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GÜNLÜK SiYASİ 

DanzigNazi efidediki: 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gı11on diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta g8ıterdl01m uıulferl tatbik etmek ıuretlle 

bir iki aene gibi k11a bir zaman l9lnde mUıterllerln adedini bir 

mlıll arttırablllr. Ben bu kitabımda ılze bu aanatl Hi:jretlyorum-. 

Fiyatı 50 kuruf. 

'----------------------------"' 
•••••••••••••••••••••••••• 

"Danzig'in Almanyaya Geri 
Döneceği Gün ok Yakındır,, 

Polonya hükumeti, 
Danzig ihtilôfının 

son buhranh saf
haları karıısında 

Almanya hududu 

boyunda ihtiyat 

tedbirleri almııtır. 
Bu resimde, hudu

da sevkedilen son 
sistem motörlü kı· 
taları görüyoruz. 

'Milli Şef 
Bu Sabah 
Şehrimize 

Geliyor 
Ankara, 10 (TAN Muhabirin

den) - Cümhurreisimiz ismet 
İnönü ve Bayan İnönü, refakat
lerinde Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu ve maiyeti erkanı ol
duğu halde bu gece saat 21,40 
da, hususi trenle İstanbula hare
ket etmitlerdir. 

Polonya Aleyhinde 
Bir Takım Gürültülü 
Nümayişler Oldu 

"Danzig Halkı, 

Ve Almanyaya 

Kurtuluş Saatinin Çalacağım 

Katiyen Döneceğini Biliyor .. 
Londra, 10 (Hususi) -Bu akşam Danzigde, Polonya aley

liinde muazzam bir nümayiş yapılmış ve Nazi teşkilatı rcısı 
Förster, beklenen nutkunu söylemiştir. Bu nutuk, beklendiği 
gibi bir takım mühim sürprizlerle dolu değildir. Ancak Nazi şe
fi, Lehistanı şiddetle protesto etmiş, bilhassa Polonya gazeteleri 
nin bazı beyanatını ele alarak Lehistanın artık tam manasile te
cavüzkar bir vaziyet takındığı, Leh resmi makamlarının bu te
cavüze yardım ettiklerini söylemiş ve nihayet, Danziğin Al
manyaya döneceği günün çok yakın olduğunu ilave etmiştir. 
Förster 'Danziglilerin bu isteklerini Führere bildirmeği teklif 
etmiş ve bu teklif kabul edilerek Alman devlet reisine telgraf 

---, çekilmiştir. , 

AV R U P A N 1 NI .1 Förster, nutkunda, 1?.nnz~g halkı. 

Milli Şef; istasyonda Ba,vekil 
Dr. Refik Saydam, Maretal F ev
zi Çakmak, vekiller, mebuslar, 
hükumet ve Parti erkanı, Anka
ra Vali muavini Dilaver Argun, 
Emniyet Müdürü Şinasi T orga, 
Garnizon Kumandanı Demir Ali 
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ve büyük bir halk kütlesi tara
f andan uğurlanmıtlardır. 

Başvekilimiz, lktısadi 

işlerimizi inceledi 
Ankara, 10 (TAN) - İktısat Ve

kili Hüsnü Çakır, bugün öğleden ev
vel Sümer Banka gelerek bankn u
mum müdürü Nurullah Sümerden 
banka işleri hakkında izahat aldı. İk
tısat Vekili Bankadan avdetinde TL 
caret Vekili Cezmi Erçin ile bir müd
det görüştü, bilahare saat 10,30 da 
Başvekil Refik Saydam, İktisat Ve. 
kalctine gelerek 12 ye kadar Vekil 

l 
Hüsnü Çakırla vekalete ait işler hak. 
kında temasta. bulundu. 

nın PolOQ.Y.'!"ın tecavuzlerıne uzun ı-----------
Claer tl

~-ı.----• • ~.......... v• uu ou,y.ı.ı;,ı•"'f• 

ya anevra arında 
Mütearı"-ız Ordu Kırmızı 

Kuvvetlerle Karş•laşacak 

"Muttariden yapılmakta ola11 lrnrp 

Akdeni d tehditleri çok vahim bir vaziyet ya. 
Z e ratmamış olsaydı, Danzig halkı yine 

Kararlacacaktır on_ıuz si~.mekte dc.~am edecekti,, de-
3 mış ve sozlerine şoyle devam etmiş-

Y azan: M. Zekeriya SERTEL tir: 

A kdenizde büy~k manev .. 
ralar oluyor. Ingiliz do~ 

nanması Garbi Akdenizde şim 
diye kadar misli görülmemiş 
büyük manevralarla meşgul
dür. 

"Polonya, akıllanacağa benzerni. 
yor. Bilakis, Alman olan her şeye 
karşı kin ve gayz körükleniliyor. 
Binaenaleyh, her şeyden evvel şunu 
kaydedeyim ki, eğer ne düşündükle
rimi burada açıkça söylersem, karı. 
şıklık çıkarmakla itham edilemeyiz. 
Bütün teferrüatiyle vaziyet alrnoklı. 
ğıma imkan yoktur. Söyliyecekleri
mi bir kaç kelime ile hulasa edebi
lirim. Polonya aşağıdaki hususatı an

Vapurdaki 
Yahudiler 
İsyan Etti 

--o-

Gemi, Bugün Zorla 

lzmirden Çıkarılacak 

Diğer taraftan İtalyan donanma~ı 
ve İtalyan hava kuvvetleri de Ak
:ienizde manevralar yapmaktadır. 
Bu manevralardan maksat Adalar 
denizindeki deniz ve hava üslerin
den ne dereceye kadar istifade edile
bileceğini tesbittir. 

Bu manevralarla birlikte İtalyan
ların Arnavutluktaki askerlerini art
tırdıklarına, Bulgaristanı komşuları 
aleyhine tahrik ettiklerine• ve Bal
kanlarda tahrik faaliyetine giriştik
lerine şahit oluyoruz. 

Bu biribirini tamamlıyan hadise
ler, Akdeniz etrafındaki harp hazır
lıklarının birer safhasıdır. 

* M eşhur Alman Generali Luden-
dorf harpten sonra yazdığı 

bir çok makale ve eserlerde daima 
~ tezi müdafaa etmiştir: 

"A,·rupanın mukadderatJ Ak
denizde ve Şimali Afrikada kllrar. 
taşacaktır.,, 

Dünyayı tehdit eden harp telike
ıri nerede başlarsa başlasın, Akde
nizde harp hareketi derhal başlıya
caktır, ve yeni Cihan harbini Ak
denize hakim olanlar kazanacaktır. 
Onun için Akdeniz etrafındaki ha
zırlıklar ve faaliyetler, Avrupadaki 
hadiselere nisoetle bizim için daha 
büvük bir ehemmiyeti haizdir. 

Ve yine Akdenizin haiz olduğu bu 
ehemmiyete binaendir ki. Almnnya 

lamalıdır: 

1 - Bütün harp tehditleri, biitün 
tahrikat her ne olursa olsun, bizi ür. 
kütemez. 

2 - Bu gerginlik anında Danzig 
milleti asabiyete kapılmıyacaktır. 
Çünkü mazinin tecrübelerine istina
den nasyonal sosyalist şeflerine iti
madı vardır ve bu halk, şcf!erinin 
vakti geldiği zaman doğru olanı ya. 
pacaklarını pekala bilir. 

3 - Danzige karşı her tiirlü taar. 
ruzu, her türlü baskını tnrdt!tmek 
ve derhal mukabelede bulunmak i. 
~i? icap eden her şeyi son haftalar 
ıçınde yaptık. 

4 - Polonya bilmelidir ki Dan. 
zig terkolunmuş değildir. Al~anya, 
an~v~tanımız büyiık Almanya ve 
Ş:fımız Hitler, bir Polonya tecavü
zu karşısında imdadımıza koşınıya 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Herkes, bütün Alman milleti ve 
iyi niyet sahibi bütün ecn~biler an. 
lamışlardır ki, Polonyanın bu yay
garaları, artık durmalıdır. Bütün 
sulh dostları Danzigi Almanyadan 
ayırmak ve Almanyanın Şark hu. 
dutlarını böylece çizmek suretile 
Versailles diktatörlerinin işledikleri 
cinayeti teslim eylemelidir,, 

(Sonu sa: 10. sü: 2 de) 

İtalyanın kendi gölü telakki ettiği ==:============= 
bu denizde müttefikini başıboş bı- r 
rakmıya razı olmamış ve Akdeniz B E B 
meselesiyle bizzat meşgul olmıya • 
karar vermiştir. Çünkü Akdeniıin EK 
mukadderatında İtalyan ordusunun 
ovnıyacağı role güvenememiş, ve İ- ? ? ? ? ? ? ? 
ıalyayı bir nevi fetih ve istil • ~de:, '---·--=,,.,·=--·-~•, • • • 

(Sonu sa: 10 ,sii >J., -- ™ .. ... 
~· 

---o~---

HAREKAT 
Programı 

Hazırlandı 
Birinci ordunun salı günü 

başlıyacak olan büyük Trak
ya manevralarına ait hazırlıklar 
bitirilmiştir. Manevra kom~ta
nı ve harekat müdürü, Birinci 
ordu müfettişi Orgeneral Fah
reddin Altay, muavini, Genel 
Kurmay as başkanı Asım Gün
düz, Kurmay başkanı da Tüm 
general Zeki Erokaydır. Manevra kumanda heyeti, dün •abahki toplantı •ıraıında 

İzmir, 10 (Tan Muhabirinden) -
Üç gündenberi limanımızda bulunan 
Panama bandıralı ''Parita,, vapurun. 
daki 600 Yahudi mültecisi, dün gece 
yarısı vapur hareket edeceği sırada 
isyan çıkarmışlardır. Bunlar gemi 
kaptanına ve vapurun 43 kişiden iba. 

1 ret olan mürettebatına hücu:n etmiş. 
l lt!r, kazan borularını patlatmak is
' temişler, kaptanı boğmıya kalkmış

~ lardır. Bu vaziyet karşısında cezri 
j hareket etmek mecburiyetinde kalan 
kaptan keyfiyetten zabıtayı haber

i dar etmiştir. 
Mülteci Yahudiler, İzmir limanın

dan hareket ettiği takairde kaptan 
ve mürettebatı öldüreceklerini söyle
mişler, tehditler savurmuşlar, her ne 
pahasına olursa olsun burada kala
caklarını bildirmışlerdir. 

Manevralar kumanda heyeti. dün ı 
sabah Harbiyedeki ordu evinde ma- •••••••• 
nevralarda vazife alan askeri erkanı 

Ribbentrop 

Ciano Mülakatı 

......... 
i 
ı 

Geminin Panamalı olan kaptanı bu 
gün korkudan karaya çıkmış ve sa-

M acar Bacvekili hn sıhhiye binasına iltica eylemiştir. 
~ Müşevvik ve elebaşıları aramak Ü-

kabul ederek kendilerine vazifeleri 
üzerinde direktif vermiştir. 

Manevra kumandanlariyle hakem 
heyeti ve yüksek askeri şura azaları 
bu sabah manevra sahasına harekf?t 
edeceklerdir. Orgeneral Fahrettln 
Altay da kumanda heyeti ile birlik
te Pazar günü şehrimizden ayrıla
caktır. 

Orgeneralin beyanatı 
Orgeneral Fahrettin Altay, rlün 

sabah Orduevinde askeri erkanı ka
bul ettikten sonra, bir muharririmi
ze, manevralar hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- Bu seneki Trakya manevraları
nın esası geçen seneden hazırlan
mıştır. 

Üç ordudan mürekkep olan Türk 
ordusunda, her sene bir ordu müfet

(Sonu; Sa: 10 Sil; 5) 

Nazist Mebusları ze:-e gemiye gönderilen polislerin a-
yaklarına kapanan Yahudiler, t-ura-

Muaheze Ediyor da kalmaları için yaıvarmışiardır. 1 Bunlardan bir kısmı türkçe de bıli-
f Roma. 10 (Hurus!) - Hariciye ,. Peşte, 10 (Hususi) _ Başvekil yorlnr. 
: Nazın Kont Ciono, Almanya Harici- Kcınt Telcki, bugu··n nazist mebusla. R-J t d • · 

ye Nazın Von Ribbcntrop ile Salı- uuoı a a aynı vazıyet 
burgta buluşmak ve görüşmek üze- ra karşı şiddetli beyanatta bulunmuş Kaptanın söylediğıne gore. \•apur 
re hareket etmiştir. ve bunlar tarafından neşrolunan pro- Rodosta iken Yahudiler orada da av-

pnganda J • • h"l" " Konuşmalann bilhassa Danzis, eser ermın ca 1 ane olduğu- nı vaziyeti yapmışlardır. İtalyanlar 
Mocoristan. Cenubi Tirol. ispanya ~~~e c~hillere. ~itaben yazıldığını, 1 vapuru evvela romorkörlerle uzaklaş 
ve Japonya ile nldkndar olduğu s5y- . metın bu gıbı propaganda eser- tırmak istemişler, fakat içindek:Jer 
lenmektedir. Jurnale Dltalyanın mu- l~r~ne k~rşı şiddetli bir mücadeleye/ ıpleri kesmişlerdir. Bunun üzerıne 
harrirl Gaydaya göre, konuşmaların gırışeceğı · ·· 1 · t' 
hedefi iki memleket arasındaki as- . nı soy emış ır. ikı İtalyan harp gemisi "Arita .. va-
keri ve siyasi teşriki mesainin ge- _ Nazıs.tler, Almanyanm 'harp çıktı- purunu güçlükle kara sul3rından u. 
nişllğini tetkik etmektir. Konuşma- gı. takdırde harbi kazanamıyacağına zaklaştırmıştır. Yine kaptamn ıfade. 

