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ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Sazlı Tenezzüh Seferi 

8 kişilik en cilzlde bir saz hey'etl, itina ile hazırlanan bü
feyi htım.tı (74 numaralı Vapurumuz) yarın, Köprilden 14.30 
da kalkarak muayyen iskelclerlmize u~radıktan sonra Bo
ğazlçi.?de ve açığında cevelftn yapacak, avdette Büyilkdcrcde 
ve Kuçüksu plfıjında tevakkufla 20.45 te Köprüye gelecektir. 

lngı·lı·zler Mu·· ttefı.klerı·nı·n lı_M_üst-akn Grup Reis Vekilinin 
·- Verdiği Sual Takrirleri 

Silahlanması için 100 Milyon Hariciye \Tekili-Bu-gu--··n 

Sterling'lik Kredi Açıyorlar 
Mecliste izahat \T erecek 

lstanbul Mıntakası Parti Müfettişliğine 
Tevfik Fikret Sday Tayin Edildi 

Totaliter 
Devletlerin 
Taktiği: 

BLÖF 
Yazan: M. Zek eryia SERTEL 

T otaliter devletlerin, ar
tık bütün dünyaca öğ

renilen, öyle olduğu için de 
ehemmiyetini kaybeden tak
tiklerinden biri de: Bir harp 
pslkosu yaratmaktır. 
ı Hakkından emin olmıyan

larm d aima bulanık au c!a ba
lık avlamaları kabilinden, to
taliter devletler de daima or
talığı blöfle, tantajla, gürültü 
ile karıttırmak, ve sonra bu 
kantıklığm tevlit ettiği harp 
psikosundan iatif ade ederek 
bir darbe indirmek metodunu 
takip ediyorlar. 

~ ak at Münih )tonf er ansın dan ve 
evvel nıuvaff akıyctli neticeler veren 
bu metod, Danzig meselesinde iflas 
etti. Hudutlarda tahşidat yapılıyor, 
s~ğa sola askerler gönderiliyor. Na. 
ıı ve Faşist ricali mütecaviz nutuk. 
lar söylüyor, ortalığa nerede ise bir 
harbin patlamak üzere olduğu kana. 
a~ini yayıyorlar. Fakat demokrasile. 
rı bu defa karşılarında sarsılmaz bir 
kaya gibi dimdik görünce ricat edi. 
l'or ve pusuya çekiliyorlar. 

15 marttanberi Danzig etrafında 
koparılan gu'"rültüleri du·· ş·· ·· ·· li unun uz. 

er ay dünya yeni bir harp are • 
fesinde bulunuyor gibi bir hava için. 
~e !aşıyoruz. Bu defa da Danzige 
~rıst kıyafetinde askerler sevkedil. 
dı. Top ve mühimmat gönderildi. 
~Ud~tta tahkimat yapıldı. Goebels 
r anzıge giderek nutuklar verdi. Ne. 
edeyse bir harp patlamak üzere ol. 
~uğu kanaati hasıl oldu. Fransız 
aŞVekili Dalndier parlamentoda 

tehlikeli anlar yaşadığımızı haber 
"~rdi. Mister Churchill dünyanın ye. 
nı bir tehlikeye atılmak üzere ol 
duğuna işaret etti. 
d' Fa~at demokrasiler tehlikeyi sez. 

.iklerı için bu defa sulh müzakerele. 

bı:ne amade olduklarını bildirmediler 
ılflk · , 

t ıs Danzigte dahilden ve hariç • 
~n kuvvetle ihdas edilecek herhan~ 
gı bir te .. • .. 

Filonun •elerberliğini ve lngiliz 
teılihat krediıini anlatan I ngiliz 

Baır.ıckili Chambcrlain 

Sovyetl er 
lngiltere ve F ransadan 
Türkiyenin Mütekabil 
Gara-ntisini istediler 

r ..• , ·w• ı: 

1 

Günaltayın başkanlığında toplan· 
mıştır. 

'Vergilerde itiraz ve temyiz usulle
rıne ve mercilerine ve vergi ihbar
?Jamelerinin tebliğ suretine dair ka· 
nuiı 'ıayihaşı görüşülmüş, bu layiha 
üzerinde müzakere açılmış, fakat ni
b~y.et. macldelere geçilerek heyeti u. 
rrıumiycsi muvakkat encümenin tek
lif ettiği şekilde kabul olunmuştur. 

Bunu müteakıp Ankara orman çift 
· liğindeki bira fabrikası ile tesisat ve 
müştemilatının ve arpa silosunun in
hısarlar umum müdürlüğüne devri 
hfl:k16ndaki kanun layihası görüşül. 
müştür. Refik ince söz alarak bu de
vir dolayısile bazı endişelerini izhar 
ederek alakadarlardan tatmin edici 
cevaplar istemiş, Ziraat encümeni 

,, reisi Yaşar Ozey tatminkiır cevaplar 

Londra, 6 (Hususi) - İngiltere hükumeti ticaret neza- vermiş, Ziraat Vekili l\iuhlıı; Erkmen 

Baltık Devletlerinin Garantisinde 
İki Taraf da Mutabık Kalddar 

retine müttefiklerinin ve taahhütler verdiği milletlerin silah- ile, Gümrük ve inhisarlar vekili Raif 
. Karadeniz beyanatta bulunmuş, he-

lanmaları için 100 milyon Ingiliz liralık bir kredi açmağa ka- yeti umumiyenln bu beyanatı tasvip 

rar vermiştir. Müttefik devletler içinde ticari bir takım güc- etmesi üzerine maddelere geçilerek, 

lükler yüzünden İngilteı:e ile alışveriş edemiyenler bu kredi- bu layiha da aynen kabul edilmi ştir. 
den istifade edeceklerdir. Halihazırda Ticaret Nezaretinin em- lstanbul Parti müfettişliğine Bundan sonra, Devlet demiryolb. 

d 
rına muharrik ve müteharri~ edevat 

ri altın aki meblag"' 10 milyon sterlindir. Yeni 1ayiha bu meb- geleceg"'ı' bı"ldirı'l K i en onya mübayaası için gelecek senelere ge-
lağı altmış milyona çıkarmaktadır. İngiltere müttefiklerinin Mebusu T evi ik Fikret Sılay çfc! tanhhüde girişllmesi ve Haydar-

ihtiyaçlarına ve icaplarına ı:ıazaran bu 60 milyonun 100 mil- Ankara, 6 (Tan Muhabirinden ) ~ psşa - Sirkeci arasınaa feribot te-
yon ve daha fazlaya çıkarılması me\rzuubahstır. Müstakil grup reis vekili Ali Rana ~isi ve işletilmesi hakkındaki kanun 

-ı . Buna ait kanun yakında meclis Tarhan tarafından verılen sual tak. layihası, alakadar encümenin talebi 

K 1 
' 

1
..- ~--'_-~ ..ı • ı ,.rn 1ctı nrleri HnriciYe ve Ticaret v ckfilet- üzerine müstaceliyet usulü he mü· 

u~e vano un Der ın B~~ı .. g"'az~;;ı;;. ~eblAğın\t>o mil. lerfne verilmiştir. Vekillcı:imiz yarın zakere ve kabul olunmuştur. 
yon, bazılan 150 milyon olduğunu cevap vereceklerdir. Bu kanun hükümlerine göre, Hey-

SeyC.hati Almanları 
Balkanlarda Yeni 
Omitlere Düşürdü 
Almanya Japonyayı 
Harbe Sürüklemek 

için f\lota \Terdi 
Berlin, 6 (Hususi) - Dün Her Hitler ve Fon Ribbentrop 

ile birer saat görüşen Bulgar Başvekili Köseivanof bugün 
harp maktulleri abidesine bir çelenk koymuştur. 

Bulgaristan Başvekili. bir şeref kıtasını teftiş ettikten son
ra, şehremanetinin hatıra defterini imzalamıştır. 

Bu müddet zarfında.Bulgar gazetecileri• propaganda ne
zaretinde şereflerine tertip edilen bir kabul resminde hazır 
bulunmuşlardır. 

söylüyorlarsa da şimdilik ilan olunan Takrirler şu meseleleri alakaclaı darpaşa ile Sirkeci arasında işletile
resmi rakam yukarıda bildiği kadar. etmektedir: cek feribotlarla bunlara ait teçhizat 
dır. 1 - Beynemilel vaziyet hnkkında ve her türlü malzeme satın alınması, 

/ngiliz - Fran•ız • Sovyet ş;fahi sual takriri. feribot yanaşma yatakları, dalgakı-
müzakerelerinin ehemmiyetli 2 - Harici ticaretimizd:? tatbike- ran. mebani ve sair tesisat, inşaat, a-

noktaları di:mekte olan usuller hakkında ve meliyat, istimlak ve bunlara müte • 

L d 
hayat pnhalılığı için yapılmtc: olan ferri sair levazım ve hizmetler için 

on ra, 6 (Hususi) - Londra ga. ~ tetkiklerı·n n •~tb'k il 4.300.000 liraya kadar gelecek yılla-zetelerinin diplomatik muhabirle. e zaman .... ı c gec e-
ri huglin bilhassa Ru~ _ Fransız • ceği hakkında sual takriri. ra geçici taahhütlere girişmiye Müna 

kalat Vekili mezundur. 
İngiliz miizakcrclcrinin , nrdığı Mecliste dün kabul 
merhale üzer inde mütalealar ,.u·· _ d'l l Bu taahhüdatın 1.800.000 llrnsı, 

., e ı en iıyihalar ~525 ı 
rütmektedirler. Bunlar tarafından '" sayı 1 kanunla tasdik edilen an-

Ankara, 6 (A.A.) - Büyük Millet laşma ·b· l dld , ·e rilen ınalümata göre miizakere- mucı ınce açı an krc en, 
Meclisi bugün saat 14 te Şemsettin (S s 

lup no~~arürerin~~~an-==============~========o=n=u=u=.=1=0=S=u=··=2=J= 
mıştır: 

1 - İngiltere, Fransa ve Rusya 
doğrudan doğruya bir taarruza uğ • 
radıkları takdirde üçü de derhal fa
aliyete geçeceklerdir. Bunun için iki 
taraf askeri istişareler yapacak, ve 
buhranlar karşısında derhal vaziyeti 
tespit ederek '1nreket edeceklerdir. 

(Sonu Sn: 10, Sü: 5) 

İngiliz Askeri 
Heyeti Geldi 

Danzig Gerginliği 

et . cavuze katıyen musamaha 
v nııyeceklerini ilan ettiler. Hitlere 
Oe Danzig ayanına notalar verdiler. 

111 
Vakit Almanya, işin sarpa sardığı. 

teh~~ladı. Btitün hazırlıklar kaldı, ve 

Almanya Bulgarlar ve Balkanlar 
için ümiJe düşüyor 

Dün Bir Torpidoyla 

Çanakkaleye Gitti 

tke atlatıldı. 

* F akat harp tehlikesi. muvakka -
kU ten atlatılmış bulunuyor. Çün. 
:rn A.lnıanyanın halletmek istediği 

eseıe n . 
ilhak anzıg şehrinin Almanyaya 
lon 1 meselesi değildir, gerek Po • 

Ya IIa · · fng·ı· rıcıye Nazın Beck, gerek 
• •z h '"k · nin .. u umeti Danzig meselesi -

ötec1nıuzakere ile halledilebileceğini 
enbe ı liitı . r tekrar edip duruyorlar. 
erın mak d el . . han t sa ı Danzig :mes esını 
emek ol · · fade ed saydı, bu fırsattan ıstı-

likesiz :·. derhnl gürültüsüz ve teh
liitı ~zakereye yanaşırdı. 

Posna er~~ maksadı ayni zamanda 
n vılayet· . 

zaptet- k . ını almak ve koridoru 
... e tır v- "d . Münih k · n.orı orun zaptı ıse, 

suııerle ~::ra.nsında takip ed~en u. 
edılemcz. Buna ne Po • 

<Sonu: Sa. 10( şil. 1) 

Alman matbuatı Bulgar Başvcki • 

linin ziyaretini büyiik ha~lıklarla 

Berlin - Sof~·a beraberliği şeklin
de ilan et mektedirler. 
Berlindcki siyasi kanaatlere giirc 
Alman - Bulgar dostluğu bu defa 
kendin i bü tün kemaliyle göstere
cektir. Büyük Harpte iki tarafın 
silah arkada ı olması hugiinkü 
dostluk üzerinde en miiessir fi ınil 
sayılıyor. 

Siyasi müşahitlerc göre Almnn:r a 
Balkanlarda yen i bir muvazene 
tesis etmek üzeredir. Bunun için 
Yugoslavya, Bulgaristan ve Maca. 
ristan birle ecekler ve Balkan va. 
Zİ):cti iizer inde tesirlerini ı:öste • 
reccklerdir. 
Ber.lin mahafiline göre, bu üç dev. 

let bir araya geldikleri takdirde Bal
ka!1\arda ve Avrupada vaziyet büs

(Sonu, Sa: 10; Sil: 4) ı Köıeivanol 

Bir müddettenberi Ankarada bu
lunan general Lund'un riyasetindeki 

1 İngiliz askeri heyeti dün sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiş, bir mo
törle Haydarpaşadan İstanbul tara. 1 
fına geçerek Perapalas oteline misa
fir olmuştur. 

İngiliz ataşemiliteri M. Ros dün 
evinde misafirler şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. General Lund ve 
arkadaşları öğleden sonra müzeleri 
gezmişler ve dün gece saat onda Top
hane rıhtımından bir motörle geç -
tikleri Kocatepe muhribiyle Çanak. 
kaleye gitmişlerdir. 

Misafirlerimiz Çanakkaleden son • 
ra İzmiri de ziyaret edecek ve önü
müzdeki pazartesi sabahı yine Ko -
catepe torpito muhribiyle şehrimize 
döneceklerdir . İngiliz askeri heyeti 
ayn i gün akşam üzeri Londraya ha. 
reket edecektir. 

Danzig Ayan M ecliıi bir toplantıdan d .. l k -
agı ır en 

Londra, ! (Hususi) - Danzig'te selesinde İn "lt · 
· b t ··k· h "" k -· .. gı erenın tnsavvuratınır 

nıs e en su unet u um surmekte - ne kadar c·dd. ld ğ 
d" M'" h"tl . . .. ı ı o u unu Almanyayı: 

~r. ..uşa ı er v.azı~etın musellah isbat etmek için eylUI 1938 de oldu· 
bır mutareke vazıyetı mahiyetinde A.. gı"bı· ı ·1· d 
ld 

_ .. .. s.... ngı ız onanmasının sefer. 
o ugunu soyluyorlar. Lehistan hu. ber hale kon t kl'f d '\T 
d d d k

. h . . masıru e ı e en yv. 
u un a ı ta kımatı takvıye için yan Ad • b k'l h d d · am a aşve ı şu cevabı ver. 
u u a yenı taburlar sevketmiştir. miştir: 

Almanyanın sevkiyata devam et. "- n ··k· t t .. 
ı·-· b ' d" . . u ume • arzı hareketını 
ıgı musırrane ıl ırılıyor. Fakat Al- pek açık bir şekı'ld 'f d t k .. 

ı b "" til b h b . e ı a e e me ıçın man ar u n u a erlerı tekzip et lüzu 1 · · 
kt d

. 
1 

- m u ve arzuya şavan addettıği 
me e ır er. b '" t'" · · · L d _ u un tedbırlen olmaktan eeri dur. 

on ra, 6 (A. A.) - Danzig me • mıyacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Acaba? 
Yazan: M. Turhan TAN GONON RESiMLERi : Kızılay Haftası ve Mare!alın Seyahati Karaköy 

Köprüsü 
iskeleleri • 

İmar mütehassısı Prostun plıiniy. 

"Bizim şeyhin keramah olur men. 
'" kfıl kendinden" sözü • şeyh -
lik ,.e keramet meseleleri bir yana 
bırakılmak şartiyle • her zaman ta. 
~e, her :zaman önemli içtimai bir ha. 
kikat ifade eder. Daha doğrusu bu 
söz, kendilerini kendi ağızları ile 
öven, ellerinden gelebilecek \'C ge. 
lcmiyccck işleri başarmak iddiası ile 
dört yan1arma 'el vele salnn kimse • 
Jcrin giizel ve isabetli bir tarifidir. 

Bu gibi söz ebelerinin çok defa 
kavillcriyle fiilleri birbirine uymaz. j , 

I Mesel& cesaretten dem vururlar, gii. 
liinç bir derecede korkaktırlar. Bi • 
nicilikten hah ederler. ata sağdan 

mı, soldan .mı binileceğini bilmezler. 
Rahmetli Ziya paşanın: 
"Onlar ki verir laf ile dünyaya niza. 

mat, 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanele. 

Fatih parkında açılan Kızılay sergiıinden bir pavyon Mareşal Fevzi Çakmak lzmirde istikbal edüirken 

rinde" 
Beytiyle tehzil ettiği kimseler 

işle o söz ebclcridir. 
Öviinmek, atıp tutmak, yoku \'ar 

ve varı yok gö tcrmck gibi hareketi 

Büyüklerimizin 
lstanbullulara 

lltif atları 
ferdi kaldıkça nihayet bir kahkaha Cümhurreisi İsmet İnönü, tram. 
meuuu olur ve o hareketi itiyat e • vay, elektrik ve tünel idarelerinin 
denlere ancak giilüniir. Fakat palav. belediyeye devri dolayısiyle Vali ve 
racılık ferdilikten çıkıp ta bir heye. Belediye Reisi Lutfi Kırdara şu tel. 
tin veya bir cemiyetin şiarı hı\lini n- grafı çekmek suretiyle İstanbul ve 
lırsa vaziyet değişir. Çiinkii on bin • İstanbullular hakkındaki teveccüh. 
lerce, yüz binlerce insanın bir ağızla !erini izhar etIJıişlerdir: 

Hatayda Yeni Liman 
Tesisatı Y apıla~ak 
lngiliz Gazeteleri Boğaziçinde Bir 
Tünel Açdacağını Haber Yeriyorlar 

Yeni lstimlCik 
Kanunu Bugün 
Görüşülecek 

Yeni İstimlak Kanunu Meclisin 
bugünkü içtimaında görüşülecektir. 
İstanbulun imarı bakımından büyük 
bir ehemmiyeti haiz olan bu kanu. 
nun ana hatlarına göre belediye cad 

le Karaköy Köprüsüni.in her iki ya· 
nındaki iskelelerin kaldırılacağı hak 
kındaki haberlerin aslı yoktur. An. 
cak eski liman müdürü Hamdi tara· 
Iından , yalnız köprüdeki iskeleler 
değil, her iki köprünün de kaldırıl
ması hakkında ortaya bir fikir atıl
mıştı. Bu fikre göre hergün İstanbul 
cihetinden Beyoğlu cihetine, Beyoğ
lu tarafından İstanbul cihetine gidip 
gelmiye mecbur olan iş sahipleri fe· 
ribotlarla nakledilecektir. Bu fikir, 
o vakit taraftar bulamadığı için ka. 
bul edilmemiş, hattô., Gazi Köprü
sünün asma köprü şeklinde inşa edil 
memesi de, bu fikrin taraftar bula· 
mamasından ileri gelmişti. Son za .. 
manlarda da belediye mühendisle
rinden Ahmet Sabri, Prost planının 
esaslarını nazarı dikkate almaksrzın 

ayni şeyi • hem de • yıllarca tekrar Doktor Lutfi Kırdar 
etmeleri komşuların mutlaka alaka. İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
sını uyandırır. İşte l\Iillctlcrin yir • Sevgili İstanbul şehrinin vilayeti. 
minci asırda bilhassa inceleştirdik • niz zamanında refaha kavuşmasını 
leri ve :pek ehemmiyet verdikleri dilerim. 
propaganda çeşitlerinden biri de bu. İsmet İnönü 
dur, bir milletin her tiirlü vasıtalara Ayni vesile ile Münakale Vekili 
baş vurarak kendi kuvvetini, kendi Ali Çetinkaya, Nafıa Vekili General 
kıym?ti.ni haykır~a~ıdır. Ali Fuat, Maliye Vekili Fuat Ağra. 

Lakın kerametını başkalarına hi. lı, Meclis Reisi Abdülhalik Renda 
kiye ettirmiyerek kendi ağzı ile söy. da telgraf çekerek bir imar devre. 
leyen şeyhlerin sözii ve daha doğru. sine giren İstanbul şehri için refah 
ıu yalancının mumu ömürsiizdür. temennisinde bulunmuşlardır. 
Kısa bir zaman o sözün kıyınetsizli. o'- ---
iini \'e o mumun füilsizliğini mey • POLiS : 

İstanbulda olduğu gibi İskende- leme, boşaltma işlerinde Iüzumun. delerde olsun, caddelerin arka taraf. 
runda da merkez liman teşkilatı ya. dan çok fazla amele kullanıldığın. larında olsun umumun menfaati .~a. 
pllacak ve bütün Hatay limanların- dan mevcut amele başına haftada kımından istimlakine lüzum gore. 
da liman reislikleri ihdas edilecek, ancak iki, üç yevmiye miktarında ceği bi~al~rı,. arsala~ı en. kısa .za. 
bu reisllkler İskenderundaki teşki. 'bir gündelik isabet etmekte olduğu. manda ıstımlak edebılecektır. İstım
lata bağlanacaklArdır. nu ve bundan başka ameleden yüz. lak edile~ek y~r.ler için evvela k.ıy. 

Tahmil ve tahliye işleri için bir de beş miktarında kazanç vergisi ke- met takdır ett?nlec~k, rr::l s~h~b~ne 
de liman işletmesi müdürlüğü teşki. silirken bu defaki vergi miktarının yerinin istimlak ed~lecegı bıl?ırılc. 
!atı kurulması düşünülmektedir. Bu yüzde yirmi bire çıkarıldığını yazı- cek, eğer mal sahıbi beledıye~in 
hususta henüz karar verilmiş değil. yordu. verdiği !iyata razı ol~azı:~ bel~ıy~ 
dir. Merkez liman teşkilatı, ayni za. Bu havadisin aslı şudur: takdir edi_1en kı~metı yuzde yınnı 
manda tahmil, tahliye işlerini göre- Ameleden hiç biri işini terketme. b~ş fazlasıyle bır bankaya yatırıp 
mezse liman işletmesi teşkilatını miş, tahmil, tahliye işlerine lüzu. bınayı yıktıracak veya arsayı tasar. 
kurmak zarureti hasıl olacaktır. mundan fazla amele alınmamıştır ruf edecektir. 

• Filhakika ortada bir vergi meselesi Eğer mal sahibi mı:ıhkemeye ~.idc-
Y enı ısmarlanacak vapurlar d 0 d d L' d k' t h cek olursa ve mahkeme bu yuzde .. . . İ . . . var ır. a şu ur: ıınan a ı a • . 
Mulga Denızbankın hır ngılız fır mil, tahliye amelesi hamal nddolu. yirmi beş fazlasiyle yatırılan .. mık. 

dana çıkarır. Kuru llvlinmeie mltste. 
nit kuvvetlerin de cılk sıkması çok 

masına ıs~arlamayı kararla~tJrdığı narak yalnız yüzde beş ka7.anç ver. tardan dnha fazla bir paraya ~~~mc 
Uyl(u Hastası 11 vapura. aıt mukavele ve şartname . . ı · b· t t 1 d M r derse belediye 0 parayı da odıye. 

~ . 'd k d . ,_ .. gısme a ı u u uvor u. a ıye son 
ıürmcz. Kazaya Uğradı ıerı yenı en ızoz en aı>cırmı>.,- 117.°..~~ ..:.aıuanı ıua .., ....... ; . ·~· .............. ..... . 

Türklerin \'e Tilrkiycnin de ismi • _ kuruldu~unu evvelce haber verdıgı. hil etmiş ve kazanç vergisinden baş 
Uykuda gezme hastalıgınQ ı:nuptela o- . k · k k d ·sini 

karıştırılarak son hartalar içinde ya. lan ve Pan.:altıda Türkbey soka~ında 0 • mız omısyon pc ya ın 8 mesaı ka diğer vergilerin de bunlara ve-
pılan övünmeler, böbürlenmeler de turan 90 yaşında Carcı evvelki gece uyku bitirecektir. Komisy~n 11 vapurda~ rilen ücretlerden kesilmesini talep 
bize aşağı yukarı iflasa mahküm la • arasındıı gez.erken evin merdivenlerinden hangi hatlara, ne mıktar tahsis edı. etmiştir. Amele bu cihete itiraz et. 
fügüzaf cümlesinden görünmekte • aşağı yuvarlanmış, muhtelif yerlerinden leceğini tayin edecektir. mekle beraber işini terketmemiş ve 

ağır yaralanmıştır. Yaralı Şişli Çocuk Bu işlerin ikmalinden sonra tek. 
1
. . 1 t · kk t ted 

B~ .kanun neşredilip meriyete gi. 
rince ilk evvel Eminönü ile Unka. 
pnnı arasında açılacak ana cadde ü. 
zerindeki istimlakata başlanacak ve 
bu kanun sayesinde istimliık mua. 
melesi daha seri bir şekilde ikmal o. 

dir. Çünkü kuvvetine güvenen öviin. h:ıstanesıne kaldırılmıştır. .. .. , esasen ıman ış e mrnı muva a 
mez sakin ve vakur hadiselerin inkişa lk" 1 .. rar munakasa açılacak, en musaıt birler alarak bunların yevmiyeler ini lunabilecektir. 
fını bekler. Ne yaı.ık ki kuru sıkı a. 1 nege Yıldırım Çarph şeraiti gösteren firmaya vapurlar kesmemiştir. Keyfiyet dün Münaka. --<>-- -
tıcla kendi kııdretlerini başkalarına Kızıltopraktn Kuyubaşı sokağında otu· ısmarlanacaktır. 1. t V k·letine arzolunmuştur Bu Ekmek Fabrikast 

"' ran Mustafa isminde birisi bundan birkaç " . . a e a · • 

İstanbulun imarına ait bir plan ha
zırlamıştır. Sabri bu pUinla Eminö .. 
nü ile Sirkeci arasındaki sahayı hü
k(ımet mahallesine, Sultanahmedi 
de sergi binalanna tahsis etmekte
dir. Bundan başka köprünün iki 
tarafındaki iskeleleri de kısmen E .. 
minönünde gümrüğün köşesine, kıs
men de Sirkeciye, kısmen de Kara
köyde iki noktaya yerleştirmekte
dir. Bu planın şehrin imariyle aıa. 
kası olmamakla beraber Vali ve Be
lediye Reisi tarafından tetkik edile
cektir. Mevzuu bahsolan yanlış ha. 
ber bu plandan galat olsa gerektir. 

Köprü tamir edilecek 

Son günlerde Karaköy köprüsün
de yeniden bazı bozukluklar görül· 

müştür. Köprü, bu bozukluklar yü. 

i~;J:r~Jı;ita
1

b~~;.·üzae~·açiian·aüt"~: 
lann Haliç kısmında aralıklar kal. 

maktadır. Bu bozukluklar köprünün 

orta kısmındaki dubaların eskime. 

sinden ileri gelmektedir. Belediye 
bunları esaslı surette tamir etmiyc 

karar vermiştir. Bu tamirat için bu 

seneki bütçeye 60 bin liralık tahsi
sat konulmuştur. 

kabul ettirmek isteyenler, bu basit gl1n evvel sütlerini satmak ü:ı:erc ikl tane Diğer taraftan Etrusk tıpı vapur. meselenin Münakalat Vekaletiyle Komısyonu 
diizcne kıymet \'ermekten geri kal • ,inek almışbr. Garip bir tesadOf eseri olıı- lardan Tırhan pek yakında limanı. l\faliyc Vekaleti arasında halledile. Belediye tarafından tesis edilecek 
mıyorlar. Acaba ellerinde (hak) de. rak, evvelki sabahki fırtınada Musta!o· mıza gelecektir. Yeni vapur tecrübe ceği anlaşılmaktadır. olan ekmek fabrikasının şartname- Fatih Parknıda 

Kızday Sergisi 
dikleri şeyleri müdafaa edecek ma nbın lnhdınna hiki yıldırım birden düşmüş, süratinde t 3,96 mil kaydedilmiştir. B .. · . d t.. l sini hazırlamak üzere bir ko~.isyon 

• un ar an er biri bir ineğe çarparak • .• .. . ogazıçın e une . n dunden 
kul ve \•akarlı bnşka bir \'asıta mı hayvanların ikisini birde öld 0 t ·· Bu tip vapurların tabıı suratı 13,5 ol. t .

1
. S d Ek ete teşkil edilmiştir. Komısyo 

k ., n unn ş ur. • .. . 1• ngı ızce un ay spres gaz • b 1 mıştır yo • Fakat hayvanlar dahn henüz can c;cki~lr- duguna gore yenı vapur mat uba d' v . b' h b .. B gv az itibaren tetkiklere aş a · ... * ken Mustnfo ikisini de kesmiş ve koşa muvafıktır. sinin ver ıgı ır a ere g~re o . -
. . ,· , kosa Veterinere giderek ineklerin mua· • A • içinin iki sahilini birleştırecek bır Bir Ecnebi Profesör 

Ta~ıhçı Peçe"~. bu me_nua :·a~n Yene edilmesini söylemiştir. Samsunluların şıkayetı tünel açılacaktır, Bu tünel deniz se. ldı 
htr munasebctlc şoyle hır hıkaye Gelen Veteriner hayvanları muayene· Samsunlular, vapurların sahile viyesinden 35 metre aşağıdan kazı. Daha Ayr.ı F M" 
nakleder: den. sonra etlerinin satılmıısına müsaade pek aÇık demirlcdiklerinden sikay~t- k Riyaziye Profesörlerınden on ı. 

"l\f n 1 ' d P lf 'l etmııtır. ~ laca tır. rılmıstır Bu 
acar ey erın en n ı ı c gö. le Münakalat Vekaletine müracaatta İngiliz gazetesi, Londra - Kalkü. zes Üniversiteden ay .: h ·

1 
-

rllşiiyordum: Kendi Çiftesile Yaralandı bulunmuşlardır. Vekaletin sorması ta arasında doğru tren işlemesini bu nunla adedi iiçe çık~ln m~nd~l . kpbr~-
Bl·.. dedı' bı'r kısım ko c 1 Şi.:Ude Hala k.. G ı ·· · D ı t D · 11 · 1 f .. lükl 'rı·n Veka et şım ı ı ır - .. , , m~u arı .,, ..s ur az caddesinde otu- uzerıne ev e enızyo arı ış etme. tünelin temin edeceğini ve ayni za. 1 esor er ıır . . 

bir kutuya benzetiyoruz. Öyle bir ran ln:ıaot kalfası 55 yaşında Andon av leri umum müdürlüğü, Samsun lima manda askeri kıymeti haiz olacagvını karar vermiş değıldır. 
l • f çiftesini temizlerken tUfek birdenbire a- --o---

kutu ki es a ımız onu açmağa cüret teş almış, çıkan saçmalar Andonun b:ı,ı- nının pek sığlık ve .kumluk olması yazmaktadır. İngiliz gazetesine göre 
etmemişler. Bunun içinde ne var, di. nın bir kısmını alıp götUrmUştUr. Zabıta dolayısiyle vapurların açıkta demir. bu hususta tetkikata bile başlanmış- Trakyada Hayvan 
yenlere "bu dopdolu yılan, çıyan ve kaza etrafında tahkikat yapmaktadır. lemelerinin zaruri olduğu cevabını tır Hastahğı Kalmadı 
akreptir. Eğer bu kutu açılırsa bun • Otomobil Çarptı vermiştir. Trakyanın baZl vmmtak.~l:nnda gö. 
lar memleketimize dağılırlar, yayı • Şoför hmallln idaresindeki 1797 nu- Amele yevmiyeleri Rumen Tahtelbahiri rülen şap hastnlıgının onune geçil. 
lrrlar, halkı sokarlar, öldürürler" maralı otomobil Beyoğlu Okçu Musa cad- .1 R tah. miş oldu~undan Uzunköprü, Kırkla. 

Dün bir gazete limandaki tahmil. .tlaliçte tamir edı en umen 6 • .J • derlerdi. imdi bu kutu açılmasın ve desinden geçerken o civarda oturan Sa· reli VP Keşan havalisın:..ıen pıyasamı-
il k h 11 tahliye amelesinden bir kısmının ı''L telbahiri ile ana gemisinin tecrlibe. ~ alem benim zamanımda harap ol • mo e çarpara mu te f yerlerinden ağır- • za ha"'-•an ve hayvan mahsulatı ge_ 

ca yaralamıııtır. Yaralı Beyoğlu hastane- lerini bırakmak mecburiyetinde kal. leri dün yapılmış, muvaffaU;dle "· 
masın deyu her çasarımız ve kralla. sine kaldınlmııı, su--ıu yakalanmı•tır. d kl .. k" . l . t ' tirilmeg~e ~ .. :·ı ı• ro•;-t-r. " .. ı arını, çun u son zamanlarda yük netıce enmış ır. 
rımız üzerine birer kilit dahi • ur • 
muşlar. Şimdi iktiza etti, açtık. Me. 
~er kutu boş imiş!" 

Bir ~·ürüyüşte kıtalar aşacağı jd. 
dla olunan kuvvetler de bu kutuya 
benzemesin? 

itfaiye Teıkilcitı 
Belediye itfaiye teşkilatını takvi· 

ye etmiye karar vermiştir. Bunun 
için bir otomatik merdiven, dört 
pompalı kamyon, iki arazöz, iki mo· 
topomp, 10 bin metre hortum ~U
bayaa edilecektir. Bu mübayaata ait 
şartname hazırlanarak dün belediye 
daimi encümenine verilmiştir. 

