz alAkaya tel4!kkür ede
riz. "Bu baba katil midir?., anketi blt
miııtlr. Bunun için ıönderllen cevapların 

neşri imkanı bulunamamıştır. Özur dile
riz. 

Kütahya Meyvaları 
lfin Kap 

Kütahya (TAN) - Viliyetçe A. 
dapazan fabrikaaında yaptırılan iki 
bin adet mPvva kabı. meyv:...ı.kJa 
geçinen köyler halkına dagıtıımu • 
tadır. Bu yıl vişnelerin yeni kaplar 
içinde sevki için lizım gelen tedbir. 
ler ittihaz edilmiştir. 

Elekli çiftliğinden Ali, muhiti -
mizde bu senenin ilk arpasını yet•ş. 
tirip çıkarmış, vilayetçe kendisine 
ikramiye verilmiştir. 

Ecıenin ilk Çocuk 
Hastanesi 

Izmir, (TAN) - lnşası bir müd-
det için durdurulmuş olan ı;ocuk hu 
tanesi, bu sene ikmal edilecektir. Sıh 
biye Vekaleti, hastanenin geri kalan 
kısmı için 70 bin lira fevkalade tah
sisat ayırmış ve belediyan:n emrine 
vermiştir. Egenin ilk çocuk hastanesi, 
gelecek sene açılacaktır. 

ti kalmamış bir hamal mecalsizliğiyle yumuşak ya. 
tağına attı, kendisi de, yanıbapna yığıldı! .• 

-9-
.. _ Kadıncağızı çok fena buldum doğrusu. Size 

yatağından çıkmaması lazım geldiğini söylemiştim. 
Halbuki, ne kifi derecede istirahat etmi§, ne de kil. 
fi derecede gıda almış! Eğer böyle giderse, ikıbeti 
vahimdir!,, 

llk libı ıöruıun tu , Yan! bir okse, bir gösterme. 
1'hate ladece, k':ut; V~eceye kadar Fitil Me. 
lUJr:, canlı bir ticaret vuıta olan bir mah. 

TIFRIKA No. 18 

Bu sözleri, Çakır Zehrayı yoklamak için uğramış 
olan doktor Memduk Şerif, Fitil Kadriye söylü. 
yordu. Elini, sokak kapısının tokmağına uzatırken: 

"- Hulasa, dedi, çok dikkat etmeniz lizım. Söy
lediğim gibi... Kadıncağız fena! 

Fakat bu ıece, lerlnayest libi balaruttı. 
uykuyla karıfDUf ~ oturan, ve kendisine 
jiyle bakan kadın b IU'botlutun tath mabmurı~ 
Ve onun 1Umutak' UlbQtb batka bir mabl6ktu 
larla tath tatlı :~ ntllln içini acalp arzu.: 
daha doldurdu hyordu, Kadehleri birer defa 

.. _ Benlini 
Ayni his,~ Ylfa sen ... 

kunuyordu. o da l'itll mahmur balatlannda da o.. 
renkli tenine lllnnak Kadrinin ekmek kabuğu 

Hemen ayni mAne iftahiyle bakıyor gibiydi. 
ne gomülünce, birb~dol~ iki çift goz birbiri. 
yu.w.ıı1 gibi gillümaecuı.r curmu meflıut halinde 

Fıtii, be§inci luıdehı il · 
nif ajzına eliyle ~·-~~tin ince dudaklı ge. 
du. ~ içbı Yerinden doğrul. 

Altıncı kadehi, yanyana 'bafbata 
Fitil boşalmıja baflıya~ lkinc yuvarladılar. 

ka~ehi de doldururken, MeWıat: 1 
tifeden Yedinci 

- Yeter ... Dedi.. Çunku onu da 
den kalkamam. Kendimi sıkıp ~1enı, yerim. 
bile oaama çıkamam.. Merdıvenlerde den kalksam 
rım • yıjılır, ka. 

l'it Un gozleri, Melahatin ızözlerind 
en ıavnlmıvor. 

' 

du. MeWıatin eline kadehini verdi. Kendi kadehini 
de kaldırdı ve: 

- iç ... Dedi. 
u I . 
• - çemem dıyorum una? 
- I~ efendim.. lnlall böylıe yarı yolda bırakılır .... 

.. --8eni • 
yarı yolda bırakmıyayım diye' kendim 

yan yolda mı kalayım., 
"- Me~ . 

nm. 8k etme ... Ben seni yatağına kadar taşı-

.. _ Senin kendini ta 
dilia dola.. 1 şıyacak halin yok. Baksana, ,..yor. 

••- Dlllm dolapr ama ayaklanın 
"- Bütün sarh ... 1 ' dolqmaz ... 
••- Ben ...,.ar oyle zannederler. 

IU'bOf cleiUim' 
··- Sarhot 01----- b. 

Um diye, lll'ar :;~_ u saatten aonra, rakı içe. 
.. Ben ---mı 
- sarhoı olmadıiun 

Bu itham, l'itU içlıı içınek iatiyorum.,, 
detlenme11 ile ~Yi lmdınyordu. Fitilin bicL 
etmenin basit 'Zevkinii Melihate, bir erkete eziyet 
yudum yudum tatmak veriyordu. Melahat, bu zevki 
neliyor, ve Fitilin hid:~· Kadriyi hafif hafif ij. 
seyrederek, gıdıkla e~~den kızanp kabarııını 

Yedincı kadehi nınış ııbı fıkır fıkır güluyordu. 
sonra: de, bir Yudumda yuvarlaclıktan 

.. _ Simdi, dedi, istediğin oldu mu? Bu gece be
nim hamallıjımı et te, aklın başına gelsin!! 

Bu çapkınca tehdit, Melahatin çıplak omuzunu 
ciıriıtecek. kıracak gibi sıkan Fitilin boşuna gitmış. 
ti. Gt:lumscyip, goz kırparak: 
"- Nerede o giınler? Dedi. 
Biraı: sonra Melahat, bir elıni alnına gcitı.irerek: 
"- Demedim mi sana? Dedı... Başım fırıl fırıl 

donmeğe basladı işte .. 
Sandalyesinden senedeliyerek dogruldu: 
"- Ben gidiyorum yatmıya ..• 
Fitil de yerinden kalkmıştı: 
,. D ' D" k b" l " . __ ur ... ,, ıyere , ır e ını, Melahatin koltu. 

ğunun altına geçirdi. Sonra bu vaziyette biraz çö.. 
melip, diğer eliyle bir baldınnı tuttu. Bu suretle, 
sırtından, ve bacaklarından kavradığı kadını, ku .. 
caklanan bir çocuk gibi, havaya kaldınrken, Meıa. 
hat gülüyor ve: 

••- Bırak... Allah aşkına bırak... Beraber düşe. 
riz!,, Diye çırpınıyordu. 

Fitil, elleri üzerinde, bir müşterinin yeni ve ge. 
linlik esvabını taşıyan bir terzi çıragı itinasiyle, o
nu yukanya kadar goturdü. Fakat Melahatin yata. 
ğına vıardıkları zaman, Fitılin ellerinde de, dızle. 
rinde de derman kalmamıştı. Yorgun yorgun solu. 

"'YC>rdu. MelAhati, yükünü taşıyacak mecali, kudre-

F'akat, bu söıleri söyleyip, dı§Bn çıkmaja hazır. 
lanırken, gözleri, meyhanenin taş zeminini silmek
le meşgul bulunan küçük Mü.-.\vvete ilişti. 

Mı.iriivvet, yere eğilmişti. Islak tahta bezini, ko. 
vadaki siyahlapnış suya batırarak, taşlan ağartmı
ya çalışıyordu. Ve bu haliyle, yürümege henüz baş. 
lamı;; bir kuzuyu andınyordu. 

Pembe topuklu tombul ayaklan çırçıplaktı 
Eğil<fıgı için, büsbütün kısalmış olan entarisi, vu. 

cudunün en mahrem kısımlarım tamamen gizliye • 
mi yordu. 

Doktor Memduh Şerif, çevinneje niyetlendiği 
kapı topuzunu gayri ihtiyari bıraktı. Mürüvvet te, 
sanki etine yapışan nazarlan hissetmiş gibi başını 
kaldırdı: Göz göze geldiler ... 

O zaman, Mürüvvetin sevimli ve aydınlık yüzü 
masum bir hicapla imardı. Bu pembelik, onu büs
bqtün cazipleıtirmifti. Elindeki bezi, kovanın içine 
bırakarak, dojrulidu. Etelini a,jıya çekip diz ka. 
paklarını ortmeğe çahtarak, doktoru bafiyle selim. 
ladı. 

.. Fitil Kadri, doktorun da onu selamladığını gö. 
runce: 

"- Tanıyor musunuz? Dedi, ve ilave etti: 
"- Zehra hastalanalıdanberi bizim yanımızda ... 

Zebranın yüzüstü bıraktığı işlerin altından kalk-
mıya çabalı)'Olo... (Devamı var) 
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Ayvalık işgal Edilmişti 
Ali Beyin Maiyetindeki Kuvvetler Sahayı Genişletmek 

istiyen Kuvvetlerle Müsademeye Başlamışlardı 
yurtçu görseniz. Çok iyi anlaştık. 
Milli kuvvetlerin teşkilatı benim 
emrimde olacak. Askeri icaplara 
göre, sevk ve idareyi o uhdesine 
alacak. Düşmana karşı koyaca
ğız, biz öleceğiz. Fakat, mübarek 
ve aziz yurdu çiğnetmiyeceği7.. 
Zavallı milleti bir de yurt acısiy. 
le inletmiyeceğiz. Bütün civar 
köylüler bölük bölük koşuyorlar 

"Amiral muavini miralay, Yu. 
nanlılarla Türklerin işine karış
maması ıçın Amiralden telsizle 
aldığı bir emir üzerine, Ayvalık. 
tan ayrılmıştır.,, 

Mayısın 28 • 29 gecesiydi. Ali 
bey adası gerisine, üç düşman tor· 
pitosu ile iki nakliye gemisi gel. 
mişti. Adaya bir kısım asker çı. 
karmış ve daha sabah olmadan 
Ayvalığm şimali şarkisine girmiş. 
lerdi. Mevcudu beş yüz neferden 
ibaret bulunan mıntaka kuvveti 
Ayvalığın çok girintili ve çıkıntılı 
olan sahillerini esasen tamamiyle 
setre ve müdafaaya imkan bula
madığı için, ihraç mıntakasındaki 
ufak müfrezeler, ilk müsademe. 
lerini arslan gibi yapmışlardı ve 
yavaş yavaş, düşmanın ileri hare. 
ketine mani olmak üzere evvelce 
zeytinlikler içinde hazırlanılan 

siperlere çekilmeğe başlamışlardı. 
Ayvalık rumlannın dilekleri ye

rine gelmişti. Ayaklanmışlar, ka. 
raya çıkan askeri karşılamışlar 

ve kılavuzluğa başlamışlardı . Bu. 
rası da salgına uğramıştı nihayet. 
Kaymakam bir kısım memurlarla 
(Gümeç) c çekilmiş, bir kısım me. 
murlar da Ayvalıkta kalmışlardı. 
Bu sırada, hain damat Feridin ka
binesi, Burhaniyeye çekilen kaza 
kaymakamlığına telgrafla şu em. 
ri vermişti: 

"Hükumet Yunanistanla hali 
harpte olmachğı için işgali vakıa. 
ya karşı mademki fillen de pro
testo edildi. Artık müsademeden 
tevakki olunması ve nezdinizdeki 
itilaf mümessillerinin vasıtasiyle 

işin ve ~ukuku ahalinin temin e· 
•··--- •""' cıQ;n.ı:!J .111 Jlal 1.1..ıJ'-.;.;ı .. n : "a-

retinden gönderilmek üzere olan 
emre imtisalen geri çekilmesi 
meclisi vükela karariyle tebliğ o. 
lunur.,, 

Kaymakam, İstanbul hükumeti. 
nin bu işarını bildirdiği zaman, 
kumandan yine acı acı gülmüş. 
Ve şu cevabı vermişti: 

- Böyle bir emir alınmamıştır. 
Gelirse icabı düşünülür. 