'lar yalnız Avıtıpnyn milnhasır kal- daır neşrolunan ve Doktor Lajos ta. sine göre. gemide kaldığı takdirde 
mıyacak Uzak Şarkı da kavrıyacnk- rafından yazılan eser hakkında bir kendi hayatile mürettebatın havntı 
tır. . sual ~ormuşlar. Başvekil şu cevabı tehlikededir. Çünkü Yahudiler. uı-

Kont Cıano, Japon Bilyük Ellçlsi vermıştir: .. 
Shiratorfyf kabul ederek uzun bir " . • .. . . man zaman kıyam ederek hucumlar 

1 mülakatta bulunmuştur. . Bu eserın neşrı uzerıne muharrı- y&pmakta, karaya çıkmak ıstemek-
1.:.-... I rın Alman kaynaklarından yaptığı tedirler. 

.. - ........ --.. ._........ (Sonu sa: 10 ,sü: 1 de) (Sonu Sa: 10; Sü: 4) 

• ! 

Bugün Y apıhyor 



p ENCEREMDEN 1 

Ölü Bilgiler ) 
Y cuan: M. Turhan TAN o iyojen, göklere taalluk eden 
bilgileri gereksiz sayar ve ~·a

nında Zühalin ccmbcrinden, Mİrri-
~ . 

hin hızından bahsedenlere surat a-
sarak: "Gökten ne zaman tc rif 
buyUI"dunuz?,. diye çatarmış! 
Osmanlı müverrihlerinden ve a

limlerinden Sadrazam Lfttfi Pa~anın 
da tem ili hikiyelere dü~maıı oldu
ğu Kelil Denme adlı mc~hur Hint 
eserini Farsçadan Türkçeye tereiime 
eden Alaettln Ali Çelebiyi azarlayıp 
huzurundan kovmasiyle sabit. 

GONUN RESiMLERi: 

Fakat bu telakkilerle istihza edi
lemez, çünkü herkes kendi düsün
cesine göre bir ilmi manasını ve. hiç 
olmazsa favdasını bulabilir. llescla 
hen -seve se,·e hala okumaklığım.ı 
rağmen- Divan Edehiyahnfl. ait 
bilgilerden ~oğunu ölü saymaktn
:yım. Gelgelelim ki kanaatler rnilt
tchit değil. Benim ölU bulduğuma 

bir başka ı teriitaze diyor. Nitekim 
hir okuyucu rübai'nin ne demek ol
duğunu sormakla bu hakikate bir 
nıisal vermiştir. 

Rtlbai? .. ~örtHi dire Ttirk~eye 
çenilmesi belki doğru düşerek olan 
bu kelime eski edebi ıstılahlardaıı
dır. Aruz'un ahrem ve ahrep vez
ninden alınma huEusi bir ölcüyc gö
re söylenilen iki beyitlik nazmın a
dıdır. Riibainin birinci, ikinci mıs

rnlariylc dördüncü mısraı mutlaka 
kafiyeli olur. Üçüncii mısraı da ka
fiyeli yapmak şairin keyfine bağlı
dır. Yani bu cihet edebiyat kaidele
ri bakımından zaruri değildir. Fa
kat şair iiçüncü mısraı dahi kafiyi.'· 
Jcndirirse o çc~it rübaiye nıusarra 
adı verilir. 

Yedek Subaylar 
Staia Çağırllıyorlar 

BEYOÔLU ASKERLİK SU· 

BESİNDEN: 

1 - Şubemizde kayıtlı piya
de sınıfına mensup yalnız as
teğmen (yarsubay rütbeli olup 
a ıl maa~ları 25 lira \.'C daha 
yukarı olan devlet memuru ye
dek subaylar 5 Eylöl 939 günU 
45 ıUn talime ei;nderileccktir. 

Dahiliye Vekili lstanbulun 
İmarile Meşgul Oldu 

Şehrin imarı için 15 Senede Harcanacak 60 Milyon 
Liranın Nasll Sarfedileceğini Tetkik Etti. 

Vezni ve ilk beytinin mutlaka ka
fiyeli olması dolayısiyle kıtadan ay
rılan rübai~·e terane ve diihcyt dahi 
denilirdi. Bu biçim nazma mahsu'i 

olan ''ezin i!"e yarısı ahrem, yarısı 
ahrep olmak üzere yirmi diirt 
nev'e avrılmıstı. İ tc iki niimunc: 
Erbabı dil oldu hep civana meftun 
Hiç kalmadı hh·c ülfotind~n ~tu-

nun 

Ekser sunravı asr kullanmazlar 
Bikr o!duğic;in suh::ınde taze m:>-ı· 

mun 

=- 2-= 
Rakkas!.. Bu halet senin oynurıcla 

ınulır? 

Asıklarının günnhı boynunda mıdır? 
Doymam şehi ,·aslına "ehi ri'ı7.e ~ibi 
Ey Sim - beden sabah koynunda mı-

dır? 

İste. aziz hir okuyucuyu memnun 
etmek için, rUbaiyi kısaca nnlattıın. 
Fakat ~ine hu oku~ ucunun edebi 
zevkin«.', bedii ha~sa<:İyetiııe güvene
rek soruyorum: Şu bilgi ölii değil 

0

de 
nedir? .. 

* H: 
Maçkadan N. R. rumuz1y1e mektup yolh· 

yan zata: 
Buılı olan Oımanlı tarlhlerlndeıı hiç 

biri o tarihin hakikatini ifada eder ma· 
hlyette degl!dir. Eı;Kller saltanat maka· 
mına kavuk sallamışlardır. Yeniler pek 
tıatUnkörU yazılmıştır. Frenkçe yazılan· 

tar tae hem eka1kt1r, hem garazlı bir ruh 
ile keleme alınmı,tır. Fakat yarını elimi, 
ağyarını mani bir Osmanlı tarihinin de 
Cümhurlyet devrinde yetlııen Jllmler ta· 
rafından yazılacağını şüphe yoktur. Ve 
bu, bir ihtiyaçtır.' Çünkü Türkleriıı kur· 
dukları sayısız devletler içinde ISrnPO en 
uzun ve medeni eserleri en bol olan alya· 
ıl tcıekkül Oımanlı lmparatorlu~udur. 

P1. T. T. 

Armatörler Birliğinde 
intihap 

Armatörler bir birlik kurmu~lnr ve 
dun öğleden sonra Galatada Kefeli 
handa ilk içtimalarını yaparuk idare 
heyetini seçmişlerdir. Heyete İsmail 
Hakkı Denizaşan, Rıza K.alkavan, 
Lutfi Yelkenci, Rıza Sadık oğlu ve 
Barzilay intihap edilmişlerdir. İdare 
heyeti yakında toplanarak bir reis 
seçecektir. 

Vapurcular arasında tesanüt ve ta. 
avünü temin, umumi menfaatler da. 
hilindc biribirine yardım ederek ça. 
lışmak maksadile kurulan birligin 
sırf müessislcrden mürekkep 33 azası 

vardır. 

Kurtdoğmuı Köyünde 
Orman YanCJını 

2 - Bunlardan son terhi:i e
dildikleri tarihten bugüne ka
dar iki seneyi tamamlamış o
lanlar dahil değildir. 

3 - Bu sartlnrı taşıyanların 
Aiustos 11 ve 12 inci Cuma .ve 
Cumartesi günleri behemehal 
şubeye gelerek vaziyetlerini 
tesbit etmeleri ilan olunur. 

Gerzeyi 
~ ... Rnc.lı 
J -o--

Birkaç Köprü Yıkıldı 

Ve Yıldırım Düştü 
Gerze, (TAN) - Buraya bir bu 

çuk saat sürekli yağmurlar ve gayet 

iri taneli dolu yağmıştır. Neticede 

çay kabarmış ve etrafa ikı metre yiik 

sekliğinde yayılmıştır. Seller, ağaç 

köprüleri yıkmış. enkazı hükumet. 

binası önündeki beton köpri.iy~ çarp

mıştır. Köpru yıkılmıştır. 

İskele civarındaki bir satıcınn kar-
puzlan, kum yığınları ve çakıllar, bir 

kısım diğer mal ve köpri.i altına çe

kili iki sandal, seller tarafından de. 

nize kadar sürüklenmiştir. 

Hükumet binasını ve çay civarın. 

daki diğer binaları su basmı~tır. Kôşk 

mevkii sahiline yıldırım düşmüştiir .. 

İnsanca zayiat yoktur. 
Sey1iıp saat 8 de ba.:ılamış, 915 ta 

bitmiştir. 

Ankara Trenleri 
Teahhurla Geldi 

Dün Ankara ekspresi 3,5 ve muh
telit katar da 1,5 saat rötarla Hay
clnrırşaya gclmiştirRötara sebep ınar 
şandız treninde husule gelen bir arı. 
zadır. Kısa zamanda icap eden ted
birler alınarak yol açılmış ve eks- ı 
presle rrtuhtclit katar yollarına <le· 
vam etmişlerdir. 

S U·.A · L 
S - Ortaokul mezuniyet imti

hanında ikmale kalan bir talebe 
Yük9ek Deniz Ticaret :Mektebine 

kabul edilir mi? 

C - Hayır, mutlaka ortaokulu 

ikmal etmek icap eder. 

JI. 

Kartal kazasına bağlı Kurtdoğmuş 
köyü civarında kömürcülerin yak
makta oldukları kömürlerden sıçrı

yan bir kıvılcım, b~yi.i~. ~~r yan.gına 
ıcbep olmuş, 10 hın donum mıkta-

S - Adapazan Ortaokulunu bi· 
tirdim. Askeri Baytar Okuluna 
girmek istiyorum. Şartlan neler· 
dir, ve bu mektep nerededir? 

C ...:.- Askeri Baytar Mektebine 
liseyi ikmal edenler alınır. Mektep 
Ankaradadır. 

nnda orman yanmıstır. 

Dahiliye Vekili dün Belediyede şehrir. imnrı için 
hazırlanmış olan ınaket ve planları tetkik cttniş ve 
senede dört milyon lira sarfcdilmek üzere, on bc!J 
yılda tııthik edilecek beşer yıllık imar tatbik pro
gramlan hakkında izahat almıştır. 

Birinci beş yılda yapılacak işler şunlardır: 
1':miııönü - ı;ebze hali - Unkapan1 caddr.sinin açıl. 

ması ''e bu ı·addc güzergahındaki isthnlalder için 
3 milyon, Uııkapanı - Şehzadebaıı.ı caddesi iciu 2 
milyon, Karaköy meydanının tev~ii için 1 LUlr~·on, 
Karakfiy - 'l'ııksim yolunun açılması için 2 milyon 
500 bin, Karaköy yolcu salonu caddesi irin 200 bin, 
Azapkapı • Karaköy';otu için 1 milyo~ 5tlG bin, 
Koska • P.cyıızıt yolu 400 bin, Taksim meydanının 
açılması ve tanzimi Z milyon 500 bin, };minönü • 
Beyazıt ~·olunun kısmen inşası 750 bin, Sultanah-

ne ·- J{ar<~kÖy-ffiisakyölu ·3'oO-fim: ö~h:saroy' m~y
danının tl'v~İİ ve tanzimi için 300 bin, Ueşiktaş • 
Bebek yolu 750 bin, Kasımpa~a - Şişhane karnkoln • 
Siitlürc yolu 900 bin, Tozkoparan yeşil sahasının 
tam:hn \e ıslahı 250 bin, Çukurbostan • Edirnckapı 
yolu 100 bin, l)sküdar ve Kadık(iy 5emtleriııio ima. 
n için de 800 bin lira sarfedilecektir. 

l kinci beş senelik plan , 
ikinci be~ ~enelik programla Beyazıt meydanının 

açılması için l rnU~·on, Şehzadebaşı • Yenikapı cad. 

desiniu açılması için 2 milyon, Aksaray - Toııkaµı 

cadcleı.inin açılması ve bu cadde üzerind~ki mey. 
danların tanzimi için l milyon 500 bin, Emini.inil -
Sultanahmct caddesiyle Sultunahınet meydıuıınm 
bh-inci be~ ı:;ciıelik programdan kalan kısmının yu
pılmaı.1 için !! milyon 250 bin lira, Eminönü • Be) a
zıt yolunun, birinci beş senelik programdan kalan 
kısmının in~ası için 750 bin lira, Sarayburun ile 
ÇHlhıdıkı.pı arasında kurulacak olan arkeolojik park 
sahasının istimlıiki için 500 bin, Eminönü • Saray. 
burnu - Ycnikapı turistik yolunun kısmen istimlak 
\'C in~usı için•l milyon llrn, Taksim - Karaki>y yo. 
lunun Cihangire bağlanması için 500 bi~, A.l .. ~arny • 
Yedikule yolunun açılması için 1 milyoa 250 bin, 
Tak~im meydanı ile Harbiye arasındaki yesil saha 
dahilinden geçecek olan yol Uıerinde yapılacıık. tc. 
si~at için 1 milyon 500 bin, Taksim • Kurtuluş Viya. 
diiklii yolunun inşası için 500 bin, Kültürpaı-k sa. 
hasmm tanzim ve tesisatı için 4 milyon, Aksaray -
YenibahçP. cuddesinln açılması için 750 bin, Unlı.a. 
panı • E~·üıı cnddeıılnin açılması için l milyon, 'l'op
hane • Dolıııabahce yolunun açılması için de 100 

bin lira sarfedilecektir. 