'öldürülen Domuzlar 
Son bir sene zarfında 257 si Şile 

kazasında, 105 i Ynlovada, 92 si Bey_ 
kozda, 86 sı Çatalcada, 57 si Silivri. 
de, 34 ü Kartalda, 25 i Osküdarda, 
25 i Eyüpte. 9 u Sanyerde 7 si Ra

kırköy kazasında olmak üzere 691 
J&ban domuzu itlfı.f edilmittir. 

S U A L 

S - Şirketihayriye tarafın . 
dan çıkarılan Boğaz:içi mecmuası. 
nın kaçıncı sayısı çıkmıştır. Hallı 

intişar ediyor mu? 
C - 18 inci sayısı çıkmıştır. Bu 

sayıdan sonra da neşriyatını tatil 
etmiştir. 

• 
S - Hangi şartlarla ve kaç ya. 

şında hususi otomobil kullanabi • 
lirim? 

C - Yirmi yaşından itibaren 
otomobil kullanabilirsiniz. Seyrü -
sefer idaresinde imtihal} olmak ve 
müsaade almak lazımdır. 

• 
S - l\fen'i israfat kanunu me. 

ri~·ete girdi mi? 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

C - Meni israfat kanunu se • 
nelerdenbcri meriyettedir. Bugün 
lerde tatbikatına ehemmiyet veril. 
miştir. 

• 
S - Çcmberlitaşı kim yaıllır. 

dı? 

C - Çemberlitaş Küçük As • 
yadaki Helyopolis mabedinden Ro. 
malılar tarafından alınmış, büyük 
Koslantin tarafından da 1stanbu • 
la getirilmiştir. Buraya getirildiği 
zaman üzerinde güneşi selamlar 
vaziyette bulunan bir Apollon hey 
keli vardı. Büyük Kostantin bu 
heykeli kaldırmış, yerine kendi 
heykelini koydurmuştur. Bilaha • 
re onun heykeli de indirilmiş. ye. 

rine imparator Jülyenin, daha 
sonra da Teodosun heykelleri ko
nulmuştur. Son heykel de bir yıl. 
dırım isabeti ile yıkılmış. bunun 
yerine bir yaldızlı haç konulmuş.. 
tur. 

Çemberlitaş, İkinci Mustafa 
devrine kadar bu halde kalmış, i. 
kinci Mustafa devrinde büyük bir 
yangın neticesinde sütun çatlamış, 
sütunu süsleyen Porfiler de ki • 
reç haline gelmiştir. 

Bunun üzerine üstteki kaide • 
nin altına bir duvar yaptırılmış sü. 
tunun çatlayan taşları da çember 
içine aldınlarak bugüne kadar 
olduğu gil1i muhafaza edilmiştir. 

Bu" sütuna Çemberlitaş ismi ikinci 

CEVAP 

Mustafa aevrlnde verilmiştir. 

• 
s _ Eski paralar hakkında i. 

zahııt \'eren Türkçe eserler \ 'nr 

mıdır? 

c - Vardır. Tevhit, Halil E • 

tem, Mübarek Galip, Ziya ve Ga • 

lip beylerin telif ettikleri muhte • 

lif eserler mevcuttur. Meskukat. 

Kadimei İsliımiyeden, en eski Türk 

ve Osmanlı eserlerinden, ilk de • 

virlerdeki paralardan bahseden bu 

eserler İ stanbul asarı atikn müze. 

sinde ve Ankara caddesindeki ki. 

tapcılardan bazılarında bulunur. 

1 

Fatih kazası Kızılay şubesi, Kızıl. 
ay haftası münasebetiyle Fatih Par .. 
kında Kızılayın muhtelif cephelerde 
ki faalivetini temsilen, bir sergi te. 
sis etmlştir. Sergi üç kısmı ihtiva et
mektedir. Biril'}ci kısmı Kızılay ta .. 
rafından idare edilen bir hastaneyi, 
ikinci kısım, yine KJzılay tarafından 
idare edilen himayeye muthaç mek
tep talebelerine mahsus bir yemek 
salonunu, üçüncü kısım, vatandaşla
rı Kızılaya üye olmıya teşvik eden 
bir büroyu temsil etmektedir. Serg~ 
nin üç kısmı da geceleri iyi gilrüne
bilmesi için elektrikle tenvir edil

miştir. 

TAKViM va HAVA 

7 Temmuz 1939 
CUMA 

7 inci ay 
Ariıbt: 1358 

Giln: 31 

Cem. evvel: 20 
GUneş: 4.ss - ÖJlc: 
ikindi: 16.19 - Akşam: 
Yatsı: 21.45 - İms~k: 

Hızır: 03 

Rumt: 1355 
Haziran: 24 

12.18 
19.43 
2.17 

_ Hava Vaziyeti -
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan ~

lınan Illalümata göre, hava yurtta Egenıı:ı 
Şark kısımları ile Akdenlzln Garp kısım• 
ıarında az bulutlu, dlier bölgelerde umu• 
miyetle çok bulutlu ve yer yer yağısll 
geçmiş, rüzgArlar Akdeniz kıytlnrınd9 
Garp dlier bölgelerde Şimali istikamet· 
ten ~rta kuvvette ve yer yer kuvvetlice. 
Karadenlzln Garp kısımları ile Marmar• 
ve Ege denizlerinde Şimali tstlkametteı: 
mutedil fırtına şeklinde esmiştir. 

Dün lstanbulda hava çok bulutlu geç· 

mi" rilzgO.r Şimalden saniyede 7 - ' 
~ t r metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava ıı 

yikl 1015,5 milibar idi. SUhunet en y{IJ;: 
sek 26,0 ve en düşük 18.0 santigrat oııı 
nık kııyctedllml~tlr. 



----- 7 • 7 • !139 

j BUGÜN 
Balkanlarda 
Muvazene 

1 

Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

B ulgari~tan Başvekili Dr. Köse. 
ivanofun B~rlini ziyaretinden 

Ve Hitler ile, Fon Ribbentrop ile gö. 
rüşmesinden bahseden siyasi Alman 
nıüşahitleri, bu ziyaret neticesinde 
Balkanlarda yeni bir siyasi muvaze. 
nenin teessüs edeceğini ve bu muva. 
zenenin Bulgar • Yugoslav ve Ma • 
car dostluğuna dayanacağını söylü • 
Yorlarmış. 

Bu sözlerden Köseivanofun Ber
lini ziyareti esnasında bu planın 
bahis mevzuu olacağı anlaşılıyor. Fa. 
kat bu planın müspet bir mahiyet a. 
hp almıyacağı henüz belli olmamak
la beraber Alman müşahitlerinin bu 
tnülahazası dahi Alman siyasetinin 
içyüzünii tenvir ettiği için tetkike 
değer mahiyettedir. 

Bulgaristan malUm olduğu üze • 
re Romanyadan ve Yunanistandan 
arazi isteyen, bu arazi kendisine ve
rildiği takdird-0 dahi Balkan birliği .. 
ne katılmak fikrinde olmadığı söyle. 
nen bir memlekettir. 

Macaristan ise Romanyadan Tran. 
silvanyayı isteyen ve bu yüzden Ro. 
nıanya ile anlaşamayan, hatta arası. 
l'a Romanyaya karşı tehdidi muta -
zarnının bir vaziyet almayı göze alan 
bir memlekettir. Macaristanın Yu • 
goslavyaya karşı da bir takım arazi 
talepleri ,·arsa da anlaşılan bu ta. 
lepleri şimdilik hasıraltı ederek Ro. 
tnanya tarafından kendini tatmin i
le iktifa edecektir. 

Yugoslavyaya gelince, Alman si. 
~aseti, Balkan Antantının bu kuv • 
vet)i rükniinü, bizzat Yugoslavya 
:menfaatleri aleyhinde kullanmayı 

istihdaf etmektedir. 
Yani Alman planına göre Maca. 

ristan, Yugoslavya \'e Bulgaristan 
hiricşecekler, Macaristan ile Bulga. 
ristan Yugosla,·yaya dayanarak Ro. 
:manya ile Yunanistanı budayacak • 
lar, ve bu suretle Balkanlar, yeni 
nıücadelelere sahne olacak, Balkan. 
lıların kanları Alman siyaseti uğ • 

lllm'an siyaseti muzatfer olacak·, A'J. 
ınan siyaseti bütün Balkanları zaafa 
Uğrattıktan sonra istediği gibi istedi. 
ği Yere çullanacak. 

Alman siyasetinin tasavvurları 
hu merkezde. Fakat Balkanlar bu 
siyasetin tasavvurlarına hizmet ede. 
Cek ve kendi km·vetlerini bu uğur. 
da hoş yere israf edecek mi? 

b·· Alnıanların planına rağmen biz 
0 Yle bir şeyin \'Ukubulacağına i. 

rıannuyoruz. 

Hatta Bulgaristanm dahi Alman. 
!8 Ya, Alman siyasetine alet olmak 
tçin kati bir söz vermesi dahi 
hıiistebattır. Belki Bulgaristan bi!a. 
~af kalarak arazi talebine devam e. 
.eceğini anlatmakla iktifa edecek • 

tır Ç ·· k · · I · t d . · un u Bu garıs an a, mihver 
81Yasetine körü körüne bağlanmanın 
:etice itibariyle neler doğuracağını 
ıtkdir edecek bir vaziyettedir. 

1 .Yugoslavyanın kendi menfaat • 
h~rı ale;\-·hinde cephe alması ise hiç 
d~r \'e~hile ihtimal dahilinde değil • 
~ır, BQyle bir iddiayı ileri sürmek 
h·Ugoslavyayı tanımamaktan başka 
ır Şey sayılamaz. 

Mihver siyasetine sıkı fıkı bir su. 
l'ette bağlanan l\.lacaristanın vaziyeti 
ayrıdır. 

d Fakat onun da Balkanlılara mey. 
an okumak ve Balkan işlerine ka • 

tışrnak; iizere bir rol alması beklene. 
nıez. 

lfu1· · n· asa Balkanların muvazenesı. 
1
' ancak B ı · ı· w • t · ed a kanhların bır ıgı emın 
er \'e b b' w .... u ırlik her ~eye ragmen .,unden .. 

birl·k gune sağlamla acaktır. Bu 
sui~ aleyhinde düşiinülen her 
~kamete mahkümdur. 

l< kastamonuda Sel 
16 .3~starnonu, 6 lA.A.J _ Dün saat 
nı· da oldukça büyük bir sel gel

.ıs ve eıı· d 
llıi -r l akika kadar devam et-
lli iş ır. 1313 tenberi tesadlif edilıne-

1 Ş olan b . d 
bir u sel netıcesi mecrasın a:l 

ınetre k d .. d 
llin ik· a ar yukselen sular ere. 
leri t 

1 tarafındaki caddeleri ve ev-
anıaıne . ı·ı · .k. evin rt>.. n ıs ı a etmis ve bir ı ~ı 
Y~re t -

kılın arafındaki duvarları yı-
ıstır De .. 

köprü .. · re uzerindeki altı ahşap 
D . yu sular gi:ıtürmii:;tür. 

0 rt kisi · · 
dirili • nın selde boğulduğu bil. 
talı . Yor. Sel, elektrik hatlarını da 

rıp etnıiş ld -
tanlık 0 ugund;ın şehir ka • 

t~ kalınıstır. 

3 

Yabancı Gazetelerine Göre ANKARA 
Aman 
Dokunmayın! 

Yazan: B. FELEK 

Türkiye Bir Majino 
Hattı Tesis Edecek 

Haberleri 1 
Basın Birliği 

Kongresi 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) -

Basın Birliği kongresi 10 temmuzda 
toplanarak bir günde mesaisini ta
mamhyacaktır. Kongrede birliğin 

merke2\ idare heyetine sekiz, merkez 
haysiyet divanına altı asli aza seçile. 
cektir. Bundan başka Ankara, Is
tanbul. Izinir, Adana ve Trabzon 
mıntakalarının idare heyetleri ve 
haysiyet divanları seçil~cektir. 

C ihangirde Hacıyatmaz sokağın. 
da apartıman inşası için ka • 

zılmakta olan arsaların birinden çı. 

kanlan molozlar arasında şu bizim 
eskiden zıpzıplı gazoz dediğimiz şi • 
şelere benzer bir şişe çıkmıştır. Renç. 
perlerden birisi alıp oradaki hakka. 
la götürmüş: 

- Aha! Al sana bir kazoz şişesi. 
Ne verirsin? 

Demiş. Bakkal sormuş: 

Bir Bulgar Gazetesinin Londradan 
Naklen Verdiği Mühim T af silit 

- Nerede buldun bu antikayı? 
- Bu antike mi ki? 
- Nedir ya? Nerede şimdi böyle 

ga'Zoz şişesi? 
Bu muha\•ere cereyan ederken 

dükkandan düdük makarnası almak. 
ta olan bir zat kulak kabartmış ve 
söze karışmış: Sofya, 6 (Hususi) - Dün çıkan~. Z~ra gaz~tesinin \ bun~an. o ka~a~ mem~~ deeildir. . .. 

Londradan telefonla alıp neşrettigı hır havadıse na- Turkıye Buyuk Elçısı ıle Fransız Harıcl'ye Nazırı 
zaran Türkiye Trakyada tahkimat yapmaktadır. Zo- G. Bonnet bir deniz ihtHafı vukuunda Fransız donan· 
ranm Londra muhabirinin Niyuz Kronikl gazetesin. masının Boğazlardan geçebilmesi için Türkiyenin ha
den naklen bildirdiğine göre, Trakyaya külliyetli mik- zırladığı planlar üzerinde görüşmüşlerdir. Bu planlar 
tarda çimento ile çimento karıştırma makineleri gön- İngiltere ile Fransayı tamamen tatmin edecek mahi-

Kongre azaları şerefine parti tara
fından bir öğle yemeği ve Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak tarafından da blr 

- Nedir o bakayım. 

akşam yemeği verilecektir. 

Şişeyi göstermişler. Evirmiş, çe. 
virmiş ve bakkala sormuş: 

- Eski bir şişe değil mi! 
- Tabii bayım! Nuhnebi zama • 

derilmiştir. yettedirler. . . . .. 
Zora gazetesi daha evvel 29 hazıran tarıhlı nusha-

Hatay Vilayet Layihası 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) ·

Hatay vilayeti teşkili ha~tkmdak1 ıa. 
yıha ile Hatayı alakada:- eden diğer 
layihaları tetkik eden Ibrnlı:m Taliin 
reisliğindeki muvakkat encümen me
saisini ta'namladı. Bu layihalar ya
rır. ve cumartesi günü :Mecliste görü. 
şülecektir. 

nından kalma! 
Müşteri ameleye: 

Yine bu gazete Türkiyenin askeri vaziyeti hakkın-
sında da Paristen aldığı bir haberi neşretmişti. Bu 
habere göre, İskenderun, Türkiye tarafından kuvvetli 
bir deniz ve hava iissil haline getirilecektir. 

- Sakın bu şişeyi kimseye ver. 
ıne. Senin adın ne bakayım? da şu mallımatı vermektedir: 

Almanya son günlerde Tiirkiyeye kaTşı vaziyetini 
biraz değiştinni~tir. Çünkü Türkiyenin vermiş olduğu 
mühimmat siparişlerini göndermediği takdirde AI. 
manya Türkiyeden zirai mamulat alamıyacaktır. Bu 
sebeple Almanya, Türkiyeye mühimmat sevkine tek
rar başlamıştır. Fakat Türkiye, Alman nıamulatının 

kalitesine karşı eınniyetini kaybetmiş olduğu için 

Ayni zamanda Edirne de dahil olduğu halde l\1ar
maradan Karadenize kadar bir müstahkem hat yapı
lacaktır. Türk hava filosu ile donanması da kuvvet. 
lendirilecektir. Yeni silahlanma planının tatbikile 
Türk donanması yeni iki kruvazör, 30 muhrip ve 60 
denizaltı gemisinden terekküp edecektir. 

Sümerbank sermayesine 19,5 mil
yon lira ilavesine dair olan layiha 
ruznameye alındı. 

Nüfus yazımı deneme kanunu la. 
yihası Meclis ruznamesine alındı. 

- Si.ilüman! 
- Dinle Süleyman! Bu şişe anti. 

kadır. Sen bunu bakkala emanet bı. 
rak! (Bakkala dönüp) :>en de iyi sakla 
Yorgi! 

- Peki paşam! 
Ertesi günü antika muhiplerin • 

den üç zat gelip "Nuhnebi zama • 
nından kalma" diyerek, zıpzıplı ga • 
zoz şişesini otomobille ve layık ol • 
duğu ihtiramla alıp götürmüşler. Ve 
üzerinde tetkikata başlamışlar. 

lzmirin Mareşala 
Gösterdiği Saygı 
İzmir, 6 (A. A. - Mareşal Çak • 

mak, bu sabah, beraberlerinde ordu 
müfettişleri ile İzmir valisi, kolordu 
ve müstahkem mevki komutanları, 
diğer askeri erkan ve maiyetleri er. 
kanı olduğu halde, İzmir civarındaki 
kara ve hava birliklerini teftiş et • 
mişlerdir. 

• • .. .... ti -··-· -~--· w-

ralarında görmekten duydukları se. 

vinç sonsuzdur. Genel Kurmay baş. 
kanı her gec;ti.kleri yerde, halkın en 

içten tezahürleriyle karşılanmakta • 
dır. Nitekim dün gece mareşalimizin 

Şehir gazinosunda valinin ziyafetin. 
de bulunduklarını haber alan halk, 
gazinonun etrafında kesif bir kitle 

halinde birikerek büyük askeri sid • 
detle alkışlamıştır. 

-·-- · ~---·--·-~· ·-·· .. -,, .. - .... _, 
Çekler Dün Milli ' 

Kahramanlarını Andılar 
Prag, 6 (A.A.) - Çekler, dün 

milli kahramanları Huss·ün ölümü
nün yıldönümünü tesit etmişlerdir. 

Alman makamları alay teşkili, ten
virat gibi mutad tezahüratı menet
mişler ise de daha sabahtan Prag
lılar Huss'ün hey~elinin ve Meçhul 
aı;kerin mezarının önünde toplana· 
rak çiçekler ve çelenkler koymuş
laı·dır. Halk, milli marşı sık sık söy
lemiştir. 

tngilterede Harp 
Malzemesi Nezareti 

Londra, 6 (AA.) - Lordlar ka. 
marası, bugün, bir harp ma !zemesi 

nezareti ihdası hakkında evvelce 
Avam kamarası tarafından kabul e
dilmiş olan kanun layihasını tasvip 
ey lemi ştir. 

8,us - Japon çarpışması 
hakkında Sovyet tebliği 

Moskova, 6 (A.A.) - Son zaman
larda cereyan eden Mogol - Man
cuko hadiselerini gözden geçiren ya. 
h resmi bir tebliğde muhtelif mın
takalarda Sovyet - Mogol kuvvetle. 

yiatı 100 maktul ve 200 yaralıdan i
barettir. 

2 - 5 temmuz arasında cereyan 
eden mühim hava muharebeleri Sov. 
yet - Mogolların lehinde neticelen-

--:--=- ı... ..... "*- ..... A • .,~ •-- ,._ .... --#' .. ,__ . .a. _...~··- ~- -··-ı·-:ı...-ı--..:ı.- "-r--1 ... r 
barüz ettirilmektedir. 45, Sovyet • Moğollar 9 tayyare kay-

Moğol halk cümhuriyetinin Sov. betmişlerdir.,, 
yet-Moğol kuvvetleri erkam harbiye Tebliğd: Japon tayyarelerinin mu 
heyetinin bir beyannamesini zikre- vaffakıyetı hakkında yalan haberler 
den mezkur tebliğde şöyle denilmek- neşrettiğinden dolayı Knantun~ or-
tedir; ı 4ttsu matbuat bürosu şefi Miralay 

"22 T d J M Kavahara'nın azledildiği ilave edil _ 
emmuz a apon • ançuko- mektedir. 

lular Bulrnor'un cenubu şarkisinde 

ispanyadan Kaçan 

Cümhuriyetçiler 

At Yarışlarında Hile 
Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) -

Ankara ilkbahar at yarışları Cümhur 
Reisliği koşusunda aşı yapılarak bi. 
rinciliği kazandığı iddia edilen Batar
ay adlı hayvanın• salyası yüksek zira
at enstitüsü laboratuvarlarında mua-
yene edilmiş, mütehassr.sl.:ırın raporu 
yarış ıslah encümeni yarış yeri ko
mıserliğine bugün verilmiştir. Yarı~ 

yeri komiserleri yarın raporu tetkik 
eC:.ecek ve 5500 lira mükafatını Batar 
«ya verilip verilmemesi hakkındaki 
k<ırarını bildirecektir. Komiserler he 
yeti Kütahya mebusu Recep Peker, 
Ziraat Bankası idare meclisi azasın. 
dan Ihsan Abidin, Milli Müdafaa Ve-

• 
Bu yazdığım şey hayaldir, hakikt 

değildir. Fakat antika lafı ve merakı 
bugün o şekle girdi ve o telakkiye 
uğradı ki; dediğim gibi ~eşidi tüken. 
miş bir gazoz şişesine antika denme. 
si işten bile değildir. 

Nitekim Mehterhane yıkılacağı 

sırada da o kötü binanın antikalığı 

ileri siirüldü ve bu yüzden İstanbu • 
lun Adliye Sarayı inşaatı senelerce 
geri kaldı idi. Gerçi hakikat anlaşıl. 
dı ama komisyonlar toplandı, keşif • 
ler yapıldı. Çeneler çalındı. Mürek. 

kfıleti umuru baytariye reisi Gene- kepler akıtıldı ve en fenası zaman 
.ra! Kamilden mürekkeptir. kaybedildi. 

Maarif Şurası Hazırhijı Ben o zaman demiştim ki : 
Ankara, 6 (Tan Muh'ibirinden) - - istanbulda atıJacak her imar 

kain Nomon - Bourd - Obo'da mühim 
miktarda, piyade, topçu ve süvari 
kuvvetleıile 100 kadar tank tahsit 
etmişlerdir. Bu kuvvetle~·, 3 temmu·z. 
da fecir vakti Mogol hududuna teca
vüz ederek tayyarelerin himayesi ~]
tında Yang gölü ve Khalkhyngol neh 
rindeki Sovyet mevzilerine taarruz 
etmişler ve bu göl ile nehri geçmek 
istemişlerdir. Bu· taarruza bir piyada 

Maarif şurası hazırlıkları tamamen adımının öniine bir "antika kale" 
ikmal edilmiştir. Şura faaliyetleri yapılırsa şehir bugünkü perişanlık • 
hakkında, salahiyettar bir zat bana tan kurtulamaz. Onun için antika 
şunları söyledi: meraklısı değil, antika mütehassıs. 

Cebelitarık, 6 (A.A.) - Ikisi eski - Müzakere edilecek mevzulardan 1arından bir komisyon kuralım da 
binbaşı olmak üzere Cümhuriyet or- biri, muhtelif. ôğretim müesseseleri. İstanbuldaki el siirülemez antikala. 
dusunun eski mensuplarından 16 Is- nir. bugünkü durumları ve biribirle- :rı tespit edelim. Ta ki yarın öbürgün 
panyol, Cebelitarık ile lspanya sahi. rile münasebetleri gözönünd\? tutu- Yenicami helalarını yıkarken karşı • 

alayı, iki tank alayı ve altı süvari a
layının yardımı ile "Kamatsubara,, 
ismindeki 23 üncü piyade fırkası iş. 
tirak etmiştir. 

li arasındaki mesafeyi yüze yu··ze ge- larak ilerde alınması lazım gelen ın. b' . . k mıza ırısı çı ıp: 
çerek bu sabah buraya gelmişlerdir. k!şaf tarzlarıdır. Ilk öğretim, teknik B - uraya el süremezsiniz. Çiln • 

Birkaç saat, dalgalarla mücadele cğretim, orta öğretim ve yüksek ög-_ k.. h u meş ur sarı çizmeli Mehmet ağa 
ettikleri için bunlar bitap bir ha!de rctiın hakkında konuşulmak üzere b uraya girmişti! Diye engel olma • 
bulunmakta idiler. içlerinden biri ge- Vekalet bir taslak hazırlamıştır. Bu- sın. 
lir gelmez ölmüştür. Daha bazı c'üın. nu azaya tevzi edecektir. Bir komis. B ·· b .. .. d _ . . , ugun u sozum e ne kadar 

Sovyet - Mogol kıtalarmı:ı ve Sov- huriyetçilerin de ayni 1·ekildc Cebel!- yon bu taslagı maarıfımizia bir pla- haki Id w •• • . ı o ugumu gosteren hır hiidise 
Yet tayvarelerinin şidd?tli bir taar. tanka geçmi·ııe teşebbüs ettikleri. zan m halıne koymıya çalışacaktır. k d 

J - - ş· d' arşısın ayız. 
ruzu neticesinde Japon kuvvetleri ak nedilmektedir. ım ıye kadar ilk, orta, teknik ve İ t h 1 . . .. 

l Kh lkh B yüksek okullara ait çıkarılmıs olan tstba?k utrnını.:ı-r pro3esını ynpmağa şama doğru ağır zayiata :ı y:ı- ir çok kimseler, denizde yüzenler b" .. 
1
. 

1 
~ • ve a ı e ege memur Fransız üs 

gol'ün şarkına püskürtülmüşlerdir. olup olmadrğını görmek için müte- utun ta ımat ar şuranm tetkik ve t d M.. .. • 
· ta~dikine arzolunacaktır. Bütün müf. ha ~ ?s~o (Pkrost) Taksimdeki su Sovyet - Moğol topçu kuvvetlerı, madiyen ufka bakmaktadıı lar. azınesının :vı ılarak oranın açıl 

Japonların 50 tankını ve 8 topunu redat programları, talimatlar gibi . t . ~ ma. 
k . t:.1· k . l ' sını ıs emış. Hani su senelerce du 

tahrip etmişlerdir. omısyon ve cuı omısyon arda in. . 1 d • . • Bonnet, Sovyet Eı~·ısı" 1 kt' B 1 d b \:ar arın an sular sızıp pıs manzara 
3 ce enece ır. un ar an aşka eğer d . 

Sovyet • Mogallar 50 tank ve zırh- f le Go·· ru .. ctu•• · arze en ,.e nıhayet vali Liıtr K d :r azadan yeni teklifler gelecek olursa h. ı ır a. 
lı otomobil kaybetmişlerdir. Paris, 6 (A.A.) - Hariciye Nazırı bunlar da ait olduğu komisyonlar~ rın kl ı;ımetiyle ö~iine bir ufak par • 

Japon - Mançukolularm zayiatı B. Bonnet, bugün öğleden sonra dağıtılrp lüzumlu görülenler heyeti ma 1 ve cephesı~e de ağaçtan bir 

S t M ~ 11 ın ıa S b .. ük. l · · · k b ı · · · d ·· .. ın· k · kafes konu]arak çıy manzarası ··r 800 maktul. ovye - ogo ar · • ovyet uy e çısıru a u etmıştır. umurruye e goruş ece tır.. .. . o • 
.. _ :_____ ___ tulen su hazınesi yok mu, işte onun 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
antika olduğu iddia edilmiye baslan. 
mış. • 

Sultan Mahmut zamamnda ya • 
pılmış olan \'e ne mimari, ne tezyi. 
nat, ne de hizmeti itibariyle artık 
biz fanilere hiç bir alaka a:rzetme -
yen bu binanın antikalığının sebebi 
Tiirklerin şehircilik bakırnmdan v~ 
suyun şehre liizumunu göstermesi 
yönü~den bir deliJ olmasıymış. 

• Alman Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop'un ya
kında Londraya giderek /ngiliz devlet ricali ile 
Almanyanın müddeiyatı hakkında hususi görüş• 
meler yapacağı haber verilmektedir. 

llitlerin mı-iyeti erkanından biri Danzig meselesi mü. 
nasebetile şu beyanatta bulunmuştur: 
'•Dmıziıtde bir darbe hazırlandığı doğru değildir. Dan. 
zig'iıı yakında Almanyaya ilhak edileceği doğru de. 
ğildir. Danzig'de bir Alman ordusu tahşit edildiği 
clo~ru değildir. Danzig'deki nazi şefine hiçbir emir 
wrilmemiştir. Bu rivayetleri işaa eden Amerikanın 
V arş o ·va scf are tidir." 

* 
ispanyada eaki muharip/erden 800,000 kişi. te-

• 
merküz kamplarına konmuştur. Fakat ispanyada 
dahili vaziyet günden güne fenalaşmaktadır. 

* 
İl.alyn ile Almanya arasında yeni bir muahede !mzala. 
nacaktır. Bv muahede ile İtalya Triyesteyi 10 yıl için 
Almanyaya kirahyacaktJr. Triyeste Adriyatik deni. 
zinde en büyük limandır. Almanya burada deniz ii-.le
ri kurabilecek, gemilerini tamir edebilecek, ve ihra. 
cat teşkilatı yapabilecektir. 

* 
ltalyada tayyare karargahlarını ziyaret eden bir 
Amerikalı, ltalyanın 5,500 tayyaresi bulunduğu
nu, bunlardan 2500 ünün birinci sınıf harp tay. 
yareai olduğunu aöylemiştir. 

Turklerin şehirci olmadıkları id. 
dia edildi de, elimizde bir bu boş 
hazine nıi kaldı ve böyle bir iddiaya 
karşı delil olarak bunu mu göstere. 
ceğiz? 

Bendlcrdeki barajlar gibi hakika. 
t~n sanat eserleri dur\trken bayağı 
hır su hazinesine antika kıymeti ve. 
rirsek, bizim antika hakkındaki öl. 
çümiizden ister istemez şüphe ede • 
ccıklerdir. 

Korku:\·oruın, yıkılması kararla • 

<Lütfrm savfavı ceviriniz) 
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ANKARA RADYOSU 

Heyecanh Bir Cürmü Meşhut 

Dört Hintli Genç 
Şehrimize Geldiler Tiirki ;\"C Radyodifüzyon Postal art 
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Tür ki le Radyo u Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 K\t/. 