A yva.lı.ğın işgali haberi, Edre-
mıtı kara bir musibet bu

lutu gibi sarmış ve münevverleri. 
ni yıldırımla vurulmuş gibi sars
mıştı. Fakat, Ayvalık rnıntaka ku
mandanı Ali beyin, maiyetindeki 
kuvvetlerle, işgal sahasını» genis. 
letmck istiyen düşman kuvvetl;. 
riyle müsademeye atıldığı ve sa
bık Edremit kaymakamı Hamdi 
beyin de, civar köylerd~n topla. 
dığı fedakarlarla cephed•! boğuşan 
arslanlara katıldığı haberi de sız. 
lıyan gönüllleri, biraz olsun fe. 
rahlandırmıştı. Halas yolu arıyan 
gözler, muvaffakıyet hab~ri bekli
Yen kulaklar hep, Ayva lığın ya. 
rım saat şarkında bulunan Mura. 
deli koyünc, Ali beyin knrargahı. 
na dikilmiş ve çevrilmişti. O sı

rada, vaziyeti tetkik için Ayvaltk 
civarında bir tetkik seyahati ya. 
Pan Balıkesir mutasarrıfı Hilmi 
bey, avdetinde Edremite uğramış. 
kaymakamın evinde misafir kal
mıştı. 

Mutasnrnf bey, Edremitte de 
fırkacılık münazaa ve münakaşa. 
larının şiddetle hüküm sürdüğiinü 
bildiği için, ziyaretçilerine, mı:>m
lekete çöken musibetlerden u2ıın 
uzadıya bahsettikten ve tese11i 
Yollu bir çok sözler söyledikten 
sonra: 

- İş bir memleket davasıdır. 
İttihatçılık, itilafçılık gibi sıfat. 
lar, siyasi hayatta birer teşekkül 
etiketidir. Bunlar, meşgul olma. 
ğa değmez. Yurdun çocukları he. 
men elele verip birleşmeli, sözleş. 
meli ve üzerimize çöken bu fela
ketle-re mukavemet etmek için 
milli bir cephe teşkil etmeli. 

Zemininde, çok özlü nasihatler 
vermişti. Bu nasihatleriyle mahal. 
r h" 1 urriyet ve ftilafçılarını uyan-
dırmak istemişti. Nezaketle, fırka 

ihtiras ve milnazaalarını terket
melerini, İstanbul hükumetinin, 
hürrivet ve itilaf fırkası umumi 
merkezinin hainane tavsiyelerine, 
boş vaatlerine inanmamalarını an
latmıya çalışmıştı. Çünkü, muha
tapları arasında fırkacılık hırsiy
le, makamı hilafet ve saltanata 
hürmet ve merbutiyet daiyesiyle, 
işgali mütareke hükümlerinden 
görenler, işgal kuvvetlerini karşı. 
lamayı siyasi bir nezaket telakki 
edenlerin bulunduğunu öğrenmişti. 

M utasarrıf beyin bu yerinde 
sözleri, özlü öğütleri hazır 

bulunanlardan Niyazi Mahir ile 
Ruhi Naci adında iki genci coştur. 
muş ve Akçay sahil müfreze ku
mandanından birer senet vererek 
aldıkları mavzerlerle cepheye koş. 
turmuştu. O günün faal erliğini 
şehrin atıl beyliğine tercih eden 
bu iki yurt yavrusu, Ayvalığa bir 
saat mesafedeki Kerem köyünü 
bulmuşlar, Hamdi beyle buluş. 
muşlardı. Sarmaşıp koklaşmışlar
dı. Yarı keder ve yarı meserretten 
boşanan göz yaşlarını birbirine 
karıştırmışlardı. Tatlı bir yur~ 
sohbetine koyulmuşlardı. Hamdı 
bey, yurdun müdafaası için yapı. 
lanları, yapılacakları heyecanla 
anlatıyor, anlatıyordu ve: 

- Ah çocuklar, diyordu. Şu ku. 
mandan Ali bey ne mert bir insan 
bilseniz. Ne yüksek ruhlu bir 

-· 

cepheye ... 
Bir aralık, Hamdi bey heye. 

candan kızaran alnını kırıştırmış.. 
tı ve gözlerini de kırpıştırarak 

sormuştu: 

- Unuttum yahu, hani sizm 
bölüğünüz ya? .. 

Bu sual karşısında iki genç kı. 
zarmış ve şaşalamışlardı. Verile. 
cek cevabı birbirlerine sorar gibi 
bakışmışlardı. Hamdi bey vaziye
ti kavramıştı. Muhataplarının ce. 
vap vermelerine meydan bırak. 
mamıştı. Manalı bir tebessümle: 

- Korkarım ki, demişti. Koca 
Edremitten iki kişi geldiniz. Hay. 
di doğru Edremite. Ben de önü
müzdeki salı günü gelirim. Siz o 
güne kadar zemini hazırlayın, fL 
kirleri aydınlatın. Edremitten bö. 
lük, tabur değil, bir alay çıkara
lım. Ben şimdi, Muradelindeki 
mıntaka karargahına, kumandan 
ve Pelit köylü Mehmet beylerle 
eörüşmeğc gideceğim. 

(Devamı var) 

Arkadaşile Derse Çahşırken ... 
Her sene, bu imtihan me,·si

minde gençlerin başına türlü 
tiirlii i~lcr gelebilir. Kimisi iyi<'e 
öğrenmiş olduğuna kanaat getiTdi
ği halde, imtihan neticesinde 
- tabii, haksız olarak - iyi bir 
not alamaz. Kimisine de - aksi. 
ne - tali yardım eder de, iyi not 
almasına kendisi de şaşat' ... 

Fakat, Üskiidar tarafından mek. 
tup gönderen g~n~ oku~·ucu~u~uı1, 
bu seneki imtıhan mev<;ımındc 
hasına gelen j gihisini belki ~iç 
duymamıssınızdır... Okurken gııl
mi)·eceği~ize söz v~r.ir~eniz. bu 
gencin başına gelen ışı sıze de an. 
latacaj'ım: 

Bu mektepli gene. bir baynn ar
kadaşh·le birlikte derse çalışırken 
- kendisinin de mektubunda yaz. 
dığı ı:!ibi, affedersiniz - karnı~
dan bir tııkım sc!.ler eıkını!? ... D•l
lcrini 0ynatınadan. karınlarınclan 
ses cık~rarak konusım ,•antrilog
lar ~skidenberi işitilir ama, genç 
okuvucumuzun - hayan arkatla. 
şiy)~ derse calısırkcn - karn~~ı
dan cıkan sesler o cinsten degıl, 
kendisi hiç istemeden cıkmış. H.~ın 
de uzaktan işitilecek kadar yuk. 
sek !lerdeden ... 

Okuyucumuz hunun iizerine kı. 
zıt ka~ rengin~ girdiğini yazı~?r. 
Fakat biraz sonra izah edecegnn 
gihi. onun daha ön<'eden kızarıııı~ 
olduğu şiinhesizclir. Karnından ses 
çıkınca. olsa olsa yii:ıo:iiniin kırnn
zılıi?ı biraz artmış olaraktır. 

Bayan arkada-;ı, onun yiiziiniiıı 
kızarmasına dah·a önceden dikkat 
ettiği şiiphesiz olmakla beraber 
- ~enç kızlar insafsız olur - o 
acaip sesleri isitin<'e. ıriilmeğe haş. 
lamış ... Bereket versin ki. o ses. 
1~~~.~n daha acaip bir ses, öğle dii. 
dııj!ııniin l'anav:ır sesi fam o c:ır:ı. 
da ötntiis. 7.a\·allı ~ene; hunu fırsat 
tntll .. ak dersi hırHkmıs. onu hırak
mak hir sPy derli. bayan arkaılaşı 
da bırakarak <'tkmış gitmiş ... 

Şimdi hu illete bir care arıyor! 
Halbuki, gene okuyucumuzun 

anlattığı hal bir illet değil. hemen 
hemen tabii hir şeydir. Vfıkıa her 
delikanlı hayan arkadasiylc derse 
<'alısırkcn, mutlaka karnı gurul. 
dama7.. Fakat sempatik sinirleri 
c;abuk ınilt~ssir olan - vahııt 
ba~·an arkadasiYle birlikte 'dersr. 

1 " • ca ışmayı sempatik sinirlerini faz-
la müteessir edecek kadar devam 

ettiren - delikanlının kamında 
gurultular peyda olma~ı da bir il. 
Jet sayılamaz. 

Bu sempatik sinirlerinin ne ol. 
duklarını elbette bilirsiniz. Vücu
diimiizde nebati hayat dediğimiz 
islere hakim onlardır. İnce damar. 
larınuzın genişleyip, sıkışmasına 
da onlar hiikmederler. Sempatik 
sinirlerinin en ziyade göze çarpan 
\'e zaten ilk defa keşfedilmiş olan 
işleri de o in<'e damarlan geniş. 
lctml"k işidir. Bunu keşfl"tmiş o. 
lan meşhur Klot Bl"rnar, kendisi. 
ne yazılan bir tebrik mektubuna 
ce\'abında: 

- Tebrikinizden sempatik si
nirlerim heyecana geldi, yüziim 
kızardı ... 

Di;re yazmı~tı ... Üsküdarlı genç 
okuyucumuz da bayan arkadaşiy. 
le derse çalışırken sempatik !liİnir. 
)eri heyecana gelmi~ olacak. İlkin 
;\'iiziiniin kızarmı~ olacağı şüphe. 

sizdir. }'akat o sırada önünde ay. 
na bulunmadığından bunun farkı
na \'aramamış. 