Üçüncü bef ıenelık plan 
Bu son imar devresinde Yenikapı - Yedikule cail. 

desinin açılması için 2 milyon, lngiliz sefarethan<"si, 

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

Tııksim caddesinin açılması Jçln l milyon GOO bin, 
Mısırçarştsı • Unkapanı caddesinin açılması için 1 
anilyon :ıoo bin, Unkapanı - Universite yolunun a. 
çılınası için 1 milyon, Unkapanı • Fatih yolunun a
~ılmım için 600 bin, Eminönü - Uzunçarşı • Divan. 
yolu raddesinin açılması için 1 milyon, hal ıntyda
nının tanzimi için 1 milyon, Univcrsite - Unkapam 
iltisat yolu için 500 bin, l1'ener .. Fatih caddesinin 
açılmıtsı için 1 milyon, Cihaneir • Sıraservilcr yo
lunun vçılması.}çin 250 bin, Karaköy - Aı:apkapı 
rıhtım yolnuuıı inşası için 1 ıuilyon, Eıninönii • Un. 
kapanı rıhtım yolunun açılması için 1 milyon, ye
ııil sahndon ge<;mck şartiyle 'faksiın ile M.1çka ara. 
sında yııpıhu.'ak yolun inşası için 250 bin, Uolma
bahçe - Tak~im yolunun açılması için 250 bio, Ka. 
~ımpaşa - I>cıe yolunun açılması için 600 bin, Ihla. 
1'.iiretrcr··- Maçka yolunun açinna-sı lçın 750 hın~Rn. 
dıki)y, Hoğaziçinin Anadolu ve Rumeli sahiUcı-i ve 

ıuiitef~nif: im:ır işleri i~İn de 6 milyon 150 bin lira 
sarfolun.ıcaktır. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
Du izahatı miltenkıp, Dahiliye Vekili Faık Oz. 

lrak kentlisini ziyaret eden bir muharririıni~e şu 

beyanatta bukınmuştur: 
"- htanJmlun on beş senelik imar planı üzerin

de ''crilcu bahatı dinledim. Hükumet, lstanbul Ue
lc<liyc.sinc bu busıısfa bütün yardımları yapmağa 
\alı§acakhr. Belediyelere bulunacak yeni varidat 
meınbaJan üzerinde de çalışıyoruz. Biiyük l\lillet 
Mediı'li ı.ailznhcretini elbet biı;den e.sirgcnıb eeek
tir. Dizt tekııisiycnlerin bize ya.ınlmak lüzuı.uınu 
gö~terdikleri şeyleri muhakkak yapmak azminde. 
yiz. Yalnız bu 111 ... ..,..; büyük imar hareketlerinde ya
rın tenkide mevzu teşkil edecek hatalardan çekini. 
riz. Bu sebt•phm dolayı çok titiz da\•tanmağa ınec. 
huruz.,, 
Hazırlanan bu on beş senelik imar tatbik progra

mı, ayın on besinde toplanacak olan Şehir Meclisi 
, ~ 

fe,·kalacle l~timaında tetkik olunduktan sonra, Na. 

Cıa Vekflltıtlne gönderilecek, Vekalet bu progrumı 
hısdik ettikten sonra, Büyük Millet Meclisine arze. 

deccktir. 

Havadan korunma tedbirlerı 
IJahtli've Vekili Faik Oıtrak öğleden sonra ''ila

yete gid~rck, havadan korunma kumandanı Gl?nc
ral Hiiseyir. Hliıınli Kılgış'ııı riyasetinde toplanan 
pasif korunma komisyonunda bulunmuş ve bu mev. 
7U etrafmda verilen kararlarla da alakadar olmuş
tur. Du t:>plantıda da Vali Ltatfi Kırdarla seferber. 
tik umun. müdüril HUsamettin de hazır bulunıım~-

tur. 

CEVAP 
S -- Ortaokul son sınıfında ik

male kaldım. İmtihanda kazana
cağımdan eminim. Burada lise ol
ınadıjı için bir leyli mektebe pa
ralı olarak girmek istiyorum. Yal
nız ailemin vaziyeti fazla bir ltc· 
ret vermlyc miisait olmadığından 
senelik iicreti bizim gibi orta hal
li bir aileye en müsait leyli bir li· 
se nerede vardır? 

Kastamonu liselerini tavsiye ede
riz. Yatılı liselerin ücretleri ve bu
lundukları yerler hakkında 6 
Temmuz tarihli gazetemizde daha 
fazla malumat vardır. 

lacaksınız. 

11--
s - Ortaokulun son sınıfında 

ikmale kaldtnı, kendi kendime 
~alışmak mecburiyetindeyim. Prog 
rama uygun olmak üzere hangi 
kitaplardan istifade edebilirim? 
Ortaokulun son sınıfında ikmale 
kalan talebe imtihan vermeden 
liseye kabul edilir mi? 

C - İstanbul hariç olmak üzere 
diğer vilayetlerde bulunan pansi
yonlu resmi liselerin senelik üc
retleri 120 ile 160 lira arasında te
halüf eder. Size Afyon, Konya, 

* S - Ortamektep mezunuyum. 
Barem Kanunu tasdikten çıktı mı, 
bu kanuna göre 14 üncü derecede 
ına•J alacak mıyım? 

C - Barem Kanunu tasdik e
dildi ve 8 Temmuz tarihli Resmi 
Gazete ile de neşredildi. Orta
mektep mezunu olduğunuza göre 
14 üncü derece üzerinden maaş a· 

C - Size en uygun tavsiyemiz 
imtihanını vereceğiniz sınıfın res
mi ders kitaplarını alıp çalışma

nızdır. Ortaokul imtihanını ver
meden liseye giremezsiniz. 
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ı Mu~llimlerin Kıdem 

Zamları Verilecek 
Maarif Vekili Hasan Ali Yii

cel dUn Kı:ttltopraktaki çocuk 
kampını gezdikten sonra İstan
bula dönmiiş ve belediyeye gi-

derek, ilk tedl'isat mektepleri ve 
ilk tedrisat muallimlerinin kı

,dem zamları hakkında Voli ve 
belediye Reisi Doktor Lutfi 
Kırdar ile görüşmfü;tür. 

Bu ıörilşıne esnasında, istih-
kak sahibi olan muallimlere kı
deın zamları verilmekle bera
ber Barem Kanunu ile ınanş· 
hırı yirnıi liraya çıkacak olan 
muaJlinılerin maaşlarına kar
şılık olmak iizere tahsisat te-
dariki kararlaştırılınıştı.r. j 1 

Süt Şirketi 
Faaliyete geçiyor 

~ f' --o--

~00 Bin Lira Olaca.k 
Süt işleri hakkında vali Lütfi Kır

dar gazetecilere şu beyanatta bulun. 

muştur: 

"- İstanbul şehrinin hayati mese. 

lelerinden biri de süt işidir. Beledi· 

ye halka temiz bir süt temin etmek 

için bir çok teşebbüslerde buh.ınmıış 

ise de müsbct bir netice alınam~mı~ 

tır. 

Bu iş Ziraat Vekilimizin kıymetli 

alaka ve müzaheretlerile müsbet hal 

yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Süt işi için bir anonim şirket te~

kiline karar verilmiştir. Bu şirketin 

sermayesi 800 bin liradır. Bunun 550 

bin lirası devlet ziraat işletmeleri ku

rumu, 250 bin lirası da İstanbul Be

lediyesi ile İstanbul süt müstahsille

ri tarafından temin olunacaktır. Şir. 

keti kurmak için icap eden kanuni 

formaliteleri ve muktazl fabrika ıi

parişlerini yapmak üzere devlet zi

raat işletmeleri kurumu idare mec

lis! reisi Bay Cemilin reisltğinde beş 

kişilik bir heyet teşkil olunmu<j ve 

faaliyete geçilmiştir.,, 

TA K Y I M ve H AY A 

11 Ağustos 1939 
CUMA 

8 tnci ny GUn: 31 
Arabi: 1358 
Cem. ahar: 25 
Güneıı: 5.06 - Öğle: 
İkindi: 16.11 - Akşam: 
Yatsı: 21.01 - İmsAk: 

Hızır: tıs 

Rumt: 1355 
Temmuz: 29 

12.19 
l!.l.17 

3.09 

_ Hava Vaziyeti -
Ye~ilköy Meteoroloji istaııyonundan a

lınan mslı'..ıınata ııöra yurtta hava Trakya, 
Kocaeli bölgesiyle Egenin Şimal kısımla
rında bulutlu ve pek mevzii yagışlı, Orta 
Anedolunun Garp kısımleriyle Doğu A
nadoluda ve Karadeniz kıyılarında bulut
lu, diğer yerlerde açık geçmi,, rUzgdrlar 
bil.tün bölgelerde $imal istikametinden 
orta kuvvette esmiştir. 

Dün İst.ınbulda hava bulutlu ge~miş, 
rUzgAr Şimali Garbiden 8 - 8 metre 
hııla esmiştir. Saat 14 tc hava tıı1yl1d 
1012,2 milibar leli. Sühunet en ylikl'lt'k 
33,4 ve en düşi.ık 21,9 santi.~rat kayde
dilmiştir. 



===~ 11 - 8 - 939 

j BUGÜN 
Mısır 
Askeri Heyeti 

Ya.zan: Ömer Rıza DOC.RUL 

A nadolu Ajansının Kahire husu
si muhabiri, dün, Mısırdan 

Türkiyeye gelecek olan askeri he
yetin kimlerden müteşekkil olduğu
nu bildiriyordu. Heyet yeni Mısırın 
güzide kumandan ve subaylarından 
müteşekkildir. Şimdiye kadar Mısır 
gazeteleri tarafından yapılan neşri

yata göre askeri heyet, Türk askerli
ğini tetkik ederek müstakil .Mısırın 

müdafaasını kurmak hususunda 
Türkiyeden istifade yollarını arıya
cak ve bunları tatbik ederek 1\lısır 
müdafaasını bir an evvel inkişaf et
tirmiye çalışacaktır. 

Hür ve müstakil l\lısır, Akdeniz 
sulhünün en kuvvetli ve en mühim 
amilleri arasındadır. Fakat onun bu 
mevkiini doldurması, onun hissesi
ne düşen rolü layıkıyle ifa etmesi 
için, milli müdafaasını süratle, fakat 
en sağlam temeller üzerinde kıuma· 
sı icap eder. 

Genç ve müstakil Mısır da bu ica
bı hakkiyle kavradığı için, herşey
den evvel milli müdafaası ile meş
gul olmakta ve bu müdafaayı kur· 
mak için her fedakarlığı göze almak. 
tadır. Akdeniz sulhünün tehditlere 
maruz bulunması ise, Misırı daki· 
ka fevtetmeden bu yoldaki çalışma· 
larını hızlandırmıya sevketmekte· 
dir. 

Vaziyet bu merkezde olmasaydı, 
Mısır, daha ağır adımlarla hareket 
ve müdafaa programını daha uzwı 
senelere taksim edebilirdi. Fnkat 
bugünkü şartlar, Mısırın azami siir· 
atle hareket etmesini ve milli mü
dafaasını, herşeye üstün tutmasını 
icap ettirmektedir. 

Mısır, İngilterenin müttefiki oldu. 
ğ'u için İngiltere Mısırın müdafaa· 
sını kur~asma kadar, her tecavüze 
karşı Mısırın kuvvetlerine yardım 
etmeyi taahhüt etmiştir. Fakat vazi
yet o kadar sUratle değişmiş ve İn· 

rece genişlemiş, bizzat-·Mı~ın da is
tihdaf eden tehlikeler o derece bil· 
yürnüştür ki Mmrın da buna göre 
yeni hattı hareket takip etmesi, ha
yati bir zaruret mahiyetini almıştır 

Mısır bütün bunları çok iyi kav
radığı ve vaziyetin icaplarına g(ire 
hareketten başka bir çare bulunma
dığına inandığı, bilhassa, hiirriyet 
ve istiklaline sahip olarak yaşamı:va 
azmettiği için, yeni tedbirler almak
ta gecikmemiş bulunmaktadır. 

Nitekim Mısırın müdafaasını kur
makta olduğu bu sJTada dost ve kar
deş Türkiyeden istifadeyi ''e Türki
yeyi örnek tutmayı düşünüp karar
Jaştırınası da, Mısır hesabına bü:dik 
bir uyanıklık ve Mısır siyaseti na
mına tam bir isabet sayılmıya lay1k
tır. 

Onun için Mısır askeri heyetin) 
şimdiden en samimi sevgi ile selam· 
lar ve heyetin dost ve kardeş Mtsı
rın müdafaasını kurmak hususunda 
Türk örneğinden en güzel ve en kı:v
mctli istifaıleleri temin etmesini di-
lemeyi bir vazife tanırız. 

1'arih, Titrki:ı1·e ile MısJTın mtt· 
kadderatını :v eniden biribirine bal!· 
ladığı icin iki memleketin hu çok 
mühim olan bağlantının bütiin icap
larına riayet edecekleri ve bütün bu 
icaplan tahakkuk ettirecekleri şiip· 

he götürmez. 
Mısır Harici:re Nazın Yahya Pa

şanın Türkb•cde en güzel intıbaları 
bırakan ziyaretini takip eden bu as· 
keri zi~·aret, iki memleket arasında· 
ki çok kuvvetli bağları. herhalde kat 
kat kuvvetlendirecektir. 