Beş Kişi Bir Adamın 
T. A. Q. 19,74 m. J5195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. ~l,70 m. 9456 'Kes. 20 KW· 

Cuma, 7. 7. 1939 

A '-' . A l 12.30 Program. 12.35 TUrk mü7.lğl -g z l n l ç a m a m l ş a r Pi. 13 Memleket s:ınt ayarı. ajans ve me• 
leorolojl haberleri. 13.15 - 14 Müzık 

N (Karmk program - Pl.). 
isanın .. on. dokuzun~u günü saat racaat e\miş. Emniyet direktörliiğü - Olabilir. Arabacı ,\1ilhat benim f 10 Program. 19.05 Milzlk (Bnch - Kan 

tum on dordu beş geçıyor. Emniyet Fuat Coşkuna verilmek lizere üç tek 1 namıma onlardan para istemiştir: tat N. 78 koro - Pi.) 19.15 Türk milz:.i~ 
altıncı §Ub? .müdürlüğünün 2029 mı- lıralık kiığıt paranın numaralarını tcs Fakat b c n i m h a b e r i m yok~ (İnce sa:r. faslı) 20 Memleket saat ayarı, 
ır.ı;.ralı polısı .F.uat Coş!tun Tophane bit etmiş ve bu işe sivil komiser Sey. tur. Ben 

0 
gün y e m e k yeme: ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15 Ko-

meydanındakı ışaret k ıd · · ·· f" i nusma (Haftalık spor crvlsl). 20.30 Turk 
. . .. .. a. esının u:;- ı le taharri memuru H::ı.mdi ve H'.l- miştim. içim ezildi. Karşı fırı • mfülğl (Sedlmlş beste semai ve saz sc· 

tunde ~a~lfegoruyor. Sağ kolunda. lit Gursesi memur etmiştir. Kahya r.tı geçtim. Iki simit aldım. Birisin: maileri) 21.10 Konuşma. 21.25 •Neşeli 
beyaz bır ışa:et pazubendi, elinde i . Mehmet Rifat 19 nisanda bu uç lira- orada yedim. Birisini de ısırarak i. Loııdradn tahsillerini ikmal eden Hintli gençler dün kendileriyle plilklar - R. 21 •30 Muzik <Radyo Or· 
~aret değneğı, başında tolga olduğu yı Mithata vermiş ve evvelce konu. s.:ıret kaidesine g•·ldim. Elımde bir Mitra, Rcddiy, Basu ve Şaha ismin- görüşen bir arkadaşımıza memleke - kestrası - Şef: Prnctorius) 1 - Mozart: 
halde arabalara otomobili k ld · Saraydan kız kaçırma uverturü. 2 -

' ' ere, am· şu uğu gibi Fuat Co~kuna gblurüp parçası daha vardı. Nübet y<!rınde de dört Hintli kendi otomobilleri. timiz hakkındaki ihtisaslarını şoyle Wagner: sıenfrfed İdili. s _ Bizet: 2 inci 
yonlara tramvaylara yol gosterivor · ı · · · · " 

' • J • vermesını soy emıştır. Komıser Sev- yemek yemek memnudur. Tam bu le dün şehrimize nelmişlerdir. Hint- anlatmışlardır: ArlCsicnnc siiiU. 22.so Miluk (Operet sc-
Bu sırada arkasından iki el kement fi d "k" . • . . h . . . e ı ı memurla berab:!r Mıthatı ta- sırada karş-ımdn sıvıl ve resmı mc· li gençlerden birisi ı:.:ondrada gaze. " Biz Hintliler şarklı olmak leksyonlan - Pi.) 2s Son ajans haber-
nibı gırtlağına sarılıyor bırısi beı·m- kı' t · M" h . . . . · ·, · d · d T k ı i · t h t h ·ıAt k b" e ' . P e mış. ıt at ışaret kaıde<>ının murları gvrduıp. Hemen ehındckı sı- tccilik, birisi hukuk, birisi eczacı· itibariyle. Avrupn an zıya c ür i • er• zıraıı · es ıım. 8 vı" • am ıyo -
den tabancasını alıyor. ?ç kişı de a. onüne gelmiş, beyaz kiığıcla sarılan miti ngzıma attım. Daha ciğnemiye hk, brisi de mensucat miihendisliıoti ye ve Türk inkılabıyle nlfıkadar bu- nukut borsıısı (fiynt). 23·20 Miizik (Caz· 
vurtlarını sıkarak ve dışlerini açını- . l" F C . . . 6 band - Pi.) 23.t\5 - 24 Yarınki prog-

, uç ırayı uat oşkuna uzatmış 0 mahal kalmadan komıser Tevfık rn. tahil etmişlerdir. lunmaktayız. İlerde Türk inkılabı ram. 
Y" çahş~rak: ~ eğilerek karşıdaki borekçi fırı:ıını ratıma vurmıya başladı. Birisi ı1e Breslau, Kolonya, Münib, Frank. gibi bir inkılaba namzet olan Hin - Bugün Amerllia Radyosu 

- Agzına attıgın paraları yutma, göstermiş ve: arkamdan gırtlağımı sıkıyor, bir kaç furt, Salzburg, Viyana, Budapeşte, distan, belki de Ti.irk inkıl!ibını mo- Tu··rklye l"'-ln 
çıkar diyorlar. Or ··ı·· b k . · ı d' ı · · B · ı ~ - aya go ur. ıra , ben alırım, kışi avurdumu çekiştır yor, ış erımı Belgrat. Sofya tarikiyle şehrimize del olarak alacaktır. unun ıç n N • 

Bu boğuşm~ ;snasında Fuat Coş- demiştir. Mithat fırına g!tmis ve pa. açmıya calısıyorlardı. Bir el de sokok gelen Hintliler, buradan Ankaraya, memleketiniz inkılapçılariyle temas eırıyat Yapıyor 
kun ye·r· e yuvarıanıyor. Bu manza. rayı tezgahtar Aliye verınlc:t··ır. Ko- O'".tasınd·a ta.bancamı kılıfmdan çıkn· İ b l ğ Amerikanın Ncvyork şehrinde kain 

l kl d 
- :ı Ankaradan Suriyeye gideceklerdir. etmek maksadiyle stan u a u ra. (W3XI·) ve Pittsburgh cehrlıl'"'e kfıı"n 

rayı yuz erce mera ı ıın toplanan rnic:e s f n k · · · · · . " • 
b

. k 
1 

b 
1 

k h 
1 

. r ey ı e ar adaş1arı bu vazı- nyor, ceplerımı ters çcvırıyordu. Oradan da Bağdat, Tahran, Kiıbil dık, buradan dn Ankaraya gidece- (WSXX) işaretli Radyo istasyonları, Nev-
ır a a a ı a esı kuşatıyor Ni- yeti 0 d k" d""kk" N ·· · h F C · ra a ı \"ı u ·anındnn takip - Yahu ayıptır. e ıstıyorsunuz, ve Delhi tarikiyle Kalkütaya gide- ğiz, orada da inkılapçılarla temas york DUnya sergisinde Türk pavyonu 
d~~~· ua~ oşkun, karşı~~~~ bir ediyorlarmış. ı.~uat Coşkun biraz son. demek isterken yere yuvarlandık So ceklerdir. etmiyc çalışacnğız.,, hakkında Fransızca bir müsahabe hazır

u alnn ambcyo~IOradall~uz~ mo~ ro ~rına g~mi~ para~ Aliden a~ıkakortnfilndaattal~,ü~udeWrva. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~= lam~a~ı~ Ru mii~h~~ 8 T~muz 
~or o Kuyordi, .. oğu ma t~.lı ıkesı gcçı. mış, üstündeki beyaz ka· :tıdı knpının 1 zı"yet hasıl oldu. Sonra beni karşıda. A Tu·"rk Maar·ıf 103!1 Cumartesi günO her iki istnsyondan ' ~ kay Tar·ıf es·ı da ayni ~untte. ynni Ttlrklye !!Ratiyle saat 
:ıyor.tık end ~ın.~;~ v:~; er~~ gırtla- önüne atmış ve paraları da pania!o- ki dukkiina aldılar. Koınıser karşıma 22.45 te a~alıda yazılı metrelerden neşre-
l!ıı~a a~ ıgı. ı d" ı~ı e ~en a~ı~ pa- nı.;nun cebine koyarak tekrar işnret geçti. Bana: Köprüden Modaya Cemi·yeti Kongresi dilccektir. 
~a ~~ ~3;.ıy~·t·~ ırh~~ ~u:etıle mu kaidesine çıkm1ştır. Işte bu smıda uç - Biz yuttuğun paraları çıkartma- 8.00 - 9.15 - 11.30 - 14.00 - w3xL (Nevyork): 16·87 metre. 

a . 1~ ır 0 um a ısesırun onüne sivil memurla beraber başko:niser sını da biliriz, diyordu. Sonra hasta- 17.30 - 18.30 Türk Manrif Cemiyeti umumi he- wsxx (Pittsburgh): 25·27 Metre. 
geçı ıyor. N . h k . . .. .1 yeti toplanarak esas nizgmnamesinde Nevyork ne Türkiye arasındaki sant 

F t·ı t S h d b . acı emen arşısına dikılmışler ve: neye gonderdı er. Modadan Ko·· pru··ye farkı yedi saattir. 
n ıı e eza c aşında Onsekız Ald ğ l . 1. k" h.k. ı· l • d w• 'kı"kl · ·· a S kb 

1 
• k • d - ı ın para arı çıkar, derlC'r- Reıs, po ıste ı ve sorgıı a ım ı. a.05 _ 10.05 _ 12.27 _ l3.lO _ yapı ması zarurı egışı .ı • crı muz • 

e an tr ~o agın a 19 mi.ıkerrer ken, hemen Fuat Coşkun elini cebi- ğindeki ifadesini okudu. Orada: 14.27 - 15.30 - 16.35 - 19.30 _ kere ve kabul etmiş, yeni nizaınna- Toplantılar, davetler: 
ntmara ~·ev e ~~ran ve 37 yaşında ne sokmuş, paraları almış, şöylece - Fırından halka aldığını söylü- 20.02 - 20.40 ır.e hükmüne göre idare heyeti ve 
oı· anFvet Cır çkocu -~bası bulunan ~o- hüktükten sonra hemen ağzına at - yordu. Kendisine böyle bir sual tev- hl•sap murakıplarını seçmiştir. Mu".dde·ıumumAılı"g-e Davet ız un oş un, ruşvet alırken cur- . . Köprüden Kalamı! Merkez idare heyetine Cümhur 
mu··meşhut hal' d k 1 t mıştır. Bunu gorunce memurlar üs. cıh ettı, suçlu: ve Caddebostanına ., b 'd ı ııııcı d ı •ft ın c ya a anmıs ır. tü t 1 1 , . . . Başkanlığı Umumi katibi Kemal Ge- stan uı Mu de umum u n en: s..,n-

Dün asliye ikinci ceza mtıhkeme- ne a ı mış ar, gırUağını s.ıkmışlar, - Vallah~. Bay. ~eı~, o v~kıt şa~- 8.00 _ 9.15 _ 14.00 __ 17.30 _ d 1 B b k 1 k .. V hbi bulda bulunduRu anlaşılan Malatya Ağır-
sinde simdiye kadar dl" t .h. d avurdunu tutmuşlar, dişlerıni :.ıralı- kındım, ne soyledığımı bılmıyordunı, 18.30 e eç, aş 3 an ı musteşarı e ecza Rclsi Sııdık Erdemin acilen memur!· 

• a ıye arı ın e yarak k. ğ t 1 Demirel, Ankara vnllsl Nevzat Tan- yetimize müracaatı. 
eşine rastlanmıyan bu davanın tet- a ı para arı ağzından çıkar- dedi. Caddebostanından cl.oğan. Urfa saylavı Refet Ulgen. lz- • 
kikine baı::lanmıı::tır. mıyn çalışmışlar, fakat muvaffak o. Bundan sonra Mithnt, Halil. Seyfi. ı 

:r :ı ı şl Köprüye mir saylavı Rahmi Köken, Istanbu Cumnrtm;I gUnii Fcneryılmnz KH!banOn 
Mahkeme salonu bu enteresan de: :u:a:~ ar.hB~ müca1de~edt? Fuat Coş Hamdi Tuna, Arif Gurses, Kemal Du 7.35 _ 9.35 _ 12.40 __ Hi.OS savlavı Fakihe Oymen, Beyazıt say- fcvkall\dc kongre~i olduğundan yazılı Auı-

vnnın meraklı safhalarını dınlcmck k .. m a ıne ge mış, memurlar, ran, doktor Nuri, komiser Nnci şahit 20.10 1 fo~ı Halit Bayrak, Maar.if Vekaleti nın snat ıo,so dıı klUp binasına gelmeleri 
bt.iyenlcr1c dolmu.,tu. 'Mi:ıbnc;.ir suç- l~~dısın\ karşıdaki dükkfına atmış- o1arak dinleneceklerdi. 1 bl b k Ih S rica olunur. 

" " .... su vererek gırtl "'" d k ı Kalamıc.tan Ko··pr··ye Talim ve Ter ye aş am san un RUZNAME.· htyu çağırdı. ~ ı' 
1 

• 8 6•n a a an ka· Müba~r hepsini çağırdı. Fakat hıç 3' U -gı para arı mıdC'Sİ . d' . l 7 ı;- 9 r:!i , ... nn , ,. ?- ffU D~vl~t ru·ı~ası birinci daire ba 1 ..... ,..1.tl""l"allr.· -v~-··-··-· -=-· -·---
H kk d t k"f " kk • k ne ın ırm!Ş Pr birl.ııi soJ.,..o.,.,.;....ı.;, - "" - · il · - · ' - n ' l S ~ ,.. eKU, Dcı:..vcn.an.• uıu " ilet l '""il. ı " a ın a ev ı muze ercsı e. - v 20.30 .,, 

sildiği halde şimdive kad.:ır yakalana- Bun. dan sonra Fuat Coşkun, der. Dosya tetkik edildi. Sorgu hftkimi, teşar munvini Haydar Günver, Ri- • 
.ı h 1 b t b"ll ş• k t• H • ·ı ve Galatuaray lpor KIUbünden: Cc.."Tll-mıyan Fuat Coşkunla avukatı mah- a ır o omo ı e zabıtn doktoruna, Fuat Coşkunu evvela tevkif etmiş, 1r e 1 ayrıye ye.ziyc öğretmeni Avni Çubukgı yeller Kanununun hükümlerine göre klUp 

kemcdeki yerlerini a1dılar. Reis Ke. o~adan da Cerrahpaşa hslancslnP. sonra itirazı üzerine serbest bırak- hesap murakıplıklarına dn Dursa say- nizamnamesinin tfidlll ve bu hususta mtı-
mal, suçlunun hüviyetini tesbit et • gotu~ü!müştür. Doktor a:;istan Nuri, mış, fakat sonra hakkında yine tev- yaz Tarifesi lavı Muhittin Baha Pars, Riyaziye zııkerat lcrnsı için klUp lızalarının 15 
tikten sonra sorgu hakimliğinin kn- kendısıne kusturucu ilaçlnr vermiş, kif müzekkeresi kesmiş. Bu ikinci öğretmeni Hilmiye Dener seçilmişlt·r- Temmuz Cumartesi gOnU saat 15 te Bc-
rarını bizzat okudu. Kararnameye gö midesini lavaj yapmak suretiyle yı: müzekkereden sonra polis kendisin~ Köprüden Beylerbeyi dir. bekte Denizcilik lokalinde içtlman gelme-

k f k b ç ık·· e lcrl rica olunur. re haçlise şöyle olmuştur: , amış, o. at anknot parçaları bu. bulamamış ve yakahyamamtş. Dün ve enge oy -o-- , 
Fuat Coşkun Eminönünde işarc:>t ıunamamış. Röntgene gönderilmiş, suçlu mahkemeye kendisi gelmiştir. 6.25 - 7.30 - 8.05 - 8.25 - Profesörlerin Toplantısı Topkapı Spor KHı=a Bn•konlıltında Pa-

rötge ··t h kfı .1 • 9.25 - 10.15 - 12.00 - 13.45 - d t 1 k olan Ma " memuru iken bir ay evvel Galataya n mu e assısı ğıuın ziya i!e Bundan sonra müddeiumumı suçlu. l 7temmuz a op anaca • - zar giımi sııat 13 te fevkııtı'ıdc Knngrenln 
verilmiş ve Tophane meydanında i- t~~~~t edilemiyeceği cevabını vermiş, nun sabıkasının sorulmasını ve sa- 15.25 - l6.l5 - 16·50 - 17·25 - arif ŞCırasına iştirak edecek olan de. toplanması mukarreı·dir. Üyelerin teşr!C-

butun bunl"'r ı1 r·dı'sede ik. t b h"tl ı"h ·· kk · ı 18.05 - 19.05 - 19.35 - 20.20 - kanlar ve her faku"'ltcden birer l'ro- lerl rica olunur. ı;aret memuru olarak vazife almıştır. " a n ı saa . P.§ ı ere znr muıc ere•;ı yazı ma-
c dakika geçe ya ıl t H t h · t d. S ı 1 t ·· ld 21 10 - 22 00 feso··r, dı""ın Rekto"r Cemil Bilse1in RUZNAME: Fuat oo::kun buraya tayı·n cdı'lı"r "· P mış ır. as a ane, smı ıs c ı. u,.. unun avu •a ı soz a ı · · " ' b :s C · · ·· "l'- t 1 Yeni Cemiyetler Knnuiıuna göre nl-

dilmez Beşiktaş arabalnnna musallat undan sonra suçluya kuvvetli müs. ve: umartesı gunu ı üVe pos ası riyasetinde dördüncü içtima arı~ı ya. uımnıımcde ynpılacnk ttıdiltıttır. 
oimuş. Luzumlu luzums•.ız arabaları hiller vererek mevadth gnitasında - Fuat Coşkunun on el birden ag. 13·30 - 24·15 parak Şurada göri.işülccek ışleri e 
uzun miiddet yolda bekl~lir, ve bir kfığıt parçalarını ve selhiloz madde· zını ve avurtlarını sıkmışlar buna Çengelköyden Köprüye ~özden gcçiı·mişlerdir. Anadolu KIUblinden: KlilbUmOz nizam-
çoklarına nizami hadden fazla yuk s~nl .aramış . bulamamtştır. Doktor \ rağmen 0 kağıt paraları yut~uştur. 5.35 - 6.10 - G.45 - 7.30 - --o- namesi mucıbınce her sene Temmuz oyın· 
vurdular diye ceza yazarmış. Beşik- Nurı, bu vazıyet karşısına~ suçlunun şu hale göre, beş kişinin bir adamın 8.10 - 8.47 - 9.40 - 10.30 - Fabrikatörlerin Toplantısı da yapılması mukarrer senelik kongre. 
taş arabacıları bu vaziyetten elaman parayı yutmadığı kanaatini izhar ~t· ağzını açmamasına im!dı.ıu uzvi vnr 12.00 - 13.45 - 14.12 - 15.30 - Yüzden fazla işçi kullanan fahri. 9 Temmuz 939 Pnzar gUnU snııt (lO) dıı 

... 1 miş 6 5r.: 7 15 18 30 18 or: kalar tarafından çırak ve kalfa yetiş.. Şem!lipasada klup merkezinde aktedlle-
demii'er. Bıkmışlar, usanmışlar. Nı- · mıdır? Bu hususun tıbbı adli müe;;- 1 :J - 1 · · - · - · ~ - ecğinden nzanın gelmelerini chcmmlyeUc 
hayet Beşiktaş arabacılar cemiyeti ls bun.un\~ knlmamtş, Fuat Coşkun sesesinden sorulmrunnı isterım, dedi. 18.45 - 18.47 - 19.20 - Hl.45 - tirmek için kurslar açılnıası hakkın. ricn ederiz. 
kahyası Mehmet Rifnta vaziyet\ an. Tıbbıadlı muessescsine gönderilmiş, Mahkeme bu talebi kabul etmedi. 20.15 - 20.53 daki nizamnamen'n maddelE>ri tlün • 
lotmışlar, bu işe bir çare bulmasını orada da mevaddı gaita3ında sellüloz Fuat Coşkunu tevkif etti ve muha- Cumartesi günü ilave postası toplanan fabrikalar mi.imessi1lerin. Kııdık5y Spor KIUbUnden: KlUbUmOıOn 
istemişler, Mehmet Kiıhya arabacı - bulunamadığı için doktor Nurinin k~meyi 20 temmuza bırnktı 23.15 den mürekkep heyet tarafından tet. ona nizaınnaıneslııl Cemiyetlr Kanununa 
hırdan M.ithatı, Fuat Coşkuna gbn- kanaati teeyyüt etmiş. o Beylerbeyinden Ko·· pru··ye kik edilmiştir. Ankaraya gidecek o. g6re tMlll Pnznr günli ~aat ıo da fcvka-

s · · Ui de kongı·ede ynpılııcağındnn bllCımum 
dermic:, o da: ı ,.~ - orgu hukimi kararnamesind bt""ı. R t• B D•• 5.41 - 6.16 - <.!'il -- 7.::6 - lan mümessiller heyetı nızamname ı 1 

:t e 1 ayar un " ~ fııanın tesri!lcrhıi rlcn eder z. 
- Bana her hafta ~·Jayyen bir tim bunları tesbit etm~klc beraber 8.16 _ 8.53 - 9.46 - 10.:~6 - hükümlerine gore yapılması icap e. --o-

para verirseniz sizi bekletmem, size bir çok şahitlerin ifadesine nazara~ lslİCVGp Ed•ııd•ı 12.06 - 13.51 - 14.06 - 15 36 - den işleri tesbit etmişlerdir. Heyetin YENi NEŞRIY AT : 
ceza yazmam. 

1 
suçun sureti katiyede sabit olduğu 16.49 _ 17.21 _ 17.2.:ı _ 17.5!J _ bir iki güne kndar Ankaraya gide. 

Demiş. Mithat, bu tekliii kahya neticesine varıyor ve Fuat Coskunü Kabatnştaki Satie binasının satı- 18.39 - 18.53 - 19.26 - 19.3l) - ceği nnlaştlmaktadtr. S ES 
Mehmet Rifata anlatmış, o da Gala. tecziye edilmek üzere mahk~meye' şırıdan dogduğu iddia .:>luıırm yolsuz. 2(J.09 - 21.00 Güneı Ça .. Dm(!Sından Ölüm Bu sanat, edebiyat ve so"yolojl mecmu· 
ta başkomisei Naci Suzenc ve daha veriyordu. luk tahkikatı dun de te·ıakkuf dev· Cumartesi günleri ilt\ve postası23.21 Izmir, (TAN) - Sıcaklar devam nsının 2 inci sayısı dn dolgun mUndcr<'-
ıonra da Emniyet dircktöri.inc mü- Reis kararnameyi okuduktan son· resi geçirmiştir. K.. ..d T b etmektedir. Halkapınar yi.iıı mensu- catlıı intişar etmiştir. İçeriı;indc, Sup~! 

D .. d.. . oprU en ara yaya_ d Nuri. Abidin Dino, Mecdi Devrim, Hah-
ra Fuat Co~kuna: k .or uncu sorgu hakimi, Satic mer. 6.05 - 7.05 - 8.05 - 9.4:> - cat fabrikası r.melesin en Isa, güneş kamas Bıılıkçısının yazıları, Yusuf Ahls-

:ııan Dolmabahçcdcki hasahır 
na da: 

bina 1. - Bak oğlum, sen rüşvet olarak ezınden getirtilen dosya, evrak ve 11.30 - 13.15 - 15.00 - 16.4;; - çıırpması neticesinde olmuştür. hıılı ve Faik Bcrçmen'in hikfıyclcri, Bed-

alclığın uç lirayı yutmuşsun öyle id· ddterlcr hakkında ehli vukufun ver- 17.55 - lti.40 - 19.15 - 19.3U ·- Ulus'un lstanbul Acentel"ıg"'"ı ryicRendhcmrı·z'. ve Nailin şiirleri vnrdır. Tavst-

- Burada Dilldlil nam 
dia edilıyor, dedi. dl~ raporları ~e Dcn1zbanktnn. Re. 20-35 - 21.35 

t "h. a urans ve Sat ı k tl · Anl-.·arada çıkmakta olan Ulus re- • arı ı Fu"t Coc:kun·. • ıe ş r e erındcn mü . .. il. t 
.. :t kk .1 . . • Cumartesı gunu avc pos as1 1 d F ·1 b D. b" t"k ze ere ı e ıstcnı'en malu· t t k ' fı"'Kimiz, Ga ata a crmeneC'ı er cacl- l•mir Broc. u"ru·· 

uıy\'an arınmıştı. •:>e ır an ı a. - Ben mı? şeklinde suali tekrar. etmı"cıtı"r. • ma ı et lk 13.25 - 13.45 • !( 

k . 1 :t desinde Kember hanında bir acente. t:r.mlr Entcrnnsyonal Fuarı munn~ebe· 
lık ta ıp ycnı stadın oraya yapı ma. lamak isterken reis: T b d K ·· ·· " Başka yerlerde bulunan ahitlerın ara ya an opruye_ lik ihdas etmiş ve idaresini eski til· tiyle b.mır lfnkkındn gU:r.cl bir broşür 
sına engel olmasınlar. 

istanbulun imarı ,.e i lcrimidn 

ııclamcti namına ısrarla istiyoruz. 

istanhuhın antika bakımından bir 

- Evet sen, ben değilım ya .. Oylc h:tinabe suretilc gelen iftıdeleri d 6.00 - 6.50 - 7.10 - 7 4o -- ti.ıncülerden ve Tutün mecmuası sa· nc~redllmlstır. 
deniyor işte .. Dedi. Suçln kendisini gözden geçirilmiştir. e 8.10 - 8.55 - 10.35 - 12.20 ·- bibi Ismail Ziya Bersise verıni,.tır. Bu broşurde hmirin ihtiva ettiği kıy-
ın· d f t 1 b l d Dl d k" 5 ~o 16 50 17 50 metli \ e lnrlhi eserler, lzınlrin gönilmeğc · u a aa e m Y. e aşa. ı. yor ıı ı: Hastn oldugwu için iforlesiı-in ı"kn 14.05 - 1 .<J - • - • - Arkadnsımızı tebrik ve muvaffnkı. 1 11 B • değer yerleri, mııhsullcrl re"lmler e nn-

B 
~ en sekı.z senhelık memurun: 1 metgühında tesbitlne !uzum goı:ulcn 19.20 -- 21.05 - 22.20 t yeı temenni ederiz. • lııtılınakta ve İlınir hnkkındn tafsilat vc-
utu. n mcm .. urıyet ayııtım tertemız eski Reasi.ırans şirketi u:numi mu·· _ Cumartesi günleri ilave pos ası: rılmcktedlr. 

pliını ynpılmalı ve ~chirdc nıcvcııt B 1 1 1 d B DOGUM _ Matbuat Umum l\liı· 
ge.çtı. u soy enen.er ya tın ır. en c!ı.irü Refi Bayarın ifnuesi dün ör..\.... 20.10 - 1.20 

tarihi \'C sanat bakımından kıvın~tli } dl d bi b k 1 G 1 ti " •k·· d" l'" ~ ·· bnş redaktörü ve muh ·r 
"' Hl se en r uç~. ny evve. 10 a- den evvel Üsküdar sorgu hiıkimi A- Köprüden Yenı oye ur ugu arrı 

eserler antika \•ehhamlnrından değil, tr.ya. geçtim .. Muhıtın yabancısıyım. sım tarafından alınmış ve lslanbul 5.55 _ 6.05 _ 6.25 -- 7.05 arkadaşımız Ertuğrul Ş~vketin bir 
k · B f l b l i kı" çocugwu dünyaya gelmıştir. Küçük ciddi isarı ati a ve tarıh n1Utchas • cnım vazı em yn nız ara. a ara ~a- müddeiumumiliği vasıtasile dördün- 8 05 - 8.30 - 9.00 - 9.15 - r. 

sıslarından mürekkep bir heyete lcs. ret vermek, onların seyrıni tanzım cü sorgu hakimliğine göndcrnm· t' 9.45 _ 10.45 _ ı 1.00 - tı .30 - yavrunun sıhhatli bir Ömür geçirme. 
· b 1 hl" t ış ır. ı · pit ettirilmelidir. B'!. yapıldıktan etmektır. Ben ara acı arı~ e ı.y: na. Sorgu hakimi bugün bu ifadeyi tet- 12.30 - 12.45 - 13.15 - ~4.15 - sıni di erız. 

sonradır ki bugUııkU gibi her elimiLi n:cıcrine bile bnkmnm, Y_uklerını tet- kik edecek, Refi Bay•mn kanuni va 14.30 - 15.00 - 15.50 - 16.15 -
sürdüğiimüz tuğla parçasının altın • kık etmem. Mehmet Kahyayı tanı- zıyetini tnyin edecektir. Hi 45 - 17.45 - 17.50 - 17.55 -· 7.57 - 8·20 - 9·05 -- !1-20 ·-
dan: mnm. Bu ifade diğer mevkuf s·ı~lular. 18.25 - 18.40 - 18.45 - 19.30 -· 10.45 - lo.5o - 12·30 - 12-~5 -

- Antika! Diye bir feryat yük • Reis bir sual daha sordu: dan bazılarının ifad,..lerile tenakuz 20.35 - 20.37 - 21.35 14.15 - 14·20 -
16

·
00 

-
17

·00 -
sclmcz. Ve her fcrynt üzerine de ko. - O holde hiç tnnımadıgın, gör. teşkil ederse bunların yuzleştirilme- Cumartesi günü ilave postası ıe.oo - ıs.o5 -

19
·
30 

-
19

.:::5 ·-
. ı·· ··ı ı ''.4" - 24.15 21.15 - 22.30 misyonlar kurulup, liıflnr edilip, çc. medigin, bilmedigın adamlar sana ne· sıne de uzum gom ece'<fü·. ~.., v 

Y .k .. d K""pr'u'ye cumartesi glinleri ilave postası 
neler çalınııı zamnıılnr kaybedil • ye iftira etsinler? Tahkikatırı bir haCtay'1 kadar ik- enı ov en o 1 , ".! 

Fuat Coc:kun cevap verdi: mal edileceği tahmin edilmektedir. 6.10 - 6.35 - 7.20 - 7.55 - 20-30 - 21.ZO - l . .,O mcz. Y 

ÖLÜM 
Devlet Dcnizyolları işletme Umum 

Müdurü lbrahim Bayburnnın rcfi· 
knsı Bayan Huriye Baybura irtihal 
etmiştir. Cenazesi bugün saat 11 de 
Nişantaşında Muradiye mahallesin· 
deki evinden kaldırılarak Beşiktaşta 
Sinanpaşa camiindc. namazı eda erli'· 
cı:kten sonraYahyaefendi dergi'ıhımla 
defnedilecektir. Merhumenin arzusıı· 
na riayet için çelenk getırilmemec:ı 

rira olunur 

, 

1 

Ü 

a 

r 

1 



'1 Temaauz 139 

TA 
AaONE BEDELi 

TDrklye •enebl 

1400 Kr. 
7IO ,. 
400 •• 
1IO • 

' ..... 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

l800 Kr. 
1500 • 

IOO ,. 
IOO ,. 

ltmetıenna pmta ittihadına dabfl 
obm7an memleketler tein abone 
bedeli mOddet ınrul71e ao. 11, t, 
1.1 liradır. Abone bedeli peflncUr. 
Adres dellfUnnek n lnırıqtur. 
C..ap lcin mektuplara 10 kurufluk 
Pal llAveet ilamdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

---erika il 
Ti aretimiz 
ilerlemiyor 
A lllftib ile ticari mfinuehetle

rimlsbı lnklpfını temba etler 
~ ile IOD akdettlilmls ticari mu. 
......, w.. Terilea mal6mata söre, .... ...,~, •. 

• e AmerfkeM.r dofnadaa doi • 
"'1a • ..._ mal ••mala eenret etli. 
ridu, u ... oalartlan mal alabW. 
1--. Dtba •• Amerllwı ticaret • 
.......... •lrbadea pbnlt •ir 
-.khlp s&tenlller. Ttlrki1• ile it 
1lPIB •• mh.•e mektubuna ıa 
etbale U. Hfh7or: 
~ü Ucant muaheclea hüküm. 
1-l Mhtlinde li&inle doirudan doj. 
1'11Ja if yapmımıq lmkln yoktur. 
~ IODl'a İngiltere yolu ile it 
J.apıuk için tefebbüutta bulunma • 
illa taVllJe ederiz. Londrada falan 
lllÜt•ıleJ9 miincaat ediniz. !ıfah • 
lllZı onlara utum. Onlar yol mura
fım ve ~ dlve ederek 
lllalı bbe devnderler." 

Aıaeılba ftrqaanm l>ulclaju 
791; MDelertleDberi mallannıızuı A. 
..... ,. " ........... Almu 
ll•nW.nadan Hvketlilmeelaclen 
llllee..mt .......ı TUlyetln •ev•
••"•• Mtb bir 101 ieiildir. Bb 
.._. ..,...,... Wlnuta delil, 
•otndaa dttlraJa temas Uati1aeın • 
~ Amerika puarlanaa .. aae •• 

............... W.'7Üanel •• 

normal vui1eti tetkik etlerek ulah 
etme.hal, Amerika ile dolrudan doj. 
~ it 1•tnn11• mlnl olan eacelle
l'ia ......._ temenni ederis. 

t'A il 

DANZtG 

-
Otel hblnetçlal, A1man70m, DamJs kapmada •-- ,1smeterlm Datadl'I lcerlclen vurmakla .....ı •llhm•atanta ima etmek 

PolOn)"a Barleiye NU11'1M s&tterlJOI' ve: "Sen Psm•leria afi•• dur. .istiyor. 
dalana bakmaı miu& 5'erl terliklerle llNI" dl1or ve A'-ınyamn (İqflia brikattiriU 

Danzigin 
iltihakına 

L eh'-wwı ~ugiln en mWıim 
i§i, lltikJAHni korumak ve • 

her tehdide karp en elUlı tedbir., 
lerle mukabele etmektir. MeHll 
Almanla\nı Danzili içinden veya 
dıpndan .iaUlA ile tehdit -ettikleri 

Almanyaya 
Karşı G len 

b 1 • 

..., ................ bun. 

yent proJelJI' hazirlanut ve bu pro. 

!::ı:;:~~:t:~.:; = Hugh Carelton Greene 
tan nazarındaki .kıymetini ,c;ster. 

._. lbaretttr. Vu:t,etln 110D 

saf'batatmı tetkUC ederken unu • 

meje 7etifir. Buailn Almaa1ar mü. ( Dall7 TtllC'*Plı'ut ••lttırrlri) 

1 

GCJPtlŞLEf) 
Kdclıklycle Meyva 

ip. 
Çok Zentln 
Olmak Ldzaın 
Yaan: S.6Wı ZelıaıVa s.rt.ı 

M .... bp, Daçla tedaYI ---
lunkta. Doktol' ............ . 

--.. ~-·-· 1blnla. ......... ~ .... 
-- llıt, ,........., .... ...... ...,... l--·••t1'&1 ............. ....... ~ .. 
ı••~'ılıl-lı'iı• ~ ••• M .. ... r .... ....-.-.1"._,.... • .._ ... . __..... .. .............. ........... .. 
.......... ~ ...... imar ........... 

Bala ...-ı, haU6 vaut MYl7• • 
~ hallwı salı puanadakl çfldk, 
..._ IDernlan •aı.a acn l>ir il • 
1•tla almak iP., •11n1a niçin ... 
Vtlltüluını anlamak istef1ea1s, 
~Jdüi maaavluı l>lr ••ı.. 
.... ı,a •• 1••••llecek pltallala 
kll0111 18 karat, ka111 so karat, u • 
mat ü lnınqtar. lstaa•aı .. il b. 
rap Atalan b,smın, KWY,.... 
elU lmnt obqanan hllunetlal aala • 

kola1 delildir. 
KadaklydeJd manav enafwMD 

flblne •lre, Kadık81 111111taa•, 
kendi elvanacla fetlftlrcllil mqya 
ve sene ile seçiaehilh. Fakat ha eL 
va-. plea me,nlar evvell lstaa. 
•• lider, me)'ft lıalbule tutahr, 
onüa IOUa Katıka)'lae pllr. h 
ılcllt ıelltte Yeıdlli lira, tberbae ,.... 
lenea uldly~ muraDan me1ft71 • 
hm fltatnun l>lr, ltlr bapk mkllM p 
bnr. Ba meyva ve •Heler, KMı 
kö1 IWlncle bil' beledi)'e meman ta. 
rabüa tartlılacak olana, eanaf .. 
ldllfetten, llalk ta 8cle411l •a faü 
lleıetleNen brtulann11f. Ba ... 
tttlı..,. lldae lmwak bir batu, 
•il' •• kantar ..... ile lıall ...... 
•nırmı,. 

Meselenin bu kıdu bult ..., 
olmadıiım bllmlyoram. Fakat, 
ilm Mr fq Talla, Ka+N7 ..,.. Wı..._. .... h...._ ı.-k~ 
mntart,tlr. Ka...,..._ ......_. 
nn taval,..ı ilsen W meyn. W 
.. ... "1eblbaek ••• tok ......... --.... • •••ı•rlfin• J•alretı 

...,_ ..,... • ._ .. Berllıule 

temadl;yen "Dusia A•malldar vt ~----....;---...;..;;;::;;,.;;:;;.;.;..:::.::.:.;:,~~-------1 
Alman1qa d8ueektir." diye ba • cennif, bu oehrin Lebtan ne alL • ~ olank 7a.,m•11 ve Le • 
jırdık1an halde, Leblller '"Dusis k••uı, Pruqa ile aJAkıandın da. bt.tana burada bir takıDı haklar 
ın-.leei naıni1le •tr m111le 1ok. ha nkl oldulu tehrbı bir çok de. ve lanU,ular wırilmeli kararlat • 

tulmamaaı icabeden bir nokta Le. 
hlstanuı Danzigte bugünkü vazi • 
yetin idamesine razı olclutu ve 
yakın zamana kadar Almanya 
lehJnde tlcWAt 79pma71 bh1 et. -----------
tfll halele Ahaaııyamn INDa Na 
olmamau ve m-ı.,t Jri1k8nc1en 
~ ....,.ar. Alnwa7a. 
J>en..., llUrdat ~ Lehl.stamıı 

..................... 1arm. 