Sl"mpatik sinirleri mideye ve 
barsaklara da hiikmederlcr. · En 
yeni fikirlere göre, mide boznkhı. 
ğu da sempatik sinirlerinin he;\·e. 
cana gelmesi neti('esinden baska 
bir şey değildir. Bu ~eni fikri ~r. 
taya ~ıkaran ve kabul ettiren 
meshur doktor Supo bu genç mek. 
teplinin bayan arkadaşiyle derse 
çalışırken, karnının guruldadı~mı 
duymuş olsaydı, kendisinin fik. 
rini tasdik ettiren hu hadisPye 
pek memnun olurdu ... l\lahçupluk. 
tan yiiz kızarması. midenin bo7.ul. 
ması ve onun neticesi olarak kar. 
nın guruldaması hep sempatik si. 
nirlerinin he~·ecana gelmelerinin 
tesirleridir. Onun idndir ki bazı 
hekimler, a kı da mide bozuklui!u 
gibi sayarlar: Genclerde sempaÜk 
sinirleri daha cabuk heyecana gel
dii;rinden, aşık ~lanlard~n bir ço. 
ğunun ayni zamanda mideleri de 
bozulduğu için ... 

Demek ki, genç okuyucumu7un 
aradığı çare. pek basittir: Dersle. 
rine :rnlnız başına çalışmak... O 
zaman, yiizii kızarmaz. kamı !lll
ruldamaz. dersleri de zihninde da. 
ha iyi yerlesir. Mutlaka bir ba~·an 
arkadaşla birlikte çalışmak ister
se. karnı gs:ruldayınca, arkad,.şı. 
nın gülmesi\lo tahammül etmeli. 
dir.. · 
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Bir Çin Hikayesi 

1 mparator Chia - Ching ço. 
ğalan cariyeleri için yaz -

sarayında yeni pavyoniar inşa e
dilmesini emretti .. Hang • Chov'ya 
kereste temini için bir ınemur gön
derdi. Memur döndüğünde oranın 
valisi için yaptırılan aynalı köş

kün ufak bir' modelini de gem
mişti.. 

Vali bu modeli göndermeklı! 

beraber yeni yaptırılacak pavyo'1-
lar için en mahir ve en zeki sa. 
natkarlarını da göndernııştı. 

Model Majestenin huzurunda 
baş harem ağası tarafından açıldı. 
Bu, enfes bir şeydi. Köşkün saçak
ları camdan, sütunları kıristalden
di. Duvarları ise ziyayı renk re.ak 
üzerinde aksettiren küçük ayna. 
]arla işlenmişti. Ortada fildişinden 
bir yatak vardı. 

lmparator bunu büyük bir hazla 
seyretti, çok beğendi. Ve sanat
karları görmek istedi. 

Biraz sonra hususi saray elbise
leri içinde Wang - Sen ve zevcesi 
göründü. imparatorun önünde diz 
çökerek başlarını yere değdirdiler .. 
Her ikisi de semanın oglıı "lmpa
ratorun,, önünde heyecandan titri. 
yorlardı. Sanatkar kadının fevkala
de güzelliği, bilhassa beyaz teni im. 
paratora çok tesir etti. Ve ona ba
şını kaldırmasını söyledi. Siyah göz
lerini çerçeveliyen uzun kirpikleri, 
parlak kuzguni saçları, alev gibi 
yanan yanakları imparatoru mest 
etti. Bu güzellik, sarayındaki genç 
kadınlarda asla mevcut değildi.. 
imparator gülerek isimini sordu. 

Genç kadın - Tung Majeste .. 
Diye mahcup ve titrek bir sesle ce. 
vap verdi. 

- K'.Ju?-s:anadAnhıu-.i avlis_inh_?. 
- Dört senedenberi Majeste .. 
- B'l;l modeli yaparken zevcini-

ze yardım ettiniz mi?. 
- eZvcim duvar işlemelerini, 

sütunları yaptı. Ben d~ iç kısım
lardaki tahta oymaları yaptım. 

- Her ikiniz de hakikaten ll'a
hir birer sanatkarsınız. Sizi sara. 
yımda himaye edeceğim .. 

Ve Wang - Sen'in saray sanat
karları arasında bir yer al

masını, zevcesinin de saray kadın. 
ları arasında baş cariye olarak ta
nınmasını emretti.. Tung zevcin
den ayrılmış oluyordu. Her zcıınan 
da görmek mümkün d"!ğılclı. Bu o
nu müteessir etti ve epey düşün
dürdü. 

Bir gün imparatorun huzuruna 
çıktı. Onun iyi kalbli, kibar \'e na
zik olduğunu biliyordu. "Zevcini 
görmek fatediğinı,, söyledi. 

lmparator güldü. Ve ''bir sene 
daha bekleyiniz. Sizi elbetti! yur
dunuza göndereceğim,. dedi. 
Kadın başını eğdi ve bir, şey 

söyliyemedi. 
O günden sonra imparator Tun

gu sık sık çağırıyor ve uzun zaman 
odasında alıkoyuyordu. 

Bir gün imparator çok heyecan. 

lı idi. O gün Tung açık erguvan 

renkli ipek kimonosu içinde bir 

zambak kadar ınce ve güzeldi. Im
parator daha fazla dayanamıyarak 

ellerini tuttu. Kadın ürkek bir ta

vırla geri çekildi. Fa!<at bu çelik 

kollardan kendisini kurtaramadı. 
Göz yaşları içinde yalvardı. 

- "Majeste .. Sarayınızda emri
nize amade binlerce güzel kızları. 
nız varken niçin beni zevcelik fazi
letimden ayırıyorsunuz? ... ,, 

Bu sözler imparatora çok dokun
du. Ve gitmesine müsaade etti.. 

Fakat o artık imparatorun baş 
cariyesi glmuştu. 

Saraydaki diğer kadınlar çok 
geçmeden bunu öğrendiler .. Ve im
paratoru kendine bağlıyan bu fev. 
kattabii cazibenin karşısınd:ı ken
di acizliklerini acı duyarak hisset
tiler: Ona içlerinde sarsılmaz bir 
kin beslediler. Ve onu düşürecek 
en alçakça yalanlara başvurdular .. 

lmparator bunlara asla kulak as. 

mıyor ve Tungu gi.in geçtikçe daha 
haris bir aşkla seviyo.rdu .. 

Diğer tarafüın Wang bu uzun 
ayrılıkta kendini bi.ısbütün yalnız 

hissediyor ve gittıkçe 111clankolik 
oluyordu. 

Bazan gülüyor, bazan saatlerce 
ağlıyor ve günlerce bir yerde otu. 
rarak derin düşüncelerle kendini 
kaybediyordu. Arkadaşları da onu 
artık kendi haline bırakmı~lardı. 

O, zevcesini gorebilmck için baş 
harem ağasına yalvarıyor, fakat bu 
bir türlü mi'ımkün olamıyordu .. 

Bir gün Imparatoru saraydan 
çıkarken gördü. Koşarak ayakları
na kapandı ve karısının serbest bı
rakılması için yalvardı. lmparator 
sadece güldü ve: 

"- Zevceniz gayet mah ir bir sa
natkardır. Imparatoriçe uzun za
man onu sarayında alıkoyacak. 

Valnu: kaldıiıınızı biliyorum, bu
nun için size sarayımda hususi bir 
daire vereceğim. Burada bir çok 
genç kı::.lar sizi eğlendirecek. Siz 
de böylece yalnızlığınızı unutmu~ 

olursunuz ... ,, 
Wang karısına asla sadakatsizlik 

göstermemişti. Bu vaziyet ona çok 
tesir etti. Ve ruhi hasta!ığı arttı. 

Günlerce karısının ismini savıkl::ı
dı, durdu. 
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BULMACA 
Dünkü hulma('amızın 

halledilmiş şekli 

KUGÜ~KÜ BULMACA 

ı 2 3 4 o 8 1 " 9 \O 

1 .-
1 1 1 • =•_J-

-ı-ı-• 1 1 1 1 
1 ,. 1 1 1 ı•ı--_,., 

1 1 1 ••ı -ı-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 j • 1 1 1 1 

- . 1 • 1 1 1 1 

1 1 • 1 1 1 I• 
1 • 1 ı•ı 1 ı •ı ~ 

SOLDAN SACA VE 

YUKARDAN A~AGI: 

1 - Türkçe Lir !ikir gazetesi - Bir za-
mir. 

2 - Buutlar - Bir hayvan - Atılır. 
3 - Atta bulunur - Susan. 
4 - Köpek - Rahip • Bir hart 

5 - Bir sesli har! - Sucu - İçilir. 
6 - İlk iki harf yerlerini değişirse bır 

memleket olur. 
7 - Atmaktan emir - Bir tatlı. 
8 - Bir harf - Kurum - Ruhça 
9 - Atın yediği - Ahret yolu. 

10 - Yayla atılır - Bir işaret zami
ri - Arı. - Bir zamir. 

lmparalor bunu işitt~i zam&ı 

Wang'in rütbesini yülseltere} 
20,000 altın maaşla c<!nu)a g\in. 
derdi .. Cariyelerden birı de onun
la beraber gitmişti..,, 

Wang kendisine zevce olmalt is
ti) en bu kıza teessürle baktı. 

"-Karım bana ihanet etse dahi 
ben sadakatsizlik gosteremem,, dl)' 
teklifini kabul etmı:!di. Ve ona 
3,000 altın vererek ailesine gönder
di. V c kendisi gizlice saraya girdi. 

Harem ağasına geldığini karısı. 
na haber vermesi için bir çok al
tınlar verdi. lki gi.ın c;onra Wang::ı 
karısından bir mektup geldi. Tung, 
"zevcine daima sadık kaldığını 

ve kısa bir zamanda t.:?krar kavu
saçlarını,, yazıyordu. 

Haber Wangı çok sevindirdi. 
Ve büyiik günün gelmesini 

bekledi .. Bu muddet uırfmda ha
rem ağasiyle çay salonlarında vak
tini geçiriyor ve sarayda olan es
rarengiz hikayeleri dinliyordu .. 

Nihay!:t beklenilen s<ıade~ günü 
5eldi. Harem ağasına göliin kena. 
rındaki çay salonuncia olduğunu 
söyledi. Ve zevcesini beklcmiye 
başladı .. iki saat sonra haremağası 
J{cldi .. Wang heyecan ve merakla 
sordu: 

- "Zevcem nerede? .. ;, 

- Sakin ol dostum! .. Biliyorsun 
ki zevcen Majestenin yüksele tevec 

cühtinü kazanmıştı. Hergün, her ge· 

ce beraber oturuyorlar. Ve eğleni

yorlnrdı. Jmparator onu bir daki. 

ka bile yanından ayırmı) ordu .. Bir 

gece imparatoru cariyelerden biri 

ile kendi dairesinde gördü .. Bu ca
riye onun en buyuk di.i!imanı idi .. 

lşte bu gece büytlk b:r hadise ol

du .. gece bekçisi saray kapılarında 

birinin açık olduğunu görerek te. 

Ja.şa duşmüştü .. Gece yarısı uyku

mun arasında bir gürüılıi işittim 

ve bunun açık kalan bir pencere

den gelen bir ses olduğunu zanne. 

derek tekrar uykuya daldım .. Fa

kat sonra yardım istiyen bir kadın 

sesi işitim. Hemen yanımdakileri 

uyandırarak etrafa koşuştuk .. 