Bulgar Casusları 

Hakkındaki Karar 

Temyizce Nakzedildi 
Izmir, 10 (TAN) - Casusluk ya

parken Trakyada yakalanan ve A
ğırcezada beşer seneye mahkCım eıii
len Bulgar tebaasından Martini, o. 
telci Singori ve metropolithane ka
tibi Kiril ve Lambo haklarındaki ka
rar, temyizce bozulmuştur. Temyiz 
nakız kararında mucibi sebep ola
rak, casusların suçları sabit ol
duğuna göre daha ağır cezalarla tecl 
ziyeleri lazım geldiği noktasına işa· 

ret etmiştir. 

Bu Sene A vrupada 
Harp 

3 

Ufakhklarımız ! 
Y azcm: B. FELEK 

D ikkat! 
Ufaklıklarımız lafından sa

kın güçüklüklerimlı manasını çıkar

mıya kalkmayın! İftira davası aça
rım. Makalemi yazarken koyduğwn 
ilk ihtirazi kayıt budur. 

Sonra; bu makalemi okuyanlar
dan şunu da ayrıca rica ederim ki; 
sözlerimi vaktiyle Sultan Hamit za
manında silik paraları kabul etmi-
yenlere: mak, Balkanları işgale kalkışmak ve 

·k t ' s UL H Balkanların bitaraf kalmasını temin 
Ingiltere ve Amerı a gaze e- - Vay sen devletin sikkesini ha

kir görüyorsun! Öyle mi? Dendiği 
gibi manasız ithamlarla karşılama-

---, {;tmek ve bütün kuvvetile Lehistana lerl.nı·n Avrupada vaziyeti tet- · l ! fl - ·h1·1 
ı-- yüklenerek Balkan bitara ıgını ı a 

kik eden muharrirlerine göre> d 7 s b etmek işini İngiltereye bırakmaktır. sınlar. 
bu sene Avrupada harp çıkını- 1 L elı ı·n e e ep Yankee Clipeı- tayyaresile Avru- Şimdi görüşelim. 
yacaktır. Londrada intişar eden i 1 paya gelen dokuz Amerika gazetecisi Ufaklıklardan maksadım, ufak 

Deyli Ekspresin Avrupa mer- · ı hl"k t k lün yüzde otuzu Rusya ve Ro- Vaşingtona döner dönmez "Harp o- paralarımızdır. l\leşrutiyet devrin-
b 1 h b. 1 ! A kdcnizdeki te 

1 

e mın R. ~- lacak mı?,, sualine cevap vermişler- denberi tedavül edegelen bir kısım kezlerinde u unan mu a ır e- ]arını zı'yaret eden İngılız nıanyadan gitmektedir. Boğaz. 
rl. hep bu fikirdedirler. Muha- h .. s· Anthony Jenkin larm kapanması ile İtalyaya ır. d . ufaklıklarımızla beraber bugün eli-

mu arrırı ır - Star Tclegram gazetesi muharriri nizde gümüş ve nikel olmak üz.ere birler tarafından verilen reyler , son, harp çıkmıyacağını şu ye- petrol gitmez. Siiveyş kanalının Mister Amon Carter "harp olmıya- hir takım mıuleni 11:u.,.1 .. - ' ... .. ı '" ' 

şu merkezdedir: • di sebebe istinat ettiriyor: kapanması ise İtalya ile Habe- cak, fakat İngiltere harbe hazırd1r,, güzel sanatlar ve estetik bakımm-
Berlindeki üç muhabir, Paristeki 1 - İngiliz donanması~ın İ- şistan arasındaki bağları keser. demiştir. dan şaheser addedilmek şöyle ılur-

"mh k 4 - Son derece kuvvetli olan 
iki muhabir ve Roma, Viyana, Var- talyan donanmasını ı aya a. Roy Howard, İngilterede Mister sun bir hayli çirkindirler. Bizd~ ka-

l · d' ld - Ve bunun İtalyaya Fransa donanması garbi Akde. l d Şova, Cenevre, Ankara muhabir erı ır o ugu. Eden ve Lord Beaverbrook ile görüş- g-ıt liraların ilk tedavüle başa lğı 1 1• 1 ı nizde hakimdir. 
sulh lehinde rey vermişler, yanız ma um 

0 
mas· müş ve bunların ikisi de harp olm.J- meşrutiv, et senelerinde, bir yolcu · 1 R N l' 5 - Yunanistan Almanyaya 

Münih ve Peşte muhabirleri va.ziye- 2 - ita yanın oma, apo 
1
• yacag- ını temin etmişlerdir. kayıkla Halici aeçiyoTmU!Ş. Çıkacağı 

C 'b" h ı• kuvvetli iktisadi bağlarla bağ. ... tı. şu·· pheli gördüklerini bildirmişler- Türen, enevre gı ı aya 1 mer. John Evening, " İngilizler emni- kl k k k ın pa 
F b d lı olmasına rağmen İtalyanlara iskeleye ya aşır en ayı çın -dir. Hiçbiri de harp olacağı hakkın- kezlrinin ransa cenu un an yet içindedirler. Harp olması için, ilk rasını vermek üzere cüzdanını aç• 

da rey vermemişlerdir. Korsika, Tunus ve M.aıtadan karşı hareket eder. j j adımı Hitlerin atması lazım gelecek- tığı sırada içinden bir kağıt lira uç· 
Gazetenin Berlinde bulunan üç vukubulacak hava taarruzlanna 6 - Yugoslavlar, Alman as. tir. Fakat Danzigin harp sebebi ola- d .. F k t 

1 kerlerinin kendi topraklarrndan muş ve denize üşmuş. a a suya muhabirinin de sulh lehinde rey ver- açık o ması. cağını sanmıyorum., demiştir. batmadığı için sahibi hemen elini u-
melerı. dikkate deg- er. Bunların üçü 3 - İtalya, aşağı yukarı bü. geçmelerine müsaade etmiye- 1 James Furay, harp hakkında bir ff 

zatıp lirayı yakalamış. Bu muva a· de Hitlerin bu sene büyük bir harbe tün harp malzemesini Cebelita- ceklerdir. ı şey söylememiş ve İngilterede d. an_ s . k d • k. 
~ 1 s·· k ı 7 - Türk • İngiliz paktı İtal. t kıyet iizerıne ka:vı çıya emış ı: gı·rmek için hazırlanm:ıın!Ş oldugu rık boğazı, uveyş ana ı ve · edı.ldin'ini söylemekle iktifa e. tınış ır. 

"k" d I d k" ·· 1 · h - Gördün mü Meşrutiyet parası-kanaatindedirler. Çanakkale boğazı ile ithal tmek yanın on ı ı a a ar a ı us erı. J 1 Mister Meigs, emniyet içinde dön~ 
1. d k. B · d" v İt 1 · t nin kıymetini sıfıra indirmiştir. 1 b 

1 
. nı! İşte böyle batmaz. İstibdat para-Daily Expres'in Ber ın e ı aşmu.. te ır. e a yaya gıren pe ro- du··g~ünü söyliyerek "Cham er aın. sa- . 

llıiiiiiii_.iiiiiiii!!!!iiii!!!!!!iii!!i!iiiiiiiiiiiiii!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!i~~~~!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii sı böyle miydi? Denize düşünce dibı-habiri Mister Panton diyor ki: &: kin ve haz1rlıklıdır. Herkes emnıyet 
kl 

d 1 ni boylardı .. "Hitler mistik bir adam olma a Yalnız Daily Expres'in iiçüncü Mü filinin mütaleası şu merkez edir: n. içindedir,, demiştir. 
beraber pişkin, olgun ve beklemeyi nih muhabiri biraz mütereddittir. giltere Balkanlardaki müttefikleri ve Silman Evans, "İngilizler harpten Kayıkçı da biitün saffetiyle cevap 
bilen bir siyasidir. Onun beklediği Sebebi Almanyanın Bavyeradaki ih- Türkiye, Hitleri durduracak derece- pek çok bahsetmiyorlar. Fakat vazi· vermiş: 
fırsat, yarın, yarın olmazsa öbür ay, tiyat kuvvetlerini silah altına davet de kuvvetlidirler. Hitler de bunu çok yeti müdriktirler,, demiştir. - E\·et Amma efendi! O da böyle 
öbür ay, olmazsa öbür sene hulCıl e. etmiş olmasıdır. Bu muhabire göre, iyi bilmektedir. Hitler, cenubu gar- John Cowles'in söyledikleri şun - uçmazdı. . 
debilir. Fakat Hitler, acele ederek "Her Hitlerin inandığı müneccimler, bi Avrupaya karşı sulhcuyane bir lardır: "Bir çayda Chamberlain ile Niyetim istibdat devrinin paras1-
hüviyetini tehlikeye koymıyacaktır. taliinin inhitata yüz tuttuğunu söy- tecavüz yaptığı takdirde son aylarda yanyana idim. Chamberlain kararını nı övmek olmadığını tasrihe hecPt 
Hitler kafasını duvara vuran bir a- !edikleri için Her Hitlerin mukad- tamamile değişen vaziyetle karşılaşa- vermiştir ve bu kararını azim ile ıriirmem. Sözü madt'n paralara lnti
dam değildir. Bilakis duvarın zaman- deratı aleyhine dönmeden harekete caktır. İngilterenin bilhassa hava fatbik etmektedir. Bir Münih daha kaJ ettirmek jçin bu fıkrayı bir gi-
la çürüyüp ufalanmasını bekler. ~- geçmesi muhtemeldir.,, kuvveti son derece büyüm:.iştür. d olmıyacaktır. Harp ihtimalini çok za_ rizdh yaptım . 
nun tuttug-u-'siyaset, damla damla ış l(ıaı·lv Exores•ı·~ Pa•·ı·s m~habirleri Fransanın milli. v ahdeti !ev.kala e y1t buluyorum.,, d•-1 

• tl · ı· I ilt il F Bana da sorarsanız para ı,vınce • ~ - - - • nı ı:nnctır ve bun ara gore u yaz ve k.qvve enmış ır. ng ere e ran· Edgar Svosey de şu fikirdedir: "Bir 
damla damla planını yanlış hesap et- sonbahar mevsimlerinde harp çık. sa, muazzam ittifak sistemlerile ken. B aklıma madeni sikke gelir. Onan 

d d. çok mühim adamlarla görüştüm. un i~in bizde l!iİmli!i liralar basıldığı 7.a-· 
mesin e ır.,, l d 1· mıyacaktır. dilerini kat kat takviye etmişlerdir. ların bir kaçı harp olacağını söyle- man ben siinnet çocu~u gibi sevin-Almanyanın ası he , c ı Ayni gazetenin Roma muhabirine Buna rağmen bir takım propaganda. cliler. Hatta bir gazeteci harbin bir 

· ik" · B ı· u t · ulh · · d l İ ·1t · · · t' e inan mis.tim. lakin: bu paraların resmini Ayni gazetenın ıncı er ın m - göre, talya bu seneyı s ıçm e ge. ar ngı erenın samımıye ın - kaç hafta içinde vuku bulacağını an. 
habirine göre, Danzig meselesi Her çirecektir. Fakat bu senenin son beş mıya mani olursa Hitler yeni bir te- lattı. Benim intıbaıma göre bu sene yanan zat '\·eya heyeti hu işte nıu· 
Hitleri meşgul eden en mühim mese. ayı sulh ve sükunet içinde geçeceğe cavüzü göze alabilir. harp olmıyacaktır.,, vaffak ohnus addedersek hem onla-
le değildir ve bu mesele yüzünden benzemiyor. Mussolini sulh lehinde- Ankara yüzde yetmiş beş sulh le- ra, hem kendimize hem bizzat sano-

harp çıkmasına imkan yoktur. Çün. dir ve İtalya Danzig meselesini harp hindedir. BULGARiSTAN DA ta karşı hürmetsizlik etmiş olurn7. · 
kü Danzig bugün yüzde 97 Alman... çıkaracak değerde görmemektedir. Harbe mani olacak sebepler Liralarımız, ve onların az daha 
dır ve Nazisttir. Bu itibarla Alınan- İtalya, Cibuti, Tunustaki İtalyanlar, Daily Expres'in Peşte muhabiri 1 • M f• muaddeli olan 50 ve 25 kurmılukla-

b 
A • k • · Türkiye l!ln en ı yanın beklemesi için ir manı yo - ve Süveyş için de harbe girmiyecek- mütereddittir. Ona göre harbe manı 3' rımız böyle olduğu gibi ayrı bir ka· 

tur. Almanyanın asıl hedefi, cenubu tir. Bu meseleler yüzünden bir ta- olacak amiller şunlardır: 1 - Al- d 1 
şarki Avrupaya ve Türkiyeye kadar kım gerginlikler olacak, fakat harp rnanların harp istememeler\. 2 - ':I Propanan a ar lıpta hasıtmış otan on. beş ve hir ku-

N 
· tl T .. k. e ruşluklarımız da güzel değildirler. genişlemcktir. Onun ic;in azıs er a- olmıyacaktır.,, harp vukuunda Çeklerin Almanları Bulgaristan yolu ile ur ıyey 

rndaki memleketlerin dahili vaziyet- Daily Expres'in Varşova muhabil~ rahatsız etmemeleri, 3 - Avustur- gelmekte olan yabancı yolculara 1 Maamafih ne benim, ne de güze) sa
lerini bozmak için çalışıyorlar. Fa- ne göre, Lehliler sulhün bozulmıya- yada memnuniyetsizliklerin artma- Bulgaristanda bir kısım memurlar natlarda salahh•ettar herhangi bir 
kat bu hareket askeri bir istila hare- cağından emindirler. Sebebi demok. sı, 4 - Nazist Almanyanın hakiki tarafından memleketimiz aleyhinde makamın bu yoldaki iddiası Arlık 
keti olmıvacak ve İngiltere ile Fran- rasilerin silahlanmalarıdır. Lehliler, bir müttefiki bulunmaması, 5 - Rus çok kötü propagandalar yapıldığı bir kı:vmet ifade etmez ve cidden sanın mUdahalesine imkan verilmi- sinir harbine alışık oldukları için bu. yanın demokrasilerle anlaşsa da ar:. ·ıd· ·1· 