.................... lrideBuL 

.............. ftai7ettlr. 
k~ ........ ki, ••tanı 
~ ~· abt hüiaeler 
.... •• .......... .... kavvetU 
...... ,_. Bnmala Mnl>er Balp. 
~ temaJlllerl Uklanda dtln 
................. etdikbte~ 
~. 
......_Wrl, ................ .. .:=: llubf tt.ıyuun 

........ ,. 1toanak 
•tbull karpauada .. lia.. .,,.,er. 

~DafU küçük bir memleketin 
-~ bir vaziyete girmesi bizi 
::::- ~emnun etmez. Ç(inkQ bu 
b Bulpriatamn da bapna gele. 
il&. komfu bir memleketin mu, • 

' ~ .. Mr •ulyete dufl!'esinden de 11-
te,e blkacU cielill&- Bulpria • 

~·luiyle olan dostlutunu 
tin elecettir, uzak bir mille. 
ct-u...~~ fazla, biz kOJDfU 
~~ cbtlujwıu isteriz. Yakın 
Jla~ hQrmet ederiz. Çiin • 
............. onlarla ebediyen komtU ya • 
-:.~ llıecburuz, uzak milletlerle 
~ her bal ve ihti • 
laitarat blaeütır." 

rıılll!I!:. ....... te ....w .... 
• . ..... Wr Amerlbh ..... 

~•••••ld mtlphed• • 
-~ 

.... ~-milı~ tarafına gir • 
A1ıt••.t8'- delildlrler, Bulprlar 
'-İt~ leVmezler. Ancak ik
~~ Jbünden onlarla 
~ ~ idame ediyorlar. -··ada Bulprlar her • ..... ~~ b..... plıpc8k • 

tar." cevabını veriyorı.ı-. vlrlerde a;yı:ı mllatüll bir ba7at ~ ~ 
Danzig meselesinin buit bir filtl ,.... _....., J)ID1dp JaGr · ~Wlıattı ıw .. ~ ~~. oı. 

wle o1machlı muha"•ktır. Fa. r;::-:~-:;:T-ı-:-~~~-~~---.~--...._-ıı,;._......_ _____ _ 
kat Almanlann ve Lehlllerin de • 
Wini dinledikten ve vaziyeti ,.m 
de tetkik ettikten IOlll'a Leh.iatan 
davuını, Aluwı davamna ten:ila 
etmemele imkAn kalınal. İki ta • 
rafın ileri ıürdüjü tarlld deliller, 
b'r hayli kuvvetli oldup için ge • 
rek Almanlar, gerek Lehliler ta. 
rafından dermeyan olunan her 
iddia, diler taraftan derhal muka
bele görme-tedir. 

~u da e1' ıeçlrmek ve 
içinde dilediji kadar ,.. 

D anziı, onuncu asırda Slav • 
larla metldmdu. Ve 1308 se. 

nesine kadar Slav olarak kaldL 
1308 de tehir, Lehistan kralı Li. 
dialu ile birlikte dcmifen Toton • 
lanıı eline geçti ve bunlar tehir 
halkım katliAm .uiler. LAdlllas, 
fehri, Totonlara .,_,.fl•mıı ve bun. 
lar fehirde en flddetli tekilde ha. 
reltet ederek tutunabilmit1erdlr. 
Danzta 1454 senesine kadar To. 
tonJann elinde kalc:lı ve Almanlar 
burilda '91'1ettiler. Bu ıruretle ,. • 
bir 1308 dm baflayarak bir Al • 
men tebri olınQftur. 

l'N ten 10D1'a Danalı Lefıia • 
tan ile blrleferek Pmall Avrupa. 
nm eb mflreffeıı limanlarından bL 
ri olarak tanındı. Bu birlik LehlL 
tanın 1 '193 te itine! taltsltnine ka. 
dar devam etinlftlr. 

I>ana. 1807 u. ısı• ........_ 
bur bir f8hlr olarak 7'l1"makla ı.. 
raber 11ea tea bMla7uü 1uo 
de Venay mu•Weefntn te11Ukt • 
ne kadar PruQuwa bir ~ oı. 
mufhır. 

v.,.~ IUlh ıı~, 
Vllaon prenstplerlne ıöre Dandı 
metelealnlD halli 1mmri1f ve bu 
prensiplerin Lehiltana hür ve e • 
mln bir deniz mahreel temin et • 
mek Jstecllll g&rillm6fttl O uman 
Danzig meselesi tekrar bq ,a. • 

- Sea aerelllla llemfen.T 
- Sivaslı. Sıvaun." Ki,...._, 
T Kaç _.,.ur ı.ta.HWuaaT 
- Oa ildi 
- E•ll mJsla! 
- Evet, karam we ild SMS • 

~var •• _ ....... ......,, 
- Da .................... .. 

41akl .. .... 
-Çel-~ ........... 

... otanbillnlllis? 
- Balili plak pcak? Otlf* 

memlelıette. 
- Oalu .,..., ........ ...... ,a .... k W,.lef 

- e ya,.nm? ~·· • wu, 
~vu.Bla .. b_... eiWk .. ................. ~ 

....... I' ............. , 

~ 8' ~ pamaa. öf. 
..;,j, .. ..,.. ...,, ..................... _ .... ,_ ............ 

*' -c, ... ...,., 
-'Oç ... ,u - •• ,.,....rOç _. ..... ~ ..... ~ c....,...,Jld., ..... 

)' .............. 1 .... 

il 
nl 

• 
ı, 

ra? 
-luubörle.__, ..... 

mü 9hlnana taWI ,_.. tı.plqa • 
.... Galllta , ............. " • .. ,., .. 

- Vllllall Mlrtl lilti1 .. efen. 
dl. Bb •• ....... ... .. •• 
IUl'Ü. 

llls bu ... .., .. Wrle ltl.ı.I 
~·IU'llJ'•na, 1• lranlaımm .... .. _ .... , 

-Bls .. illa ~1 
..,.. Btlttla .he...,_Jler.. Bepü 

be80n pbi •• 

* ......... im kaad111'11 ... 
tHlkkAaniııla ıecen ini mu. 

.~ ............ ........... e.w... .... il•• • .....,. ... .,.... callf • 
tam. Ba m111aa91N ............ 
.. ff#hn bil' .....,. .. , .... 

..... ••••• lefllilelr 4lelU, b • 
... ,. .... baei ....... ·-- .... 
lsa,11Sve ..... W,Wa..._ 
Wı't .......... :J ......... , ...... "*.. ....... .. ··•k• ....... ~· , ··· .... ... ~~ ................ ~·· ........ 
.. 41tt-•••1*" .... .......... , ........ ._..... 

.ı.ana .................. . 
.. 11J" .. ~ ı.c ... p • ..., ................ , .. 

V. llRSON 

ıılfltmek için veaile olarak kul • 
)anmak, bu IQede biltaa ~ 
na tahakJdim etmek llkrlaıdecUr. 

Bu iddlqı aluoria atmıyoruz. 
~ Nul liderleri, DanzL 
A Ahnu7a7a avdetinin tam•m • 
ı.n,...11 ve onun için koridorun 
Almanya;ya ıeçmesl lhım aeldilL 
ni IÖ;ylüyorlar. Bunlara IÔl'8 Le • 
hiltan de~en uuklafbnldıt • 
tan IGnra, Çek yurdu pbl Alman 
himq81l aJtma ..... 

Yalun zamana kadar Alman)'• 
da takip etmek ••k•mm buJclu • 
iWn h&dlleler, Her Hltlerio ı>an. 
zil ........ pek tıe alAlreclu 
oJınacblım g&teı'fJQrdu. Fakat 
Bolaemya ve !loraV7mmı •pbn • 
da .temra Lehistan ile IUflUl oL 
mak tNdl. Ratti Her Hltler, mi. 
raJq Beclrin seçen 80DkAnUDda 
BerahtıMpd•'l slyareti PnllD • 

4a Damdı bir vill;yet tehrldir" 
demlt ._ onun bir harbe deleri oı. 
,,,..,,,_. ip.ret etmlftl. 

Bunun ilzerine Danlipı !ıll1 • 
!etler Cemiyeti kontrolünden çı • 
karılarak Alman • Leh ~ 
pçmesl meMlesi ıörüf(llmilf ve 
kon11f1!'11ar bir ha7li lleriledlk • 
ten sonra geç_en martta t•ımtı • 
ti. 

B unun üaerine Damlcln Al .. 
m&n)'ll)'a iadesi ve barlcea 

menleket hukukunu bal& bir JOıo 
lun koridordan pçıneei ve ~"nan. 
,.,._ ait olmam meeeı.ı.rı ileri .O.. 
rflldtl. Bu aırada A1manjamn Var. 
fOV• sefiri Von Moltke lltlfmnı 
v8rmlt. fakat kendisinden " Ateş 
hattinda" ,.,,lmaıı latenmlttl. 

Lehlstinda htıküm dren ka • 
naate IÖft Lehistan derhal leler • 
be~ 7•PDıamıt olsaydı Alman 
donanmuı harekete ~ Dan. 
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Düzcede köylüye ziraat Erzincana 

makineleri Verildi iyi Su 
Getirtiliyor 
Erzincan (TAN) - Şehrimizin i

mar planı Vekaletçe tasJi!~ edilmek 
Ü7.ere olduğu haber ahnmıştır. Bu 
.hususta belediyeden istenilen son 
m~himat, gönderilmiştir. 

Şehrimize demir borularla iyi su 
getirtilmesi projesi Nafıa Vekaletin
ce tasdik edilmiş, proje belediyeye 
gelmiştir. Yüz otuz iki bin liraya ma; 
olacağı anlaşılan bu iş, yedi kilomet
re uzaktaki Kurutilek kclyii sırtla
rıııdaki Kurutilek suyu ile o civarda
ki Kara suyun demir borularla ge

Düzced e mısır ufalama makineleri muhtarlara tevz i edilirken tirtilmesi suretile yapılacak, Erzin-

Düzce (TAN) - Kazamız içinde Bütün Dü7.ce köyleri telefonla bi- canda büyük bir su deposu inşa edi. 
köy kalkınması hayli ilerlemı'ştı·r. ·b· 1 lecektir. Tesisat bitiı1c~, her semt-rı ır erine bağlanmıştır. 
Mevcut 190 köyde, köyliilerin şahsi- Köylerde dokuma tez<1ahları her te, istiyen evlere de lir.ret nıukabi -
Yeti manevı'yes· n · ı 0 linde su verilecekt"ır. ı amına ış enen tar. ne katla~ iptidai şekilde ise de ka -
lalar 4500 dekarı bulmuştur. Bunlp.- dınlar bunlarda çalışıp bezlerini ve Kaldırımlar yapılı}'"" 
ra, Imece usulile mısır, buğday ve kilimlerini ucuzca temin e~mektedir- Belediye önünden po'>tahaney~ ka-
saire ekilerek hayli varidat temin e- ler. dar olan caddeye parke dö~enmesı a-
dilmekte, böylece köylünün salma Düzcenin köylerinde 17 mektep meliyesi bitmiştir. Çarşı mıntaka-
külfetinden kurtarılmasına lı J d sı d k' kald l b ton ola ça şı - var ır. Bunlardan üçü y:ıtılıdır. Yatı n a ı yaya ırım an e -
maktadır. 

31 köyde de 81 dekarlık meyva 
bc.hçeleri tesis edilmiştir. Bilhassa 
fındık, elma, armut, dut ve kir3z ye
ti~tirilmektedir. 

Düzcede meyvacılık hayli müte
rakkidir. Daha ziyade fındığ,1 rağbet 
edilmektedir. Bu çalışma, bir kaç se. 
n~ sonra iktısadi vaziyetin yüksel
mesine yardım edecektir. Husus~ mu
h asebe de 75 dönümlük bir sahada 
meyva fidanlığı vücude getirmiye 
başlamıştır. 

121 köyde 4500 çiftçi tütün zeri. 
yatile uğraşmakta ve senelik tütün 
ihracatı iki milyon kiloyu bulmakta
dir. 

Şimdiye kadar köylerde 36 adet 
mısır ufalama makinesi ve 2 adet buğ 
day kalbur makinesi. alınlllll;tır. K öy. 
lü bunlardan parasız isti fade e tmek
tedir. 

Bu 5ene 30 mısır ufalam-ı. makine
si, 3 buğday kalbur nıakinesi daha 
alınacaktır. 

Beş yıllık mesai programına dahil 
olan damızlık boğa alınması. için tu
tulan yol şudur: Her köyün birden 
50 - 100 lira vermesi bir yı.ik te~kil 

edeceği düşünülmüş, köy' bütçelerine 
10 - 20 lira gibi münasip tahsisat ko. 
nulmuştur. Bankaya yatırılan bu pa
rı::lar matlup miktarı bulunca, bo. 

okuluna her sene yirmi fakir çocuk. rak yaptırılmaktadır. Herkes, kendi 
köy sandıkları hesabına okutulmak- dükkanının önünü betonlaştırmak su 
tadır. Ayrıca ıı eğitmen mektebi retile bu işe yardım ediy~r. 
vardır. Tuzlalarda yeni tesisat 

Her tarafta yollar yapılmaktadır. İnhisarlar idaresi, muhitimizdeki 
Küçük Melen suyuna mükemmel bir tuzlalarda yeni binalar yaptırtmak 

kı:ırarını vermiş ve kısmen de inş<..beton köprü yapılmıştır, pazar ye -
ata başlamıştır. 

rindeki Asar suyu köprüsü de esaslı 
k' Bu meyanda Pölümür kazasındaki 

~e ılde yapılmıya başlanılmıştır. Ağa tuzlasında bir daire Kemah tuz. 
78 bin nüfusa malik olan Düzcede ' laı;ında da uzaktan gelen' müşteri köy 

5 - 6 ay evvel polis teşkilatı yapıl. lüierin istirahati için bir pavyon, hay 
mış ise de beş kişiden iba:et kadro- \"anları için büyük bir ahır, ayrıca 
nun kafi gelmediği görü~mektedir. bir daire, tuz ambarları ve dekovil 
D .. d l k "k "h · 'l tesisatı yaptırılması kararlaştrrılmışuzce e e e trı ve ı tıyaf ar 

Düzcede, lokomobil ile işliyen ve tır. 
kilovatı halka 30 kuruş:ı verilen sö- At yanşlatı 
nük elektrik ziyası tarihe karışmak Halkevi namına tertip edilen at 
üzeredir. Belediyeler Bankasından y~rışları çok alaka görmü~tür. Tay. 
40 bin lira borç alınmış ve bu para fara mahsus koşuda birinciliği Şev
ile Şagoç şelalesinden elek trik istih. ket Serezin saf k an Arap atı Yalçın. 
sali için tesisata başlanrlmıstır. 2 ciliği Selimin yarımkan Ceylanı, ü. 

Dar olan halkevi binası. büyütül- çuuctuugu n~uıuı 1aşm :ı:uuıı:ı Ka -
~üştür. Güzel bir sahne de yapıl- zanmıştır. 
mıştır. Sürat koşusunda Omer Elitaşm saf 

Inhisarlar idaresi, 250 bin lira ke. kan Arap Arslanı birinci, Hakkı lle
şif bedelli bir tütün imalathanesi rın yanm kan Alucu ikinci, Rıfkı 
yaptırtmıya karar vermiştir. Günerin Erkveziri üçüncü olmuştur. 

Büyük Cami adlı muhteşem abid€- Mukavemet koşusunda Omerin Ars
nitı etrafı, insanı sinirlendirecek se- lnnı birinciliği, Suzanı ikinciliği, Hak 
}.ildedir. Oradaki umumi helUlar ~u- kının Serdarı da üçüncülü{!ü almış
su:z ve pistir. Camiin içi de tozludur, lır. 
kirlidir ve bakımsızdır. 

ğalar satın alınacaktır. Camiin yanında, bir binu y 'w•tısı 
' vardır ki içi bataklık h:ılin~ ge.m~~ 

lzmirde Bir Kitap 
Köylerde cluf Ve telefon tir. Belediye, hem bu en~azı kaldırt-

Muhtelif köyler~e 18 sağlık koru- j malı, hem de sivrisineklet in bir par. 
cusu vardır. 70 .. koye tle ecza dolabı \ç::ı olsun azalması için oradaki batak
a.l:~mış~ır. 3~ k~y~e seyyar duş yer-

1 
lığı kurutmalıdır. Çarşı içinde de pis 

~erı ~esıs edılmıştır. Bu. du.ş yerleri, \suların aktığı görülmektedir. 
ıstenılE~n sahaya nakledilebılecek şe. Düzcede bataklık çoktur, bunlara 
kildedır. bakılmamakta, yalnız muntazam su-

Düzcenin merkez bölgesind~ 21 rette halka kinin verilmektedir. 
köy katibi, Yıkılca nahiyesinde 1, 1 Adliye dairesi, kaymakamlık bi
Gümüşova nahiyesinde 2 köy katibi j nasının alt katına sıkışmış vaziyette
v~· bunların başında da bir büro kiı- f dir. Salon bir tane olduğu için hu
tibi vardır. Köy korucuları, hep genç- 1 kuk ve ceza davaları, münavebe ile 
}erde~ seçi1miştir. Disiplin ve kıya- ı göriümekt~dir. Bi~ ~ahk~me salonu. 
fetlcrı muntazamdır. na daha şıddetle ıhtıyaç vardır. 

Bünyanda Bir 
Karakol Açlldı 

Akçakocahlar 
Yol istiyorlar 

Sergisi Açıhyor 
.ı.zmir (TAN) - Kültürparkta bu 

sene inşa edilen ve müzeler sitesinin 
en güzel binası olan Inkılap müzesi, 

M aarü Vekaletinin verdiği ehemmi. 
yetle, cazip bir şekilde, tanzim edi
lecektir. Burada kültür faaliyetimiz 
\·e göstermekte bulunduğu inkişaflar 
eski ve yeni mektep, tedris usulleri 
t;;;·harüz ettirilecektir. 

Maarü Vekili Hasan Ali Yücel, 20 

ağustosta açılacak Izmir enternasyo· 
nal fuarında, Ankarada büyük alaka 
gören kitap sergisinin de bulunmasr. 
nı muvafık görmüştür. Kitap sergı
si. Inkılap müzesinde ziyaretçilere 
teşhir edilecektir. 

C. H. Partisinin, yurdun muhtelif 
yerlerine ait ressamlarımıza yapbr
dığı 116 tablo ile muhtelif ressamla. 
rın değerli eserlerinin de burada yer 
alması kabul edilmiştir. 

SPOR: , 

Balkan 
Atletleri 
Geliyor 

-o-

ilk Beynelmilel 

1-·EKONOMi~I 
Alman yanın Döviz ve 
Altın ihtiyatı Yüzde 

Biri Geçmiyor 
Temas Gelecek Alman hükumetinin yeni bit ka-\ asgari 7o 40 altm veya döviz muka-

nunu ile Reichsbank doğrudan doğ. bilinin bulunması derpiş edilmişt~. 

Hafta Y apıhyor ruya devlet reisinin emrine verJ., 1931 senesinde husule gel~n kredi 
.. .. miştir. Bu kararname ile Reichsban_ buhranı neticesinde bu had kendili-

16 temmuz pazar gunu senemn ka tahmil olunan vezaü kı;ıaunu 1 ğinden sı1kıt olmuştu. 
ilk beynelmilel atletizm teması Ka. ı ikinci maddesinde musarrahtır. Milli Reichsbankın bugünkü altın ve dö. 
dık;jy Fenerbahçe stadında yapıla. sosyalist hükumetinin esas prensiplt:. viz ihtiyatı ancak % 1 nisbetine bal'ğ 
caktı.r. Bu müsabakalara Balkımla- rinden olan para kıymetinin muha. olmaktadır. Para kıymeti, milli sos
rın birinci sınıf atletleri iştirak ede- fazası hususundan maada Reichsbank yalistlere göre, altın ve dövi:ı mevcu
ceklerdir. Rumenlerden Yardaki, Da- dahilde ve hariçte olan para tediye dile münasebettar olmayıp, srrf milli 
nanlı Mantikas, Lambrakis, Strata. münasebetlerini tanzim, ıktısadiya- istihsale dayanmaktadır. Binaenaleyh 
nanlı Mantikas, Lambraki, Strata. tın disponible paralarından mılH ik- kanun (madde 21) tedavüldeki para 
kos. Mısırlı Abid, Maskaris davet e. tısadın ve umumun menfaati nazara karşılığının poliçe, çek, hazine bono. 
dilmişlerdir:- Mısırlı atletler şehri. alınarak istifade edilmesini temin ey. su, esham ve tahvilat gibi kıymetli 
mize gelmiş.lerdir. Müsabak3.l~ra. I~- Hyecektir. kağıtlardan teşekktil etmesini ve al. 
tanbul, lzmır, Ankara atletlerı gıre. Reichsbankm devlet mekanizma- tm ile dövizin ancak ikinci derecede 
ceklerdir. sında aldığı yeni mevki, gerek Reiche böyle bir karşılık teşkil edebileceği.. 

Atletizm Federasyonu vereceği yeni krediler hakkındaki ni amirdir. Altın ve döviz evvele .. 
Başkanlığı takyidatın kaldırılmasını, gerekse pa. mirde hariçle olan tediyatın tauzimi 

Atletizm federasyon u işlerini gör . ranm kuvertürüne müteallik ahka. ve icabında para kıymetinin harice 
mekte olan Şinasi, mimar Viyeti Vi- mın değiştirilmesini icap ettirmiştir. karşı müdafaası yolunda istimal edi. 
yoli ile tetkikat yapmak üzere Ital- Şimdiye kadar Reichsbank, devlete lecektir. 
yaya gitmiştir. Kend isine A nkara ancak 100 milyon marka kadar "iş
stadyomu müdürü Kerim Asaf veka- letme kredisi., verebiliyor ve 400 mil. 
let edecektir. Atletizm federasyonu yon marka kadar da azami üç ay 
reisliğine kimse tayin edilmemiştir. müddetle mukayyet hazine bonoları 

Bulgar Pehlivanı 

Bir Müsabaka Daha 

Yapmak istiyor 
Geçen hafta Taksim stadındaki 

müsabaJtalarda ~ağliıp olan Bulgar 
pehlivanı Feriştanof, d ün matbaa. 
mıza gelerek bir m üsabaka daha 
yapmak istediğini anlatmış ve şun
ları söylemiştir: 

"- Benim İstanbulda bir müsa. 
baka yapmam icap ediyordu. Geçen 
hafta bir müsabaka yaptım. Kendi 
arzum ile bir güreş dah a yapm:ık is. 
tiyorum. Yalnız şu şartla ki; güreş
te vakit tahdit edilmemelidir. Yeni. 
şınceye Kaaaı· oır 1::1.uc~ JCXfJ•wıA r,,. 

terim." 
Bulgar pehlivanının söyledikler ini 

aynen yukarı aldık. Bu ar zusunun 
yerine getirileceğinde şüphe yoktur. 
Karşısına Dinarlı Mehmedin cıkarıl
ması ihtimalinden bahsedilmektedir. 
Kanaatimize göre de Dinarlı - Fe
riştanof müsabakası güreş meraklı

larına güzel bir müsabaka seyretti. 
recektir. 

Fener • Galatasaray 

Tan Kupası Maçı için 
Fenerbahçe ile Galatasaray, gaze. 

temiz tarafından konulan Tan kupa. 
sı için ikinci karşılaşmayı önümüz. 
deki pazar günü yapacaklardı. Fakat 
Demirsporun Bükreş seyahati dola
yısile bir hafta teahhura uğr3.yan 

milli küme maçları bu hafta oyna. 
nacak ve Ankaranın Dem irsporu Is
tanbula gelerek Beşiktaş ve Vefa ile 
karşılaşacaktır. Bu vaziyet k:ırşısın
da "Tan kupası" nın bu pazar günü 
oynanmasına imkan kalmamaktadır. 
Futbol mevsimi geçmek üzere. oldu. 
ğundan bu maçın eylıil veya ilkteş. 
rinde oynanması daha muvafık ola. 
caktır. Iki klübümüzün oyun tarihi
ni tesbit etmelerini bekliyoruz. 

Haftanın Yüzme 
Müsabakaları 

iskonto edebiliyordu. Bu hadler yeni 
kanunla kaldırılmış, hem devlete ve. 
rilecek kredi, hem de hazine bonola. 
nnın iskonto miktarlarının tesbiti 
devlet reisinin kararına bırakılmış. 

tır. 

P aranm kuvertürü, 1924 tarihli 
kanunda, tedavüldeki banknotların 

lzmirde Alivre 

Satışları Başladı 
İzmir, (TAN) - Üzüm ve incir 

mahsulleri üzerine alivre satışlar 

başlamıştır. Alman piyşsalarmdan 

henüz teklifler gelmemiş olmakla be. 
raber, satışlar pek cüzi miktarda _...., .. .. _ .. _ .................. 3-·--

Tahmin edildiğine göre, bu sene 
incir rekoltesi geçen yıldan biraz 
fazla ve kalite itibarile de daha ne. 
fistir. Üzüm rekoltesinin 60 - 70 bin 
tonu bulacağı kanaati vardır. Rekol. 
te tahm'hı heyetleri, üzüm mıntaka. 
larmda tetkikata çıkacaklardır. 

İhracatçılarımızın Londra piyas<1. 
!arma vaki alivre satış tekliflerinde 
fiat farkları görüldüğünden, bunun 
sebebi sorulmuştur. Şimdiki halde, 
ı eylUlde teslim sif Londra Cenevrin 
cins üzüme 21 - 22 şilin verilmekte. 

dir. 
Almanya kontrol dairea!nin, Ü-

züm _ incir ailvre fiatlarını tesbiti 
beklenmektedir. 

---o---
Polonya lzmir Fuarına 

iştirak Ediyor 
İzmir (TAN) - 939 Izmfr Enter. 

nasyon~l Fuarına Polon'ya da iştirak 
eclecektir. Polonyanm ticaret ataşesi 
Teodosis Somateski bu iş için İstan. 
buldan şehrimize gelmiştir. Polonya 
ataşesi, fuar ve belediye erkanile te. 
maslara başlamıştır. Pavyonun inşa. 
slna derhal başlanacaktır. Bu pav. 
yanda Polonya sanayiine ait 
eserelr teşhir edilecektir. 

-o-

Altın Fiyatı 

* Dün, Almanya hesabına birçok 
mallar satılıınştır.Kilosu 35 kuruş.. 
tan yünlü çorap eskisinden 80 bin ki
lo, renkli çorap eskisinden kilosu 15,5 
kuruştan 20 bin kilo, Konya ova, 
Çerkeş, Gerede, Çorum, Stvas 
ve Kayseri tiftiklerinden kilosu 97 -
103 kuruştan altmış bin kilo,, Beypa. 
zarı, Polatlı mallarından kilosu 106 • 
107 kuruştan yirmi bin kilo ile ayrıca 
keçi kılı ve sarı mısır.satılmıştır. 

Pamuk iplikleri 

Serbestçe Satllacak 
Pamuk ipliği ile pamuklu mensu

catın nathsız olarak satılması hak. 
kındaki karar üzerine yaptlan müra
caatlere İktısat Vekaletince bir teb. 
liğ neşrolunmu~tur. Bu tebliğde de. 

Memleketimizde tesis edilecek pa
muk ipliği ve mesnsucatı -;anayiinin 
tabi olacağı şartlar hakkındaki 

2/8903 sa)'1lı kararname hükmü 
2/11171 sayılı kararname ile kaldırıl
mış olduğundan eski kararn3melerin 
meriyette olduğu sırada müracaatta 
bulunup ta talepleri reddedilmiş o. 
lanlar, yeniden müracaat edebilirler . 

Denizlide Kızılay Haftası 
Denizli (TAN) - Kızılay haftası 

bu yıl, geçen seferkilerdeıı iyi geç. 
mektedir. Birinci gün, ilk mektep ta
lc-besi halkevi önünde toplanmışlar, 
varalı bir askeri tedavi eden hemşi
~eleri gösteren canlı bir tabloyu ha. 
vi araba önde olarak ve bando mu
zika çaldığı halde, şehrin en kalaba
lık yerine gelmişlerdir. Burada, mu. 
allim Murat Gürsoy, Kızılaym çalış
malarını anlatan bir nutuk söylemiş
tir. Alay, orduevi bahçesine gitmiş, 
ve merasime nihayet verilmiştir. o. 
rada, Kızılay kurumu tarafından Ç~ 
cuklara gazoz ikram edilmiştir. 

Hafta içinde sinemada, Kızılay 
menfaatine bir müsamere verilmiş

tir. ,-_,....-----, 
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ÇEKLEIC 

Bünyan (TAN) - Kazamızın bü
tün koylerinde, köy kanun:ı ahkamı 
t atbik edilmekte ve bu arada bil -
hassa köy mekteplerinin yeniden ya. 
pı!masına ehemmiyet verilmektedir. 
On bir köyde, yeni eğitmen mektetı
IE.ri binasının inşaatı bitmek üzere
dir. 

Akkışla nahiyesinde ik: aygırlık 

bir aşım durağı yapılm1~tır, Sarıoğ. 
lan nahiyesinde de bir ayni yapıl -
maktadır. 

Akçakoca (TAN) - Vaktile Düz
ce, Bolu ve ~Iudurnunun ithalat ve 
ihracatını yapan kasabamız, Akça. 
koca - Mudurnu yolunun Balkan har
bindenberi tamir edilmiyerek geçile. 
miyecek bir hale gelme~i yüzünden 
bu karlı vaziyetini kaybetmiştir. Son 
ra, her ne kadar gemiler seferlerini 
muntazaman yapmakta iseler de, 
iskele olmadı!:rından, kışın çok defa 
vapurlara bir şey vermek veya va
purlardan bir şey almak mümkün ol
mamaktadır. 

Kitap sergisinin tertip ve tanzimi
ne, Maarif Vekaleti Basma yazı ve 

derleme şubesi rnüdürü B. Selim Nüz 
het tayin edilmiştir. 

İstanbul Su Sporları Ajanlığı tara
fından tertip edilen Halkevi yüzme 
müsabakalan bu pazar Şeref stadı 

havuzunda yapılacaktır. Bundan 
evvel yapılan iki müsabaka munta. 
zam bir şekilde yapılmış ve büyük 
bir alaka ile takip edilmişti. 

Hükumetin son neşrettiği karar. 

name ile memleket dahilinde altın a. 

hm ve satımı serbest bırakı~mıştı. 

Dişçilerin ve kuyumcuların altın ili. 

tiyacını temin etmek için sarraflar 

tarafından altın satışı başlamış ve ta. 

lehin çokluğu yüzünden bir Türk al. 

tını 13 lira 75 kuruşa kadar yüksel

miştir. 

1 Londra 5.93 

Nevyork 126.675 

Paris 3.355 

Ml!Ano 6.6625 l 
Cenevre 28.555 

1 

Jandarma umumi kumandanlığı

nın geçen sene bütçesinden, köylüye 
oııayak olmak için verdiği 500 lira 
ile, Sıvas - Kayseri şosesi üzerinde 
'h.:zhisarda yapılan yeni tip iandar
ma karakolunun inşası bilmiştir. Kü
§at resminde, Kayseri valısi Şefik 
Soyer, jandarma kumandanı Kaşlf 

te bulunmuştur. Bir çok köylünün i~
t irak ettiği kü§at resmindP- vali ve 
kaymakam Rh. ım Atakul birer nu
tuk söylemişlerdir. 

Vali Şefik Soyer, orada, akşama 

kadar köylü ile hasbihalde b ulun
muştur. 

Banka lazım 
Akçakoca kazasında iklısadi vazı. 

yet düzgündür, fakat !:>ir banka şu
besi bulunmaması, işleri sarsmakta

dır. 

Kazamızın oaşııca servet memoaı 
!Jr.dık olup senevi ihr3c;ı.tı 40 mil. 
yon kiloyu bulmaktadır. Kerestecilik 
le mühim bir mevki tutmaktadır. 

Adliye ve maarif noksan 
34 köyü ve on üç bin nüfusu olan 

kazamızda adli işler tek hiıkimle i
dare edilmekte ise de bunun ihtiya-

ca yetmediği ve teşkilatın tevsiine 
ihtiyaç olduğu görülmekcdir. 
Kazamız merkezinde tam teşkilatlı 

iki ilk mektep vardır. Mevcu~ 7 mu. 
allim, 600 talebeye kafi gelmernek
tedir. Köylerde ise ancak 3 sınıflı Ye 
tek muallimli 3 mektep vardır. Bu 
da eğitmen teşkilatına şiddetle ihti
yaç bulunduğunu göstermiye kafi • 
dir. 

Akçakoca belediyesi iyi çalışmak
tadır. Yolları muntazam yaptırtmış
tır. ve tenıiz tutmaktadır. 

Sudan elektrik istihsali için Bele. 

diyeler Bankasından borç almak ka
r~rını da vermiştir. Akçakocada ye!l.i 
yeni binalar yapıldığı görülmektedir. 