Açık olan pencerenin sizin zev

cenizin yatak odasının penceresi ol 

duğ\ınu gördi.ik. 

Ve içeri girdik.. Yatak bozul

muştu. Saç iğneleri ve tcrliklgri 
bir tarafa atılmıştı. Bir iğne de ta

rasada bulundu. 

Hemen Majesteye koştum. Ve 
vakayı anlattım. Imparator, 

onu arayıp bulmamızı emretti. :Oır 

müddet sonra Tai • Yeh gölü üze

rinde kırmızı bir tülün yiızdüğünü 

gördük. imparator bunu gördiığu 

zaman zevcenizin olduğunu soy
ledi. . .... , 

Göl, uzun zaman arandı. Fakat 
hiç bir şey bulunamad•... Wang 
buraya kadar sabır ve· heyecanla 
dinlemişti. Fakat hikayenin acıklı 
sonu onu büyük bir yeise sürükle
di. Ve zavallı, bir anda .;ıldrrclı. 
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( Yurtta Hatay için Şenlikler 
..) 

lngiltere, Varşova Ve 
Paris Sıkı Şekilde 
lştirede Bulunuyor 

NEDEN 
Kabahatli 
Aranıyor? 

, (Bası 1 incitlc) 

(Başı 1 incide) larda alınan askeri mahiyette ted -

olmıyan, Almanyanın iklısadi yapı. 

sına mütemadiyen aykırı düşen, coğ
rafya imkanlarını inkar eden bir po
litika hüküm sürmektedir. 

Le Tcmps gazetesi bu münase - birler hakkında resmi malumat js. Bu politikanın mesnedi "HARP 
TEHDİDİ" dir. Fakat bu harp teh -betle diyor ki: tenecektir. 

• didi temelden mahrumdur. 1914 se -
Lort Halifaxın nutku hakkında nesinde harbe giren Almanya 1871 

tefsirlerde bulunan Times gazetesi denberi harbe hazırlanmıştı. Galip 
ezcümle şöyle yazmaktadır: bir devletti. Ona rağmen 1918 teş • 

"Bonnet Almanya hükumetine 
diplomasi yolu ile Fransanın vaziye
tini sarahatle bildirmek için en mü
nasip zamanı intihap etmiştir. Fran. 
sa akdettiği itilaflar mucibince giriş. 
tiği taahhütleri ifa etmeğe azmetmiş 
bulunmaktadır. İngilterenin vaziyeti 
de aynidir. 

Bonnetin sözleri beynelmilel va. 
ziyetin inkişafları için büyük bir e -
hemmiyeti haiz ve geçen senenin so
nunda imza edilen Fransız - Alman 
beyannamesinin metnine ve ruhuna 
tamamiyle uygundur. 

Bu beyannamede beynelmilel va
ziyette ciddi bir gerginlik husule gel. 
diği takdirde iki hükumet arasında 
noktai nazar teatisi yapılması derpiş 
edildiği hatırlardadır. 

Fransa hükumeti, İngiltere gibi 

"Büyük harptenberi bir nutkun rinisanisinin önüne geçememişti. 
matbuat tarafından bu kadar kuv · O zaman askeri daha iyi talim 
vetli bir ittifakla kabul edilmesi ilk görmüştü. 
defa olarak görülüyor. Bu hal İngi - o zaman ham maddesi daha çok
liz milletinin, katlandığı bütün fe . tu. 
dakarlıklara rağmen, hükumetçe gi. o zaman altın stoku daha boldu. 
rişilen taahhütlerin ifası hususunda o zaman insanları daha çok harp 
ne kadar azimkar davrandığını gös. şevkini yaşıyorlardı. 
teriyor. Çünkü mevzuubahsolan O zaman gıda daha fazla idi. 
Danzigteki hürriyetler değil Polon- Ö zaman kendisine ham madde 
yanın ve daha bazı devletlerin istik- temin eden kaynaklar daha mebzul. 
talidir. Hitlerin Danzigteki emelleri dü. 
ırki değil sevkülceyşidir. Almanya B ugün Almanya mağlup bir har. 

bin eserleri ile yeni harpten 
bahsetmektedir. 

bir ihtilafa sebebiyet vermediği tak
dirde ortaya bir ihtilaf çıkmıyacağı 

bütün alakadar devletlerce malUın • 
dur. Fransanın da Danzig statükosunu 

Hatay mebrıslan, Mecli.in lai.h ktn _J•v• • _ degwiştirmek üzere bir taraflı olarak 

--,-----=--------------""-"_cnı_:ıgı tan~ı toplantula.. 

Almanya, İngiliz milletinin Av-

Harp tehdidi, Avusturya, Südet, 
Çekoslovakya hadiselerinde nihayet 
falsosunu meydana veren bir blöf -
ten daha ileri gidemediği için bugün 
müsbet bir politikanın istinat nok
tası vazüesini göremez. 

• ~ yapılacak bir teşebbüse veya Şarki 

Mogolistan Mançuko-. l1 ta:.:S~a!~~!~7.h:~1~:1!~: il ~::~p::~a~;:u~~s~~:e~=:-:1~~:: 
maha göstermiyeceğini Almanya se. 

sile şehrimizde büyük bir şen- 1 firine hatırlatmayı sulh için faydalı 

mek olduğunu takdir eden do- Paristeki sefiri tarafından keyf; 

rupayı askeri tahakkümü altına al -

mağa teşebbüs edecek olan her dev
lete mukavemet etmek için tek bir 
adam gibi silaha sarılacağını bilme
lidir." 

< • 
Varşova, 3 (A. A.) - Milli Birlik Hududunda Şl.ddetlı• lik yapılmıştır. Hatayın ne de- addetmiştir. • 

ğu bölgesinin en doğusundaki yetten haberdar edilen Almanya hü-

8 • ç Kan ili halkı, bu milli muvaf- kumeti Fransa ile İngilterenin Po _ partisinin kurmay reisi albay W enda 

ır arpışma Old fakiyeti bugün pek coşkun bir lonyaya karşı giriştikleri taahhütle- söylediği bir nutukta ezcümle de _ 

U sevin .. k.inde kutlulamış ve bu , rin kati ve sarih olduğundan ve bu miştir ki: 

Daima blöfle kuvvet arasındaki 
mesafeyi hesap etmek lazımdır. Bu 
mesaleyi iyi hesap et~yenler 1yı 
politika yapmıyorlar, demektir. Esa
sen harp korkusunu devamlı bir si
yasete ciddi olarak mesnet yapmı -
ya imkan yoktur. Hakiki kuvvetle -
rin üadesi olan harp tehdidi politi
kası nihayet geçici bir hal olan har. 
bi idealize edebilir. 

( vesile ile ruhunun şid olması· t hh' h' h · 1 Başı 1 incide) aa titlerin mi acette tamamıy e ı "Danzig üzerindeki haklarımıza 
2 ~ngiliz tacirlerine başlan kil~eğe mecbur kalmıştır. Bugün öğ. nı dilediği Büyük Ata'sının a- . yerin~ ge~irileceklerinden haberi ol- zarar verilmesini asla kabul etmi -

mış olan ışlerini siıratle tasf' - le uzeri bu defa Futsine bir ihraç ya. dını anarak milleti için her fe- madıgını ıddia edemez. Bonnet Al • 1 hi b' . 
emir verilecektir. ıye ıçın pılmış, çıkanlar tamamen imha edil- dakirbtı sözönüne alan Milli maya sefiriyle pek nazik, ayni za _ yeceğiz. Bize ait 0 an ç ır şeyı 

3 - Bütün İngiliz tacirleri J miştir. Şefimiz inönüye ve mukaddes manda pek kati bir üade ile konuş - terketmiyeceğiz." 
ponı 1 ik 

a - A ·1ı • J ordumuza sanılmaz baihhkla- muştur." -----<ı----
ar a tısadi ve mali ·· merı a gazetuıne göre 

lerini keseceklerdir. munasebet. Nevyork, 3 (A. A.) - Fuçeudaki rını ve sevgilerini bir defa daha Danzigte tahkimat artıyor Bankalar Baremi 
de Kabul Edildi 

Halbuki bir devletin hayatı harp 
avantürüne göre değil, milletin inki
şaf şartlarına, refah seviyesine göre 
hesap edilir, ona göre bir yol tutu -
Iur. 

4 B A 'k teyit eylemiştir. · h" . - eyaz Ruslar imtiya b"I merı an misyonunun Japon tay _ Danzigte zahiri bir sükunet u -
ıesınden dışarı çıkarılacak!~ 0 

• y~re1eri tarafından bombardıman e. Artvinde kum sürmektedir. Fakat Almanlar 
5 - Gönüllü İngiliz ask 

1 
ır: dılmesinden bahseden Nevyork He _ Artvin, 3 (A.A.) - Hatayın faaliyetlerine devam ediyor, buraya 

llJs ~ür mua;IHIJ N zan er~ ~aldd'1':'..!Tribimek' d ığuazetesi bunu ~-diye Anavatana kavuşması dün bu- silah ve mühimmat gönderiyor, 
emrıne verilecektir. a ar uza o da Zlllm hava cam. rada, Halk.evi önünde ve bütün \ gençler askeri hareki.ta alıştırılıyor, 

Hankeudan ıelen ecnebi! • bazlan" tarafından yapılan bir çok halkın lştirakile yapılan büyük şehre blklm bir takım tepeler nazi-
.Ji.Jlleri malblt Sifttr=bever. kaba hareketlere ilaveten yeni bir bir törenle kutlandı. istiklal ler tarafmdan tahltim olunuyor. Fa-
TeYfıtar oldwuua içi:"". kul • '" haTeltet olarak tttlikki etmekttf ve marşı ile açılan bu törende söz kat nuller yalnız p-.lia kuvvetlerini 

tulan 4500 Japon ıubay ev tu. !U suali sormaktadır· söyliyen hatipler bu milli· da· organize etWderinl. pyri melJl'U ,,._ 
mahf H Ye neferi .. · · fh ya istisnai mahiyette hiç bir -y yap-

uzen ankeuya - Hull m r b b h A •t vamızın geçirdiği çebn sa a- s-
•1 . ve oradan . . ese a u sa a n a ~ madıklarını bildiriyorlar. 
.. ponyaya sevkedil · ı ....a· ıle bır t ı f ları ve bugün elde edilmiş olan 
Çin . .. mııı e ..... ır. e e on görüşmesi yaptığı tak- Dig~ er taraftan Danzig aaym bir 

AJansına gore dün .. ğled dird artık neticenin büyük değerini anlat- J 

tonra Uençeu civan~a 
200 

° J en h k: tekerrür etmiyeceği mu- rnışlardır. emirname neşretmiştir. Bu emirna-
ukeri çıkmışsa da 50 ölü apon a ak olan bu tahkirlere niçin ni _ Bu vesile ile kalbleri bir de· 

1 

meye göre, Ziraat ve metalürji işçi-
"sk" .. vererek hayet ·1 . 1 . . b' k A • ·ı pu urtulınfüzlerdır' . Akşama d ır... verı mıyor? Hele bı'r Amen· - f d h Eh dA Ş f t u"lı 1 erının ır ısmı, ayanın emrı ı e, 

7 0
6

• k a a a e ı e e evecc . 
Fuçeu'nun cenubuna diğer bir gru; d~n .~inasına herhangi bir bomba eden Artvin halkı Milli Şef 1- "gayri muayyen bir müddet için, 
çıkmış, fakat 110 ölü bırakarak d'lşs~n, kurşun yağdıracağımızı ken- nönüye ve Refik Saydam hiikô· 1 hususi ehemmiyette müstacel bazı 

çe - 1 erıne bildirmeliy'ız." 1 ·t işlerin yapılması için" seferber olu-metine sonsuz şükran arını ı a-

l nabilecektir. Bu emirname, bu su · 

Hindi41ini 
100,000 Ki§ilik 

Bir Ordu 
Çıkaracak p . 

arıs, 3 (A.A.) - Fevkal·d 
· 1 'hd a c re. 

sun. er ı as. eden Hindiçini"nin iktı-
udi ve malı menfaatleri h kk 
B "k K a ında 

uyu onsey mi.ızakerelerini tasvi 
eden kararname yar 1 b· h ~ sa a resmı 
ıazetelerde intişar edecekt' 
.Jıu karar ·· ır. 