1 Al bı ırı ıyor. cok giizel şekilde basılmış olan yen yecektir. Benim anlayışıma göre, • na ehemmiyet vermemektedirler. !aşmasa da harbe iştirak edeceğinin Nitekim, dün şehrimize ~elen bir b 
h tt kında ka 1 Al h banka knimelerimizin yanında u manya Maginot a ının şar - Varşovadaki Alman gazetecilere, anlaşılması, 6 - manyanın a-rp yabancı tüccara, Varnadaki Bulgar " 

lacak ve büyük devletlerin birile de diplomatlarının karıları geçen ba- yapabilmesi için şarki Avrupadaki memurları, İstanbulda salgın halde muvaffak olamamış şekildeki ma
çatışmıyacaktır. Çünkü çatıştığı tak- harda hep Almanyaya gittikleri haJ- en mühim demir yolu şebekesini e- dizanteri hastalığı bulunduğunu söy deni paraların resmini değiştirmc'Z
dirde 1933 denberi başardığı her şe- deyeniden Varşovaya dönmüşlerdir. le geçirmek kasdile Lehistan hudu- lcmişler ve onu Türkiye seyahatin. ler. Ben zaten diğer bir noktaya na-

yi kaybedebilir. Bu da sulhün lehinde bir gösteriştir. du dahilindeki Bogumin'i Balkanlara den vaz geçirtmeğe çalışmışlardır. zarı dikkati celhetmek istiyorum. 
Danzı'g harp sebebi olamaz Lehlilerin yüzde doksanı sulhün de- hakim olmak için Peşteyi zaptetmesi y·· k F T" ret 

vam edeceğine kanidirler ve ancak lazımdır. Bir yıldırım harbi yap2 ı- "' b . ur • ransız ıca Gerek aiimüs. paralar ve aksamı, ge· 
Daily Exprcs'in üçüncü Berlin mu- d d d d. 1 lccek süratle bu yerleri zaptetmek Müzakeresi Bitiyor rekse nikel paralar o kadar ~·~ ve habiri de ayni fikirdedir ve Hitler, yüz e onu tere düt için e ır er. b"ld" . 

b İngiliz gazetesinin Cenevre mu· imkanı mevcut değildir. Paris, 10 (A. A.) - Havas ı ırı. vatın kat basılıyor ki bunların iki Danzigi harp yapmadan almıya a. T" k F t"car"'t müzakere 
habiri reyini sulhün lehinde vermek- Harp olması lehindeki sebepler de yor: ur · ransız ı - · -

kacak ve hulul siyasetinden ayrılım- ı ih tl k ·· edir Fransız 
tedir. Almanya halen İtalya ve Fran şunlardır: 1 - İngiltereni.n silahl::ı.:r.- eri n aye enme uzer · yacaktır.Bugün bütün Almanya haı·p sa ile temas etmekte İsviçrede hü- ma hususunda Almanyayı geçmekte ve Türk heyetlerinin üzerinde anlaş-

olmıyacağı kanaatindedir ve Alman küm süren kanaat bu merkezdedir. olması, 2 - Hitlerin B planına gü- trkları mesele tasvib için Ankaraya 
milleti mahsulünü toplamak, dört p · t · · · b 

h Ankara muhabirine ~öre venmesi ihtimali Bu plamn hedefi bildirilmiştir. arıs e ımza ıçın u yıllık programı tatbik etmek ve ta • 0 b ki kt d" 
Daily Expres'e göre, Ankars. maha- garp cephesinde tedafüi vaziyet aL cevap e enme e ır. kimat yapmak için seferberdir. --------- ~· ·· __ -----------

• 

HAD i SELE R i.N i Y UZU 
İspanya tahtı, esJiı kral Alionso'ya teklif olunmnş, fa. 
kat kral Alfon•·o, kendi namına da, oğlu Don Juan na
mına da bu teklifi kabul etmemiş ve General Fr.ınko
nun ~artlarını reddetmiştir. 
'fcklif, D;lk l\'Iaura vasıtasiyle ~·apıldı. Diik, İsviçre. 
den tayyare ile hareket ederek Sanander'e gitmiş, o
radan Burgos'a lıart>ket ederek, General 1"ranko ile 
~örıişıniiştii. Göriişmede Frankodan başka Dahiliye 
Nazırı Suner, Haridye Nazırı Kont Sordaner ile Al. 
man ~cfa,.cti erkanından biri hazır bulunmuştur, 

* . 
ispanyanın başına mutlaka eski hanedan ailesin-
den birisinin kral olarak getirilmesi mukarrer ol
duğı.ına göre ve Dük Maura da Allonsonun bu 
şartları kabul etmiyeceğini söylediğinden Kont 
Jurdano kralın Don Juan lehinde tahttan lera-

gat etmesini istemiş, lakat Kral, meselenin şahsi 
değil, prensip mese~esi olduğunu anlatmıştır. 

* İc;panvaıırn 01iistakbel idare şeklini tetkik ve teshit e-
den J<'alanji"t Koos.ey, İspan~ ada krallığın iadesini ka. 
radaşhrııııştır. Fakat Frankoııun ileri siirdüğü şart. 
lar, Kral AJfonso'yu kendi memleketinde esir vM.İyt.'
tine diişüreeek maJıiyetteydi. Çiinkii kendisine l1iç lıit' 
salahiyet verilmemekte ve Falanjist Konseyin emrjn. 
de bulundurulmaktadır. 

'f. 

Suner, krallığı ancak şartlarının kabulü takdirin
de tesis edeceklerini söylediğinden konuşmalar 

son bulmuş, ve Frankı'.1 kendini "Allaha ve tarihe 

kar,.. mesulJ, lider olarak ilan etmiştir. 

üc sene tedavülden sonra silinet'ek 

birer e-ümüş veya nikel pul halini 

alacakhırı muhakkak. Daha şimdi
den silinmiş 25 kuruşluklara bile 
tesadiif edilmektedir. 

Başka memleketlerin paralarmm 
hirer nefis sanat eseri olan !!ekille· 
rinden hizimkilPTİn resimleri idn il
ham almasak bile hiç olmazsa yı:ı7ı 

ve resimlerin kahartmalarma f'nla
rınki kadar derifllik vermek hu pa
raların uzun miiddct selametle ve 
kimseyi izrar etmeden tedaviil et
mesinin ilk sarh itli . Cfüıkii nfak pa
ralarm ahcı ,.e,.ic:t,.ki ve1?ane kıvmı•ti 
ıle,·let o;ikkPsi olchıi?unn ı?Öc;fel'Pn ii
zerindcki rE'<:im ,.e ~'a7ılaTır111". Nao;ıl 

1 vanmıs. yırtılmıcı \•eva 1Pkl'1Pnmis 

j hnnka kavmeleri kıvmetlerini kav-

i 
hedivor~a." !tilinmis n~r:ılarm rfa höy. 
le olacai?tm hi7:P c:PnP1<>1'r1PnhP'ri "'"· 

rirdii?imiz tecrübelerimiz e-öste'"-
mistir. 

BUtün hunları dedikten sonrn in
san diisünüyor: 

- Acaba bizim darnaner1P tıu ka
bartmaları derin basacak makine ml 
yok? Yoksa usta mı? 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeıi ırıüddet sır asi:;, le 30, ı 6, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşlndır. 

Adres değlştirmı::k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara ıo kuruşluk 
pul ilavesi IAzıındır. 

GÜNÜN M ESELELERi 

lstanbul 
Limanındaki 
Kazalar 
G eçen giin KınaJıada vapurunun 

limanda bir kaza geçi~tirdiği
ni okuduk. Evvelki gün de köprü 
~özü önünde bir vapurla bir motö
rün ~arpıştığını öğrendik. Bn ıibi 
kazalar İstanbul limanında eı;kiden 

beri eksik olmamıştır. Çünkü İs tan· 
bul limanının Galata mıntakası de
diiimiz kısmı, o sahada mevcut olan 
nıuvmana nazaran pek dardır. Li· 
mana ait bütün münakalat hemen 
hemen bUl'aya sıkışmıştır. Devlet 
Denizyollarınm şehlr hattı vapurla
rı IJamandıralara ,·eya Galata limn
nındakl rıhtın1lara gelirler ''e ora· 
dan kalkarlar. Bütün bu vapurlarm 
emtiası ve bir kısım yolcusu mavna· 
larla, romorkörlerle kayıklarla, mo· 
törlerle, sandallarla boşanıp alınır. 

Bilhassa sabah ve ak§am zanınnln
rında Galata limanındaki izdiham 
mahşeri bir hal alır. Şirketi Hayri· 
yenin ve Akayın vapurları sabah ak
şam saatlerinde durup dinlenmeden 
çalııırlar. Ve hele bu iki idarenin 
vapurlan köprünün müteaddit is· 
kelel~rinden hazan da ayni zamanda 
hareket ederler. Liman içinde rast
lamalar, karşda!5malar olur. Ekseri· 
~·a da çarpışmalar vuku bulur. Fa
kat bütün bu kazalar küçük vakalar 
halinde kalır ve zayiatsız 11avuşturu· 

~:rdlr.RüJ;."J;·ıcaijiQn1~!:;wz;i;!'kıla: 
''uzlarımızın biiyük meharetleri ön 
Hfta gelir. Filhakika dünyada, daı·
lığına nisbet edilirse en çok hareket
li l_iman İstanbulun Galata limam
dır. Müteaddit cereyanlar hazan bu 
limana tamamiyle hakim olur. Am
ma kaptanlarımız bihakkın isılerinln 
eridirler. • 

Fakat işi yalnız kaptanların me· 
haretlerine ve hüsni.i talic bırakmak 
do.~ru değildir. Bu işi tanzim etme
lidir. Bir kere Aka~-ın ve Şirketi 
Ha~·riyenin bir çok vapurları.mu mu
ayyen saatlerde hep birden liman
dan hareket etmelerine veya limana 
girmelerine mi.isaade etmemelidir. 
Bunun için de seyir tarifeled iizc
rinde kuvvetli bir mürakabe tesis e· 
dllmelidir. Devlet bu hakkı beledi
~·elere vermiştir. Belediye kanunu
nun on beşinci maddesinin onuncu 
fıkrası bu nevi miiesseselerin seyrü
sefer tarifelerinin tanzim ve ilanını 
belediye hakları arasında saymıştıı-. 
Ve bu işin nasıl yapılacağı hakkında 
~ehir Meclisi de \'Bktl~·le bir tali
matname neşretmiştir. Buna rağmen 
ıı:erek Denizyolları i~Ietmesi şehir 
hattının ve gerekse Şirketi Hayri:ve
nln se;\·lr tarifeleri yalnız bu iki ida
re tara.fından tanzim ve llan edilir. 
Belediye bugüne kadar kanuni hak
kını kullanarak bu seyir tarif elerlne 
hlkim olmamıştır. E~er yarın maa
zallah limanda bir kaza olur da, bii
tOn İstanbul mateme Jr&rkedilirse 
bunun mesuliyetini belediye tekab· 
bili edecektir. 

Binaenaleyh belediyemiz derlıal 
harekete ıeçnıeli ve İstanbul sahil
lerine çahsan vapurların limandan 
kalkış ve limana giriş s.aatle?"iııl tet· 
kik ederek bunları fasılalı şekilde 
hareket ettirmelidir. 

Seyir tarifeleri üzerinde heledin•
nin bu hakkı, şehir halkına diğer bir 
cihetten de faydalı olacaktır. Seyir 
tarifelerini yalnız kendi cephelerin
den tanzim eden idareler iş saatle
rinde halkın ihtiyaclarını buan pek 
nazan itibara almamaktadırlar. O· 
nun için bir çok vapurlarda büyük 
izdihamlar vuku bulmakta, bazı hat
larda vapurların hareket ~aatlerinde 
nlsbetsfz fasılalal' mevcut olmakta· 
dır. Belediyenin bu işe miidabalesl, 
halkıll. ~1.mdl ~evapsız kalaa dilek· 
~rini de tatntln eder. 

5 

lngiltere Hariciyesi, başhbaşına 
TAN 

muazzam bir alemdir. Bu yaztda, lngiltere 

taksim olunduğunu okuyacaksınlZ : ra~:m;m 
Hariciyesinin. nasd 

Geceli 
I• ngiltere hükumetinin uy 

ku uyumıyan, ve geceli 
gündüzlü faaliyet içinde görü
nen bir hükumet dairesi, ha
riciye nezaretidir. Burada bir 
kaç memur mutlak çalışır ve 
her hangi bir sefir tarafından 
edilecek telefonu bekler, ya
hut dünyanın herhangi mer
kezinden gelebilecek bir şif
reyi halleder. 