Müsabakalar saat 13 te ba~hyacak
tır. Müsabakaları Ahmet Fetgeri, 
Rıza Sueri, Sıtkı, Ali Rıza, Hüsamet. 
tin Güreli, Bekir, Hikmet Üstündağ. 
Behzat Payidar, Celal Göze11, Nuri 
Bosut idare edeceklerdir. 

Hilalli Hakkı, 
Demirspora Girdi 

Hilal merkez muh acimi Hakkı bu 
sene oynadığı oyunlarda nazarı dik. 
k ati celbetmekte itli. Hakkı klübün-

den istifa etmiş ve Ankaraya nakle. 
derek Demirspor k lübüne intis'lp et. 

miştir. Hakkının H ilal k lübünden 
ayrılması Hilal takımını zMfa uğrat
mış, Demirspor da çok kıymetli bir 
oyuncu kazanmıştır. 

Nevşehir Belediye Büt~esi 
Nevşehir (TAN) - Nevşehi.r bele. 

diyesi, 939 bütçesini 59760 lira ola
rak kabul etmiştir. Belediyenin, kale
nin baray olan bazı yerlerini tamire 
kar ar verdiği işitilmiştir. 

Kozanda Şiddetli Sıcaklar 
Kozan - Bu yıl çok şiddetli sıcak

lar hüküm sürmektedir. En kuytu 
gölgeliklerde bile hararet derece'>} 
37 i gösermektedir. Yaylalara göç de
vam ediyor. 

Amsterdarn 67.24 

Bcrlin 50.825 

Brüksel 21.5325 

Atina 1.0825 

Sof ya 1.56 

Prag 4.34 

Madrid 14.035 

Varsova 23.845 

Buda peşte 24.84251 

1 

Bükres 0.905 

Belgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 l 
Stokholm 30.5425 

Moskova 23.9025 • 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk Borcu I, peşin 19.30 
Türk Borcu II, peşin 19.30 
Ergani 19.20 

f Sivas - Erzurum III 19.88 
\..,, ____ ____...;..._..) 
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Almanya da Gizli Propagandalar 

Geçen Hafta içinde 
Neşredilen Kitaplar 

ve 

Tencere 
Amerikalılar u. 
numiyetle pratik 
ıdamlardır. Haya· 

basitleştirmek 

çin, mütemadi 
etkiklerle meşgul 
•luyor. 

Dünya Tarihi 
"1919 dan 1937 yılına kadar,, 

Türkçeye Çeviren: Galip Kemali 
Söylemczoğlu 

Basan: Kanaat Kitabevi 

T arih, bugün değilse yarın is
tikametini değiştirmiye 

mahküm görüml
yor. O, sık sık bu 

hareketi yaptığı ı
çin bizatihi biı
yük bir nöbet, 
bir kriz hissetmış 
olmıyacaks:i da 

tarihi yazan ve yaratan milletler, 
Yakınlaştığı sezilen ilfettea son de
rece ıstırap çekeceklerdir. Buna 
rağmen, harbi, yani zelzeleyi ve 
Yangını istiyen, ölümü - hem kendi 
Üzerlerine, hem bütün beşeriyetin 
Gstüne - davet eden milletler var. 

Niçi.tı? 
Çünkü hayat şartlan bilhassa 

iktısadi sebeplerle baştan aşağı 
değişmiş, müstahsil milletlerden 
bir kısmı istihsal kudretlerile mü
tenasip refaha ermek imkanını 
kaybetmiş ve yarının bugünden 
daha giıç, daha ağır bir hayata ge
be olduğu hemen hemen tahakkuk 
eylemiştir. Bir kısım milletler işte 
bu durumdan kurtulmak, çalışma 
ve yaratma kabiliyetlerile mütena
sip refahlı bir hayat elde etmek 
istiyor ve bu emele ermek için 
kendinden zayıf milletleri ezmek 
politikasını güdürüyor, bir kısım 
milletler de bulanık suda balık av
iamak hırsile onlara yardakçı olu. 
yor. Ayni tahakküm yoluna dökü
ıu;rv~. 

B u halde dünyanın nasıl bir 
vazıyet içinde bu~unduğunlt 

öğrenmek yalnız 
bir zevk değil, bir 
ihtiyaçtır da. Işte 
Dünya Tarihi) a
dıyla Leon Cohen 
Raymon:i Ronze 

Emile Folimais 
t~rafından yazılıp eski büyük el
çılerden Bay Galip Kemal Söyle. 
~ezoğlunun kalemile türkçeye çev
rilen büyük ve mükemmel bir eser . ' o ıhtiyaca cevap veriyor. 

Kitabın ehemmiyetini kavramak 
için - Büyük Harbin sebcplerilc 
cereyan tarzı ve neticesi, Versay 
ıulhü, Milletler cemiyeti hakkın. 
da yüz yirmi sayfalık bir mukad
demeden sonra - iktısadi şartlnrı. 
ve şimdiki dünyanın siyasi, iç. 
timai değişikliklerini izah eden 
dört yüz elli. sayfalık izahatı ihti
va ettiğini bilmek kafıdir. Hitle
rizm, Mussolinizm, bolşevizm ve 
Japonyanın silahla temsıl ettiği ye. 
ni usul emperyalizm dahi o bahsin 
ıumulü içindedir. 

Bu cihetle. (Dünya Tarihi)nin 
büyük bir kıymet te taşıdığına 
fUphe yoktur. Ne yazık ki, eser, 
bizim inkılabımızı ve meaeniye: 
manzumesinde aldığımız yüksek 
mevkii tesbit ederken çok cimri 
aavranmış ve bu biıyiik hakikate 
Çok dar bir yer ayırmıştır. Bunun
la beraber, eserin, bugünü anlam~k 
~e yarını istidlal etmek istiyen
lere gerçekten faydalı bir rehber 
olacagını tekrar etmeği borç bili. 
Yor uz. 

lstanbul Talebe ve 
Öğretmen Kampları 

Basan: Ülkü Basımevl 

T arihçi Yorga, eski Türk ha • 
ya~ından bahsederken şöyle 

diyor: " Gürbüz 
yüzleri güneş • 
ten kararmış ço
cuklar, ağır baş. 
lı erkekler ve on
lar kadar silah • 
şorlukta mahir • 

P.eçesiz, örtusüz • kadınlar atla • 
rıyle, katırlariyle koyunlarıyle, 
ke ·1 ' çı eriyle yazın yaylaya çıkar • 

i-··------·-y-.. -~;~-n-: ______ __ 
M. Tuıhan 

TAN --·---· ._._.._._ . ...._ .................. . 
lar, bir çeşme yanında veya yeşil 
bir çayır içinde beyaz, yahut koyu 
mavi çadırlarını kurup bir kaç 
hafta veya bir kaç ay oturur -
lardı.,, 

Bu, bir kamp tarifidir, Türkler, 
latince campus kelimesi kampla. 
şarak Fransızcaya veya başka dil
lere geçmeden kamp hayatını bi
liyor ve tatbik ediyorlardı. 

O hayat orta Asyada olduğu gi. 
bi küçük Asyada, Anadoluda da 
yakın ve pek yakın zamanlara ka. 
dar rağbet görüyordu. Evliya Çe • 
lehinin "Kağıthane" den bahse • 
derken: "Elhasıl burada beş altı 
bin hayme ve hargah kurulup a -
dam deryası kesilir." demesi de 
bir kamp, tarifinden başka bir 
şey değildir. 

F akat kamp, asrımızda çok şü. 
mul kazanmış ve siyasi 

kamplar, terbi • 
yevi kamplar, sıh. 
hi kamplar gün • 
den güne çoğal • 
mıya başlamış . 
tır. 

Bizde lise ve 
yüksek mektep talebesi, üstüste 
hir lc.ıa~ snl lr•-1" ı..-;,o-•• f!l'•T'..ı-J-

ve her yıl yirmi güne inhisar eden 
bu hayat, ilerideki askeri hizmete 
mahsup edilir. İstanbul Maarif 
müdürlüğü de bu örnekten ilham 
alarak üç yıldanberi şehrin muh • 
telif yerlerinde talebe ve öğret -
men kampları kurmakta, sıhhatçe 
zayıf talebeyi oralarda barındıra. 
rak açık ve temiz hava, güzel gı. 
da nimetlerinden miistefit kılmak. 
tadır. 

İşte "İstanbul talebe ve öğret . 
men kampları" adlı kitap bu teş. 
kilatın tarihçesini, şimdiye kadar 
kurulmuş kampların bütçelerini 
ve barındırdığı talebe, öğretmen 

sayısını ve daha bir çok bilgileri 
ihtiva etmektedir. Biz bu eserin 
bilhassa "kamp mefhumu" başlıklı 
birinci kısmına ilgi gösterdik ve 
bu bahsi tarih bakımından da fay. 
dalı bulduk. 

Eserin tertip ve tahririnde bü. 
yük himmetleri görünen, İstanbul 
talebe ve öğretmen kamplarının 

da ilk kurucusu bulunan maarif 
müdürü Bay Tevfik Kut ile mua • 
vini Bay Muvaffak'a tebriklerimi. 
zi sunarız. 

Tepedelenli Ali Paıa 
Yazan: Römeran 

Çeviren: Ali Kemali Aksü' 
Basan: İkbal Kitabevi 

Osmanlı tarihinde ''ihtilal., 
denebilecek mahiyette a-

yaklanmalar ter
tip etmiş, ordular 
düzerek devletin 
ordularilc çarpış • 
mış c:!cbaşılar çok 
tur. Bunların i
çinde Karayazıcı 

gibi tacdar olmayı tasarlıyarak 
~una, buna fermanlar veren, yarı
na mahsuben bahşişll!r dağıtan 

kimseler de görülmüştür. Fakat e::
nebi devletlerle münasabet tesis e
den ve ecnebi devletlerden hem 
saygı, hem yardım gör:?n isyancılar 
pek azdır ve bizim hatırlayışımıza 
göre, bunlar on yedinci asırda 

şöhret alan Muinoğlu Emir Fah
rettinle 18 inci asır sonundı:ı. faa. 
liyete geçmiş Pazvan oğlu Osman
dan, on dokuzuncu asırda ün alan 
Tepedelenli Ali, Kavalalı Mehme!. 
Ali Paşalardan ibarettir. Emir Fah
rettin Toskana dukasile Fransa hü. 

kümetinden, Pazvan oğlu Avus -
turyalılardan, Tepedelenli - yeri. 
ne ve zamanına göre - Fransızlar. 

la Ingilizlerden, Kavalalı da - bi!. 
Jlassa - Fransızlardan yardım gör. 
müştü. 

Şu halde, yani Osmanlı impara
torluğuna karşı isyan eden bu a. 
damların ecnebi devletlerle müna
sebet fesis etmeleri ve o devlet
lerden yardım görmeleri gösteri. 
yor ki, kendileri siyaset cereyan
larını iyi takip eden ve nereden 
fayda göreceklerini ka\ rıyan in -
sanlardır. Yine bu hal onların ge. 
Iip geçici bir kin, iğbirar üzerine 
değil, istiklal kazanmak ülküsüne 
müstenit ve muayyen bire: plan 
çizerek a~·aklan~ıklarını isbat e
der. 

l\ıutfak vesaiti. 
nin 31.altılması, h:.ır;itleştirilmcsi ve 
bulaşık yıkanmasının tamamen kal. 
dırılması meselesi Yeni· Dünyayı 
ötedenbcri meşgııı etmekteydi. Bir 
Amerikalı mucidm ortaya attığı bir 
keşfe göı"e. bundan böyle mutfaklar
da kap kacak ve tabak yıkanmıya. 

caktır. Hoşa gitmiyen bu iş tama. 
men ortAdan kalkacaktır. 

İçerisine yemek konan kaplar, ta
baklar ye~nekle beraber müstehlik
ler tara{ından yenecektir. Şimdi 

dondurmayı nasıl kabiyle beraber 
yiyorsa~. bundan sonra biıtün ye
mek kaplarını böyle yiyebilecet:ı:l. 

Bir yiyecek mamulfıtı fabrikası, 

Amerikııda piyasaya yenir kap ka. 
cak ve tabaklar çıkarmağa başla
mıştır. Bu yenir kaplar, içerisine 
konacak yemeklerin koku ve lezze. 
tine göre yapılmaktadır. Sıcak ye. 
mekler için c~e yenir kaplar erimi. 
yecek, yumu~amıyacak bir şekilde 
yapılacaktır. 

• 
Para •arletmiyen reııam 

Almanlar tarafından neşredilip el altından dağıtılan 
risalelerden birkaç nümune 

Almanyadaki 
Hoşnutsuzluk 

Halbuki Osmanlı tarihleri ve he
le vakanüvisleri • küçük mikyas
larda da olsa birer inkılapçı ruhu 
taşıyan - bu adamları geli~i güzel 
isyancı, maceracı olarak gösterir
ler ve her bırini şahsi birer hınç, 
yahut para toplamak hırsı gibi bir 
amil yüzünden ayaklanmakh tav. 
sif ederler. 

T epcdelen1i Ali Paşa için de, 
başta Cevdet paşa olmak ü. 

zere, Vakanü • 
vislerin ve onla. 

Avustralyalı res- G k A 
sam Noel Vvd iki .:'T'f., ~ •tt • t o 
~;~~~:::;m.~!~~ ''\h ...... "i 1 1 çe r ıy r 
ta ve hiç alış veriş ~ ~ 
etmemektedir. Bu l~ (Ahnanyada, bugünkü rejimden Anglo • German Chambreof 

~~~'lf-"!11~- memnun olmayanların gittikse Trade ingreat Britain'in bu husu • 

.. : ...... J ;~~- rı mehaz yapa • ressam, para yüzü 
· · "k" •ı&ı-.....,___ arttığı hakkında her gün bir sü. si nüshasının muharrirleri hep 

rak eser yazan ta. görmemesı ıçin ı ı 
1 . < ' > 1 l l . d t l ·ı rü haberler geliyor. Burada o. Almandırlar. rihçilerin ver • yı evve e ın e mevcu para arı e ... .~ 

dikleri hüküm son olarak Taunsvilden 900 metre 
• hemen hemen • uzakta bir ada satın almıştır. Res. 

bu şekildedir. Güya bu zat ile çağ. sam. bu adada yap~ı~dığı bir e\•de 
das olun iklnr.i Sultan Uakmuna Robınson Kruzoe gıbı yalnız başına 
akıl kahyalığı yapan Halet efendi. - yaşamaktadır. Vud, burada balık ve 
nin arası açılıyor ve Ali paşa bu av .ha.yvanları avl~makta ve kendi 
kızgınlıkla isyan ediyor!.. yetıştırmekte oldugu sebzelerle kar-

Frenkıer d h d . d • . nını doyurmaktadır. Resmettiği tab. , a a o evır e, yanı 
Ali paşanın isyanı sırasında haki. lo ve levhalarını da para ile satma. 

katı. uzun u d 1 d yıp yenecek şeylerle mübadele t>t-za ıya yazmış ar ır. • • 
Dah l · 'd tt• mektedir. Hasılı Vud'un lugatinde, a sonra arı ıse onun ı are e ı. . 
g~· · d b" "k • 1 . lısanında para kelimesi mevcut de. 

ı ısyan a uyu mana ar ve ın - ·ıd· 

celikler bularak zaman zaman ye. ğı ır 
• ni eserler ve yeni vesikalar nes-

retmişlerdir. Buz Jağları h·~yanıyor 

Bizde Tepedeıenunın navaıını 
• kuru ve indi mülahazalar dışın
da • ilkin yazan Ahmet Müfit bey. 
dir. Bu zat, yine bizde ilk olarak 
o meşhur vezirin Türk olduğunu 

da tevsik etmişti. (Bizde ilk ola • 
rak' diyorum. Çünkü Fransızlar 

daha 1822 de onun Anadoludan 
gelme bir Türk ailesine mensup 
bulunduğunu, yazmışlardır.) Ah • 
met Müfit bey, ancak yüz sene 
sonra ayni hakikati ispata çalış • 
tı, on yıl fasıla ile de biz Hayat 
Ansiklopedisinde Tepedelenlinin 
Türk olduğu hakikatini tekrar et. 
tik. 

Ktymeuı tar~nçııe:~~ız<ıe~ B: 
Ali Kemah Aksutun şımdı 

tercüme ettiği 

" Tpedelenli Ali 
paşa" adlı eser • 
de yalnız bu ha • 
kikat ve yalnız 

Ali paşanın yap. 
tığı işler değil. 

bizim tarihlerimize geçmeyen da. 
ha bir çok hakikatler hikaye olun. 
muş ve o mevzu gerçekten geniş. 
Jetilmiş, aydınlatılmıştır. Eserde 
Fransızların, İngilizlerin Tepede -
lenli Ali paşaya nasıl hulüs çak -
tıklarım, nasıl yardım vaadinde 
bulunduklarını ve neler yazıp ne. 
ler teklif ettiklerini • vesikalariy. 
le - okuyoruz. Mehmet Alinin de 
o iki büyük devlete karşı • hazan 
birini, hazan öbürünü iltizam et • 
mek suretiyle • nasıl mahir bir si. 
yaset takip ettiğini öğreniyoruz. 

Tepedelenli Ali paşanın aşkı 

da meşhurdur. Aelksandr Düma, 
dilimize de çevrilen Monte Kristo 
romanında o aşka temas ettiği gi. 
bi A vrupada ayni mevzu üzerine 
eserler de yazılmıştır. Bay Ali Ke
mali Aksütün tercüme ettiği bu 
kitapta inkılapçı veziri zülfüne 

Rus Kutup ka. 
· fleri. son za. 
ıanlarda Şimal 

:utbu havalisinde 
'ti mu di yele rin, 
tJuz dağlarınıu) 

=5!İi~~~~ areketini ve han-
gi yolda hareket 

etmekte olduklarını tesbit etmek 
hususunda büyük gayret sarfet. 
mektedirler. Maruf Rus tayyareci. 
lerinden Vodopanov, Arktik havalisi 
üzerinde bir çok uçuşlarda buluna
rak cümudiyeleri boyamak tecrübe
lerinde bulunmuştur. Rus alimlerine 
göre, bu suretle cümudiyclerin ha. 
reketleri ve yolu daha iyi tetkik e. 
dilebilecektir. 

Vodopanov, hususi cihazlarla buz 
dağlarının üzerine tayyareden boya
lar atmaktadır. Dağların üzerine dü. 
şerken boyalar etrafa serpılerek, cü
mudiyeleri boyamaktadır. Şimdiye 

kadar biri yeşil. diğeri kırmızı 
renkte olmak üzere iki cümudıye 
boyanmıştır. Bunu miıteakıp bir kaç 
gün sonra tekrar Şimale uçulmuş, 

fakat boyanılan cümudiyelerin bam
başka yerlerde bulundukları görül. 
müştür. Bu netice, cümudiyelerin 
Şimal Kutbunda hangi semte doğru 
hareketlerini gösteren iyi bir usul 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Şimdi, cümudiyelerde boyanın u. 
zun müddet dayanıp zail olup olmı
yacağı meselesi meydana çıkmıştır. 

bend eyleyen kadının akıbeti de 
yazılıdır. 

Hulasa eser, bir çok bakım • 
dan, faydalıdır, dikkatle okunmı. 
ya layıktır. 

* Devrilen kazan - M. Turhan Tanın 
yeni bir romanıdır. Kanaat Kitabevi 
tarafından basılmıstır. Fiyatı yüz yirmi 
beş kuruştur. 

ku~·acağınız yazı, Fransızca "Vu" 
nıcrmuasından hulasa edilmi~ • 
tir Ve bugiinkii rejime aleyhtar 

propagamlanın na ıl yapıldığı 
hakkında bir fikir vcrmcğe ki • 
fidir.) 

* W erncr Fink, "Konferanscı" 
denilen bir adamdır. Öte • 

de beride konuşur. Kendisi kuv • 
vetli bir hicviyecidir. Ne var ki, 
üçüncü Reich'te hiciv hiç hoşa git. 
meyen bir haslettir. İşte bundan 
dolayı Werner Fink arada sıraia 

tecrit kamplarına gönderilir. 
Maamafih akhbaşmda olanla • 

rın bir nebze başlarını dinlendir • 
meleri için kurulan bu Orienburg 
tecrit kampında Fink'in pek uzun 
boylu kaldığı vaki değildir. 

Fink ancak bir kaç hafta içer • 
de kalır, sonra Gôrlngin emriyle 
dışarı çıkarılır. Reich aleyhinde 
tuzu biberi yerinde bir kaç konfe. 
rans verdikten sonra bu sefer 
Goebbels'frı emriyle yine içeri alı. 
nır. 

Fink'in konferanslarında ağ • 
zından salverdiği ucu sivri ve ba. 
tıcı sözler, ağızdan ağıza dolaşır. 
Fink, Almanyada polisin ve Reich'. 
in diktatörlü~ü aleyhine kalkı • 
nan küçük bir akalliyetin bir nü. 
munesidir. 

H er an nerede basıldıkları bi. 
linmeyen risaleler, kim ta • 

rafından tevzi edildikleri anlaşıl • 
madan, mütemadiyen etrafa sürü. 
lür. Burada resmini gördüğünüz 

risale ve ilanlar her an dağıtılan 
bu propaganda, broşür ve ilanları. 
nın nümunelerindendir. Bu risa • 
lelerin sayısı her ne kadar az olsa 
da. herkes dört gözle okumağa he. 
vesli olduğu için. risaleler elden e. 
le gezer. Bir nüshanın bir çok o • 
kuyucusu olur. Bahusus ki risale 
tevziatı rastgele yapılmamakta • 
dır. Risaleler, en hassas mahfel • 
lere yetiştirilmektedirler. 

Mesela Alman - İngiliz ticaret 
odasının 1200 azası her ay cemi • 
yetlerinin aylık risalelerini alma. 
ğa alışmışlardır. 

Cemiyetin aylık hesabatına şu 
ve bu emtianın ihraç ve ithal va • 
ziyetine ait haberlerle dolu olma. 
sı lazım gelen risalelerinin bir 
gün, Reich aleyhinde makalelerle 
dolu olduğunu görünce, hayret • 
leri ve hayretleri kadar da gizli 
sevinçleri büyük olmuştur. 

H itler aleyhindeki propagan • 
da; Siegfried hattının inşa 

edilmekte olduğu mıntaka gibi 
gayri memnunların ekseriyeti teş.. 
kil ettiği mıntakalarda bilhassa 
pek müessir olmaktadır. Bu pro -
paganda inşaatı teahhür etmekte, 
yevmiyelerin artmasına, iş saat -
lerinin kısalmasına, ve sabotaja se. 
hep olmaktadır. 

Propaganda risaleleri hem Al
manya dışındaki hem Almanya i. 
çindeki Almanlar tarafından ba • 
sıhp tevzi edilmektedirler. Dışa • 
rıdan giren matbu mevat memle. 
kete kaçak olarak sokulmaktadır. 

Üzerlerinde risaleler bulunan 
Almanlar yakalandıkları takdir • 
de idamlarına muhakkak nazarile 
bakılabileceğine göre, bazı Al -
manlann bu tehlikeyi bile göze 
aldırmalarından ademi memnuni. 
yetin ne derecelere vardığı anla • 
şılır. 

Risaleleri basanlar ekseriya 
nüshaları fotograf makinesiyle 
teksir etmektedirler. 

Bu tarzda neşriyat, tehlikesi en 
az olan neşriyattır. 

Risalelerin birinde "Biz Al • 
manlar, başkalarının toprakları • 
nın Almanlar tarafından işgalini 

istemiyoruz. Çekoslovakyadan as. 
kerleri çeksinler. Harp vergilerini 
durdursunlar. Sulh iktısatcılığı 
vapsınlar." denmektedir. 

Alman hükumeti aleyhine ba • 

sılan risalelerin yeni bir tevzi tar. 

zı meydana çıkmıştır. Bu propa • 

ganda risaleleri tıpkı resmi risale. 
ler gibidir. Sayfaları ayni mallı • 
matla doludur. 

Yalnız cümle aralarına hüku • 
met aleyhine yazılar sıkıştırılmış. 
tır. Bu risaleleri Reich'in resmi 
memurları, bilmiyerek kendi elle. 
riyle tevzi etmişlerdir. Çiinkü bu 
risaleler meçhul eller tarafından 
resmi risalelere karıştırılmış bu • 
lunuyorlardı. 

Gerek risaleleri basıp tevzi e • 
denlerin, gerek risaleleri okuyan • 
ların maruz kaldıklan tehlikeleri 
asgariye indirmek için; bazan da 
risaleleri. ilaç, çay, ve saire paket. 
lerinin içine sıkıştırmaktadırlar. Me 
sela bir müşteri bir paket domates 
tohumu alırken, Almanyada fev • 
kalade memnu olan Weltbühne 
gazetesinin bütün bir nüshasını 

(Arkası: Sa. 9, sü 6 da) 
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Padişahın Evhamı 
. 

Küçük Şehzadenin Kllıç Oyunlarına Merakı, Padişahı, 
Daha Şimdiden Saltanat Kaygusuna Düşürüyordu 
Çünkü Safo, kacasının zama. 

nında olduğu gibi, oğlunun da sal. 
tanatı sırasında öz yurduna ve öz 
milletine yardım etmeyi, kazanç. 
lar bağışlamayı vazife edinmişti. 
Kira da, bu yüzden Venedik elçi
leriyle sıkı bii temas içindeydi. 
Nitekim o elçilerden Knntarini ve 
Surazno Bernardo, bütün rap0r. 
lannda Kiradan bahsetmişlerdir. 
Yasef Kohen adlı bir musevi mu. 
harrir de Kiradan bahsederken: 
"İstanbulda Türk kralının (!) sn. 
rayında şöhret bulmuş bir kadın 
olup, devlet ricali ona secde eder. 
terdi. Hükumetten memuriyet is
tiycnlcr, kendisine baş vururlar. 
dı" diyor (1} 

1 şte bu ayarda bir afet o1an 
yahudi Kira, Üçüncü Sul. 

tan Mehmetten de kolaylıkla bir 
ferman koparmış bulunuyordu. 
Dahıvcreci kadın, meramına er. 
dikten sonra, yine yerlere kapan
dı, yine hünkarın nyaklnnna yüz 
ve göz sürdü, Salonun da eteğini 
öpmeyi müteakıp odadan çıktı. 
Hünkar neşesizdi ve Kiranın ya
pışkanlığından huylanmışa benzi
yordu. Safo, arsalanının kükre. 
mek istediğini sezdiğinden zeka
sını hemen seferber etti: 

- Hayrola, dedi, canın c;ıkılmt· 
şa bc>nziyor. Hangi küstah, gül 
yüzüne bu ekşiliği getirdi? 

- Bizim Mahmut! 
- Torunum mu? • 
~ Evet, oğlum! 
Safo, ilkin hayret gösterdi, son. 

ra, oğlunun iki elini yakalıyarak 
uzun uzun güldü: 

- Aman arslanım. dedi. de
mindenberi yüreğim ağzımdaydı, 

dışarı düşecek gibi çarpıyordu. 

Çünkü seni elemli görmıiştiim. 

Meğer liıtife ediyormuşsun. 

- Latife değil v:ılde. Ciddi s~iy. 
lüyorum, Mahmut canımı •aktı. 

- Snna valdcn de, Mahmut ta 
feda olsun arslanım. Torunum ne 
yaptı da, seni kızdırdı. 

- Kılıç oyunlarına pek mernk
Iı. akşama kadar elinden kılıç 
düşmüyor. Kazalı bir oyun oldu
ğu için, yasak etmek istedim. Ya
nıma geldi, karşıma dikildi. "Ben 
senin ordularına serdar olmağa 
hazırlanıyorum,, dedi. Yaşı küçük 
ama, sözü büyük. Bakışları da de. 
limsi. Kendisini kovdum, seninle 
konuşmağa geldim. Acaba niyde. 
lim, bu çocuğu şu huydan nasıl 
geçirelim? 

Safo, gözlerini yan kapadı, kı. 
sa bir düşünce geçirdi ve şu ce
vabı verdi: 

- Huy, canın altındadır arsla
nım. Onun için Mahmudu sıkıştır. 
mak-doğru olmaz. Fakat bu yaş. 
ta serdarlık kuran bir çocuktan 
da hayır gelmez. Onun için kızla. 
rağasına tenbih edelim, Mahmt.ı
d.u gözetletelim. Yaşı büyüdükçe, 
deliliği de büyürse, dimağını fe
sat bürürse, cezasını verelim. 

Ve oğlunda merhamet, şefkat 
duygularının kımıldadığını sezin. 
ce, kaşlannı çattı, ağır bir sesle 
iliıvc etti: 

- Deden Yavuzu unutma .. Eli 
silah tuttuğu ; için, babasını devi. 
riverdi (2). 

Sultan Mehmet, derin derin tı

nasının yüzüne baktı. Fakat o gü. 
zel çehrenin olgun bir nefasetle 
pınldıyan hatlarını görmedi. Göz. 
leri anasının latif çehresine dikili 
olmakla beraber, göz bebeklt!rinde 
çocukluğundan delikanlılığa geçi
veren oğlu Mahmudun gürbüz. 
leşmiş siması dolaşıyor. Ve o si
ma, yavaş yavaş Yavuzlaşıyor, 
Yavuz Scltan Selimi andırmıya 
başlıyordu. 

Safonun oğlu bu vehmi _temaşa
ya tahammül edemedi, hafif bir 
titreme taşıyan parmaklarile gtiz_ 
lerini sildi, belli belirsiz içini çek
ti: 

- Hoşça knl vıılde, dedi, ben 
daireme çekiliyorum. 

O dasında Mahmudu unuttu, 
sadraza;mı hatırladı. Anası

nın mukaddes ismini dillere dü
şüren bu adamı cezalandırmnk is.. 
tiyordu. Lftkin o hikayetler ve ri. 
vayetler yüzünden onu devirdiği. 
ne hükmolunmasını da nahoş bul
duğundan kendisiyle onun arasın. 
da bir ihtiluf yaratmayı tasarla. 
dı, bir vesile aramağa koyuldu. 
Sadrazamı kızdıracak, terbiyesiz. 
liğe sevkedecek bir bahane arı

yordu. İşte bu düşünce sırasında 
gözüne vezir tarafından yollanıp 

ta, cevabı henüz verilmiyen şey
hülislamlık telhisi çarptı ve he. 
men kaleme yapışarak sadraza. 
mın o tezkeresi üstüne şu satııla
n yazdı: ıcBu mansıba hocam Sa. 
dettin efendi elyak olmağın mu
cibklce telhis edilmesi matllıbu 

hümayunumdur!" 
Hadım Hasan, hünkarın tahmi. 

nini doğru çıkardı, bu hatta bo
yun eğmedi, tarihçi Solak Zade 
nin tabirine göre, galiz bir telhis 

lhtiyar kadın, pompanın yanındaki taşın üzerine 
çömelirken: 
"- Kız, dedi, işini biraz sonra da görürsün. In

san, cezalı olsa, arasıra mola verir. Gel şuraya da 
biraz yüzünü göreyim: Göreceğim geldi... Böyle 
durup dinlenmeden çalışacak değilsin? Gel şuracı. 
ğa otur da, altın yer görsün biraz! 

Hem nedir bu kılığın? Soytarıya dönüp çıkmış. 
sın. Entarinin etekleri diz kapaklarını bile ortmü. 
yor ... 

Bu tenkit, Mürüvveti kııdırmıştı: 
"-Ne yapayım? Dedi, bu kadarını buldum. Da. 

ha iyisi varsa, ver de giyeyim? .• 

daha yaz"clı, Baki efendinin şcyhü
lisliımlığa tayininde ısrar etti. Bu 
iş, efendi ile köle arasında adeta 
bir mücadele mevzuu ol.clu. E. 
fendi: "Olmaz!., Dedikçe, köle si
nirlenip: c·oıacakl,, Diye· bağın· 
yordu. Nihayet hünkar, ho~a Sa
dettinin şeyhülislamlığını ilan et. 
tirdi, münakaşayı kapadı ve haki. 
ki meramına geçerek, sadrazamın 
hoca nleyhrndeki telhislerini ken
dine verdi. 

Sadettin ilmine, hizmetine ve 
şahsi haysiyetine pek mağrur bir 
adamdı. Erkeklikle alakası, dişi. 

Jikle münasebeti olmıyan, · hunsa 
dahi olmadığı için, Adem evladı 
arasında nidiigü bilinmiyen bir 
~adımın kendi aleyhinde telhisler 
yazmasından son derece tehevviir 
duydu, vnlde sultanın onu hima. 
ye etmediğini öğrendikten sonra, 
ise, bu tehevvür müthiş bir gay
za inkılAp etti, hoca hemen ha. 
reketc geçerek kapı ağası Gazan. 
ferle, yeniçeri ağası Tırnakçı Ha
sanla birleşti, sadrazamın "Katli 
vacip bir mürtekip olduğu!1a dair,, 
fetva yazdı, padişaha yolladı. Sul
tan Mehmet te, yeniçeri a~asını 
dinliyerek, Hadımın ocaklıyı kış. 
kırtmıya çalıştığına, valde sultan 
aleyhinde dedikodular çıkardığına 
kanaat getirmiş bulunduğuna, bu 
fetvayı emeline uygun bir vesika 
olarak kabul etti, vebalini hoca 
Sadettlnin omuzuna ylikliyerek, 
adrazamı Yedikuleye kaldırttı ve 

bir gece yarısı ooğdurttu. 

S afo, frtikAba ve irtişaya a. 
let olarak sadrazamlığa ge. 

tirdiği adamı - gevezeliğine cel 
za olarak - böylece giderttikten 
sonra, halk yanında sıfıra düşen 

itibarım yükseltmek için büyük 
bir c:ımi yapmıya karar verdi. 

(Devamı var) 

( ı) Kira kadın hakkında en derli top
lu bilgiyi mülga Darülfünun profe);Ör
lcrindcn Bay Avram Galanti vermls ve 
bu mevzun dair yazdığı bendi Türk Ta
rih Encümeni mecmuasının (17 - 94) 
numaralı ve l : eylôl : 1928 tarihli nüs
hasında neşretmiştir. O benddcn anla
şılıyor ki İkinci Osman tarafından Ki
ranın torunlarına verilen (1617) Uırlh

li fermanı Simııbodoviç adlı bir müsteş
rik isUınbulda satın almış ve Odcsa 
milz.csinc nrmağanlomıştır. 

M. T. T. 

(2) Şehzade Mahmudun Haseki Han
danın oğlu olmadığını bildiren ve Hay
rullah Efendi, Çeçevi, Hammer tarihle
rinde görülen kayıtlardan bu romanın 
muharriri haberdardır. Fakat şu şekil· 
de hikftyeyi tercih etmiştir. 

TEFRiKA 
IhUyar kadın: Benzir.de !tan kalmamış. üstünde yok, başında yok! .. 
- Senin, dedi, dilenciden sadaka istemeğe ne 

ihtiyacın var? Kendi kazandığın parayla, sultanlar 
gibi gi~·inip, kuşanabilirsin! 

Mürüvvet, büsbütün hiddetlendi. Tulumbayı bı

rakarak, ninesinin önüne gitti: 
"- Hnngi paramdan bahsediyorsun? Dedi. Benim 

avucuma on para giriyor mu ki? Hepsini siz alı
yorsunuz!,. 

İhtiyar kadın: 

"- Siz, diye, işin içine beni de karıştırma! De
di ve ilave etti: 
"- Senin paranı, sarhoş babanla, kaçık anan çar 

çur ediyor ... Birisinin rakısına, ötekinin israfına, 

Karunun serveti olsa dayanmaz... O paradan bana 
eh.işen giinde iki dilim kuru ekmektir. Iki dilim ek. 
nıeği de, ben, nerede olsa, nasıl olsa bulurum. 

Zaten seni de berbat edenler onlar ya? Şu haline 
bak bir kere ... Çabalamaktan iğne ipliğe dönmüşsün. 

Halbuki, sen, daha rahat, daha karlı bir kapı bu
lamaz mıydın? Bu cebi deliklerden sana ne hayır 
gelir? Kel merhem bulsa; kendi başına çalar derler. 
Bunlar da öyle ... Bari bir kısmet çıkacak yer olsa? 
O da yok. Gelen sarhoş, giden sarhoş. 
Ananın dünya umurunda değil. Senin zamanın ge. 

çecekmiş, ona ne? Her ay gelip, tıkır tıkır parasını 
alıyor, ziftleniyor ya? Ote yanı vız gelir ona ... 

H&lbuki, bugün, sen istersen, daha fazla kazana. 
maz mısın? Sultanlar gibi yaşıyamaz mısın? On 
parmağında pırlanta parıldayan karılardan neyin 
eksik? Kıyamete kadar, böyle, tahta silerP.k, sebze 
sulayarak, hela yıkıyarak, alemin ağzının kokusunu 
çekerek mi yaş1yacaksın? Ananın sana bu nasihati 
etmiye, seni bu yola sokmıya ne hakkı var? Günah 
değil mi? Sonra vebalini çekmez mi? Sen giyinip ku. 
~ansan da ortaya çıksan, ılangi erkek: 

"- Hanımefendi!" dive ı?özünün içine bakmaz? 

TAN 
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN A~AGI: 

1 - Haçlılara knrşı savaşını:; bir kah
raman. 

2 - Eski bir vergi e Bır muharriri
mlzln ndı. 

3 - Gerekli e Kastamonlde bir kaza. 

4 - Bir böcek e Familya e Bir sesli 
hart. 

5 - Bir hart e Den Başka e Bir no
ta. 

6 - İskambilde birli e İmek masta
rından bir fiil e Pislik. 

7 - Allahın bir yUkseklik vasfı e 
Ağızda bulunur. 

8 - İplik e Hınç, öç e Bu defll şu 
değil. 

9 - Vermek, Ata e Bir mesafe vahidi 
kıyastsi e Bir mesaha ölçüsü. 

10 - Bir hart e Uzak e Bir çalgı. 

Bir Adam iki 
Ki§iyi Öldürdü 

Izmlr, (TAN) - Manisanın Ev
kdtekke köyünde bir cinayet olmuş, 
Ahmet o~lu Ahmet isminde birisi, 
henüz anlaşılamıy:ın bir sebepten 
dolayı kansı Emine ile ayni köyden 
Mustafayı öldürmüştür. 

Katil, Mustafayı çifte ile, Emine
yi de tabanca ile yaralamış ve öldür
müştür. Cinayeti müteakıp firar e. 
den Ahmet, jandarmalar tarafından 
takip edilmiş, ertesi gün l\fanisaya 
gelerek teslim olmuştur. 

Mersin Hapishanesine 
Girenler ve Çıkanlar 

Mersin - Haziranda hapishanemiz 
den 69 kişi tahliye edilmiş, buna mu
kabil hapishaneye 57 kişi girmiştir. 
Tahliye dilenlerden 30 u mahkum, 
32 si mevkuf. 1 i para cezasından 

mevkuf, 6 Si amme borcundan mev. 
kuf idi. 

Hapishaneye gelenlerin ise 35 j 

mahkum, 15 i mevkuf, 1 i para ceza

sından mevkuf, 6 sı amme borcundan 

mevkuftur. 
Şimdi hapishanemizde mahktlnı 

ve mevkuf olarak 200 kişi vardır. 
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OKUYUCU MEKTUPLA-RI 

Bir Babanın F ergadı: 
Çocuğumu Leyli Mektebe Koyunuz 

Size Bedava Hizmet .Edeyim 
Bir çocuğum vrır. 30 yaşındayım. Sene· 

lerdenberi çalışıyorum. Ne terfi ne tefey
yüz var. Bir de Barem çıktı maaşımızın 

artması için dört sene bekllyeceğiz. On 
sene sonra tekaüt olacağız. U7.erime sinir 
geldi. Hayntı memuriyetten çekilmek is
tiyorum. Çocugumu leyli bir mektebe 
koymak için müracaatta bulunmak la
zım, iı.in istiyorum vermiyorlar. Ölmek 
istiyorum ölemiyorum. $öyle diişündüm: 

Benim çocugumun babası öldU farze· 
dllsin. Asil bir aileye mensuptur. Şimdi 
dördüncii sınıftndır. Bunu her kim leyli 
bir mektebe lcoynrsn ben de o kimsenin 
yanında biHlkaydU şart maaşsız olarak 
çalışacağım. Taşraya giderim. Her şey e
limden gelir. Mazbut nhlfıl<lı bir genC'lm. 
Cevnp vermek lstlyenlcr Post restrınt No. 
28 kutuya mektupla cevap verebilir. 

H. N. K. 

• 
T opkapı - Cihangir otobüsü 

Ben, Topkııpıda oturuyorum. Gazete
lerde Edirnekapı ile Cihangir arasında o
tobüs fşlctilccğlnl okudum. Şehirde na
kli vasıtası servislerinin çoğalması ba
k1mınr1,..,n bir şehirli sıfatlylc pek tabU 
olarak sevindim. Faknt şu noktayı do 
mülfthazn ettim: 

"Fatihle Şişli arasında, Beyazıtln Maçka 
ve Kurtuluş nrnsında otobiis sen•isi var
dır. Şehrin Bcyazıda korlar olan bu kıs
mında atobUs servisi oldukça miltekfısif
tir. Beynzıttan Fatihe kadar olan kısmın 
otobUs ihtiyacını dn Fatih - Şiııli servisi 
karşılamakUıdır. Fakat Beyazıt - Aksa
ray arasında servis yoktur . ., 

Şimdi; Falih - Şişli, Maçka '-'e Kur
tuluş - Beyazıt servisleri Edlrnekapıya 
kadar uzatılsa ve maktu olarak Edirne
kapıdan münteha noktalarına kadar 15 
kuruş fiyat tesblt dilse Edlrnkapı ile Be
yoğlunun muhtelif mlinteha noktalan a
rasında muntazam bir otobüs servisi tan
zim edilmiş olur. 

Cihangire gelince, Cihangire işliyecek 
otobilsler de Topkapı ve Cihangir ara
sında işletilmelidir. O zaman Topkapı

dan ltlbııren neyazıda kadar olan kısmın 
da Beyoğlu He rabıtası temin edilmiş o
lur. Topkapı - Cihangir l\attının tesisi 
yalnız Beyazıt - Topknpı orasında otu
ran halkın Beyoğlu kısmı ile irtibatını 

Küçüklerden Mürekkep 
Bir Hırsız Çetesi 

Erzincan, (TAN) - En büyükleri 
on yaşında olan dört çocuktan mü
rekkep bir hırsız çetesi keşfedilmiş 
ve bu küçük hırsızlar yakalanmıştır. 
Muhtelif dükkanlardan çaldıkları u. 
f.ak tefek eşya ile bir kadının evine 
g-frerek sandığı içinden aldık.hırı 28 
liranın 23 lirası, sahiplerine iade o
lunmuştur. Çocukların beş lira ile, 
şeker ve pasta gibi şeyler alıp ye~ 
dikleri anlaşılmıştır. Bunları teşvik 
eden başka biri bulunup bulunmadığı 
tahkik edilmektedir. 

Menemen Yolunda 
Otomobil Kazası 

Izmir, (TAN) - Mcneme!l şosesi 
üzerindeki Çiğli köyünde feci bir o. 
tomobil kazası olmuş, sekız yaşlann
da Hatice isminde bir kız otomobil 
altında e1Jlmiş, ölmüştür. Kazıı, köy
den geçen şoförün otomobili süratle 
!':ıÜrmesinden ileri gelmiştir. 

temin etmkle lrnlmaz, §Chrln pek bakım
sız knlmış bir noktası olan Topkapının 

-bağ ve bahçe me\•siml olduğu da na• 
zarı dikkate alınırsa- inkişafında fhya
ktlr bir tesir yapar. Sayın Vali Lütfi Kır· 
darın bu ciheti bir kere tetkik buyur· 
masını rica ederim. 

Topkapı, Arpa Emini mahalleııl: 

• 
Buzu ekaik tartıyor 

Murat KARA 

Osmanbey civarında bir buz bayii ki
losunu 100 paradan verdiği buzları eksik 
vermektedir. Her vakit alıyorum. Dün 
akşam tartacak oldum, bir kilosu tamam 
580 gram geldi. Belediyenin kendilerine 
verdiği ııatış mlisandeslni böyle sullsUmal 
etmemeleri için buzu gözümüz önUndc 
tartı ile vcrmeğe mecbur olsalar hıılk da
ha az aldntılır sanırım. Belediyenin nazarı 
dikkatini çekmenizi dilerim. 

Hıvırlyun sokak No. 32 C. K. 

• 
Açık muhabere 

BakırklSyllnde R. Karıkıyaya: 
- Sualinizin cevabı 211 Hazirnn Pazar 

tarihli gazetemizde çıkmı~tır. 
K. Etine: 
- Sıırih adresinizi yazar ve 6 kuruşluk 

posta pulu göndcrlrıl'niz istediğiniz mil· 
tehassısın adresini mektupla bildiririz. 
Takılmde Mete caddeal ıaklnlerlnden 

Bayan Mıldeye: 
- İlk me!;tubunuz elimize geçmediği 

için dcrcedilmcml~tir. Maamaflh 6 Tem
muz Perşembe tarihli n{lshamızda seki
zinci sayfada "Okuyucu mektuplnn~sü
tunundn,, sizin §lktlyetinlzin tıpkısı ~k

mıştır. 

• 
N ev,ehir luutane idi yor 

Nevgehlrden yazılıyor: 
Şehrimizde bir hastane olmaması, btı

yilk bir noksRn teşkil etmektedir. Bura
da nçılncak bir hastaneden, ortamektep / 
olduğu gibi, Ürgüp, Avanos, Arapsun k~
zaları halkı da lsUfade edecektir. Sıhhat 
Vekaletinin, bu dört koza halkının ihti
yacını d(l~Unerek, rnilmkiln olan süratlc 
bir hastane açması temenni edlllr. 

lne9ölde Ka sa plar 
Grev Yaptılar 

İnegöl (TAN) - Kasaplar dört 
gündenberi et kesmemektedirler. 
İleriye sürdükleri sebep, belediye
nin hayvan başına aldığı kan para

sından başka mezbaha resmi olarak 

her kiloda dört kuruş almağa karar 
vermiş olmasıdır. Ka!'nplar, bu ilave 

dört kuruşu fazla bulmaktadırlar. 

Belediye, halkı etsiz bırakmamak 

için bizzat hayvan kestirme~e ve 

bir dükkanda et sattınnağa başla

mıştır. 

Yalovada Şiddetli Dolu 
Yalova (TAN) - Hartalardanberi 

devam eden gayri tabii sıcaklardan 
sonra geceleyin şiddetli yağmur 

başlamış, arkasından dolu yağmış 

ve müthiş gök gürlemeleri arasında 
Baltacı Çiftliğine iki yıldırım düş. 

miiştür. Zayiat yoktur. 

ben senin ninenim... Bu yaştan sonra, torunlarım 
saycsınde, rahat bir nefes almak istemez miyim? Al. 
lah seni inandırsın: Dün gece, ekmeğime katık bu. 
lamadım. Ayağımda bir çift çorabım yok. Şu halime 
bok bır kere. Yenicıımi kapısındaki dilenci, benim 
yanımda, hanımefendi kalır. lçindc yaşadığımız ye. 
ri biliyorsun. Ikide birde: 

"-- Namusum!" diye şişinen kaçık ananın yüzün. 
den, hepimiz diri diri mezara gömüldük ... Yazık de. 
ğil mi bana? Yazık değil mi bize?" 

Hem erkekle konuşmak, nıçın namussuzluk olu
yormuş? Bu zamanda, kafes arkasında yaşıyan ka. 
dm kaldı mı? 

Illtiyarın, sesini titrete titrete söylediği bu söz~er, 
bu sualler, Mürüvvetin küçük başının içini altüst 
etmişti. Bu kadın ne demek istiyor, kendisipdcn ne 
yapınE:sını istiyordu? 

Dinlediklerinin hepsine mana verebilmiş değildi. 
Fak~t buna rağmen, ninesinin buruşuk suratı, onün 
masüm gözlerine, fena bir büyücünün, üğtirsüz ve 
meşum bir cadının yüzü kadar korkunç gbrıindit. 

Insan, bir erkekle konuşunca, ona her şeyini vcı. 
miye mecbur mu? 

Sen de alem gibi biraz kırıtmasını, tatlı tatlı ko. 
nuşmasmı, göze girmesini öğrensen fena mı olur? 
Sen onların hatırlarını sorarsan, onlar senin derdini 
sorarlar, kaynaşır gidersiniz. Düşün bir kere, bu 
kadar senedir, gidip te: 

"- Darda kaldım, bana şuradan üç beş lira ver!" 
diyebilecek bir tek ahbap peydahlamadm. Halbuki, 
dünya bu. Sen onlara karışacaksın, onlar sana soku
lacaklar, bu suretle de, böyle kötü bir evin hizmet. 
çisi kalacağına, günün birinde, koca bir konağın ha. 
nımı olacaksın! 

Bugün, hizmetçiler değil, dilenciler bile paşa gibi 
yaşıyorlar. Yeter ki, insan, istemenih yolunu, tıdabı. 
na. erkanını bilsin. Hem biraz da bizi düşün ... Bak, 

"- Sus nine ... Yeter artık! diye haykırdı. Ve to. 
rununun bu tavsiyesine hiç te itaat edecek gibi gö. 
rünmiyen ihtiyarın düşük çenesınden kurtulmak için, 
eve doğru yürüdü. 

Ihtiyar kadın arkasından hAl~~ 
"- Günahtır bize ... Hiç olmazsa bize acı! .. " diye 

söyleniyordu. 
Mürüvvet koşa koşa yukarıya çıktı. Kendisipi 

yatağına, tıpkı müşfik bir annenin kucağına atılır gıbi 
bıraktı, ve isimlerini koyamadığı, mahiyetlerıni iyice 
scçcmiyeceği ıztırapların ncısilc, hıçkıra hıçkıra ağ

ladı. 
{Devnını \'ftt) 
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Ali Kemal Müşkül Vaziyetteydi 
Merkez Kumandanı Esat Bey Aleyhine Çevirmek 

tstediği Entrikayı Tutturamamış, Bocalamıştı · 
Damat Ferit, Ali Kemalin bu 

lneseleden bahsedişine hiç te mem 
nun olmadı. Hoşnutsuzluğunu ta
;ırlariyle gösterdi. Fakat, İzzet 
k Uat paşanın isti.Chamlı bakışları 
arşısında izahat vermek mecbu. 

riyetinde kaldı ve: 

1 
- Evet efendim, dedi. Geçen. 

erde meclisi vükelamız!l memur 
müşir İzzet paşa hazretlerinin bi
raderi süvari tatbikat mektebi mü. 
dürü Esat bey hakkında böyle bir 
dedikodu cereyan etti. Fırka ar
kadaşlarımızdan bir kaç zat, Esat 
heyin sarayda muttali olduğu es
rarı hükfuneti, Mustafa Kemal 
Paşa taraftarlarına ifşa etmekte 
Olduğunu beyan ve iddia ettiler. 
Tabiidir ki, derhal ve kemali e. 
h~nuniyetle işe vazıyet ettim. Tah
kıkat icra ettirdim. Yapılan ih. 
bar ve iddiaların tamamıylc yan
lış olduğunu öğrendim. 

A li Kemal bey, hayret ifade 
. . eder bir bakışla damat Fe

I'ldı süzaüitten sonra, istihzalı bir 
tavırla sordu: 

- Demek bu iddialar yanlış 
inıiş, öyle ~i efendim? .. 

- llem de tamamıyle. Hatta 
Yanlış ta diyemiyeceğim de ga. 
r:zkarane bir isnat olduğunu 
soy liyeceğim. 

k' - Eğer mahzur yoksa, bu tah
ikatın kim tarafından yapıldığı. n .. ~ 1 ogrenmeyi pek arzu ederdim. 

l>aşa hazretleri. Çünkü, kulunu 
zun edindiğim maltımata göre, E
sat beyin bu gibi işlerle meşgul 
olduğu maalesef muhakkaktır. 

1 
Bu esnada, söze Keçeci Zade 

ZZet .r uat paşa da .Kanştı. h:sat 
beyin lehine bir ~ok beyanatta bu. 
lundu. Mübahase uzadı ve uzadık
~a ~ünakaşa şeklini aldı. Damat 
erıt, tahkikatı yaptırdığı zat 

hakkında ketum davramyor ve o 
zatın namus ve sadakatinden e
lnin olduğunu söylüyordu. Ali Ke. 
?nal bey de, iddialarında ~iddetle 
lsr · • ar edıyordu. Esat beyin Musta. 

k
:fa Kemal Paşa taraftarlariyle sı

r b' b ır temasta bulunduğundan ve 
Unun ~uhtelif şekillerde tesbit 