. ~us~e?11eke nazırının bir 
J'Ildanberı Hındıçınide .. d . 
ri1 k . vucu e getı-

en as en eser hakkınd b' 
b a ır rapor mer ut bulunmaktadır. 

Raporda, bir yıl zarfr:ıda ff d' 
Ql orduları mevcudun~ iki' 

1~ ~çi
ç~tıgı · . rnıshne 

' §lmdı yeni yerli k tala 
rm talim edılmekte bulund w 

1 
-

aeme stoklarının arttırıldi~gu, ma.l
kurşun fabrik gı ve bır 

asının yapılm k .. 
olduğu bildir'! k . a uzere 

ı me tedır. Yeni vem 
dern tayyareler satın alın . ?" 
mukaveleler imzalanm ması ıçın 

ış ve bin y 
tayyare çatısı vu <iürt yı.iz . .uz 
p edebilecek b' f b · . motor m

ır a rika ınşaat k 
rarlaştırılmıştır. 1 a-

Bir Hindi cini harp sa•ı . . k 
. . b : • ayıı urul-

Bmasıd ıçın bö~t1un tedbirı_,r alınmıştır un an y e seferberlik ;u._ · 

b
. •.•a.uından 
ır sene sonra Hindiçinı ~ft-

. hh . b. -.uuamen 
muce ez y~z . ın kişili.it bir ordu 

lıınir 

lımirde 
Dolunun 
Tahribatı 
' 3 (TAN Muhabirind ) 1 Kemal a . en -

.. .. p 18 havalisine ceviz bü "k· 
luğünde düşen d 1 yu 
halinde ya"- o u, kasırga ve sel l ı' 

smUr' muhtelif Dlah ll 
re bir milyon l' su e-
Bilh ~ ıralık zarar vermiştir. 1 

l 
assa baglar, harmanlar zeytin 

er ve meyv 1 f , - \ .. . a ar azla zarar görrnüs-
tur. Tahrıbatın hakiki mikt : 
edilmekted' ar tesbıt ır. 

-0--

Viyanada Yeniden 

Tevkifler y apeldı 
Viyana. 3 (A A ) p 1. . 1 . . - o ıs çıngene. 

er arası~~. yeniden tevkifat yap
mıştır. Buyuk bir kıstrlı Slovakyalı 1 
ve Burgenland'h olan bu çingeneler
den. dort yüzü Rossanlande hapisha
nesı ne sevkedilmiştir. Bunlardan bir 
km~ı ı:>a~han tahaşşüt kampına gön. 
derilmıştır. 

de eylemişlerdir. 
Bu merasimi müteakip, Hal- retle ayan meclisinin hizmetine alı-

kevi bahçesinde milli oyunlar nacak işçilerin Danzig arazısının 
· haricine götürülebileceğini de tasrih 

oynanmış, pehlivan preşlerı 
yapılmış, bu suretle Artvin bal- etmektedir. 
ıu bu mesut hadiseyi büvtik bir Danzigteki yabancı mahfiller. fı-
neşe içinde tesit eylemiştir. yan meclisinin alc!ığı bu tedbire bü· 

yük bir ehemmiyet atfetmektedir. 
Kellntte Danzig yabancı mahfillerinin fik-

Kelkit, 3 (A.A.) - Hayatın 

Anavatana kavuşması dolayısi
le günlerdenberi bayraklarla 
donanmış bulunan kazamızda 
dün binlerce halkın iştirakilc 

rine göre, ayan emri alacak işçiler, 
muhtemel istihkam inşaatında. si -
lah ve mühimmatın tahliyesinde ve 
nihayet Alman ordusunda ve gönül
lü kıtalarmda kullanılacaktır . 

Umumiyet itibariyle İngiliz ga -
zeteleri, Danzigte hafta tatili esna -
smda ihdas edilen tehlike ve telaş 

vaziyetinin, sinirleri tecrübe etmek 
ve alikadarlar üzerindeki aksülimeli 
ölçmek için Almanlar tarafından ya. 

bir merasim yapılmıştır. Bütün ı 
gün devam etmiş olan bu fü. 

rende, öileden sonra yapılan 
toplantı esnasında başta kay
makam ve belediye reisi oldu
ğu halde blr~ok hatipler söz a
larak bu milli başanyı kutla
mışlar ve halk büyüklerimize 
sonsuz bailılıklannı izhar ey
lemiştir. Bunu takiben de mil-

1 pılmış bir teşebbüs olduğunu yazı -

li oyunlar oynanmış, öğleden 
1 

sonraki toplantıda da cirit o- 1 1 
yunlan yapdmıstır. j 

Gece de, tören münasebetile 
burada toplanmış olan köylüle
rimiz irin Halkevi salonunda 
bir temsil verilmiştir. 

yorlar. 
Buna binaen gazeteler, Varşovanın 

gösterdiği azimli hareketten, Fransa 
nın eBrline yaptığı ihtardan ve Ingi
liz hükumetinin detaahbi.itlerine mut 
lak surette riayet edeceğini teyit ey
lemesinden dolayı fevkalade mem • 
nun gözükmektedirler. 

Taymis gazetesi yazıyor: "Thetis 11 

Tahkikat. 
Faciası 

Baılach 
1 İngilterenin ve Fransanm bu ~a-

l!iıl!!i!ii!!ii!!!!l!!ii!!!!!!!!!iiii!l!i!i!!!!!i!!!i!!!l!!i!!!!!iii!i!i!!~I yialan önündeki aksülimelinin dai-
Gir d F ma böyle olmıyacağı zannediliyorsa. 

esun a ındlk her türlü tereddüdü izale ettirmek 

Kırma Fabrikası küayet edecektir. 

(B~'ı 1 incide) 

sın da Şilrayı Devlet aaaıhklaruıa 
seçilmişlerdir. 

Görüfiilen diier iflcr 
Buaün Mecliste ceiaenin açılına. 

mm müteakip 1löa alan Dahiliye Ve
kili Faik Öztrak, evrakı varide ara. 
smda bulunan ve belediyelerce ya -
pılacak istimlake ait kanun layiha -
sının alakadar dahiliye, adliye ve 
maliye encümenlerinden seçilecek 
üçer azadan mürekkep bir muhtelit 
encümen tarafından tetkik edilmesi
ni istemiş ve kabul olunmuştur. 

Meclis, askeri ceza kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine. 
Türkiye _ Estonya ticaret ve Kliring 
anlaşmasının bazı pozisyonlarında 

yapılan değişiklik ile beynelmilel 
sıhhi mukavelenin bazı maddelerini 
değiştiren anlaşmanın tasdiklerine a. 
it kanun layihalarının da birinci 
müzakerelerini yaparak çarşamba 
günü toplanmak üzere içtimaa niha. 

yet vermiştir. 
Zeytincilik kanununa bir 

fıkra ekleniyor 
Aydın mebusu Nuri Köktepenin 

zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin a
şılanması hakkındaki 3273 sayılı 
kanunun 14 üncü maddesine bir fık
ra ilavesine dair teklifi Meclis ruz
namesi ne alınmıştır· 

Layiha esaslanna göre, zeytinlik
lere her çeşit hayvan sokulması ve 
zeytin sahalarında ağıl yapılması ya 
sak olacaktır. Ancak çift sürme ve 
nakliyatta kullanılan . hayvanata 
ağızlık takılması şartıyle mü _ 
saatle edilecektir. Arazisi işlen

meyip iman yalnız dip ve ağacına 
münhasır kalan dağ mintakaları 
zeytinliklerinde sahibinin muvafa
kati alınarak koyun, sığır ve beygir
lerin otlamasına zeytincilik müte
hassısları tarafından izin verilebile
cektir. Bu hükme riayet etmiyenler 
belediye veya köy ihtiyar heyetleri. 
zabıta memurları ve zeytin bakım 
teşkilatına dahil memurlar tarafın
dan tutulacak zabıtlarla 5 liradan 

Almanyanın bugünkü siyaseti bu 
yanlış temele dayanmaktadır. Al -
manya, coğrafi şartları içinde halkın 
tarihi inkişaf şartalrına göre ilerle- · 
miş zekası ile pekila mesut olabilir. 
Fakat t~h;..,+;.., 07•r1r11,., ~ ~~eanen 

kitle ancak badbaht olmıya mahkum 
olur. 

yakın zamanda gelenler anlatı -
yorlar: Dünyanın oldukça mü

reffeh bir memleketi olan Çekoslo -
vakyada, hatta Südetler mıntaka -
sında yumurta ve bir kaç gram yağ 
bulmak bugün hayal halini almıştır. 

Büyük bir açlık dalgası milyonla-
rın üstünde ıstırapla dolaşmaktadır. 
Bunun sebebi Almanyaya kolonileri. 
nin iade edilmiş olmaması değildir. 

Çünkü Kayzcrlik zamanında Alman
ya kolonilerinden ne büyük mikyasta 
ham madde alırdı, ne de geniş mik· 
yasta mamul madde sevkederdi. 
Almanya, Alman tekniğini, Alman 
zekasını hesaplı bir surette cihan pi
yasasına sevketmeği bilirdi. 

Bugün Almanyada bu açlık facia
Sl cereyan ederken yanıbaşında kü
çük Isviçrede tabiate uyg•ın bir istih
sal hayatı insanları mesut etmiye 
kafi gelmektedir. Halbuki Almany3, 
bugün elinde bulunan büyük iş kuv
vetlerini, memlekete servet getire
cek bir kudret halinde kullanmamak
tadır. Mesela binalan yıkmak, yeni
den yapmak, yeniden caddelere as
falt dökmek suretile bir kaç milyon 
halk, memlekete gelir getırmiyen bir 
boş faaliyet sahasına konmuştur. 
Bunlara ilave olarak bir milyondan 
fazla asker de silah altındadır. Bun
lann da faaliyeti memlekete hariçten 
iktısadl bir teşebbüsün girmesine im
kan vermemektedir. 

meydana. getırebılecektir. Bu ordu
nun muhım malzemesi mevcut 
her turliı ihtimale karşı koyabuCC:: 
vaziyettedir. 