İngiltere Hariciye Nezareti gazete 
idarehanesi gibi bilhassa gecele
ri meşguldür. Çünkü o da, gazete. 
ler gibi,canlı haberlerle meşgul o· 
lur ve bu haberler Londraya ancak 
geç vakit varır. İngilterede adet, 
kabinenin sabahleyin toplanmasx 
ve kararlar vermesidir. 'l'oplantı
dan sonra Hariciye Nazırı dairesi
ne koşar, baş yardımcılarını toplar, 
onları~ birlikte hareket plitnını ha. 
zırlar, Roma, Paris ve sair yerler
deki sefirlerile konuşul', bunlara 
talimat verir, sonra yabancı se
firlerle konuşur, daha sonra günün 
mesaisi hakkında sefirlerine şifre
ler gönderir, onlardan da şifreler 
alır ve daha sonra Başvekil ve ka. 
bine azası ile görüşür, ve yeni ka
rarlar ister. 

Buhran sıralarında Hariciye 
Nazırı derecesinde yorulan 

biri de Hariciye Müste,şarıdır. O
na "daire şefi,. demek adettır. Bu· 
rava tavin olunan zevat sefirlik 
ı u't.ut:;:oilli Ha.ı.r. vıu.ı ... .ı.. J.1llllU.::ı~d.ll 

Umum valiliğini, yahut sefirlik 
yapmış bir çok zevat bu mevkie ta 
yin olunmuşlardır. Kendisi harici. 
yenin teşkilatmdan, disiplininden 
ve diplomatik servisinden mefül
dür. Hariciye Nazırının Başmüşa
viri odur. Hali hazırda bu mevkii 
işgal eden zata, başmüşavir deni. 
liyor ve bu makamı bugün Sir 
Robert Vansittrat işgal ediyor. 
Hariciyeye gençliğinde intisap e
den Sir Vansittrat bugün hariciye
nin başında bulunmasına, son de
rece meşgul olmasına rağmen man
zum ve mensur eserler yazmıva da 
vakit bulur. 

Çünkü İngiliz Hariciyesınin işle· 
rinden mühim bir kısmı kağıt üze-

işlediğini, işlerin 

• 
nasd 

• • 

ere Hariciyesi 
Gündüzlü Nasıl 

Milletleri 
Aldatmıyahm 
Yazan: .Sabiha Zekeriya Sertel 

Bulgar kadınları ve anaları bir
liği, Bulgar l\lillet Meclisine ,, 

gönderdikleri açık bir mektupla, 
hükfıınetin harici siyasetteki sükfı· 
tunu yırtmasını, siyasetini açık açık 
bildirmesini istedi. "Demokrat Bul· 
gar kadınları., Balkan memleketle
rindeki demokrat kadın birliklerine 
gönderdikleri mektuplarda, kıwvet
li bir Balkan Birliği kurulmasına, 

Balkanlar Balkanlılarındır, şiarmın 
istisnasız benimsenmesine taraftar 
olduklarını bildirdiler. Calışır? 

lngiltere Hariciyesinin başmüşavirlik makamını bugün İfgal eden 
zat: Sir Robert V ansittrat refikcuı ile birlikte 

rinde yapılır ve kağıtlar, rlolaplur. 

da muhafaza olunur. Bunların a. 

nahtarları ehemmiyetle r:ıuhafaza 
edilir. Çünkü bu anahtarlardan her 
hangisi kaybolursa, kaybeden kim· 
se tarafından yaptırılır. 

} ngiliz Hariciyesinin teşkila-
tı şu şekildedir. Haıiciye 

Nazırı bütün teşkilatın başındttdır. 
Daire şefi, daimi hey~tin reisidir. 
Müsteşar onu takip eder. Daha son
ra bunlara yardım eden bei mü~
teşar gelir. Bu müsteşarlardan her 
biri bir veya bir kaç daireye riya
set eder. Bunlardan başka her dai
renin başında bir müşavir bulu
nur. Siyasi daireler coğrafya sıra
sile tertip olunmuştur. Mesela U
zak Şark dairesi Japonya ve Çin, 
şimal dairesi Rusya ve İskandinav
ya işlerile diğer daireler de dün
yanın diğer kısım meseleierile meş. 
~ul olur. 

Gayri siyasi daireler de vardır 
ki, bunlar neşriyat ile meşgul o-

lur. Pasaport işlerile uğraşan dai

re hariciyenin dışındad:r, fakat o. 

na tabidir. Siyasi dairelerden her 

birinin şefine beş, altı kişi yı\rdım 
eder ve bunlar kırkına varan bi. 

rinci katiplerle henüz yirmi dort 

müteşekkildir. 

İki mühim şahsiyet resmi teş

kilat haricindedir. Bunların biri hu

kuk müşaviri, diğeri kütüphane 

muhafızxdır. Çünkü kütüphane mu
hafızı arşivlerin de muhaf ızıdı=-. 
Sonra muhtelif dairelere bağlı bir 
çok şahıslar vardır. Hariciye Na. 
zırının hususi katibi miihım bir ş:ıh 
siyettir ve onun da iki yardııncısı 
vardır. Hariciyedeki yığın yığın kô
tip!crin vazifesi, evrakı hazırla
maktır 

Hariciye Nezareti beynelmilel 
buhranların hepsi ile ala

kadar bulunduğu gibi İngiltere ile 
diğer devletlerin münasebetlerine 

ait bütün istihbarat ile en geniş öl
çüde meşgul olur ve diğer devlet
lerin biribirlerine olan alakalarına 
ehemmiyet verir. 

İngilterenin yabancı memleket
lerdeki bütün menfaatleri, harici
yenin elindedir. Onun için İngilte. 
renin içinde, meselA Tancanın sta. 
ti.isü ile alakadar olan bir kimse 
bulunmadığı halde Hariciye N eıa
reti bu işle meşgul olur ve dün
yanın her tarafında bu~a benzer 
meselelerle alakadar olur. 

Hariciyenin ne kadar meşgul ol

duğunu anlamak için 1900 de an. 
cak 49,556 muamele yaptığı halde 
geçen sene 155,081 muamele yap
tığını kaydetmek kafidir. 

Yirminci asrın başlarında İngil
tere Hariciyesinin bütün memurla
rı yüzü geçmediği halde buglln 
bunların sayısı 400 ü bulur ki bu
nun 100 ü kadınlardan teşek!tül c. 
der. 

ı ngilterede Hariciye Nazırlığı 
ötedenberi aristokrat işi 

sayılır ve onun için nazır, Avam 
Kamarası azasından da olsa, onun 
aristokrasiye mensup olmasına dik
kat edilirdi. Lord Gürzon bu aris
tokratların en müfriti idi. Hariciye. 
ye gelmeden asansör hazırlanır. Bü. 
tiin 'kapılar açılırdı. Bir defa Lord 
Cürzon o zaman katibi olan Sir 
Robert Vansittrat'ı sJat biri bir 
kaç dakika geçe çağırmış, yemeğe 
çıktığı kendisine haber verilince 

kızmıs: ,. 
- Biri çeyrek geçmeden mi ye

meğe çıktı. Amma çekilmez bir or
ta sınıf ~ammış! demişti. 

İngiltere Hariciyesine gelen ilk 
avam adam Mister Makdorıald'dı. 
Onun Hariciyeye gelmesile burada 
demokratlık başgösterdi. 

Diplomatlık şiiphe yok ki, ca. 
zip bir meslektir. Fakat bu mes
lekte muvaffak olmak için hem si
yasi, ve hem iktısadi bir kafa sa. 
hibi olmak gerektir. Çünkü hari. 
ci siyaset, gittikçe iktısadileşmek
te ve iktısadiyattan anlamıyanlar, 
bu meslekte güçlükler çekmeİ{te -
dirler. Onun için bu meslek te gün
den güne iktısadileşmektedir. Bu 
da İngiliz Hariciyesine yeni bir in. 
kılap geçirtmektedir. 

Bulgar milletinin Balkan Birliği· 
ne girmek istediğini gösteren daha 
bir çok deliller vardır. Mayısın ni
hayetinde yüksek Bulgar muhanir
lerinden, ediplerinden müteşekkil 
bir grup, Yugoslav muharrirlerine 
gönderdikleri bir beyannamede, bii
tün Balkan yazıcılarını faşist teca
\'Üzlere karşı bir birlik kurmıya da
vet ettller. 

Bulgar şairi Christo Botev'in 70 
inci yıldönümünde halk, Balkan Bir
liği ve demokrasi cephesine iltih11k 
lehinde nümayiş yaptı. Bulgar 'Üni
versitesinin 50 inci kuruluş yıldö
ni.imiinde Bulgar Üniversiteiileri 
300 Yugoslav genciyle berabet şu 
!?iarı ileri sürdüler: 

"Balkan milletlerinin birlcıjmesi 
için mücadele edelim.,, 

Bunun gibi Bulgaristanın Balkan 
Birliğine Ye demokrasi cephesine 
girmesi ıçın yapılan nümayişler, 

Bulgar milletinin faşizme ve Alman 
istilasına karşı gösterdiği hnssasi
yeti, ve Balkan Birliğine ~irmek tc• 
mayillUnU gösterir. 

* Bütün bunlara rağmen Bul~ar hii-
kılmeti Balkan ittifakına muhalif, 
ve ıllihvere mütemayildir. Bunun 
sebeplerini de ş<;.>ylccc izah edebili-
riz: " ".,. 

1 - Bulgaristanın ikhsadiyatı, it
halat ,.e ihracatmm c o 71 si Alman· 
ların elindedir. Bulgaristanın milli 
iktuıadiyatı. Alınanyanın harp lkh
sadiyatına göre tanzim cdilmi~tir. 

2 - Bulgar hiikumetinln takip et
tiği siyaset müstakbel bir harpte 
Almanların yanında mevki almak 
siyasetidir. .. ,_ 