~~~lmiş olduğundan bahis ile, tah
· ~ı atı yapan zatın damat paşayı 
;gfal ettiğini iddia ediyordu. Ali 
hsan bey de, soğukkanlılığını 

lnuhafaza ediyor, isminin damat 
Paşa tarafından ketmedildi-7i ı'çı·n 
ıı"' . o ' 0~e bıle karışmıya lüzum gör-
~uyordu. Fakat, hiç şüphe yok 

ı, o esnada büyük bir helecan 
geçiriyordu. Çünkü, Esat beyle i
;·.~ce ~nlaşnıış ve sadaret konağile 
:1varı tatbikat mektebi arasrnda 

gızli bir istihbarat kanalı açmı~
tı. Sadaret konağında yapılan ınü. 
?akerelcri, verilen gizli kararlan 
günü gününe Esat beye bilc1iri -
j'ordu ve bu suretle hakikaten 
~Ydalı hizmetler görüyordu. Ali 
ernaı bey ile İzzet Fuat paşa a. 

r~sındaki münakaşanın büsbütün 
§tddetlendiği bir esnada salon ka
rısı ansızın açıldı, müşir Ahmet 
zzet paşanın sevimli ve nazik 

Çehresi görünüverdi. Münakaşa da 
'' an içinde kesildi. O an için diyo
;.uz. Çünkü, mutat teşrifata ve is
bı.fsarı hatıra müteallik müteka. 
l<ıl merasim bittikten sonra, Ali 
bi~rn~ı ~eye karşı kabaran hırsını 
1z turlu yenemiyen Keçeci Zade 

zet Fuat paşa münakaşayı tek-
rar t ' azeledi ve: 
. -:- Ahmet lzzet paşa hazretle. 

rının ş . . 
k U sırada ansızın teşrıflerı 

~o isabetli oldu. Huzur ve mü
Vacehel · t erınde mevzuumuza tekrar 
t e~as etmek, meselenin halli nok-
a1ı nazarından elbette ki, faydalı 

0 acaktır. 

t Mukaddemesiy1e meseleyi or
a~a attı. Ali Kemal bey cidden 
rnuşkiil bir vazivette kaldı Keke. lem ~ .; • . 

ege başladı. Vaki iddialara i
nanmadı y d 

gın an, müşir Ahmet tz. 
Zct paşa k . Ya ve biraderi Esat beye 
arşı büyük bir hürmeti ve mu. ~ 

Esat Paşa 

habbeti olduğundan bahisle vazi -

yeti tamire yeltendi. Fakat, çok 

hassas ve o nisbette titiz olan mü. 
şir Ahmet İzzet paşa, pek haklı 
olarak bunu bir izzeti nefis me. 
selesi telakki etti ve zaten mem
nun olmadığı meclisi hası vükela
memuriyetinden derhal ve oracık. 
ta istifa etti. Memnun ve mağrur 
bir tavırla salon kapısından çıkar. 
ken Ali Kemal beye hakaretli ve 
nefretli bir nazar fırlattı. 

A li İhsan Beyle Esat Bcv te. 
maslarmı pek sık ve fakat, 

çok gizli ve gayri muayyen yer. 

DUDAK 
Dudaklara ruj sfünıek adeti 

şimdiki kadar yayılınadan öııcnki 
zamanlarda, koyuca pembe renk
te dudaklar sıhhat alameti, du. 
dakların renksiz ve solgun olma. 
sı da, kansızlığın delili sayalırdı. 
O zamanki hekimler, koyuca pem. 
be dudaklı olan bayanları tchrik 
ederler, solgun dudakhlara ela çc. 
likli ilaçlar :yazarak kanlarını art
tırmağa ve dudaklarını güzelleş. 
tirmeğe çalışırlardı. 

Şimdi, dudakları giizelle~tirmt'k 
için, hekim ilacına hiç lüzum ol. 
madığı gibi. zaten dudakalrın ren. 
ginin sıhhatle veya kansızlıkla hiç 
alakası da kalınıunıstır. Iler ka. 
dın, bir elinde kiiçük bir ayna, bir 
elinde de bir ruj kalemi, dudak
larına istediği - yahut istedik]('. 
rini zannettiği - rengi \·ererek, 
dudak güzelliğini kendi kenrlinc 
temin eder. Dudakların renginden 
beklenilen şe~ de, artık, damarla. 
rın içinden geçen kanın az veya 
çok sulu olduğunu hildirmck de • 
ğil, dudak sahibindeki ruhun ifa. 
dcsidir: Kırmızının derece derece 
açık :vahut kovu olması dudak 5'~
hibinin göster~ceği muhabbetin 
derecesini bildirir ... 
Dudaklarına ruj siirdiiklerinclcn 

dolayı, bannların viiziinde lıala 
tabii güzeİlik arıyan· saf adamlar. 
dan bazıları onla;ı ayıplarlar. Hal. 
huki bunda kcndHe;inin hiç hak. 
kı yoktur. Giizelliğ'i tahiatin l\ıt. 
funa, te'ladiife bırakmak ı11anasız 
olur. Güzel olmak her kadının 
h~kkıdır. Dudak güzelliği de, yiiz 
guzelliğinin pek mühim bir kı'iını 
olduğundan dudaklara ruj siircrl'lc 
onları ·· il . b. . ~rnze t'stırmek pek haklı 
ır se;vdir. Hatta biitün ytize 

mak:vaJ· ... 1 ' • . · ·' apma c ta ... Yalnız, mak-
~·aJın ve onunla birlikte dudakl:ı. 
ra ru· ·· · l surrnenın J!arip bir malı. 
zuru oluvor: Bunları yapan her 
kadın giizel, fakat hepsl avni ırü. 
z~l ?1~ıyor. J\.lakyajb b~vnnları 
hırbırmden ayırdetmek güçleşi. 
yor .... 

~udak bovasının _ bu Sf'fer 
sa~lık bakımından - hir mah.m. 
r!l da .b~zılar~nı1! dudaklarını şi. 
şırmesıdır. Vakıa, pek beyaz ten. 
li - hekimlerin lenfatik ·dedikle
ri - balık etinde bavanlara biraz 
şişkince dudaklar pek yakısır. ile-

lerde yapıyorlardı. Kem gözlerin, 
kara kulaklarlı şerlerinden çok sa. 
kınıyorlardı. Birleşecekleri yerler. 
de, her türlü ihtimalleri önliyecek 
tedbirler alıyorlardı. Çünkü, her 
ikisi de, hürriyet ve itilaf fırkası
nın· kodamanları tarafından takip 
ettirildiklerini bi1iyorlar:h. !şte 0 
gece de tatlı heyecanlarla, Fındık. 
lıda pul müfettişlerinden Agah 
Beyin evinde buluşmuşlardr. 

Ali Ihsan Bey o gece yine pek 
coşkundu. Mustafa Kemal paşanın, 
Sıvasta akdettireceği milli bir 
kongreye, vilayetlerin de intihap 
edecekleri üçer aza ile iştirakleri 
lüzumuna dair yaptığı gizli bir ta. 
mimin saray muhitinde ve bilhas
sa Damat Ferit üzerinde yaptı~rı: 
aksi tesirlerden bahsediyor, bunun 
için aldırılması tasavvur olunan 
tedbirleri sayıp döküyordu. Mus. 
tafa Kemal paşanın üçüncü ordu 
müfettişliğinden azli hakkında ya
pılan müzakereleri bütün tafsili
tile anlatıyor, Dahiliye Nazırı Ali 
Kemal Beyin vilayetlere gönder. 
mek tasavvurunda bulunduğu 

mahrem tebligatı not şeklinde he
men hemen aynen tekraı- ediyor
du. Mamuretülaziz valiliğine ta
yin olunan Erkanıharp Miralayı 

Ali Galip Beye de, yine şifreli bir 
telgrafname ile Mustafa Kemal 
paşanın bir hadiseye meydan ver. 
meden tevkifi vazife ve emrinin 
verilmek üzere olduğunu söylü
yordu. 

(Devamı var) 

BOYASI 
le o şişkin dudakların üzerine 
ko:ru kırmızı boya da sürülürse. 

Fakat dudak ruju, dudaklara 
dokunduğu vakit, onları yalnız şi. 
şirıneklc kalma?:. Dudakların üze. 
rindcki ince zarı gerer. yakar, du
daklann sahibine ıztırap ta verir .. 
İnsan ilk günleri - güzel olmak 
hahrr için - bu şişkinliğe, ger. 
ginliğe, ıztıraba dayanır. Ancak, 
giin geçtikce, ve ruj sürmekte de~ 
vam edildikçe, §İskinlik, gerginlik 
dudakların .etrafına da sirayet e. 
der. Dudakların etrafı bayağı cilt 
olduğundan sişip gerilince, parlak 
olur... Dudakların kırmızı parlak 
olması giizel görünse bile, etra. 
fındaki cildin parlaklığı artık gii. 
zcllik sayılamaz. Onun için dudak 
ruju bazılarında ~ bereket versin 
onu kullanan bavorılıH'ın pek azın
da - dudak gü~elliğini bozar. 

Bu dudak iltihabı, en ziyade rıı
jmı rengini ve marka<;ını deği5tir
ınekten ileri gelir. Şu kadar ki, 
dudakların iltihap peyda etmesi, 
no rengin uygun olmadığına, ne 
de markanın fenahğına delalet et. 
ınez. Yalnız bir absıkhk meselesi. 
Bir rPnge ve bir ınarkaya (Yani 
o markanın terkibine) alışmış olan 
dudaklar baska renkten ve başka 
markadan müteessir olurlar. 

Zaten, daima ayni renkten ve 
a:vni markadan ruj kullananlarda 
da dııdak iltihabı olduğu varılır. 
O vakit dudakların ruj sürülme. 
ğe tahammülü kalmamış demek
tir. 

Onun icin - dudak iltihabı ay. 
ni rujdan· yahut ruj değiştirmek. 
ten gelmiş olan - iltihap meyıJa. 
na cıkınca ruj sürünmekten vaz 
g<'<:~ek zaruridir. R~ıju hır.akına: 
yınca, iltihap daha zıyade şıddetlı 
olur, dudaklar so~·ulur, ıztırap ta 
talıanınıiil edileıni)·ecek kadar zi
yadclesir. 1 

Bum~ınla beraber, ruj siirün. 
mekten büsbütün vaze;eçmek te la
zım gelmez. Ancak iki hafta ka. 
dar. Dudakları pek nazik olanlnr 
ıcın nihayet bir. bir buçuk ay. 
Ondan sonra tekrar siiriince, du
daklar artık müteessir olmaz, il
tihap tekrar gelmez. Şu kadar ki, 
tekrar ruj siirünınck için Utihabrn 
biisbiltün geçmiş olmasını bekle. 
mek şarttır. 

a 

D IKAVIE 
~ 

BALAYI~ 
Yazan: Jozefin Conson ~ 

1 8)C<)<;C<><><>< C.C.C< : 

Çocuk alım sat1mil~ itham e
diliyorlardı. Bundan dolayı 

da muhakeme edileceklerdi. Eğer 
kadındaki analık duygusu, durup, 
dururken birdenbire· iahlanıvermiş 
olma.saydı, ortaya mahkemelik bir 
mesele çıkmamış olurdu. 

Ne diyeceğinizi pek iyi biliyo
rum: 

"- Çocuksuz kalmış kısır bh 
çiftin aklından günün birinde, ço
cuk sahibi olmak hevesi esiverirse, 
hemen gidip çocuğun birini yanla
rına evlatlık diye almalıdırlar,, diye 
C'eksiniz. 

tyi ama o kadınla kocası bam. 
başka bir vaziyette idiler. Bir ev
latlık edinmekle muratlarına er
miş olamazlardı. Çünkü herifin ih. 
tiyar teyzesi vasiyetnamesinde, ö
lümünden on sene sonrasına ka
dar, meşru bir zevceden bir çocu. 
ğu olmadığı takdirde herifi vera
set hakkından ıskat <:?dıyordu. 

Işte ihtiyarlıkla huyu suyu acı
mış olan teyze, vasiyetnamesine 
bu şartı sıkıştırmakla, hemşireza. 
desini ne işkencelerle kıvrandıra
cağını düşünmüş ve 11az duyarak 
damak çatlatmıştJ 

Adamcağız, ihtiyarın o kos
kocaman servetine konmak 

için ne yapmak lazımsa yapmıştı. 
Anaçlığa en uygun, dinç bir dişi 
bulmuş, onu doktora iyice muaye. 
ne ettirmişti. Doktor: 
"- Kız analık için, fizyolojik 

şartların hepsine mali!<tir. Gençtir, 
ôinçtir. Gövdesi mükemmeldi~·. 

Tam bir zevce, tam bir anadır,, de
mişti. 

Işte bunun üzerine evlenmişler
di. Fakat ne yazık ki, hazan dok. 
torlar bile çok fena yanılıyorlardı. 
lUt sene blr gebellk aıametf g· rün
medi. Karı koca bu ha]e pek aldırış 
etmediler. Onlerinde bol bo1 va
kit vardr. lkinci sene merak etmi
ye ôaş1adılar. Beşinci sene adam, 
telaş içindeydi. O ilk günlerin ne
şesinden eser kalmam1şt1. Evde 
hırgür eksik olmuyordu. Adam: 

"- Kabahat sende! Hani doğu
ruverecektin?,, diye avaz avaz hay. 
kırıyordu. Kadın: 

"- Haşa! .Kabahat sende,, diye 
öfkeli öfkeii ·karşılık veriyordu. 

Tam bu çatışmaların artıı.: ciddi
ye bineceği gün, kadın sıkılarak, 

ve kızarıp bozararak (mallım a. 
bazı şeylere temas rnecburiyE'\i 
hasıl olunca, kadınların hepsi mu
hakkak utanır, kırıtırları gebe kal
dığını sandığını fısıldadı. 

Kocası sevincinden az kalsın kü
çük dilini yutacaktı. Yerırıdc dura
maz oldu. Kapı kapı koştu. Eşe dor
ta "bir oğlum! Bir oğlum olacak., 
diye ilan etti. Neredeyse bayram 
günleri, kapının önüne çektiği bay
rağı asacaktı. Her iş tam tıkırın
da giderken, benim size anlatabi. 
leceğimden, sizin kat kat daha iyi 
kestireceğiniz acıklı bir vaka oldu. 