.L?~dra, 3 CA.A.) - "Admiraly 
Dıvısıon,, mahkemesi bu saoah The
ti$ tahtelbahiri faciası tahkikatına 
başlamıştır. Muhakemenin asgari on 
beş gün devam edeceği söylenmek
tedir. 

Giresun 3 (A A ) Polonya nota verecek 
.. . ' · · - Karadeniz Danzigte Polonya mümessili bu-

bolgesı fındık t 
tineri birliği taraa;::1 sah§ koopera. lunan .Ş?daki mareşal Sınigly. Ridz 
ta olan fındık k d:" yaptınlmak- ve harıcıye nazırı Bek tarafından ay. 
melatma tören:""a abrikasnım te- n ayn kabul edilmiştir. Şodaki hu -

60 liraya kadar para cezasına mah
kum edileceklerdir. 

Böyle bir iktısat cihanı, tabii su
rette memleketi açlığa mahkum e
der. Bu tabiate ayky:-ı şartlar yüzün
dendir ki, ham madde ve gıda mad
desi olan memleketlerle olan müna
sebetinde bile ticari faaliyetini arttı
ramamaktadır. Nitekim bazı memle
ketler vardır ki, bugünkü Almanya 
ile ticaretlerini arttırmakta tereddüt 
göstermezler. Almanya da onların sa
tacağı maddelere muhtaçtır. Fakat 
bir türlil ticari teşebbüsü yüksele

memektedir Çünkü iktısadi konstrük 
siyonu buna imkan bırakmamakta-Butün bu teslihat ma~rafının ınüs. 

temleke tarafından temin edildiğini 

hatırlatarak buna mukabil yerlilere 

fedakirlıklariyle muvazi bir surette 

hak ve musavat verilmesi ltizumu 
nu kaydeylemektedir. 

Diğer tcihetten uzelo,, vapuru re. 
fakatinde bir kaç küçük gemi oldu

ğu halde yüzdürme işlerine başla
mak üzere •rhetis'in battığı mıntaka
) a müteveccihen Moeliarc Bay'dan 
hareket etmiştir. 

• Ordudıın da gelen sual salWyetler ve yeni talimat ile 
kalabalık. d~vetliler huzurunda ya. Danzige dönecek ve Lehistan namı_ 
pılmış.' bırlık umu mrnüdürü ile Or- na bir nota takdim edecektir. 
du, Zıraat Bankası müdtirti birliğin 
maksat ve gayeleri hakk d bl ' Notad~ serbest şehir statükosu -
nutuk ·· 1 . 1 d. ın a rer nun Danzıgin aakerleştirilmesini me-

soy emış er ır. tt' ~. h 1 ne ıgı atır atılacak ve son zaman. 

Siyam'uı Adı Değiıtl 
Bangkok, 3 (A.A.) - Başvekilet

ten verilen bir tebliğe göre, Siyam 1 

temmuz tarihinden itibaren resnıerı 

Tailand ismini ve Siyamular da Tai 

ismini alacaktır. 

dır. 

Bu hal tabii değildir. Bi? de bun:ı 
Göbelsle beraber "evet,, deriz. Fa
kat bu hali yaratan kendileridir. Baş
ka taraflarda ni~in kabahatli arama
lıdır. 
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öşk·· 

cak 
Almanyanın 

Seçeceği Yol Her Eve Lazım Olan 
Y EN J 

(Başı 5 incide) 

na hakim olmasıdır. Bu mesele
nin ortaya çkardığı gücli.ikler an
cak meselenin halli istendiği za
man hallolunabilir. Fakat alaka
dar memleketlerin mesul söz sa
hipleri. dost bir memleketten hır
sız, şantajcı kelimelerile bahseder 
ve İngiliz siyaseti hakkında dün
yanın her tarnfına neşrolunan if
tiralara devam ederse böyle bir 
mC!>elenin halline imkfın kalmaz. 

Cocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş· 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna· 
sında ve ders dışında aradığı bü

tün malumatı bulabilir. 

mektep talebesine aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektcp öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün· 
kü bil tün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malılmat ile zen· 
ginleştirilmiştir. 

Bursadaki Atatürk Köşük 

Bursa, (TAN) =- Belediye meclisi 
muhim bir içtima akdetmiştir. Bu iç. 
timuda, hükümetçe satın alınan elek
trik şirketinin belediyeye devri mı.1-
zakere edilmiştir. 

Meclis, mezkur paranın borç ve e
lektrik işlerinin hükumetten devra
lınmasını kabul etmiştir. 

Atatürkün köıkü müze olacak 

Belediye reisi Neşet Ki perin ver
diği izahata göre Şirket, htikümctçe 
585,824 liraya satın alınını~t•r. Bc•le
diyenin şirkete olan 120bin kusur lira 
borcu da satın alma miktarına ilave 
edilmiştir, yani belediyenin elektrik 
ışlerini Nafıa Vekaletinden devral
ması için 700 bin küsur lira ödemesi 
lazımdır. Bu para, Belediyeler Ban
kasından on beş yıllık bir istikrazla 
temin edilecektir. 

Bundan sonra M~clise, Bursalılar 
namına, elli imzalı bir takrir ver1l

miştir. Bu takrirle, Atatürkiin Çekir 

ge caddesindeki köşkünün son ika
metleri günlerindeki şekli ile bir in
kıJap müzesi olarak muhafazası ~ek. 
lif ediliyor ve bu hususta muddı f e· 
dakarlık icap ettiği takdirc!e bun~ 
Bursalıların asla esirgemiyeccklcrı 
bildiriliyordu. Takrir, ittıfakl.ı kabul 

olunmuştur. 

Burdurda iki Servet Menbaı 

Do umacılık ve Bakırcılık 
Burdur (TAN) - Muhitimizde ta ve bir yere gönderilmemektedir. 

halıcılıgın bırakılmış, gül) ağcılığın 200 do1'.'Jmacının aralarınd!l kur. 
son giınlerini yaşar vaziyette bulun- dukları kooperatif, iplik buhranı za· 
masına mukabil dokumacılık ve ba- manlarında daha ziyade iplik ticare
kırcılık ilerlemektedir. 1 tile meşgul olup iyi kazançlar. ten;in 

Omrü, Osmanlı devrinin boyunca etmiş ve buhran geçince asıl ışlerıy
uzayan Burdur dokumacılığı, bilha:.:. le iştigale başlamıştır. 
aa 934 yılından sonra, yeni bir isti- Burdurun koylerinde de 1500 .. tez. 
kamet almış ve inkişaf hulmuştur. gah dokuma yapmakla meşguldur. 

O yıl Istanbul piyasalarını kapla- Bakırcılık 

mış o!an Japon bezleri de alınarak. Şehrimizde bakırcılık ta çok iler-
tezgahlar ıslah edilmiş, japon bezle- lemiştir. Hususi çarşıda 40 ·- 50 ba
ri kalitesind~- de ninde_ve eninde lnr.rı .rplumuıld.ıınır M..-ı,;~- .:ı- ··
........ = uuırunmaga b::ı:şnrnnmı~ı.ıı. pılan bakır mamulatı sağlamlığını 

934 de şehrimiz içinde, tamamen kaybettiği ve fiyatlarda da rekabet 
e.ııki tarzda iki bin tezgah varken, olduğu cihetle Burdur bakırcıla· 
şimdi tezgah adedi 3200 iı geçmişfa l\t ~ 1 3 kadar olan sahada mus-
ve b d f 1 d . . rı, ug ay • 

unun yarı an az ası a yenı sıs- , . b 1 kt d 1 r te . .erı u ma a ır a . 
bte çevrılmiştir. Haftada 40 - 50 Evvelce misafirlerine gülyağı he-

n metre bez dokunma!da, bunun d" eden Burdurlular simdi bakır-
Y.u1zde yetmiş beşi Istanbula gündc-

1 
dıyeşık sefer tasları v~ ç.eşitli ev le. 

rı lll.ckt d" B" • h .. d 30 an ıoo e ır. ır tezga gun e - 11 vermektedirler. 
kuru k . d" ı vazın So ş azanç temın etmekte ır. l' . b l d 

n nylnrda b 'kt 20 ?S k _ ınyıt u un u 
ruş k u mı ar . - ~ u . . 

a adar duşmüşse de hem tüccar Burdurun ot bıtmıycn <;Iplak dağ-
hem iş · ' h · · ld çı bunun kka+ b" buh- larının bir maden azınesı o ugu 
ran old ğ muva. • ır D . ı· 

u unu du' ·· k . . . b k anlasılmaktadır Isparta ve enız ı m t şunerc ışını ıra • ,. · .. 
amış ır. istikametindeki Karaburun mevkıın-
Burdur dokunı,,h 1 . tl de beşer kilometrelik fasılalarla iki 

"Doku ıl """ı an umumıye c, . 1 şt 
mac ar birıı· .r.- b t b d ıı·nyit madeni bu unnıu ur. 

ı k 5ı,, ne mer u u- yer e . 
unma tadırlar. Tezg"h b . b" r- Bu lardan birinde açılan ocak ı~le. 
ğe ayda beş kuruş va .

1 
aşkına hır 1 ~t 20 25 ton kömür istihsal 

mukabil t k erı me te, una me e, - f b "k 
e arşın dok h b' ı·. . ed'ıl" Keçiburlu kükürt a rı asına 

kontrolünden c umc., ır ıgın ıp 
g çmeden satılmamak-

1 
yollanmaktadır. 

Niğde imar 4PICinı 
Tatbik Ediliyor 

Niğde (TAN) - Belediye imar 
planının tatbikıne başlarnışt' K 
d

. . ır. en-
ısıne ait olan çarşıdaki ada k 

yı yı -
tırmaktadı ... Bunu, pliının rn k er ez-
den muhite dogru tatbiki Yolund . 
timlaki lazım gelen diğer adala ıs

arın 

v~ 119 numaralı adanın vıkılınası ta
kıp edecektir. 

Et buhranı var 
Niğdede koyun eti 30 kuruşa sa

tılırken beledıyc 25 kuruş narh koy
muştur. Bundan sonra kasapların az 
ve zayıf koyun kestikleri gorülmi.ıs
tür. Ara sıra et hiç bulunmamakta
dır. 

Halkevi ve köylüler 
Halkevlilerden mürekkep bir ka

file, Yarhisar, Değirmenli ve Cav

darlı koylcrine gitmiştir. Buralarda 
koylü ile hasbihal edilmiş, hastalar 
muayene ve sıtmalılara kinin tevzi 
olunmuş, bazılarının memleket has
tanesine yatırılmaları temin. edil
miştir. Ziraat müdu·· ru·· k "" ı ·· ı . , oyu ere 
bılhassa pullugun ehemmiyetini iyi
ce anlatmıştır. 