Hükumet bunu açıktan açığa iti
raf etmemekle beraber, Balkan Bir
liğine girmekte gösterdiği miiskiil
ler bunu ispat etmektedir. Balkan 
Birliğine girmek i~in Cenubi Dobri
cenin Bulgaristana \'erilmesi iddia"'• 
Bulgar milletinin nıilJi hislerini tah
rik ederek kendi siyasetine knan
mak irindir. 

~~~~~------~ ~----·--------------------~~------------·--------------~----~----~--------------~--------------

Grcat Britain and thc East mec· 
ınuasının Sofya muhabiri, Loııdra· 
daki mecmuasına gönderdiği bir 
mektupla Bulgar hiikumetinin bu 
iki ~·üzlü sh·asetini şöylece teY~İk e· 
diyor. Mecmuanın muhabiri. Rumen 
Hariciye Vekili Gafcnkonun Ankara 
se)•ahati münasebetiyle. Bulgar se
firi Christı>H'un mütalaalarını şöy· 

lece bildiriyor: "Bulgaristana Cenu
bi Dobriceyi vermek kafi değildir. 

Bununla beraber Trakyayı. ve Ada
lar denizinde bir de liman yerml'li
dirler. Bunları Yerrlikten sonr::ı da 
Bul~aristan Balkan Birliğine ve de
mokrasi cepheı1lne Jrİrecek dekildlr. 
Bununla ancak Buhraristanıtı bita
raflıeını temin edebilirler ... 

Danzigte Bugünkü Vaziyet 
Lehistanın biricik limanı olan 

Gdynla 1920 de inşa oluumuştur. Fa
kat bugtin Danzig'den daha çok faz
la ticaret yapmaktadır. Lehistan do
nanması Gdyniada harekat yapıyor 
ve Leh ordusunun bir kısmı da bu
rada bulunuyor. Durızig'in Alman
yaya ilhakı Gdynia'nın mukaddera
tını Danzig'e bağhır. 

Berlinden "seyyah., diye Danzig 

mıntakasına geçen Almanlar Lang

fuhr'da toplanıyorlıır. Bunların 7000 

ile 10.000 arasında oldukları tahmin 
olunuyor. 

Hel yarımadası Lehliler t<ırafından 
tahkim olunmu~tur. Burası Danzlglıı 
methaline hdkimdir. 

Danzlg nazilerlnden biri, Lehli bir 
&ümrük memurunu geçenlerde bu
rada, Trzcionki'de öldilrmil:itür. 

175 murabba mil genl,lifinde otan Danzlg 

meselesi bütün ehemiyetinl muhafaza ediyor. 

Dar:zig, bütün iktısadi refahını, Lehlstann 

borçludur. Gdynia limanı yapıhm•ıya kadar 

J ... chistanın bütün deniz ticareti Danzigtcn ge

çiyordu. Şimdi hu ticareti iki limıtn ~·apı~ or. 

Fakat Gdynia Danzige tistiliı geliyor. 

. - . 
KDENJZI 

Danzig Milletler Cemiyeti komi
serinin nezareti altındadır. Nüfusu
nun yüzde 96 sı Almandır. Alman
lar burasını ilhak etmek istiyor. 
Lehliler buraı;ının hür bir ljehir ola
rak kalmasını istemektedirler. 

~ ===-. 
D A N Z. 1 G -===:::I Dan.zig limanının methaU olan 

Westerplatte'da küçük bir Leh kuv
veti bulunmaktadır. 

Dan:dg yüzünden başlıyan gerginlik devam 
etmektedir. Alınanlar, buraya seyyah giinder. 
meğc ve top, tüfek, tayyare dafti toplar sev .. 
kine devanı ediyorlar. Bundan başk.-ı Dnnziaı· 
deki ıll\:tt zabıtası 10.000 arttırılmıştır. 
Almanvanın Danzigi ilhak etmek i~tediği 

malam. Fakat bu işi bir harp ~ıkarmadan ba. 
tııraı>ilecek mi? 

Lehistan hududu üzerinde gayet 

mükemmel terbiye ve tfıllm g1SrmUş 
Lehli askerler vardır. 

• Lehliler ile naziler ara!!ında vuku 

bulan hAdi~eterin sahnelerinden bi
ri de Kalthof'tur. 

İnglliz deniz kuvvetleri umu
mi müfettişi General honside 
Merkezi Lehistanda yapılan manev
ralarda hazır bulunmuştur. 

Anta~ılan Almanya, yaz mevsimi nihayet 
bulm!\can evvel Danzi1ı meselesini lıulleımek 

istemektedir. Fakat Lehliler, Almanla~a baş 

l'ğıniycccklerinl apaçtk gösteriyorlar. Sulh 
r.ephe&i erkim da, Lehlilere verdikleri sözü 
tntacnklıırım ve ona hemen yardım edcccl"le
rini ~ö:diiyorlar. 

'6u yiizden gerginlik devam edi3·1)r, 

Önlimüzdeki harpte bitaraf olma
dıihnı. bitaraf knlmn·a imkan olma
dıi?ını Bulgar hükiımeti de bilir. 
l\flhYere olan tPmaviiliinii gi7.lemek 
için. halkın milli hislerine Dobrlce
yi, Trakvavı peske!i çekerken. nnl
l{ar istiklalini kumar masasmın ils
tiine koyduilunu hi1mivorsa, hunu 
Bule-ar milleti hilivor ve seziyor, 
milletleri aldatmıvahm. 

Sofyada bir kahvehanede Alman 
parasını reddeden gorsona. sarhos 
bir Alman l!'rUpnnun ,·erdiği rev:ıp: 
Bulııar hiikfımet rel~inin kulağına 

küpe rri"i a .. ılm:ltırtır: 

-- Yakımla Rnll!a"ictllnı1a ""ln17. 
Almıın parası !!er,.rrktir. Sen ne 
ciiretlf" hunu reıMNHvol'Stın? 

Çanakkale Kumandanı 
Çanakkale kumandanı General Ali 

Rıza, dün vali ve belediye reisı Or. 
Lutfi Kırdarı ziyaret ederek bir müd 
det ~örüşmüştür. 
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Sicil TalirrL.atnamesi 
Eksik ve Yanlıştır 

Güçlük Doğuran 
Bazı Maddelerin 
Tadili Lazımdır 

Red~n Terbiyesi Genel Direktörlüğü tarafından hazırJ:m:?
ra~ katıyet kesbeden sicil talimatnamesinin bazı noktalan ü
zerınde du_rmak zaruridir. Bugün bir idareci gözü ile bu tali
matnamenın bazı taraflarını münakaşa etmeği faydalı buluyo
ruz: 

1 - Tescil ve lisans işlerinin B fıkrasının ikinci madde
sinde "klüp ve bölge değiştiren üyeler usulü dairesinde istifa 
ve hu istifaların klübünce ve bölgesince usulü dahilinde ka
bulA ve tasdik~nden ~onr_a ~eni intisap edecekleri klüplerde hu
susı spor faalıyetlerıne ıştırak edebilirler,, deniyor. 

Beden T erbiyeıi Genel 
Direktörü General 
Cemil Tahir Taner 

Son Maçın 
Kararı Ne 
Olmalıdır? 

1 
~u ~~~-d~nin bir parça muglak ol-

1 
__ 

dugu gorüluyor. Mesela ağustos a-
yının birinci günü klübünden ıstifa Yüzmeler 

Bu Hafta da 
Yapıhyor 

ile o klüple olan ilgisini kesen ve di
ğer bir klübe kaydedilen bir idmancı 
cioğrudan doğruya hiç müddet bek
lemeden oynıyabilecek midir? Bu
nun tasrihi lazımdır. 

2 - Bölge değiştiren idmancıJa. 1 stanbul bölgesi İstanbul yu·· zme 
rın klüp değiştirenler gibi muamele-

N e ha.kem raporunda bir noksan- terinin ancak ağustos ayı zarfında şampiyonası bu cumartesi ve pazar 
lık d F t F A ı günleri Beşiktaş yüzme havı!zunda 

, ne e . . . . ya sorulaca!{ bir yaı abileceği bu talimatname ilra gös- -
mesele vardır. Çünkü: terilmektedir. Genel Direktörli.ık bu- yapılacaktır. Bu sene yüzmelerde 

d b 
Mahmut bize 100 ve 200 metrelerde 

1 - Hakemlerin, raporlarda olan ra a üyük bir hataya düşmektedir. M • iki Türkiye rekoru kazandırdı. Fakat 
u musa akalara kendisi i~tirak ede. oyun neticesinı· tesbı't eden katı• ve esela eylul ayında memuriyet, tah- b .. b 

n"ıha· k 
1 

k sil, ailevi vaziyetler dolayısile clig~er mı"yecektı'r. • 
ı arar arı, anca beynelmilel bir bölgeye nakletmek mecburiyetin. 

futbol kaideleri çerçevesi dahilinde de kalan bir idmancı bu kararla a- Şampiyonaya lisansı olan v2 SC\-

intaç olunan maçlar için gayri kabili ğus ayını bekliyecektir. Halbuki bu nıelerde derece alan yüzücüler isti-
.. ak rak edeceklerdir. Deniz sporların.da 

mun aşadır. doğrudan doğruya gencin sebepsiz 0 • 
2 - Mücbir sebepler do1ayıslle, '-~&· •P'"' :t •fhy ____ _.........._ 'i-~n~J~~~enbe:_i&f2!!~!.~i~::;i varlıkla-

h k 1 f d t til d·ı Bölge değiştiren idmancı!arın hiçbir şampı·yonlukları kuvvetlı" bı"r ı"htı·. 
a em er tara ın an a e ı en maç klübe intisap etmemiş olanlar gibi mal dahilinde ise de karşılarınd:ı. da 

ların raporlarda zikredilecek esbabı muamele görmesi icap eder. -ihmal edilmez rakipler bulunmakta-
mucibelerini tetkik ve kararlara rap- 3 - Klüpler her sene 15 ağustos dır. 

tetmek salahiyeti yalnız Federasyo- tarihine kadar, o sene resmi müsa. İstanbul Yüzme Ajanlığının bu 
nun vazifeleri cümlesindendir. bakalara iştirak edecek idmancıları- hafta yapılacak şampiyona hakkın· 

3 - Umu.mi kaidelerin 5 inci mad. nın bir listesini bölgeye vermiye duki tebliğini aynen aşağıya alıyo
desinin c fıkrası mucibince bir ma- mecbur edilmektedirler. Bu listeyi rıız: 

vermiyen klüpler müsabakalara iş
çın inkıtaına sebebiyet veren hadi- tirak hakkını kaybedecekler ve bu 
seleri hakem raporlarında mütalea listede ismi bulunmıyanlar her ne 
ve bir karara bağlamak vazifesile ı.uretle olursa olsun bilahare listeye 
mükellef olan federasyon, bu inkıtaa ithal edilemiyeceklerdir. 
tarafeyn takımlarından birinin ve. İdmancılar klüplere te5ri1 edilerek 
ya taraftarlarının sebebiyet verdiği. lisans müsaadesi verildikten sonra 

k t 
klüpleri böyle bir liste vermiye mec-

ne anaa getirirse verebileceği yega bur etmek neden ileri gelmiştir? 
ne karar o takımın hükmen maalfa-"' 4 - Talimatnamede "klüple:-in 
biyeti suretinde tecelli edebilir. Bu- birinci, ikinci, üçüncü takım kad
nun başka yolu yoktur. ro1arının ayrı ayr1 cetvellerle göste-

4 - Hakem inkıtaa uğrıyan maç- rileceği, üst takım oyuncularının alt 
!arda tarafeynden birinin hükmen takımlarda yer alamıyaca.{!ı kayde-

mağlubiyeti ve diğerinin galibiyeti dilmektedir. 
hakkında raporunda mütalea beyan Bu karar çok sakattır. Tabiatile 
etmiye salahiyettar olmad\ğı gibi bu şimdi klüpler, oyuncular üzerinde 

yc.ş tahdidi gibi kayıtlar olmayınca 
işlerle de tavzif edilmiş değildir. üst takım kadrolarını on birer kişi o-

5- Hakemin kanaatile nizami ve larak vereceklerdir. Alt takım oyun. 
fakat raporun tetkiki neticesinde o- cusu üst takımda yer alacağına göre 
yunun futbol kaidelerine muhalif su- bunu yapmak zaruretindedirler. Çün 
rette neticelendiği tebeyyün ederse, kü, üst takımda yer almak icap ede-

ceği güne kadar oyuncusunu alt ta
hakemin oyun neticesini tesbit eden kımda oynatacaktır. 
kati ve nihai kararları keenlemye- İşin en sakat tarafı şudur: Farze-
kündur. delim ki, bir klübün iki kalecisi var-

Beden Terbiyesi lstanbul 
Sporları Ajanlığından: 

YÜZME: 

Bölgesi Su 

1 - Bölge yüzme şampiyonluitu müsa
bakaları 12 ve 13 Ağustos Cumartesi ve 
Pazar günleri Beşiktaş Klübü yüzme ha
vuzunda yapılacaktır. 

2 - Mıisabakalara 12 Ağustos Cumar
tesi günü saat 15 de, 13 Ağustos Pazar 
günü saat 13 te başlanacaktır. 

3 - Bu müsabakalara seçmelerde de
rece alan yüzücüler iştirak edebilir. 

4 - Jüri Heyeti: Ahmet Fetgeri, Ab
durrahman Benlioğlu, Rıza Suerı. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rıza Sözer
alp, Bekir Macur, Hikmet Üstündağ. Nu
ri Bosut, Hüsamettin Güreli. 

Lig Maçları Ne 

Zaman Başhyacak? 
Lig maçları, Futbol federasyonu

nun evvelce verdiği karara göre, 26 
eylUlde bütün bögelerde birden baş
ltyacaktı. Yeni sicil talimatnamesine 
göre, sicil işlerinin yenide"'l tanzimi 
yalnız bu sene için 15 eylfıl tarihine 
kadar temdit edildiğine göre, lig 
maçları ancak teşrinievvel ayı için
de başlıyabilecektir. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 

"Saçların 
Utansın! .. 

Yazan: Naci SADULLAH 
8 eş yıl süren bir hasretten 

1-·EKONOMi~I 
Amerika ile Ticaret 
işleri Ya pı1amıyor 

Muvakkat Anlaşmanın İyi Netice Vermediği 

Görülüyor Ve Değiştirilmesi icap Ediyor 
Amerika ile yaptığımız ticaret anlaşmasında takas mu

ameleleri olmadığı için anlaşma hükümlerinin tatbikinden 
fayda temin edilememektedir. Amerika ile ithalat ve ihracat 
işleri tar?am~~ du~muştur. Amerkanın istediği yapak, tiftik, 
h~m derıler ı~ın ~unya piyasalarına nazaran Türkiye malları 
yuzde_ kırk nıs~etmde daha yüksek fiyatta bulunduğu için 
Amerıkaya dogrudan doğruya ihracat yapılmamaktadır. 

sonra, nihayet Raşit Rızayı 

yine sahnede göreceğiz. Henüz bir 
binaya kavuşamamış bulunan tiyatro 
sahnemizin temellerini alınlarının 

terlerile sulamış olan sayılı san'at. 
karlardan birisi de, hiç şüphe yok ki 
Raşit Rızadır. Bizde san'atkar "San
at,, le "Kar,, ı sadece, taşıdığı sı

fata bakınca blr arada görebilen in
sandır. Ve bizde san'atkir, "san'at,, 
le "kar,, ı hayatta bir türlü bir a.ra
ya getiremez. Fakat çok şükür, Şe