Çocukların üfürüp şişirdikle
ri düdüklü balonla!"! gör -

müşsünüzdür. Yumurcaklar, par. 
maklarını düdüklerin ağızlarından 
kaldırınca, hani ya gevşek gevşek 
zırıldıyarak boşanan balonlar yok 
mu? Hah işte kadına tam böyle 
bir hal oldu. Şu farkla ki, zırıltısı 

· eksikti. Doğacak veliaht hava o
lup zırladı, gitti. Kadıncağıza ka
la kala, yel olan çocuğunun mate. 
mini tutmak kaldı. 
Göğsünü kabarta kabarta, dört 

bucağa, hemen neredeyse baba o
lacağını ilan eden zavallının bir 
halini düşünün. 

lkinci defasında da yine öyle ol
du. Ne var ki, adamcağız, ne olur 
ne olmaz, bu sefer de iş boşa çıkar 
diye, meseleyi konu komşudan 
gizlemişti. Uçüncü defa ... Hayır ... 
Bu işin bir üçüncü defası olmadı. 
Çünkü bu arada hiç beklenmiyen 
bir şey oldu. O kadar umulmadık 
bir şey ki, Allah zavallının yasına 
acıyarak, gökte aradığını yerde ha
zır bulduruvermekle, onu avun· 
durmrya karar vermiş denebilirdi. 

Adamcağız evde kumnı kuşu gi
bi düşünüp dururken, ilk gebeli. 
ğinde karısına bakmış olan hasta
bakıcı kadın önüne çıkageldi. Ona: 
"- Bakınız efendim nasıl oldu? 

.Jn yedi yaşında bir kızcağız var. 
Adı sizi alakadar etmez. Beni gör
miye geldi. Pek fena vaziyette. 
Siz de bilirsiniz ki ben fena bir 
şey yapmam. Kız pek ümitsiz. In
tihardan filan dem vuruyor. Acı
dım. !çim kıyıldı. H er if onunla cv
lenemiyecek kadar züğürtmüş . . 

Annesi duyarsa dişlPri arasında 
onu diri diri çfğniyeceğini yanaya. 
kıla anlatıyor. Kendisi bir hizmet
çi kızıdır. Güzel genç bir kız .. Ilk 

' önce siz hatırıma geldiniz. Mese
la ... Acaba karınız?,, dedi. 

ve bu iş bütün alakadarları 
sevindirecek bir tarzd:ı şc'iy 

]ece halledildi. Kız meseleyi sıkı 
fıkı gizli tutacaktı. Yakında dün. 
yaya bir çocuk getirecek olan bir 
hanımın yanında hizmetçilık ede
cekti. 

Hanım hizmetçisile beraber taş
rada, tenha bir köşeye çekılecek, 
vakti gelince, doğan çocuk hemen 
hanımın yatak odasına getirilerek, 
vcliahti bekliyen boş beşiğe yatı. 
rılacaktı. 

Bu işin hiç te bir çapraşıklığı 
yoktu. Çocuk, onu isliycnlerin e
vinde rahat bir yuva bulacak. Has
tabakıcı da mesleği icabı şu fakir 
ve kederli dünyaya oinlerce bed. 
bahtın doğumunu kılavuzfayıp du
rurken biricik defa olsun çocuğun 
birini, dikenli bir döşekten güller 
yuvasına geçirmiş olacaktı. Fakir 
ve istenmez bir "çocuk dört gözle 
beklenen bir veliaht olacaktı. 

Fakat işler, ilköncc tasarlanmış 
bulunduklarından çok daha gül 
pembe bir renk aldılar. Zavallı a
ctam, genç kızı intihar ve yüz ka. 
rasından kurtarmakla kalmadı. Ev
lendiği zaman ev düzmek için o
na bir de yirmi beş bin frank he. 
diye edeceğini vaadetti. Artık ı,u 
servete konmak meseiesi terey~
ğından kıl çekermiş gibi kolayca
cık bitmiş sayılırdı. Ara yerde hiç 
bir aksilik çıkmadı. Dokuz ayını 
aolduran yavru sapasajlam olarak, 
dünyaya çıkageldi. 

Her şey tam böy!e düzenin. 
de giderken birdenbire bü

tün sevinçleri mateme çeviren bir 
hadise oldu. Bu hadiseye lianımın 
merhameti sebep oldu. Yavruca
ğın, dudaklarını sağa sola bükerek 
meme ve süt aramasına hanımın 

yufka yüreği dayanamadı. 

Çocuk "haniya benim yemek tep. 
sim?,, dermiş gibi geliyordu. Ye
mek tepsisi de yukarki katta, has 
annesinin gıda dolu gerdanı idi. 

Halbuki annesinin çocuğu hiç 

görmemesi kararlaştırılmıştı. He. 
men şehre dönülecek ve orada ço
cuğa bir sütnine tutulacaktı. Ha
nım çocuğa acıyınca, onıı kaprp yu. 
kan götürdü ve annesinin meme
sine dayadı. 

Işte bütün felaketin başlangıcı 

da bu oldu. Birdenbire yaratılış bu 
uydurulan hareket tarzlarının, bas 
vurulan çarelerin önüne dikildı~ 
Çocuğunun avuçlarını gerdanında, 
ve dudaklarını meme llÇlarındcl du
y an genç ana planlan ve tertibatı 
gayri insani ve gayri mümkün sa. 
yarak onları dinlemez oldu. 

Genç anne bir taahhütnamenin 
altına imzasını atmış, öz çocuğu
nun başka bir adla nüfusa kayde
dilmesine razı olmuştu. Hep hun. 
lar kanun gözünde büyük birer suç 
tu. Mahkemeye gidilec~kti. Hapse 
girilecekti. Fakat kadın ister mah
keme, ister hapis olsun, çocuk be
nim de benim diyor ve ba~ka de
miyordu. Onun gözünde ancak ço
cuğu vardı. Işte bundan dolayı za
ı.:allı adam da, karısı da., genç: ana 
ve bittabi çocuğu da tevkif edildi
ler. Bu tevkif hadisesi genç anne
yi o kadar sarstı ki, sütü çekildi. 
Aradan bir hafta geçmeden çocuk 
açlıktan öldü. Otekiler de muhake
me edilmelerini bekliyerek sipsivri 
ortada kaldılar. 

1 Alman!Jadaki 
Hoşnutsuzluk 
Gittikçe artılJOr 

(Başı 7 incide) 
almaktadır. Ve domatesin nasıl e. 
kileceğinin tarifini okuyormuş gi. 
bi yaparak memnu gazeteyi baş. 
tan aşağıya okumaktadır. 

• S eyyahlara kılavuzluk etmek 
için dağıtılan risalelerden 

de istifade edilmektedir. Mesela 
Baviyera'nın manzaralarının, u • 
cuz ve pahalı otellerinin tarif ve 

resimleri arasına meşhur muhar ~ 
rir Thomas Mann'ın kardeşi Hein. 

rich Mann'ın bir manifestosu sı • 

kıştırılmıştır. O manifesto şu cüm. 
lelerle bitmektedir: 

"Almanlar! Hürriyet uğrun • 
daki mücadele başladı. Zafere ka. 
dar mücadele ediniz. Hepinizin is. 
tediği hürriyettir. Ve bu söz sizle. 
ri yekpare bir kitle haline getirir. 
İnançlarınızı apaçık olarak ilan et
mek cesaretini gösteriniz. İçleri -
nizde bir çokları hayatlarını istih. 
kar edercesine mücadele etmekte. 
dirler. Artık kalkmmağa ve ayrıl. 
mağa başlayan koca kitlelere kar. 
şı kuvvet aciz kalma~a başlamış • 
tır." 

' 
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'Totaliter' 
Devletlerin 
Taktiği · 

BLÖF 

Hariciye Vekili Bugün 
Mecliste izahat Verecek 

İngiltereye 
Yeni Gemiler 
Yaptırıyoruz 

(Ba!jı 1 incitlc) 
2.500.000 liras1 da 3628 sayılı kanu. 
nun beşinci maddesi mucibince çıka
rılacak bonolar hasılatından temin o
lunacaktır. 

Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) -
ecrimisillerin affı hakkında kanun 
layihasını, lstanbul üniversitesinin Hükümet yeni vapurlar siparişi için 

hazırladığı bir kanun layihasını Mec 
muvazenci umumiy~ye alınmasına 

İngilizl~r Müttefiklerinin 
Silahlanması İçin 
Kredi Açıyorla r 

(Başı 1 incide) 

lonya, ne de demokrasiler müsaade 
eder. Binaenaleyh Hitler bir cihan 
harbini göze almadıkça bu tehlikeye 
atılamaz. Bu defaki ricatinin sebep. 
l:.r2in~en bir i de budur. 

* ry alnız bu defa Danzig ve Kori. 
doru istila planının muvaffak 

olmaması bize şunu öğretiyor: Hit
ler dünyaya huzursuzluk yaymak 
suretiyle düşmanlarının sinirlerini 
Y?rarak onları istediklerini kabule 
mecbur etmek siyasetinde hala de • 
vam etmektedir. 

Fakat demokrasiler, ve tecavüze 
maruz milletler bu sinir harbinde 
galip gelip te mukavemet gösterin • 
ce Almanya tehlikeyi göze almağa 

cesaret edememektedir. 
Demek ki mütecavizi durdurmak, 

dünyayı huzursuzluktan kurtarmak 
için en kuvvetli yol, rnütecavizle • 
re karşı zaaf göstermemek, kuvvete 
kuvvetle mukabele etmek, ve totali. 
ter devletlerle müzakere yolu ile hic 
bir meselenin halledilemiyeceğini 
ıgözönünde bulundurarak müsamaha. 
ya sapmamaktır. 

Önümüzdeki aylar için hazırla • 
inan sinir harbinde muvaffak olmak 
jiçin bundan başka çare yoktur. 

Bu paralar devlet demiryollan ve 
limanlar işlctm-e umum mücli.lrlüğü 

lise vermiştir. Layiha bütçe Encü • 
dair olan 2"167 sayılı kanunur:. bazı meninden geçmiş ve ruznameye a • 
maddelerinde tadilat yapılması hak-

lınmıştır. Bu kanun, gemi siparişleri 
kmda kanun layihasını, ordu subay- -
!ar heyetine mahus 863 sayılı terfi için evvelce Denizbanka İngiliz kre. 

k 8 
. . dd . . d·ı· disinden verilen 12 milyon 600 bin 

.unununun mcı ma csııııo ta ı ı- . 
d 

. k • . . . lıranın Devlet Deniz yolları idaresi. 
la irat ve tahsisat olarak kayıt ve ne aır ·anım layıhasını, teııvıkı sa- . . . . . . . . . k .. . ne verılmesını temm etmektedır 
s8rfolunacaktır. Senesı ıçınde ~arfe- nayı anumına muzeyyel 2261 sayı-ı . . . . · 

bütçelerinde açılacak hususi bir fas. 

ôilmiyı::n mebaliğ ayni işe sarfedil- lı kanunun üçüncü maddesile 3537 Kanun proJesının metnı şudur: 
·· ·· 1 1 k b" · · dd · · "- Devlet denizyollarr işletme mek uzere muteakıp seneleri:! devre. sayı ı an unun . ırıncı ma esının .. .. . .•... :.__ 

dilecektir. Bu suretle sarfe<lilecek me son fıkrasının ilgası hakkındaki ka- u~um. mudurl~gu ıhwyacı için muh. 
baliğ 939 senesinden itib:ı.ren on se-ı r!un layihasın1, tiyatro vn ı;inemalar. telıf. tıpte ~enı ge~iler i~şa ettiril -
ne içinde itfası şartile senelik itfa la konserlerden devlet ve bele~liyc- mesı \~e snır vesaıt, .tec~ızat, malze
mikta;ları ve faizleri deviet dem•r- terce alınmakta olan dam~.t. tayyare me, ~~at v~ edevat .. sı?.ar'.şi ve bunla. 
yolları bütçelerine konaca.lt tah::.is::ı.t. ve belediye resimlerile Darülaceze ra muteallık her turu hızmetlerin i. 
tan ödenecektir. hissesinin miktarına ve sureti isti- fası maksadiyle 12.600.000 liraya ka. 

· · fasına dair kanun layihasnu, umumi dar gelecek yıllara ge~ici taahhütle. 
Devlet demıryolları ve lımanla:ı r g· · • M.. k ı·t v k·ı· ···rus sayı ı h kk d ı ıA · e ırışmege .ı. una a a e ı ı me. · 1 t ··d·· 1 .. •·· kt . ı.u m a ın a ıcanun ayı. 

ış e me umum mu ur ugunı~ mu azı zund 
. .. . . hasını, ve Yedek Subay ve askeri me- ur. 

nıuhar~ık ve mu:e.harrı: alat ve. edc- ı r.nırlar hakkındaki 1076 sayılı kanu- Bu taahhüdat karşılığı 3525 nu • 
vat mubayaası ıcın 8.fö0.000 lıraya nun 3, 9 ve ı 7 inci maddelerinin ta. maralı kanunda tasdik edilen anlaş. 
kadar gelecek yıllara geçici taah!ı.üt- diline dair kanun layihasını kabul ma mucibince açılan krediden temin 
krc girişmiye Münakalat Vekili me- eylemiştir. ve Devlet Deniz yolları işletme u • 
zundur. Meclis yarın saat 14 te toplanacak- mum müdürlüğü bütçelerinde açıla. 

t cak hususi bir fasla irat ve tahsisat 
Bu taahhüdatın karşılığı 3525 sa- ır. olarak kaydolunur. 

il k 1 t d .k dı·1 anl Parti mülettis. likleri Y ı anun a as ı e en aşma Senesi içinde sarfolunamıyan me. 
mucibince açılan krediden temin olu- Ankara, 6 (Tan Muhabirinden) - baliğ aynı işe sarfedilmek üzere mü. 
nacak ve bu paralar devlet demir. Pc.rti umumi katipliği her üç vilayE- teakip senelere devredilir." 

yolları bütçelerinde açılacak hususi te bir mebus müfettiş olmak üzere 

fasıllara irat ve tahsisat kaydoluna· 20 müfettiş Layin etmişir. Yalnız Is. 
caktır. tanbul ile Ankara için biı:er müfettiş 

B·u suretle sarfedilecek mebaliğ tayin edilmiştir. Bu akşam geç vak-

939 senesinden itibaren on sene i

çinde itfası şartne senelik itfa mii. 

tarları ve faizler1 umumi muvazene

Y" konacak tahsisattan ödenecektir. 

Büyük millet Meclisi, bugünkü top 

lantısında yine müstaceliyet usulü i

le müzakere ederek hakimhn· kann. 

te kadar parti umumi merkezi bi-

nasında Fikri Tüzerin reisliğindeki 

heyet mebus müfettişlerin tayini i. 

şile meşgul olmuşlardır. 

Istanbul müfettişliğine eski adliye 

vekili Tevfik Fikret Srlay tayin edil

miştir. 

----o'----

Köseivanof un 
Berlin Seqahati 

(Ba.jı 1 incide) 

bütün değişecek \•e mihver lehinde 
bir mahiyet alacaktır. 

(Ba~ı 1 incide) 

2 - tngilterc, Rus~·a \'e Fransa i
çin istiklallerinin \'c;ra bitaraflık

Jarının muhafazası · hayati kıymeti 
haiz olan de\'l<!tlere teminat ver -
mck bahsine gelince, iki taraf a -
rasında ihtilaf baş göstermiştir. 
İngiltere ile Fransa bu üc tarafm 

hayati mahiyette telakki ettiği dev
letlerin birine tecavüz vukuu takdi
rinde bütiin cephenin faaliyete gec
mesini istemişlerse de Ruslar bahis 
mevzuu olan devletlerin isimleri ü -
zerinde ısrar etmişlerdir. Bunun ü. 
zerine alakadar devlet\r-rin isimleri 
üzerinde görüşülmüştür. 

T ürkiyenin mukabil garantisi 
Baltık devletleri iizerinde uyuşul
rnuş. Rornan:va ,.c Yunanistan üze. 
rinde miinakasa edilmemi~ti. Fa
kat Sovyet birliği, Ilolanda ve İs

vic;re~·c teminat vermek için T iir
kiye ve Lehistanın Sovyet birliği. 
ne mütekabil teminat vermelerini 
istemiştir. 

İngiltere ile Fransa bunu doğru 
görmemişler ve bunu diğer devletle. 
rin dahili işlerine müdahale mahiye. 
tinde gördliklerini anlatmışlardır. 

Halihazrda bu mahzuru bertaraf 
edecek bir formül aranmaktadır. 

I sviçre garantiden 
haberdar eJilmemi~tir 

Japon Hariciye 
Nazırının 
Beyanatı 

Tokyo, 6 (A.A.) - Tientsin hadi. r.unun bazı maddelerini değiştiren 

sesinin bir hal suretine rabtı için 3501 sayılı kanunun ikinci madde
toplanacak İngiliz - Japon konfe- sinde yazılr bir ,.e iki numaralı cet
ransı hakkında gazetecilere izahat ı \"e !er yerine bu kanuna bağlı bir ve 

lstanbul Parti başkanlığı 

intihabı 

Yeni karar mucibince Vilayet 

Cümhuriyct Halk Partisi reisliği in. 

tihabı için pazartesi günü Parti mer. 
kezinde bir toplantı yapılacaktır. 

Fakat Balkanları yak•ndnn ''e i. 
çinden tanıyan m~hafil bu ihtimalle
ri son derece zayıf buluyorkr ve Bul
garistanın dahi mihver iğfaiatma kar 
~ı geleceğine inanıyorlai'. Mihverci. 
lerin tasavvurları pek geniş olmakla 
be.raber bu geniş tasavvurl.'.:ır hakikat 
aleminde esaslı bir karşılık görme
mektedir. 

Bugün Zürihten haber verildiğine 
göre İsviçre cümhuriyeti üç devlet 
arasındaki konuşmalardan haberdar 
olmadığını, üçlerden birinin de ken
disile temas etmediğini, İsviçrenin 
bitaraflığını korumağa azmettiğini, 

ve bunu nice nice defalar ilan ettiği 
için tekrar etmeğe hacet görmediği. 
ni bildirmiştir. 

Eden'in sözleri 
veren Hiranuma, demiştir ki: iki sayıh cetve1lerin ikame edildiğine 

Şarki Asyada yeni nizamın tesisi- doir kanun layihasını, hazineye aıt 
ne karşı itirazlarda bulunan ve bu-
na mimi olmıya çalışan memleket-
lerle Japonyanın işbirliği yapması frakın 
imkansızdır. Eğer bu nokta İngilte- ' 
re tarafından sarahatle anlaşılma

mışsa onümüzdeki konferansın hiç. 1 

bir manası olamıyacaktır. Japonya
nın Uzak Şarktaki hattı hareketinin 
ve niyetleriııin İigiltere tarafından 
tam olarak anlaşılması, bir hal su
reti için elzem şarttır. 

• il 

1 , 

Hadise Tientsinde vukua gelmiş
tir. Müzakere edilecek meseleler de. 
mek oluyor ki, Tientsine mahdut ka
lacaktır. Fakat eğer müzakereler Ja. 
ponyanın Uzak Şarkta yeni bir nizam 
kurması esasına dayanmazsa, mual
lakta bulunan meşelelerin hakiki 
surette halline hiçbir suretle varıla-

• mıyaeaktr. Eğer İngiltere Japonya 
için esaslı olan bu noktayı kabulden 
imtina ederse. bizim icin görüsmele
ri kesmekten başka çare kalmıya

caktır. 

Japonya üçüncü devletlerin imti
yazlı mıntakalardaki haklarına ve 
menfaatlerine hürmetkardır. Fakat 
Japonya ıçın, Japonyanın bütün 
Çindeki vaziyetini tanımaktan imti. 
na eden devletlerle işbirliği yapması 
imkansızdır. Japonya imtiyazlı mın
takaların tam bitaraflığına muhalif 
dgildir. Fa} at askeri hareketlere va
pılan engeller bu bitaraflıkla kabili 
telif görülmemektedir. 

Almanya Ç ine Silah 
Satmıyormuı 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. ajansı, 
"Salahiyettar bir menbadan" kay
:iile neşrettiği bir teblii.;cle, Alman-
yanın Cine mütemadi surette silah 
verdiği hakkında yabancı memle
ketlerde çıkan haberleri tekzip ey. 
!emektedir. 

Amerikadaki Alman 
Cemiyeti Hakkında 

Takibat 
Nevyork, 6 CA.A.) - Memark-New 

J erseyden bildiriliyor: 
Nordland kampında Alman • A

merikan cemiyetinin askeri mahiyet
teki tesekki.illerinin geçit resmi ne
ticesinde adli takibatta bulunulmak 
zarureti hasıl olmuştur. 

Hüktımet makamları cemiyet şef
lerinin1 New - Jersey devleti arazi
sinde ecnebi iiniformaların giyilme
sini meneden kanuna aykırı hare
ket etmekle itham edildiklerini bil
dirmişlerdir. 

Siyaseti _ 
Bağdat, 6 (A.A.) - Ira~t parla

mentosunda harici siyaset müzake
releri esnasında söz alan Başvekil 

Nuri Sait Paşa, Irak ile Il.missuut hü
ktimeti arasındaki münasebetlenle 
bazı ihtilaflar çıktığını bildirmi~ ve 
Bağdadın bu ihtilafları Mısırın ve
yahut diğer bir memleketin hakemli. 
ğine tevdie hazır oldtığunu ilave et
nıiştir. 

Irak ile In ıntere arasındaki mü -
nasebetlerden bahseden N'uri Sait Pa 
§a, askeri hazırlıklar için lraka be~ 
milyon Ingiliz liralık bir istikra.!: ver. 
miş olan Ingilterenin dostane sema
hatini bilhassa kaydetm:ştir. 

Başvekil, Filistin mesalcsine temc.s 
ederek, !rakın. diğer Anp memle -
ketleri ile beraber Siyonist siyase. 
tinin ortadan kaldırılması ve Filis
tindc milli müstakil bir hükumet ku-
rulması için gayretlerine devam e. 
deceğini bildirmiştir. 

Nihayet hükumetin harici siyase
tini tarif eden Başvekil !rakın faali
yetinin kom§U Akdeniz ve lslam 
memleketlerine inhisar eylediğini ve 
biri Sadabat paktı, diğcl'i de Ibni-;. 
H•ut hükumeti ve Yemı:?n ile ittffrtk 
paktı olmıık üzere iki vesikaya da
yandığını tasrih etmiş ·ıe lbnissuut 
Arabistanı ve Yemen ;le olan ittifa
kın Mıc:ıra ve diğer Aran hükümet
lerine de teşmil edildiğini görmek i.i
r1idini izhar eyliyerek sözlerine ni . 
hayet vermiştir. 

Amerikada Döviz 
Alamı Me5elesi 

Meksiko 6 (A.A.) - Meksika ban

kası bildiriyor: 

"Meksika bankası bugün Ameri

kan ayan meclisince ittihaz edilen 
karardan haberdar olmuştur. 

Ecnebi parasının mübayaası hak

kındaki karar, mallım olduktan son

ra Meksika bankası , lazım gelen ted. 

birleri alacaktır. 

Şimdiki halde umum müdürlük 

idare meclisince spekülasyona mani 

olmak için kendisine verilen kam

biyo piyasasına müdahale etmek sa

lahiyetffii kullanacaktır." 

Bir Aians Müa&irü 
Harp Yakın, Diyor 

Ingiliz - Amerikan K~ysi.om! ajan
sı umumi müdürü M. Bert r.arai, 
foto muhabiri Dallison ile birlikt.? 
clün sabahki ekspresle şehrimize gel
r.ıiştir. lki aydanberi Avrupada tet
kik seyahati yapan M. Bert Garai, 
ifadesine nazaran geçt :f}i memleket. 
krde hlikıimetlcrin, ilei"i gelcnlerile 
mülakatlar yapmaktadır. Buraya d1 
ayni arzu ile gelmiştir. Ingiliz - A
merikan ajansı miidürli dün gazete
cilere Avrupadaki siyasi vaziyet hak
kında fikirlerini soylemiş ve demiş
tir ki: 
"- Polonya dört milyonluk bir 

kiıtlc h;ılinde harbe hazırdır. Polcn
Y<! başkumandanı bana Leh ordusu
ntm. muhtemel bir Alman hareketine 
k&rşı. Danzigi daha evvel i~gal et -
miyc muktedir olduğunu kati bir li
sımla söyledi. 

Son temaslardan edindiğim şahsi 
kanaatime göre bir kaç haftaya ka· 
dar Avrupada l;ıir harp beklenebilir. 

Seyahatim esnasında Romanyayı 

mütereddit buldum. Bulgaristanı i
se. zannedildiği gibi. mıhver devleı. 
lerine iltihaka taraftar görmedim. 

Türkiyenin çok kuvvetli vaziyette 
olduğu muhakkaktır. Yarın Ankara
ya giderek hükumet erkfı.nile görü~
miye çalışacağım.,. 

----o----
lngiltere İhtiyatları Silcih 

Altına Ahyor 
Londra. 6 fA.A.) - Hava Nezare

tinin bildirdiğine p,Cire. tem .. 
muz, ağustos ve eyllıl aylarında ka. 
ra, deniz ve hava kuvvetlerinin ma
nevraları ile ayni zamanda yapılacak 
olan hava talimlerine i~tir::ık etmı>k 
üzere gelecek üç ay zarfında bazı ih. 
tiyatlar davet edilecektir. 

Amerikada Tuğyanlar 
Vaşington, 6 (A.A.) - Kentucky 

havalisindeki tuğyanlar neticesinde 
100 kadar kişinin ölmüş olmasından 
korkulmaktadır. 

Morehead'da kaybolan 48 kişiden 
30 u n un cesedi sudan çıkarılmıştır. 

Diğer cihetten sel sularının bir
denbire kabarması yüzünden takri. 

ben 30 ki~inin boğulduğu Carter
county'den bildirilmektedir. 

Yacksonda da 6 :kisi boğulmuştur. 

Pariste çıkan Jour - Eeho de Pa. 
ris gazetesine Berlinden bildiriliyor: 

Almanya. Bulgari:;ta ln dış tica
retinde ilk yeri işgal etmekle bera. 
ber Bulgaristanda daha büyük iktr
sndi inkişaflara imkan olduğu kana
atindedir. Her halde ekonomik görüş 
meler bir anlaşma akdi ile değil, bu 
anlaşmanın hazırianması ile neticele. 
necektir. Doğrudan doğru~ a Sof ya -
dan gelfln bazı malümat, KüseiYano
fun BerJinde hiçbir siyasi taahhüıle 
girişmiyeceğini ve umumiyet itiba. 
rile hiçbir siyasi vesikanın imza e
dilmiyeceğini göstermektedir. 

Almanların Japon Elçisine 

verd ikleri nota 

Bugün Mister Eden söylediği nu
tukta "Almanya ve İtalya, İngilte
re hük(ımctinin ve halkının azmin
den haberdar olursa ve vaziyeti bü-

Bir Kapıcı Bir 

Kadını Dövdü 
Dün sabah saat 6 da Taksimde 

Sakızağcı caddesinde bir vaka ol -
muş, Ali isminde bir genç kapıcı bu
lunduğu apartıman kiracılarından 

35 yaşmda Marikayı adamakıllı döv
müş ve başından bıçakla ağır ve teh
likeli bir surette yaralamıştır. 

Hadise etrafında Marikanın aile-
Tokyo. 6 (A.A.) - Japonyanın Ber sinden aldığımız malUmata göre Ma. 

lin sefiri, Von Ribbentrop ta.rafından rika sabahleyin kiliseye gitmek üze. 
tevdl edilen bir notayı hükumetine re dışarı çıkarken kapıcı bilasebep 
göndermiştir. Notada bir ittifak ak- kadının üzerine yürümüş onu döv • 
tedilmesi için ısrar olunmakta ve.Av- müş ve yaralamıştır. Yaralı bir taksi 
r•ıpada harp çı~tığı ta;.;dirde Japoıı- otomobili ile Marmara kliniğine kal. 
ya tarafından yapılan siyasi ve ikt;- 'dırılmıştır. 

sadi. yaı:dım vaadi hatırlatılmaktadır. Ali bıçağı ile yakalanıp karakola 
Sıyası mahfillerde söylendiğine götürülmü"'. ise de ifadesini almak 

göre, Hiraınma, bu ittifakı akdetmek mümkün olamamıştır. Çünkü ne söy. 
istemediği takdirde Japon askeri ri . lediğini bilmemekte ve tıpkı bir deli 
cali kabinenin düşürülmesini derpiş gibi konuşmaktadır. Bunun üzerine 
eylemektedirler. suçlu Tıbbiadlide müşahede altına a. 

Ciano ispanyaya gidiyı:>r lınmıştır, tahkikata devam olunmak. 

Roma, 6 fA.A.l - Kont Ciano. tadır. 

Çalda İki Cinayet cumartesi günü bir Italyan harp g~
misi ile Barselona gidec~ktir. 

N aı.'! ·a Ispanyayı ziyareti esnasın
da birkaç eksper, gazeteci ve Hari
ciye memuru refakat ~derektir. 

Berlin, 6 (A.A.) - i\fatbuat. Kont 
Cianonun Ispanyayı ziıareti ile ala
kadar olmakta ve bu suyahatin bii
yük olan siyasi ehemmiyetini leba. 
rüz ettirmektedir. 

Völkischer Beobach~er gnzett:'!si, 
J«ranko ile Ciano arasında yapılaca~ 
müzakerelerin Italyan - Tsp<1nyol dost 
luğunun bağlarını kuvvcUendireceği

nı yazmaktadır. 

---o'---
Fransanın Dıı Ticareti 

Paris, 6 (A.A.) - Fransanın 1939 

yılının ilk altı ayı zarfındaki dış ti

careti. "Rakamlar milyon frank ola

rak gösterilmiştir" · 

ithalat: 24.765, 
1938 yılının ayni 

ran fazlalık: 1501ı 

İhracat: 18.039, 

devresine naza. 

1938 yılına nazaran fazlalık: 4076. 
1939 haziranında ithalcit 4072 ve 

ihracat 3207 milyon franga baliğ ol
muştur. 

Çal - Sakızcılar köyünden Ah
met oğlu Nazmi geceleyin Denizli -
den dönerken pusuya düşürülerek 

öldüri.ilmi.iştür. Ertesi sabah atı, 

yalnız ve üzerinde kan lekeleri bu. 
lunduğu halde köye dönünce. hadi
se jandarmaya haber verilmiş ve 
cinayet meydana çıkarılmıştır. 

Katil olmak sucile, Hasan oğlu 
Hüseyin ismindeki lo5ylü tutulmuş

tur. Bunların arasmda bir arazi ih
tilafı bulu~duğu anlaşılmaktadır. 

Kasabamızın Hüseyinler mahalle. 
sinde oturan doğramacı Ahmet, or
manda koyunlarını sürerken. Seli
miye köyiinden Nebi ile kavga et
miştir. Nebi, Ahmedi tabanca ile 
çok tehlikoli surette vurmuş ve ya. 
kalanmıştır. 

-o-: 
Avustralyanın Yeni 

Harp Bütçesi 
Melbourne, 6 (A.A.) - Avustral

yanın gele-~ek seneki harp bütçesi 
32 milyon !ngiliz lirası olarak tesbit 
edilmiştir. 

Bu miktarı geçen seneye nazaran 
18 milyon fazladır. 

tün hakikatile anlarsa harp olmaz.' 
demiştir. 

Lord Halilax 
M oskovaya gitm iyor 

Lord Halifax'ın Sovyet Rusya ile 
anlaşmak üzere Moskovaya gideceği 
şayi olmuşsa da bu şayia henüz ti" 

eyyüt etmemiştir. 
Fransızlara göre mü~külcit 

ayni noktalarda 
Faris, 6 ( A.A.) - Petit Parisien 

gazetesinde Bourgues yazıyor: 
Sovyetler Birliğinin Holanda. İs

viçre ve Lüksemburgun toprak bü
tünlüğüne karşı vuku bulabilecek 
bir taarru; .. \'..J harp sebebi olarak ka
bul etmek istememesinden doğan 

güclükler hariç olmak üzere, Mosko· 
va, halli oldukça sıkntı verecek di
ğer bir mesele daha ortaya koy
maktadır: 

Almanya kendisine Baltık mem
leketlerinde istinat noktaları temini 
için doğrudan doğruya bir harekette 
bulunduğu takdirde takip edilecek 
hattı hareket meselesi. Tallin veva 
Rigada Alman lehtarı bir "Putsch" 
Moskovada bir taarruz başlangıcı o
larak telakki edilecek ve bu takdirde 
Sovyetler Birliği ihtimal kendi stra
tejik mevzilerini teminat altına ala4 

cak tedbirleri derhal ittihaz edecek
tir. İngiltere ve Fransa böyle bir va
ziyette derhal müdahale mecburi
yetini kabul edebilirler mi? Cesele 
tetkike layıktır. Zira hakikaten Hit
ler tarzı da tamamen öyledir: Füh
rer. kurbanını yutmada.!? önce par
çalamaktadır. 

Populaire gazetesinde Blum diyor 
ki: 

Pakt çerçevesi dahiline irca ve o~ 
nun hakiki mana ve hedefi gözönün
de tutulursa, zorluk ortadan kalkar. 
Müzakereler esnasında birçok haya. 
li meselelerin ortaya cıktığı ekseriya 
vakidir. Ve bunun icindir ki müza
kereleri çok uzatma~ak lazımdır. 

Kütüphanelerin 

Açdma Saati 
Ankara, 6 (Tan Muhabirınden) -

Maarif Vekaleti umumi kütüphane· 
lerin açılıp kapanma zamanları ile 
tatil günleri hakkında alakadarlara 
yeni bir tamim göndermı§tir. Bu ta
mime göre elektrik işığı olan kütüp
haneler yaz ve kış sabahleyin l O dan 
14 e, öğleden sonra 15 ten 19 o., elek
trik ışığı olmıyanlar m•.wsırrılere gci
r<' aydınlık devam ettiği mücldetce. 
öğle üzeri bir saat istirahat zam;nı 
ayrılmak şartıle hazirandan eylül so
nuna kadar 10 dan 19 a, ilktesrin, 
ikinciteşrin. nisan ve mayıs ayl~rın
da 9 dan 18 e, ikincikanundan mart 
sonuna kadar 9 dan 17 ye karlar açık 
bulunacaktır. 