Arazi ve s .. ·· d u yuzun en vukua gelen 
knvgalorın fenalığı hakkınd d . 

1 
a a na-

sıhat erde bulunulınuş ve k ·1 · ı . 
d.1 kl • o~ u erm 

ı c crı not edilmiştir. 

Bundan böyle cuma gtinlcri Hal
kevindc bir heyet bulunacak, köylü-

lzmirde Denizcilik 
Bayramı 

J . (TAN) _ Denizcilik Bayra-
zmır, ·-

mı bu sene Jzmirte tezahürat ve tur 
lü 'deniz eglenceleri ile kutlanmıştır. 
Sabahleyin Cümhuriyet meydanında 
geçit resmi yapılmıştır. 
O ~ leden sonra da Karşıyaknd:ı de· 

g · 1 uş ve çol: a-niz yarışları tertıp o unın · 
15.kalı geçmiştir. Müsabakalar ~·ul~, 
şarpi, fıla. Denizbank yelkenlıJerı, 
hususi vellhmliler arasında olmuştur. 

J • .. d ' knp Ayrıca yuzme. yağlı direiC, or e;c 
ma müsnbakaları da yapılmıştır. Da
vetliler Denizbankın tahsis etiği hu
susi biı'. vapurdan yarış~urı takip et
mişler, Karşıyaka sahilini doldur~n 
halk, müsabakaların heyecanını nı t
tırmıştır. Yarışlarda dere~e al~n~ara 
kıymetlihediyeler verilmış, ınuknfaf 
Mevkii Müstuhkem Kumandanı Ge
neral Rasim tarafından tevzi olun
mustur. 

Toplanhya Davet 
bcılktıı Jlmnostlk KIUbü Batk•nlıl;ın· 

dan: KHtbumilz asll Aza kongresi 5 Tem
muz Çnr~nmba gilnU s:ınt 18 de !evkalAde 
olarak içtima edeceğinden asli Azanın teş
rifleri rica olunur. 

RUZNAME: Ccmlycllcr Kanununa göre tanzim olu
nı:ın klup ııiz:ıınnamesının muzakcrcsı. 

lcrin mektup ve istidalarını bedava 
yazacak, diğer işlerine de yine para
sız rehberlik edecektir. · 

Meselenin diğer bir cephesi de 
vardır. Statiıkoların deği:;;memcsi 
icin tedbir almak kafi değildir. 

Sulh lehinde bir değişiklik ba
şarmak IUzımdır. Çünkü yaşıyan 

ve değişen dünyayı demir kafes 
içil"lde tutmağa imkan yoktur ve 
bu teşebbüs dünyanın başına an
cak felaket ııctirebilir. Onun ic;in 
değişen şartlara barış vasıtaları 
bulmak gereklesiyor. Onun icin 
Avrupalı milletlerin mflşterek 
medeniyetlerini unutarak tepe1en 
tırnağa kadar silahlandıkları bu 
sırada onlara Avrupa medeniyeti· 
nin birliifini hfltırlatmak lazımdır. 
Avrupa dimağları, hudut boyunca 

birle erek ~yni bilgi. ayni kültür 
sirayeti ile avni meseleleri tetkik 
ediyor. Büyiik ilim üstatlarının 
sanat ve edebiyat eserleri bütün 
milletlerin müsterek malıdır. Ve 
her yerdeki mütefekkirler en dos
tane şartlar dairesinde bilgi mü
badelesinde bulunmaktadırlar. 
Buna karsı Avrupa hakikaten ay
rılık ic;inde midir? sualini sorma
mağa imkan kalmıyor. Onun için 
bu_ııiın gibi yarını da düşünerek 

tedbir almak lazımdır. 

İngiliz siyaseti ikiz bir temelin ü

zerinde duruyor. Biri kuvvete mu

kavemet, diğeri dünyanın sulhü 

korumak yolundaki arzusunu ta

nımaktır. Başkalarının niyetinden 

kendi niyetimiz gibi emin olduğu· 

muz ve hepimizin yalnız sulh is

tediğimize inandığımız zaman, a
-çnt suyıuyorum, ougun aunyayı 

rahatsız eden her meseleyi konu

şabiliriz. Bu yeni hava içinde müs

temlekeler meselesini. ticaret ma
nia.larım, yaşamak sahası mesele

sini, silahları azaltma meselesini 

e her Avrupalıyı alakadar eden 

diğer meseleleri konuşabiliriz. 

F akat bugün karsılaşhğım ı: 
vaziyet bu degildir. Askcrı 

kuvvet tehdidi, bütiin dünyayı en
dişelere düşürmektedir. Biz de bu
na karşı, tecavüze karşı gclmiyc 
azmettiğimizi, kimsede şüphe bı
rakmamak için. bütün kuvvetimiz
le söylü •oruz. Bizden söz dei:{il, 
fiil bekledikleri ileri sürüliiyor. 
Bizim de istediğimiz budur. İki ta
raf da al ver siyasetini gayet a
meli bir tarzda kullanmalıdır. 

Yokı;a bir şey vermiyerek yalnrz 
teminat ile iktifa etmenin manASı 
yoktur. Bugi.in içinde yaşadığı

mız dünya. pek ilerivi görmiye im
kan vermiyor. Fakat tutmak is
tediğimiz yolun umumi istikame
tinden emin olmamız lazımdır. O 
halde emin olalım ki bizim ve baş
kalarının taziz ettiği şeyleri koru
mak, en nihayet bize h<'rbirimizin 
şahsi inancına ve hepimizin az
mine bağlıdır. 

-o--

Kong reye Davet 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklnrının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve l\L Zckeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

-/;TA"~/··Neş~~~@~~ . ı:;:vı·'. 
• . . . . ..•• : . ·i ~· !'f"'ıı." ··~ • ... - ,t \ •· ), • · • • : ' . • .. ~ . . ı . 
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Eser hakkında bir fikir edinmek 
ıstiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklooedinin kıvmetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

YcnJ Cocuk Ansiklopedisi broşQrlln
dcn bir tane gllndermenlzi ve mu
allimlere alt son flyatınw bildirme
nizi rica ederim. 

lsim: : : : : • • • 
Adres: : : : .: : : : : : : 

- A - , : ' - '! O • ·= )o.-• O .; :· f .... ,. ~ .. _, O T • O 1 ') '. '· 1 - O • ' 

Bir Şüpheli Ölüm \ ~ _________________ , 

Sındırgı, (TAN) - Demyanıkebir T. C. ZiRAAT BANKASI 
köyünde esrarlı görülen bir ölii.m va
kası olmuştur. Ahmet ismindeki köy 1 

lü, başka bir kadını metres tuttuğu 
için, 25 yaşındaki kansı Ayşe tara. 
fından dava edilmiş, 3 ay 15 gün hap 
se mahkum olmuştur. Ahmet üç, dört 
gün hapis yattıktan sonra Ayşe dnva· l 
sından feragat ettiği cihetle tahliye 1 
edilmiştir. Ayni akşam Ayşe ansızın ı 

ölmüştür. Zehirlendiği şüphr.si hasıl j 
olduğundan cesedinde otopsi yapıla-

1 
caktır. 

Yine Demyanıkebir köyünde, bir · 
koyun çanı meselesinden kavga eden 

1 

iki köylüden Halil, Ahmet oğlu Mt>h- ı 
met Kayayı tabanca ile yaralamıştır. ı 
ıvu .. -cı urı, :o ınn.-ıstı ııa!Jtaue:olne gönde-

rilmiştir. 

----o-- -
Arifiye Eğitmenler 

Kursunda Tedrisat Baş ladı 
Arifiye (TAN) - Eğitmenler kur

sunda bu seneki çalışmalara, eğit-ı 
menlerin her türlü malzemesini biz
zat hazırlıyarak kendi ellerile yap- 1 
tıklan asri binada ba~lanılmıştır. 

Kursa Bursadan 58, Boludan 60, Bi- ~ 
leciktcn 30 ve Kocneliden de 52 ki, 
ceman 200 eğitmen iştirak etmiştir. 
Kursta öğleden evvel kültür dersle
ri, öğleden sonra da ziraat dersleri 
verilmekte ve tatbikat yapılmaktn- ı 
dır. İpekbocckçiliği, arıcılık, cins ta
vuk yetiştirme işlerine hususi bir e- ı 
hemmiyet verilmekte, tavşan v~ gü
vercin de besletilmektedir. 

YENi NEŞRIY AT : 

Dünya Tarihi 
19l!l dan 1937 yılınıı kadar cereyan eden 

vukuat ve hfıdısntı gösteren bu eser, Gnlip 
Kemali Söylcmezoğlu tnrafından tercilme 
edilmiştir. Knnaat kiıtOphanesı tarafından 
çıksrılnn Ankara kütiıphanesi tarih 1'Cri
sinin 7 nclslnl teşkil etmektedir. 516 say
falık muhim bir eserdır. Fıatı 150 kurus-
tur. 

1 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türll Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zirant Rımkasındo kumbaralı \ ' C ihbnrsız tasarruf hesaplarında en 
az. 50 lirnsı lıulunanlara senede 4 defo çekilecek kur'a ile aıiai:ııdaki 

plana göre ikramiye dağıtılncnktır. -
4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 .. 2,000 

" 4 .. 250 .. 1,000 
" 40 .. 100 ,. 4,000 " 

IOO 0:1) 5,000 ' " " ., 
120 40 4,800 ' .. " .. 
160 ., :.!U .. 3,200 ,. 

Dih.""KAT: IIesnplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

diışıniyenlere ikrıımiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kurnlnr senede 4 defa, 1 Eyl(ıl, l Birincikiinun, 1 1\lort ve 1 Haziran 
tarihlerinde c(•ldlcccktir. 

• ANA - Çocuk Esirgeınr. Kurumu Gc~C'l '••••••Pı•••••••••••••••••••••' 
Mel"kczlncc çıkanlan bu • ylık aile dergı-
sinln 18 inci sayısı ouı.i ve nefis bır şekil-
de intişar ctnıışt.r. 

Vefa İdmınyurdu Riyasetinden: Klllb!ı

ınuziın senelik kongresi paznr gunil sııat 

10 du Şch:t.ndcbaşında Letafet apnrtımJ· 
nındnkl yurt merkezinde toplıınacağınd:ııı 

üyelerin teşrifleri rica olunur. 

BursadaA~;iPostane Devlet Denizyolları işlet e 
Bursa (TAN) - Burada asri bir u Mu··du··rıu··g"u·· ., ,,. 

postane inşası için Nafin Vekaleti mum 1 anları 
70 bin lira göndermiştir. lnsauta va· ••---~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kında başlanılacaktır. 

Adahır - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi G Temmuz 939 P<'r· 
şembc guntinden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhijı Leva:um 
Amirliği lstanbul Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Yaptırılacak yerli imaltıtı beş küçük beş büyük para kasasının 
14/ 7 /~39 cuma günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutarı 1550 lira ve ilk 1eminatı da 117 liradır. Ev
saf ve ~artnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 

:l - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga· 
Qata eski ithalat gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (4673) 

Eskiıehir Vilôyeti Daimi Encümeninden : 
İdarei hususiye için 239 ton sömi kok ve 50 ton soma linit 1 - 7 - 93!l 

tarihinden itibaren 24 - 7 - 939 tarihine müsadif pnzartesi günii saat 
14.30 kadar kapalı zarf usulile eksil tmeyc konmuştur. Teminatı mu
vakkate 550 lira 75 kuruştur. İhale yevmi mezkurda makamı vilayette 
toplanacak olan daimi encümen tar afındnn yapılacaktır. Sartnameyi 
görmek h>teycnlerin daimi encümen kalemine mtiracaatları lfızım-

dı~ (4762) 

mı~ı~ (4856) 

Sondai Barakası Y aptırdaca 
Yeşilköy Mınfaka Meteoroloii istasyonundan : 

15 ~- 7. - 939 tarih _cumartes~. gii~ü saat 10 da Yeşilköy mıntaka mele· 
oroloJl ıstasyonu bınasında lfa5.08" lira keşif bedeli olan Yeşilkoy 
mıntaka istasyonu için yapılacak sondaj barakası inşaatı açık eksilt
me~e konu:muştur. M~kavele eksiltme Bayındırlık işleri genel hu· 
susı ve fennı şartnamelerı proje keşif hulasası ile buna mi.iteferri diğer 
evrak dairede görülecektir. 

Muvakkat teminat "87,. liradır. 
İst~klilerin en az "1000,, liralık bu işe benzer iş yaptığına dair d t

rclerınden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Viliıyetinden ek
siltme tarihinden "8,. giin evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Tica-
ret Odası vesikaları ile gelmeleri. "4714. 
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1 Evınıze butun dunya haberlerını almak isterseniz 1 1 

1 

1 
= 
1 

ABA. 
ı Radyolarını Tercih Ediniz. 

MOTOSİKLETLERİ 
İktısadi, randımanlı ve fazla kullamşlı 

1 Sattı yeri: Beyoğlu istiklal Caddesi No. 34 

ARŞIMIDIS MÜESSESESi T. A. Ş. 
bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNİ 1 
=•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı ~ 
----------------------------=~':..::'•=ıı~ıı•ıııı•ıııı•ıııı•= 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan · 

.. V.E US ÇAM Kolonyası 
cıgerlerı zayıf ve sinirleri bozuk ol l . 
rir ve gönlünü açar. VENOS Ç' .ıı.Man arın kalbıne ferahlık ve-

J'l. KOLONYASI n f ·· ı·· 
bir sırdır. Taklidi . . . ın ormu u 

UMUMi DEPOSU • erı. onun yerını tutamaz. 
• Nureddın Evliyazade Al~t E I · ' a eza ve 

trıyat deposu, lstanbul 

Tercihen 
isteyiniz. 

·~S~a::m:s:u:n-;B:e~le=d~i=y=e-:R~iy~a~s~e~t:in-d:e-n--:~-----==:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ 1 
ı Istanbul !kinci Iflas Memurlu-

1 

- Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çar a b . .. ğundan: \ 

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI ve bilJ;assa UCUZLUGU 
ile PiYASAMIZDA büyük rağbet kazanan 

da Merd ırmağı ile koşu yeri arasında ya ılac!k m a şosesı ~uzergahın-
hammen keşi! bedeli 

60467 
lira 

99 
kur f k mezbaha ınşaatı mu- Müflis Bedros Şahinere a~t olup 1 

meye kon.ulmuştur. uş o un aoalı zarf usuliyle eksilt- Tasfiyesi~e ka~ar verihm ve satışa 1 
hazır bır vazıyete getirilen lstan-

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri1ec kt' bulda Trğcılarda Mercanda 9 No. lu 
B A E 

1939 model BİSİKLET ve hafif 
R 

3 
B . . e ır. 

- u ışe aıt şartname ve evrakı sair v mağazada mevcut kask~t vesaire açık 
A - Yapı eksiltme "artnam . e aşagıda yazılıdır. "' esı. arttırma suretile 6/7 /939 Perşembe 
B - Mukavele projesi. günü saat 10 da satılacagından isti. 

C - Bayındırlık işleri genel şartn . yenlerin mahallinde ha?:ır bulunma- ı 
MOTOSiKLETLER' 

D N f . amesı - a ıa yapı ışleri umumi f • ları ilan olunur. (8363) 
E - Fenni "artna ve ennı şartnamesi. 

"' me. 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli 1 ı 
G - Proje ve sair evrak. 11,,r. SUPH $ENSES & 

C - Ve D fıkrasındaki evrakta b k •v fdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 
kuruş mukabilinde bel d' h ~ aş a dıger evraklar taliplerine 302 Beyoğlu Yıldı., sineması karsısı Lek-

e ıye eyetı f · · ler aoarhman. Fakirleri' oar'l~l7. 
C ve D fıkrasındak' k ennıyesınce verilir. 

bilir. ı evra belediye heyeti fenniyesince tetkik edile- ' reı: 4302 

4 - Muvakkat teminat "k 
5 - Eksi1tme 2017 /939 ~ı ~a:ı 427~. lir~ 40 kuruştur. 

Samsun belediyesinde .. t arıhı~e rnus~dif Perşembe günü saat 15 de 
lacaktır. mu eşekkil belediye encümeni tarafından yapr-

En ıniiskiilpesend biniciyi 
bile memnun eder. 

Hakikt 

BAUER 
Mamulatını yalnız, 

Türkiye Umumi 
Vekili: 

Istanbu1, Beyoğlu 

İstiklal caddesi 
No. 30 - 34 

6 - Eksiltmeve iştirak . 
müteşekkil komisyo edebıhnek için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
ibraz etmesi ve · nu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesika 

ınşaahn devarn '"dd . . 
veya mimar vevahut f ı mu etınce dıplomalı bir mühendis 

ZAYİ: Ankara emniyet müdürlü
ğünden aldığım 12 - 2 - 939 gün ve 
529 sayılı tanınma karnem ile İs
tanbul emniyet müdürlüğünden ve
rilen 1 - 3 - 939 gün ve 1012 sayılı 
hüviyet varakamı zayi ettiğimden 
ve yenisini alaca(ı:.mdan diğerlerınin J 
hükmü olmadığını ilan ederim. 1 

ARŞIMİDİS MÜESSEŞESİ T.A $. 
bulabilirsiniz. Telefon: 44750/ 9 

- en rnemu . t'h yıth olduğuna dair s i h 
1
. ru ıs ı damı ve Ticaret Odasından ka-

. . ene a ıye vesik 'b 
sının 4 üncü rnaddesind k" a ı raz ve yapı eksiltme şartname-

7 - Tek1if mekt l e ı vasıflan haiz olması şarttır. 
b l d

. up arı yukarda ya 1 .. c e ıye encümen ri . zı 1 gun ve saatten bir saat evvvel 
yasetıne rnakb k .. 

8 - Kapalı zarfl h" uz mu abılınde verilecektir. 
b arın ızalarında t kl"f 

u zarfların tevdiinde v e ı mektuplarının yazılışında ve 
k 

e posta ile g·· d .1 · 
anunun 32 33 34 ü .. on erı mesinde taliplerin 2490 s lı 

1 . ' ' ncu maddeleri b · 
erme harfiyen riayet eylemeleri .~e ve . ~husustaki şartname hüküm

• 

luzumu ılan olunur. "4430 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki hususivet itibarile 

saçların kırılmasına ve koruya

rak kepeklenmesine mani olur. 

Saçları harici tesirattan korur. 

Tatlı bir yumuşaklık ve ta-

b:i bir parlaklık bahşeder. Her Eczane ".: itriyat 
mağazalarında bulunur 

İstanbul Emniyet :\lüdürlü- ı 
günden :\1ahmud Ardıç 

• . •• ;1/ ' • . '. ~ .~ '-: . • .. , • .. ' 

ı------ Yarın Akşam 

SUADİYE PLAJINDA 
'I 
1 

11 
MÜNİR NUREDDİN GECESİ· 

Her Akşam Zengin Varyete 

inhisarlar Um11m Müdürlüğü ilanları ·:. 

Cinsi .:\liktarı • Muh. B . % 7 ,5 teminatı Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. şekli saati 

---
Çektirme 1 adet 4480 336 Açık ek. 15 

Çektirmeye ko- 1 
,, 4200 315 " 16 

nacak motör 
I - Şartnamelcrı mucibince yaptmlacak bir adet tam teçhizatlı çek

tirme ile bu çektirmeye konacak motör satm alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa-

atleri hizalarında yazılıdır. t 
III - Eksiltme 12 - VII - 9~9 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Alınacak motör Hanzetiş, Vidop, Doyc. M. W. B. Doyçe Verker, 

Emayen, Skandiya. Elve Volf markalarından biri olacaktır. 
VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerrle rt,. 7 .5 

güvenme parasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olu-
14541) 

Kalamışta Satıhk Kagir Ev 
Kadıköy sulh mahkemesi kararile şüyuun izalesi için tramvaya, Ka

:amıış iskelesine, plaja ve çarşıya yakın Kızıltoprakta Itır dede soka
gında 19 numaralı 5 odalı her tiirlü konforlu ve muhammen kıymeti 
2950 lira olan bahçeli kaıdr ev 19 temmuz saat 10 da Kadıköy icr~ dai
resinde satılacaktır. 

Başvekalet istatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

. 1 - Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 11 aylık harici 
tıcaret istatistik mecmuasıdır. 

1 
~2 - Bu eserlerin baskı adedi 250 - 300 dür. Yalnız kanunuevvel ay-

ıgı 4oo - 500 olacaktır. 
h.: ~ 11 aylık mecmuanın forma yekiınu 343 tahmin olmuştur. 16 sa
o~a:lık beh~r f~:ma.sı için tahmin olunan tabı ~edeli 27 liradır. Tutarı 
b 9261 lıra uzerınden % 7,5 muvakkat temınat olarak 695 liralık 

anka mektubu veya makbuz verilmesi lazımdır. 
~ - Eksiltme temmuzun 20 inci perşembe günü saat 16 da umum 

mudürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır, Bir saat 
evvel zarfların komisyon reisliğine verilmes.i lazımdır. Bu baptaki şart
~-arne komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune dairede görülecek-
ır. "2740,. "4838,, 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet nafıasına aid Ekskavotör ve silindir makinelerile kamyon i

çin "15000., kilo motörin, "300,, kilo motör, "230., kilo valvalin, "300,, 
kilo gres, "5400,, kilo silindir, "500,, kilo mazot yağı ile "200,, kilo üs
tübü ve üçü dış üçü de iç olmak üzere altı adet kamyon lastiği açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. İhaleleri Temmuzun 17 inci pazar
tesi günü saat on birde Vilayet makamında yapılacaktır, İsteklilerin 
o gün zikredilen saate kadar ''295,, liralık muvakkat teminatla ve 
Ticaret odası kaytt vesikası ile Vilayet makamına, şartnamele
rini görmek isteyenlerin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müra-

caatları. "4778,, 
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