Kütüphaneler, temmuz eylUl ayla

rı içinde cumartesi saat 13 ten pazar. 

tesi sabahına, diğer aylarda pazarte~i 
gunü saat 13 ten çarşamba sabahına 

kadar kapalı olacaktır. 

Uçten fazla memuru olan kütüpha

neler haftanın her güni.i açık bulu

nacaktır. Memurlar nöbetleşe vazife 

göreceklerdir. 

Kahirede Bulunan Bomba 
Kahire, 6 (A.A.) - Kahire havra· 

sının kapılarından birinin civarında 
bu sa~ah bir bomba bulunmuştur. 

~11111 TAN Gazetesi 1111~ - ... 
~ İlan Fiyatları ~ --0----= 1 inci sayfa santimi 
:2 - ' 1 

, , 
, 1 

: tç saytalorda 
§~on savfo 
: Dikkat· - . 

1 

1 

' 
' 

-
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RADYO~ 
Komisere Rüıvet 

Teklif Etmiı 
Kasımpaşada Havuzlar idaresinde 

marangozluk yapan Envar isminde 
bir genç, evvelki gece Kasımpaşa ka. 
rakolunda komiser muavini Besime 
iki lira rüıvet verdiği için yakalan
mı§ ve dün meşhut suçlara bakan 
.asltye dördüncü ceza mahkemesi ta
rafından tevkif edilmiştir. Enver hi. 
diseyi anlatırken diyordu ki: 

Ankara Radyosunun Bir 
Haf talık Programı 

Pazar, 9. 7. 1939 

12.30 Pr08ram. 12.35 Türk müzlii: (Ka
dın küme ses heyeti) 13 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
la.ıs Müzik (Küçük Orkestra - Şef: Ne
cip Atkın) 1 - !'elix Glssmer - Kır
lancıçlann veda! 2 _ Waldemar Gibish 
- Ctkır keyfim (Viyana prkısı) 
3 - Eduard Künneke - Lİıdi Hamilton 
oııeretinden potpuri 4 -r Micbeli - Co
CUk oyunları 5 - Miroslav Shilik - ts
Pan7ol dansı 6 - J. Strauss - Sabah ha
\'adfaleri (Vals) 7 - Dohnan:yi - Düğün 
"alai 8 - Walter Noack - Romantik 
tlvertür. 14.15 - 14.30 Müzik (Şen şar
kılar - Pl.) 

18.ao Proıram. 18.85 Müzik (Şen oda 
lb.Üliii · - ibrabim ÖZgür ve ateş böeek· 
leri) 19 Cocuk saati. 19.211 Tilrk müzili: 
(Faaıı he7et1) 20 Memleket saat ayarı, a
~- ve meteoroloji haberleri. 20.ıo Ne
lell PWdar - R. 20.1& Türk müzlll: 1 -
lficaz ııetrevl. ı _ Şerif tçll - Hicac 
farkı - Derdbnl ummana döktüm· 8 -
Sekip Memduh - Hicaz prkı - Mab
\?olaun. o tali. 4 - Udi Fahri - Hicaz 
farkı - Bahar olaa çemenzar olsa. il -
kanun takalmt. e - Halk turkOaU - İn
ce CaYJr biçilir m!. 7 -JCarcılar türkil~ 
~ aldım kaçaktan. 8 - Bimen 
- Hüzzam ıarkı - Sükdnla geçen öm
l'ilın. 1 - Mehmet Naalp - Hüzzam 
farkı - Açmam acamam söyleyemem. 
lO - Udl Ahmedin - Jtat'Cllar IBl'kı -
\ı'arken gönülde bln tilrlil. 21 Milzik (Ri· 
~llleticümııur Bandoau -.Şef: İhsan Kı.in
Çer) 1 - o. Strauss - Nikl (Marş) 2 -
,.Bchaikowsky _ Çıçekler valsi 3 - Ber
Jioz - "Les Francs Juges,, uvertürü f -
Laoneavaııo - Maia (fantezi) 5 -
Chabrler - "Bourrie fantasque,, 21.50 
""'llda1u Ajansı (Spor ...vı.t) 22 Milzik 
(~d - Pi.) 22.45 - 23 Son ajana 
haberleri ve ;yarınki proıram. 

taartesi, 10. 7. 1939 

1>I 12.ao Pr08r8JD. 12.35 Türk müziği -
~ 13 Memleket saat ayan, ajans ve me

roloji haberleri 13.15 - 14 Müzik (K.a
l'ltık Pl'olram - J'l.) 

19 Proıram. 19.ol Milzlk (2 inci rap-

çer) 1 - Mqerbeer - Le propbete ope
rasının marşı 2 - Lincke - Mehtap 
(Vals) 3 - Saint - Saenı - Kahr~an· 
lar marşı. 4 - Puccini - Madame But
terfly operasından fantezi. 

19 Program. 19.05 Müzik (Mozartın iki 
uvertürü - Pl.) 19,15 Tilrk müzlJI: (İn
ce saz faslı) 20 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.111 Ko-. 
nuşma. 20.30 Türk milziii: 1 - Salahat
tin Pınar - Hüzzam prkı - Aşkınla aü
rünsem. 2 - SalAhattin Pınar - Hüz
zam şarkı - Seviyordum onu. 3 - Faiz 
Kapancı - Hüzzam prkı - Büklüm 
büklüm sırma saçın. 4 - Halk türksü 
Karanfil oylum oylum. 5 - Keman tak
simi. 6 - Cemil Bey - Muhayyer peş
revi. 7 - Tanburi Ali Ef. - Muhayyer 
şarkı - Feryada ne hacet. 8 - Arif 
Bey - Muhayyer şarkı - İltimas etmi
ye ylre. 9 - Şevki Bey - Muhayyer 
şarkı - Hicran oku sinem deler. 10 -
Muhaner saz semaisi. 21.10 Haftalık pos 
ta kutusu 21.25 Neşeli plAklar - R. 21.80 
Müzik (Saksofon sololan - Nihad ıı:sen
lin) 22 M(lzlk (Küçük Orkestra - -&ef: 
Necip Aıkın) 1 - Walther Schrader -Ak 
şanı üzeri (Hazin parça) 2 - Ganılber• 
ıer - Küçük flüt için konser parçası 3-
Ganılberger - Benim küçük teddl ayım 
(Saksofon parçası) 4 - Fritz Reckten• 
wald - Grlzlngde potpuri. 5 - Gerhard 
Winkler - Donna ıikita - İspanyol u
vertilril. 8 - Rich. Heuberıer - Şarkta 
ıı,üitinden - Rakseden kızlar. 7 - AdoU 
Crunow - Berlin Vl7ana valsL 28 Son 
ajans haberleri, ziraat. esham, tahvilAt, 
kambb'o - nukut borsuı (ffyat) 2UO 
Müzik (Cazband - Pl.) 23.56 - 24 Ya
nnkf program. 

Pe11embe, 13. 7. 1939 · 

12,30 Program. 12.35 Türk mlızllf: 1 -
Muhayyer peşrevi. 2 - Sadettin Kaynak 
- Muhayyer prkı - Seni q dil. 3 -
Sadettin Kaynak - Muhayyer şarkı -
Adına. and içerim. 4 - Ut takslm.1. 5 -
Lemi - U1Şak şarkı - Ruhunda bul· 
dum. 8 - Lemi - Uşşak şarkı - Neler 
çektim neler canan. 13 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji liaberlerl. 
13.15 - H Milzik (Kanpk program - P1. 

berleri. 14.10 - 15.30 Müzik (Hafif mü
zik - Pi.) 

18.30 Prolfam, 18.15 MO&ik (Kabare-
Pi.) 18.45 MOzlk (Küçük Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - Wllly Koester 
Hind ninnisi. 2 - J. Strauss - Bahar 
sesleri. 3 - Hlppmann - Seyahat pr
kılan (fantezi) 19.15 Türk müziil (İn
ce saz faıb) 20 Memleket saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 20.10 Ne
oell pliklar - R. 20.15 Türk müzlii 
(müşterek ve solo ta?,anni) 1 - Şehnaz 

"'tiselik peşrevi. 2 - Lemi - Şehnaz pu
selik !farkı - Narı firkat şule paş. 3 -
Sedat Öztoprak - Şehnaz puselik şarkı
Cuş edip göz yaşı. 4 - Deniz oğlu -Şeh
naz puselik şarkı - Yolun bulamam. 5 -
Arif Bey - Hlcazklr şarkı - Bir halet 
ile. 6 - Latif Ağa - Hicazktır şarkı -
Gönlümü bir tıflı dilbaz. 7 - Mahmut 
Celllettln Pap - Karcılar prkı - Vah 
meyuw, 8 .._ Rahmi Bey - Bayati Ara
ban earkı - Bana noldu delittl 8 - Sup
bl Z17a - Muhaner prkı - Titrer y(l
retım. 10 - Dede - GOUzar 181'kı -
Bivefa bl eetmt bid'at. 20.ll,O Xonııtı 'la 
(l>Jf politika hlcUaelerl) 21.0S Termll. U 
Haftalık poeta kutulU (cnebl dillerde) 
22.80 Müzik (Operet eelekqonları - PL) 

- Evvelki gün Arapcamiinde ar
üdaflıiı Mehmedin kolu çıktı. Evine 
götilrdük, bize Marlka ismlnde bir 
kmkçı kadın tavsiye ettiler. Onu ça
ğırdık. Kolunu yapacaktı. Mehmet 
a\fazı çıtt.aı kadar batırıyordu. Po
lis bir suikaat sanmıf. Evde Marika· 
yı gördü. Polise vaziyeti anlattık. Ma
rikanın ruhsatnamesini sordu. Ruh. 
utnameal yokmuf. Kara'kola götltr
dü. Arkadaşımın ıstırabı ve feryadı 
beni müteessir etmişti. Perişandım. 
Elimde lld Ura vardı. Bunu toföre mi, 
yoksa kadına mı verecetlmi p1ırm1· 
pm komiserlın önüne koymuşum. 

Bundan sonra ben bayıldım. Kendi
mi evde buldum· 

lddiaya göre Enver bu parayı ruh
ufsız olarak çalıştığı için yakalanan 
Madam Marikayı kurtarmak için Be-
ılme vermiştir. ~ 

H.Aklm suçlunun müdafaa şahitle
rJnin çajırılması için duruşmaJ ı ta

lik etti. 
21 Son ajana h.,_.lerl, ziı'aat, esham., ------------
tahvillt, kambb'o .. nukut borsa11 (fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband - PL) 23.55 - ff 
Yçınki protram. 

Arlcaclaıınl Vururken 
Kencl Öldü 

Manisanm Tenyeli köyünde feci 
bir ölüm olmuştur. 

AGARAN 
SACLARA 

11 

4• !=M Büyükdere Beyaz Parkta • 
Bayan Mualla Kemanı Sadi vee:;~d;:~~:n ilkyaz gecesi 
GREGOR idaresinde Sabalta kadar kır eğlenceıl 
PAZAR günü Gregor'un String Svlng cazı ve varyete numaralan 

lıklıehlr Yllttyetf Daimi Encilntenlndell : 
İdarel hususi1e için 239 ton sömi kok ve 50 ton soma linit 1 - 7 - 939 

tarihinden itibaren 24 - 7 - 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14.30 kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Teminatı mu
vakkate 550 lira 75 kuruştur. ihale yevmi mezldUda makamı vilayette 
toplaıiac&k olan daimi encümen tarafından yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek lstevenlerin daimi encümen kalemine müracaattan llzım-
dır. (4762) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremiz müstahdemini lçJn ceman 111 çift 9JYakkabı 

" 24 " Çizme 
Açlk pazarlık ıuretile lmal ettirileaeJdtr. 
1 - Bu işe alt şartname idaremiz levazım servklnden parasız olarak 

alınabilir. 

2 - Taliplerin pazarlık günü olan 12 - Temmuz - 939 çarşamba g0.. 
nü saat 15 de sartname mucibince miidürivete müracaatları lazım· 
dır. (4905) 

leledlye Sul•r ldare,lnde•: ' 
İdaremiz müstahdemini için ceınan 139 kat muhtelif cinsten elbl& 

" 19 adet palto. 
Kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ı - Bu l§e dair olan prtname idarem.il levazım servisinden param 

olarak alınabilir. Ve kumaş ve elbise nünıwıeleri aynı serviste görüle-
bilir. , 

2 - Taliplerin şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı teklif zarf
larını ihale günü olan 24-7-939 pazartesi günü saat 15 f8 kadar Tak· 
sim Sıraservilerdeki müdüriyete vermeleri lizımdır. Bu saatten sonra 
getirilecek zarflar kabul edilmez. "4904,, 

lstanbul Onlverıl+.ıl A. E. P. Komisyonundan : 
İltanbul Univeniteli merkezi ve mil§temilitma alınacak (250) bin 

kilo odun 14/7 /1939 cuma günil nat 15 de Rektörlükte açık eksiltme. 
ye konulmu§tur. İlteklller ihale günü odunun bedeli olan (3000) lira.. 
nm muvakkat teminatı (225) liralık makbuz ve ticaret odası vesika. 
sile müracaatlan, liste ve nrtname DllU'teli ve oenembe günler! 
Rektarlükte görillilr. (4698) 

lfocael Ylhtyetlnden : 
Vilayet nafıasına aid Ekskawtör ve silindir maklnelerile kamyon ~ 

çin "15000,, kilo motörin, "300,, kilo motör, "230,, kilo valvalin, "300,, 
kilo gres, "5400,. kilo ailiııdir, "500,, kilo mazot yağı ile "200,, kilo 68-
tibü' ... iiÇI dıf ova 81ç oımat Ozere ahı adet 1wıiyon listiji 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 ~-;- Listz - 'PI.'j 1ı.1s Türk milzili: 

... ....,. beıyeu) IO Memleket saat BJ'arı. a• 

19 Program. 19.05 Müzik (MelodJler -
Pl.) 19.15 Türk mQzlli (Fasıl heyeti) 20 
Memleket 

Rençber Kizımın hizmetçileri H .. 
san, Azmi ve Sabri tarlanın harman 
yerind~ çalışırlarken, Hasan ve Az
mi kavga etmiflerdlr. Hasan, Azınl
yi altına alml§ ve bıçajını çekerek 
ona saplamak istemiştir. Bu esnada 
yetişen Sabri, elindeki c1irgen so
pasını hızla Hasanın s.ırtına ~ 
mi~lir. Hasan, gerçi bıçağım Azmlye 
saplıyamamış, fakat kaburga ke
mikleri kırıldığı için biraz sonra öl-

h !IJllll9 ........... -..~·Wir:.t;.~ kayıt vesikası ile Vilayet makamına, ~ 
gonlid - lstejmlerin de Vl~7et Nafıa Müdürliilflne ~ nuşma (Doktorun saati) 20.3'0 TQrk mll

ziji (~ tür~ 'rtir'\l müziii: 
1 - SalAhattin Pınar - Kürdilihicazkar 
Prkı - Ite ıeten var. 2 - Şemsettin Zi
i; KOrdruhtcuklr earkı - Güller açm11. 

üsnüne. 3 - Artaki - Kürdllihicazklr 
larkı - A7 dalgalanırken. f - Bolol 
;- KürdlllbleazkAr tarla - Güller açmlf. 
Jf - Lemi - Kilrdillbieazklr şarkı -
Bzlandı bülb(lt 21.10 Milll musikilere 

dair Oçilncü konupna (Leh muslkisi) 
:aııı Bedi Yönetken. 21.25 Nesell plAk

r ·• R. 21.30 llüalk <Pb'-n IOlolan -
~Yi Cemal Eııkin) 12 Müzik (Küçük Or-

eatra - Şef: Necip Atkın) 1 - Ernst 
~~!- - XO, evinde Jflklar (vals) 2 -
-.aq alede - SJcara içen kız 8 - Az
~old Meiater - Bohemya rapııodial t- -

elnz Llrıt - İntermezzo 5 - Cari Frick 
~ı~~ kı:vıiannc1a ben evtındeylm. ı -

__,,o Giullani - Yalnıa sana (sere-
ll&d) ' - Vlktor Htu~ - Vb'ana ope
~ (potpuri) ı - Akü pachernea 
~ana süiti. a) Kilc:ilk ıeçit resmi b) 
llbatl balet müziti c) Grabende ıe
ı-- el) P.arataıte itil 1mnnca. Z3 Son ·-
- ~ ..... f'bam, tahvillt, 
~ • ırcllr:ıat -- (ft7at) 21.20 
!f!:~ -a> 21.11-:at Ya-

s.ı., 11. 7. 1939 

ntma( ra 
ati) 20.30 l'ürk mü:ftl H~ 'türküleri) 
20.110 Türk müzfıl: ı - Osman Bey 
- Hüzzam ıarkı - Neıeyabı ltltflln ol
sun. 2 - İahak: Varan -H<lzzam prkı
Bilemem ben de nasıl dOftüm. 3 - Ah• 
rnet Rasinı - Seglh prkı - Benim sen 
neımln ey dilber. f - .Ayaı halk ttırkG· 
sü Ayva çiçek açm11 yas mı. il - Mahur 
tiiFkü - Tepeler tepeler. 11.ıo Konuşma. 
21.25 N.,.U Jt)ülar - R. 21 IO lrllliılk 
(Schumann - Plano komertösu, çalan 
Alfrd Cortot - PL) 22 Mt\aik (Ktlçlk 
Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 - !'ram 
Liszt - İkinci Macar rapaodlsl. 2 - Han-
na LISbr - Büy(lk Vals. 1 - Tlf!halko• 
alQ' - BaS1n prkı Opus 40 No. 2. f - 1. 
Brahms - Macar dansı No. 17. 5 - Kna• 
dqe Rlisapr - Blr entermezzo. e - Ru
blnatelrı - KostüınUl balo .wtlnden Na· 

poli balıkçıları 'r - Hanlchıllaım. - ı..u
temch1&1er - Yıldızlara dolru (fantezi) 
9 - Hanna LBhr - DOlttn marp. 2.1 8«m 
ajanı haberleri, ziraat, esham, tahvilAt, 
kambqo - nukut bol'IU1 (.fl7at) 38..20 
MQzllt (C:Uband - Pi.) 18.&S - M Ya
nnkl proıram. 

Cuma, 14. 7. 193' . 

12.80 Proll'UD• 12.J& Tflrk mtıslll - Pi. 
13 Memleket saat a;,ao, ajana ve meteo-

11 roloji haberleri 13.111 - 14 MUzik (Karı• 
.:o Pı-omram. 12.11 TOrk müzfll: ı _ ilk PllOll'8lll _ PL) 

l>elrwl. 1 - Bedri)'e HONör - Hl- ll l'rolrBDl· 19•05 MiJzlk (Walft«' Ne• 
:: lll'Ja - Mtbntezic: aıkınla. 3 - No- istersinger opera1ının uvertilril - Pl.) 
f - Jneaa prkı - Atlamlf lillmüt. 11.11...Türk müz.ili (Fasal heyeti) 10 Kem 
~ Ahınet Rulm - Rast şarla - Bir leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ı-a
... e bir 1taU prişaıum. 5 - Mustafa berleri. 20.15 Konuşma (Haftalık apor 

• - Blcu .-rkı - Gölsünde açılm1f. :ı.ııw (SU ..,Jerl 
- İUcaz saz 1m1aisL 13 Memleket saat servial) 20.ao TGrk m.--

91l'l, ve muhtelif şarkılar) 1 - Jılabmut OelA-
11 la ajana ve rneteorolejl haberleri. lettin Pata _ Hilllam prkı _ xerem ey 

..:.-a-~4~üzlk (Beethoven - 5 inci le mestane. 2 - ~ auıdnAk prla-

ıı ~ 
11 

.... üzik (Vitall _ Yeter hicranlı sö •• :.;;u Lıtml _,_ Ri· 
~ 05 .awa cazktr şarkı - SoD ~n. 
"rark oalmı JBCll* Thibau4 - Pi.) 19.15 4 _ Lemi _ Rast prkı _ Tok mu eana 
liat •Galll (FaılJl heyeti) 20 Memleket A,ıka hiç mürvetin. 1 _ Mtbmet Nuip 
rt, IO ":"' alana ve meteoroloji hab~rle- _ Rast şarkı _ Öyle f$taa fd ~ 21.10 
~ JCam.tmL 20.30 Tilrk milzfii Konupna. 21.25 N.,..U ~ - it. Jl.30 
... ._ Pl'olranı} Ankara l_\ad70SU küme MOaık (Rad7o Orkeltl'Ul - iti: Prae
Mll il& Mntl. 21.10 KonUIJ!la. 21.15 Ne torlua) 1 - Haydn: sentool ~1 _.r. 
bUiu.n P1Akıar - il 21.JG Orkestra prograiı Nr. 100. ı - Adam - "SU~ rol,,.-

talr:dbnl - Gluot. Beethoven, Wag rasından uvertür 8 - Job. lfra'Ull: 1Ca7-
ner a. ıtaıu Btd1 Yönetken. 21.45 Mürdk zer valsi. 22.30 Müzik (()peta .,..ıan -
(Jlidıb Orkestruı - Şef: Hasan Ferid Pi.) 23 Son ajans haberleri,,}. slraat, ;s
.\bıar) 1 - Oluck: kij :va Aulla'de u- ham. tahvDAt, kamb'7o • mııaıt '*9111 
~ 1 Beetboven: en l enfonl (fi7at) 11.10 MQ&ik (CllMnd - il.) 
~ .............. - . 1 ine s 11.U - 21 Yarmkl Jll'Olrmil. 

.,.._, a - ,,.,.... !Uenzl uvertüriL c 9•9 
...... < ..... ~-PI.)23 Son .......... 11. '· 1. 
........ _ .... esham, tabvlllt. 

::·~ • nalan -- (fiyat) 23.JO Mil 
~11111 - Pi.) 21.61 - 24 Yarmki 

13.ao Protram. ıs.as tark •Gllll: ı -
Şebnu P8lreYl. 1 - De1W ilde - llh
DU tarla - Etmedin tir 1Absa lbJI. • -
8erueWn .r.a. - 8tbnu ,arkı - !ltm 
aldandım hem aldat\ua, t - Lemi - Hl--!-.J'~1111o..>:IJ.iıll Tilrk mOllll _ caz earkı - Newem tınellm. 5 - SalA· 

fil. jprı. ajans ve me- hattln ~ - H$eas prtı - YO&ilm 
ha 1 - 14 Milzik (iti- gillse de kızlar. 8 - saz semaisL 14 Mem-

~- ...... - Şet: İhsan Küıı- leket saat Q'arJ, ajans ve meteoroloji ha-

-+--=
Babaesr).I • Edirne ~sfeltı 
Edirne, 6 (A.A.) - 1.700.000 lira. 

ya ihale edilmiş olan Babaeski - m. 
dJme utaıt yolunu ~ -otan 
mttteahhftler bulfln mtrneye tel -
mlftir. Yakmda ~a başlı
yacaklardır. " ................ ., .... .... 

f«QiA (TAN) - Sarub&nh lfö-
~ ..... ollıt BaBl, Xuqa
yı geçidlride arabaslre suya ~ı. 
yij~'b~ MrinWe gi
derek hanallile berabtr bo••m.uı
tur. 

.OSMANLI BANKASI 
l:DRK ANONiM ŞiRKETi 

TltSIS TAFUHI '1863 
Sıatilleri H Tlrlti~ Cllmlıurı'wti iti ntilttalttl mulrıHfınamtsi 

2292 Num•Nh 10/6/1133 tAriMl k'.nbnla tasdtk etfilmı,ıir 
( 24/6/ 1933 tariltli 2435 lff)ifti ıalf Resmt Oaın. J 

Sermayesi: 10.000.000 lnslll• Lirası 
lhttrat •k.99•1: t.M0.000 lnalll• Lirası 

Tlrklyenln batbC• .. hlrlerlnd• 
PARIS. MARSILYA w NIS'de 
LONDRA ve MANef!STfR'de 

MISIR KIBRfS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
• ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkea •• tubtiferl 
VUOOSLAVVA, RUMANYA. VUNAtilSTAN. SURiYE. L08NAN 

ve HATAV'4a 
Pilv•lleri ve bGHln Dilnyad• Acenia ve Muhablrlerl 

Her nevi Bank« Mu .. eleleri ppar 
Hesabi cırt ve mevıfuıt htllplara kUtH•· 
Tart krediler ve vesaikli krediler klltidı . 
Türkıye ve Ecnebı memleketler Oierıne lcetide senedaf islcontosu. 
Bona emirltn. 
fıham ve tahvillt. ılttn "' emtaa berine avans. 
Senedıt tahliJih VI saire. 

fn yUlclek emniyet tarU.ını haiz kiralık 
Kmlar Serviil virdır. 

Plya111un en mltılt ••rtlartle ( ltumbarah vev• 
kumbara••) ta•nuf heaaplan açdır· 

caatlan. "4778,, • .-. 

Toprak Mahıullerl Oflıl lstanbul Şubesinden : 
İdaremizde takriben 1.. 9000 ... /. "dotua bin,, sterlinlik Çekoslovak 

takas satılıktır. Taliplerin 17. 7. 939 D&ZUtell saat 14 de kadar idare. 
mUıe mürazaatlan. 114975" 

t.t.bul Emniyet Sancllia DlreJdlrliiünclea: 
938/285 • 
Bqpdyet Sandılına borçlu öltl Ba' ıitılU!let varislerine llAn yoJJle teb 

lfi: 
Bay Mehmet Ta\'fa,lrtqmda ~n maballeshıde Daltabauoet

llleli IOkalmda eski mübner I _. 2 numaralı maablhçe bir hane <• 
yeni sokak ismi ÇobuıpYUf mednlell) bfıinci derecede ipotek göttere. 
rek • • 3 • ne tarihtDcle na helap numarasue 18Ddı1Jm1zd1n aldıll. 
(925) J,ira borcu 13 • 8 • 938 tarihine kadar öd....utlnden faiz, ko. 
nmyon ve maaarlfi il• beraber borç (1899) lira (72) kuruşa varmıftlr. 
Bu sebeple 3202 numaralı kanun m uciblnce ıı.Idwıda icra tikibl bq. 
lanmak Ozere tanzim olunaa. lhba1'Dalne borçlunun muka 
velenamede gössterdiji ik~etglha gönderllmiı ise de borç. 
lu Bay Mehmedln yukai-ıda yazılı adreste öldüjµ anla • 
fllınıt ve teblii 7apıl•mamıp. 11'*6r -..... '5 f11C1 madded 
vefat halinde tebUaatm UAn surettle yapılm•aanı lmırdır. Borçlu ölü 
Bay Mehmet mirasçılan işbu illn tarihinden itibaren bir buçuk ay için. 
de Sandtjunıza mf.lneaatla muıi81eriniıt bon:am,ı ldemelerl veya kanu. 
nen kabule pyan bir itirazları varsa blldtrınelm 1'1undır. Mir~ 
lpoteli kurtannazlar veyahut başlıyan tAkibi usul dairesinde durdur. 
mazlarsa ipotekli gayri menkul mezk6r kanuna lire Smd•kça satılacak. 
tır. Bu cihetler a'ltkadarl~a hllinip ona göre ~et edilmek ve her. 
birine ayn ayrı ihbarname tebllll m akmına kaba obıtalı: Ozere keyfiyet 
ilin olunur. (ü86) 

VAZiFEYE T 
lstaabul Y•kıflar laı• ~ 

Yıllardanberi tevliyet valifeslne a lika göatermiyen ve adresi tdare. 
mizee belli olmıyan (TEVPlK BEY KER1MES1 REFiA HANIM) Para 
vakfının mütevellisi Fatma tfakatln İdaremize müracaatla vakfına ait 
muameleyi takip ve hayır şartlannı ifa etmesi için ilinen vatı tebligata 
icabet etmediğinden kendlslne ilan tarlblnclen itibaren 15 _ daha mehil 
verilmiftjr. Bu mf1ddet arfmda gelmedW takdirde hakkuıda itanunl 
m~e yapılacajı nan olunur. (4970) 

KAYIP - 28.8.935 tarihli ve 

2409 numaralı istihkak mazbatamı 

kaybet~. Yenisini alacatımdan es. 
kisinin hükmü yoktur. Neeime Ati-

• 
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350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer niıanlarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

HASAN KOLONYA iNiN 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve •ifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıatll'ablan azalta11 bu meıhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor· Ve mem· 

leketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

NESRiN Kolonya ve Losyonları HASAN ın Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın h"afif d~recesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bnlmali mümkün deijildir. Hasan ve Nesrin 

losyonlarının bilhassa: Şipr, Fuier, Leylcik, Beı bahar çiçeiji kokuları herkesi hayran bırakmaktadır. Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

MOTOSİKLETLERİ 
lktısadi, randımanlı ve fazla ~ullanışlı 

bir makineye sahib olmak isterseniz 

HOREX MOTOSİKLETİNİ 
Tercihen 

isteyiniz. 

, 

• 

Motörlerini ve Santrifüi Tulumbalarını Tercih Ediniz. 
Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR. 

Toptan ve perakende satıı yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 
Karaköypalas karşısında 

Osman Taşçıoğlu 

-------~\••----DA YET I YE ' 
Büyükdere Yaz mevsimi münasebetile salonlarımızda teşhir ettiğimiz SON 

MODA ve ZENGİN c;eşidlerim izi görmek için Galatada E K S E_ ~-

SAGLAMLIGI, ŞIKLIGI, HAFIFLIGI ve bilhassa UCUZLUGU 
ile PIY ASAMIZDA büvük rağbet kazanan 

iskelesi Yanında S Y O R büyük elbise ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatın~z 
icabıdır. Lük Tavurna KADINLARA son moda Mantolar. Pardr<:iilf'r ve İpekli Mu nmhalar-

Gazinosu 
8 • 7 - 939 Cumartesi akşam! 

1939 model BİSİKLET ve hafif 
Şarkıh Büyük Salo 

ERKEK w ÇOCUKLARA her ne\'i Kostiim \'e Pardcsiilcr 
Hususi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve lnaiiiz kumaşlardan 

ISMARI.AMA KOST Ül\1 'e PARDf~S'()J.ER 
Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSlTLE muamc. 

temiz her yerden eh crişlidir. 
Galntıırla }'KSl.'J.SYOR hiiviik ~lhio;" Tirnr<'thımro;i Piı·rktörHi~ii 

MOTOSiKLETLERi 
Macar Bayan Orkestrasının 
İştirakilc Balet ve Varyete 

Fiatlarda değişiklik yok, gayet 
ucuzdur. Antre serbesttir. ,-..... ~-----------------------.. 

En miişkiilpcscnd biniciyi 
bile memnun eder. 

Hakiki 

B A U ER 
Mnmulatını yalnız, 

Türkiye Umumi 

Vekili: 
İstanbul, Beyoilu 

istiklal caddesi 
No. 30 - 34 

..................... ; 
11 Bana inanınız .. 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaıındaki birÇok 
kadınlar ancak 30 vaı
larında görüneceklerdir. 

ARŞIMIDIS MÜESSESESi T. A. Ş. de 
bulabilirıiniz. Telefon: 44750/ 9 

FLiT 
U111u11.ı f.,.H J llreıııa , 

lılaııhı, Cılıtı, Y'7rMı Hıa 1 

, 
• 

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

kın, Hem Güzel, 

Duhuliye 1 O Kuruıtur. 

J. ROUSSIL de satılır. 

ISUlllUL Tl~ıı ._,.111 Ilı. il. 
ıı llumır1ıu htalttHıun 
ı111rf"fz, lııdlwı lhdlfltlr. 

Oklarla i§aret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra da bi..ıtun yhı: 

ve boynunuza sürünüz. 
Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 

bir t:ildi tazeleyip gençleştirmek için 1 

işte size basit bir usul: Taakim ve tas 
fiye edilmiş bir miktar süt kreması
nı bir miktar saf zeytinyağile karış
tırınız. Sonra hepsini iki kısım en 
iyi krema ile karıştırınız. Bu halita, 
cildinizi besleyip tazeleştire:::ck ve 
inanılmaz bir güzellik temin edecek
tir. 

Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 
tatbik etmiş ve 70 yaşında genç ka-

'lr SUPHI $EN SES aın ro1.ıerini ?yn~mıştır. ~z~cınız da 

1 
• 6 bu halıtayı sıze ıh1ar edebılır. Fakat 

idrar yollan hastahklan mntehas!lıs 1 muhteviyatı az miktarda olmakla 
4eyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek 
lf'r anartıman. Fakirler .. oıırıım • beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) 

' reı: 4311? , beyaz rengindeki Tokalan kreminin 
= = =========== terkibinde saf zeytinyağile ihzar 

edilmiş süt kreması mevcuttur. Cil-
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Lutfil DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 

dinizi beslemek için en mükemmel 
ve hakiki bir cild unsurudut'. Her 
halde memnuniyetbahş semeresi ga-

Ncşriyat T. L. Ş. Basıldığı Yer rantilidir. Aksi halde paranız iade 
TAN Matbaası edilebilir. 

17572 Atatürkün Agıtl 
Mühim b. t . 

.... a•t .. oTn ır avsıye: .... G•t .. orn 
"!~ .... ....... 

Bu ese11 , unundan kopan bir heyecanla plağa okuya ••. - ::ı" 
lan ve ayni zamanda güftesi ve bestesi Türk milletinin duygu
larına hitab eden bu eserin bestekarı olan meıhur halk tairi 
AŞIK VEYSEL'dir. Eseri bütün inceliğile dinlemek ve aslını 
almak istiyenler yalnız AŞIK VEYSEL tarafından okunan 

bu plağı bayilerden istemeleri tavsiye olunur. 

COLUMBIA PLAK ŞiRKETi ---ili 

•• 
BU CiUN 

EN FAZLA 
RA~BET GÖREN 

röRTİN6 __.. 
Radyoları 