hir tiyatromuzun san'atkarları, ka. 
ideyi değiştirmete başlamış bulunu. 
yorlar. Vakıa bugün, maalesef tiyat
romuzun bir binası yoktur ama, çok 
şükür ki, tiyatro san'atkarlarımızdan 
çoğu birer bina sahibi olabildiler. 
Fakat maalesef, onların çoğu, bu im
kana, san'at safhası haricindeki te
şebbüsleri sayesinde kavuşabildiler. 

Amerika .~üesseseleri tüccarlarl- lere ve tekliflere cevap verilememiş
mıza akredıtif açtıkları halde mua. tir. Dün yine büyük bir parti yapak 
mele olamıyor. Esasen yapılan anlaş- gelmiştir. Amerikalılar, Kanada yo
manın muvakkat mahiyette olması lunun kapanmış olmasını da 

t ·· b 
1 

. ~ . . nazarı 
ve ecru e erın verecegı netıcelere ciikkate alarak Türkiye m 11 ·· ı 
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a arımn 

Eskiden, san'atin yeri vardı ama, 
san'atkar yersiz kahrdı. Şimdi tica. 
ri işlere girişen san'atkarlarımız bir 
yer buldular. Fakat bu sefer de 
san'at açıkta kaldı! 

gore esas ı .:~. d_~va~ ı bir~ anlaşma Fransa v~ya Holanda yoluyla gön. 
yapılması duşunulmuş olduguna gö- derilmesini teklif etmektedirler Gö
re, Amerika ile takasmevzuuna uy- rülüyor ki, Amerika bizden ınal al
gun tadil~tlı bir anlaşmı~·a ihtiyaç mak istiyor. Fakat anlaşma ve ihra
vardır. Dune kadar Amerıkadan pi- cat formaliteleri buna mani olmak. 
yasamıza gelmiş olan bir çok talep- tadır. 

Raşit Rıza, açıkta kalmış olan san. 
atin, en yakın hemdertlerinden biri. 
dir. Zira, epey zamandır, tıpkı san
at gibi, o da açıkta kalmıştı. 
Yarın akşam, bu iki öksüz, Tepe. 

başı bahçesinde gerdeğe girecekler
miş: İnşallah, bundan böyle, "bir 
sahnede,, kocasınlar! 

Gazetelerde okuduğuma göre, Ra
şit Rızanın, yarın akşam oynayacağı 

vodvilin adı: "Saçlarından utan!,, 
mış! Bu isim, beni hayli düşündürdü. 
Ve evvela kendi kendime: 
"- Demek, dedim, Raşit Rıza, bu 

vodvilde "Mektepli aşık., rolüne çı

kacak!,, 
Fakat dün Raşit Rızayı görünce, 

bu hükmü utana utana tashih ettim: 
Zira takvimlere yw borusu çaldığı 

\lıl'}IM\iw Jlffiıh~ lNF'i'BM ~U
rehilccek kadar genç ve dinçti. 

Ben eminim ki, yarın akşam hepi. 
miz, çok usta bir kalemden çıkmış 

olan "Saçlarmdan Utan!,, vodvilin. 
deki muvaffakiyetini seyredeceğimiz 
Raşit Rızaya: 

"- Üstad, bu ne dinçlik?,, demek 
arzusunu duyacağız. Ve belki de se
vinç dolu bir hayreti ifade eden bu 
sualler, şu kelimeleri de ilave ede
ceğiz: 

"- Sade saçlarının reng~ne bakan 
lar, seni yaşlanmış sanırlar: Halbuki 
saçların yalan söylüyor üstad! 

O aman, "Saçlarından utan,, vod
vilinin değerli aktörü, o sevimli, o 
sıcak, ve o samimi tebessümile, bize 
pek haklı olarak şu cevabı verecek
tir: 
"- Saçlarım utansın!,, 

iki Ayhk Tahsilôtımız 

Geçen Seneden Fazla 
Ankara, 10 (Tan) - 939 mali se. 

nesi haziran ve temmuz ayları tah
silat miktarı 64,106,588 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Geçen senenin ayni 
aylarındaki tahsila tmiktarı ancak 
58, 472, 884 lira idi. Bu vaziyete gö. 
re, bu yıl ilk iki ayda geçen seneye 
nazaran 5,633,704 lira fazla tahsilat 
yapılmıştır. 

Müddetleri Uzatllan 
Profesörler 

Almanyaya Hararetli 

Satışlar Y apıllyor 
Almanya için yeni siparişler gel

mektedir. Almanya hesabma hara
retli satışlar olmaktadır. Yapak sa
tışları devam ediyor. Anadolu ya
pakları 53 kuruşa kadar satılmıştır. 
Dün otuz beş bin kiloluk bir parti 
tiftik satılmıştır. İki gün evvel de o
tuz bin kilo satılmıştı. Fiyatlar yük· 
selmiştir. İtalyaya da az miktarda ih
racat devam etmektedir Mühim bir 
Alman firmasının Doktor Maks is
mindeki mümessili dün şehrimize gel 
miştir. Bu firma piyasamızdan ehem 
miyetli miktarda mal almak için tüc
carlarımızla temasa başlamıştır. 

Yerli Mallar Sergisi 

Dün Akşam Kapandı 
On Birinci Yerli Mallar sergisi dün 

gece saat on buçukta kapanmıştır. 

Kapanışı sergi komiseri Halit Güler
yüz, sergi radyosile sergiye iştirak 
edenlere ve halka bildirmiştir. Halit 
sergiye iştirak edenlere teşekkür et
miş ve halkımızın sergi ile olan ala. 
kasını takdirle yadettikten sonra ge
lecek sergilerde dahi muvaffakıyet-

li işler görülmesini temenni etmiştir. 
Dün akşam, Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, ikinci defa sergiye giderek 
teth.-ikat yapmıştır. Sergi müddetin

ce gezenlerin miktarı iki yüz bini 

bulmuştur. Sergiye devlet işletmesi-

Görelede Fındıklar ne dahil müesseselerden başka 119 

uvı~•~ ,'1t'tt..l/f'}-•"'ı.f"tf!ttı:J\. ıarntr ~i~~ğ!lıir~ın~-ı1~Jf"--~~t 

kooperatüinin açılına resmi ve ıdare madalya ve diploma verilmes· d··. 
meclisi seçimi yapılmıştır. 

1 

u şünülmektedir. 
Fındık mahsulünün toplanmasına 

başlanılmıştır. Herkes bu işle meş-
gul olduğundan, kasaba çok tenhalaş- r 
mıştır. 

----, 
BORSA 

Suni Pamuklu Mensucat 
Manifatura tacirlerinin suni pa

muk karışık mensucat ithali sırasın
da ceza ödemek mecburiyetinde b1-
rakılmalarından vaki şikayetleri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış 
ve badema bunlardan ceza alınma
ması kararlaştırılmıştır. Dün bu hu
susta Gümrükler başmüdürlüğüne 
bir tamim yapılmıştır. 

Dünkü Zahire Piyasası 
Dün Ticaret ve Zahire borsasına 

600 ton buğday. 40 ton arpa ,15 ton 
çavdar, 31 ton kuru fasulye, 82 tc•n 
mercimek getirilmiş ve bir kısmı sa
tılmıştır. Arpalar 4,06 - 4,08, çavdar 
4.07,5 bakla 3.30 - 3.31, yulai 3.63 _ 
3.30, kuş yemi çuvallı 5.25 - 5.26, ke
tentohumu 10, susam 14,35 kuruştan 

satılmıştır. 

Bira Sal(dan itibaren 

Ucuz Fiyatla Satllacak 

10 - 8 - 939 

ÇEKLJi~U 

Londra 5.93 
Nevyork 126.675 
Pari! 3.355 
MilAno 6.66125 
Cenevre 28.595 
Amsterdam !i7.52 
Berlin 50.835 

1 
Brüksel 21.5175 
Atına 1.0825 
Sofya 1.56 

i 
Prag 4.34 

Madrid 14.035 

Varşova 23.8425 

Buda peşte 24.4525 

Bükreş 0.905 

Belgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 

Stokholm 30.5625 
Moskova 23.90 

i 

' 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Ergani .9.36 \... __ . __ , ________ _) 

Yeniden Üç Tane 

Vapur ısmarlanacak 

Futbol federasyonu mevcut kava. dır. Birisi birinci takımda, birisi de 
ide biraz uyacak ve tetkik etmek zah ikinci takım müsabakalarına iştirak 
metinde bulunacak olursa, haklı ve etmektedir. Birinci takım oyuncusu 
haksızı kolayca tefrik edebilir. herhangi bir sebele veya sakatlık do. 

layısile bir hafta oynıyamıyor. 0-
0ıman Müeyyet nun yerini tabiidir ki, ikinci takım 

oyuncusu dolduracaktır. Ve ikinci 
lıc:ita tekrar birinci takım kalecisi 
oynamıya başlıyor. Bu suretle bir 
hafta birinci takımda oynıyan çocuk 
bir sene müsabaka yapmamıya mah-

lzmitte Serbest 

Güreş Birincilikleri 
İzmit, 10 (TAN) - İzmiti:ı SAray 

oahçesinde yapılan bölge serbes: gti
reş birincilikleri kalabalık bir me
raklı kütlesi tarafından bu güne ka· 
dar görülmemiş büyük bir alaka ile 
takip edilmiştir. 
Güreşe 44 güreşçi iştirak etmiştir. 

kum oluyor. Bundan daha sakat bir 

karar olamaz. 
Bu yüzden bir çok gençler atıl 

kalacak, çocukların idare heyetlerine 
karşı gelmelerine sebebiyet verecek
tir. Tabiatile birinci takıma ihtiyat 
bir oyuncu üst takımda oynamak is

tilafı, veya diğer bir sebeple klübiin
den istifa eden bir oyuncunun o ih
tilaf halledildikten sonra eski klübü
ne avdetini kab~l etmemekteki sebep 
anlaşılamıyor. Hatta Türkiye İdman 
Cemiyetleri ittifakı nizamnamesi, 
klübünden istifa edenleri eski klüp. 
lerine avdeti halinde bir aylık bek
leme müddeti koyduğu halde bilaha
re bu müddet kaldırılmış, avdet e
denlerin hiç müddet bekletmeden oy 
namalarına müsaade edilmi:;jtir. Bu 
defa Genel Direktörlük bu gibilere 
eski k.lüplerinin kapısını ebediyen 
kapamaktadır. 

Üniversite kadrosundan bu sene 
yaşlarının ilerlemiş olması dolayısile 
tekaüde sevkedilmesi icap eden iki 
profesör ve bir lektörün hizmet müd
detleriı Heyeti Vekile kararile bir se
ne daha uzatılmıştır. Bunlar, Tıp 

fakültesi profesörlerinden Tevfik Re
cep ile Hayrullah Diker ve Edebiyat 
Fakültesi arapça lektörü Kilisli Ri
fattır. 

Amerikan Film Kumpanyası 
Amerikan film kumpanyalarından 

birinin Balkanlarda muhtelif man
zaralar tesbit etmek üzere gönderdiği 
bir mümessil heyeti, dün Bulgaris
tandan şehrimize gelmiştir. Ameri
kan filmcilerinin film makinelerini 
nakleden büyük otobüslerinin ön 
k1smı bir kaza neticesi parçalanmış
tır. Otobüs tamir edildikten sonra 
filmciler şehrimizin muhtelif man
zaralarını filme alacaklardır. 

Ucuz bira satışı önümüzdeki salı 
1 

İngiltereye ısmarlanması kararlaş.. 
gününden itibaren başlıyacaktır. 50 tırılan 11 büyük vapurdan başka ya
santilitrelik şişeler 16 ve salon bi- kın sahiller için iki veya üç vapur 

raları da 20 kuruşa satılacaktır. Pa- claha yaptırılması üzerinde tetkika

zartesi günü akşamına kadar elle,in- ta başlanmıştır. Bu vapurlar Suvat 

de eski fiyattan alınmış bira bulu- ve Ülev vapurlarına müşabih ola-

nanlar bir liste hazırlıyarak İnhisar- caktır. 
lar idaresine vereceklerdir. Doğu vapuruncıa goruıen noksan. 

Ucuz bira satışı başladıktan sonra lıklar, bu vapurun diğer iki eşinde 
bilhassa gazinoların kontrolü icap de bulunacağından şimdiden tedbir 

etmekte, fiyat listelerinde ona göre, alınması münasip görülmüştür. Bu 

tadilat yapılması zaruri görfü~kte- vapurlarda da icap eden tadilatın ya

dir. İnhisarlar idaresi bu hu.susta be- pılması hususunda teşebblisat:ı giri

lediyenin nazarı dikkatini celbede- şilmektedir. 
cektir. Belediye iktısat müdürlüğü- =---.-..-jiiiiô.;;===--==--=--• 

biranın 7,5 kuruşa satılmasının temi
ni lüzumlu görülmektedir. 

nün icap eden kontrolü yapacağı zan 
olunuyor. Duble ile bira satışının da 
ucuzlaması lazım geliyor. Halen bir 
duble bira ayakta içmek şartile 12,5-
15 kuruştur. Yapılan tenzilat hemen 
hemen yüzde 50 ye yakın olduğu i
çin salı gününden itibaren bir duble 

Neticede 56 kiloda İbrahim, Gl kilo. 
ela Niyazi Yıldız. 66 kiloda Beslen 
Kışınbay, 72 kiloda Bekir Yıldırım, 
79 kiloda Enver Yener ve 87 kiloda 
da Ahmet bölge birinciliğini kazan-

ını şl ardır. 

temiyecektir. 
5-Müteferrik hükümler maddesi, 

ayni bölge dahilinde bir klüpten is· 
tifa eden bir üye başka bir klübe gir
mezse, eski klübüne avdeti kabul et
miyor. Halbuki, bir noktai nazar ih. 

Görülüyor ki, bu sicil talimatna
mesinin bazı noktalarında, belki ace
leden olacak, hatalara düşülmüştür. 
Alakadarların nazarı dikkatini celbe. 

deriz. 

** 

Lokantalarda meze ile bir duble 
bira 20 - 25, şişe ise 50 _ 60 arasın
dadır. Bu fiyatların da 12,5 - 15 ve 
30 - 40 kuruşa indirilmesinin müna· 
sip olacağı bildirilmekteuir. 
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H ftalar içinde 
şredilen Eserler 

Aur Tlrk falrlerl 
Yazan: lbiıil'emtn Mahmut Kemaa 
Basan: İltaabal • Jfurif S.umeri 

Fatin tezkiresine zeyl ola· 
rak sayın O.tat İbnül'emin 

Bay Mahmut Ke. 
mal tarafından 

kaleme alinmıt ve 
Maarif Veklllllln
ce • maba1Hne 
maruf bil' him
met olmak fizere. 

• butm1makta bu
lunmq o l a n .. Son am Türk 
pirleri,, adlı ıüzfde eserin 1eki
mıci cüz(l çıktı. MQelliflntn kema. 
line hayran ve pirler ıerillDbı ta.. 
mamlanmaaıDa heyecanla munta. 
sır olan ıa,met bWr otUJUcuları 
lleVindirdL 

Tezkire, 11 olarak, malUnı ol-
dup veçhlle •-wz, sınıf mefhur in
unllrm ilal tentimelerini, 'V'eCiae 
ve d6.tur müiJetlnde söz1erinl, 
ibrete v&s:deler melikıbe-
leıinl havi , elemektir. Bid.e 
daha zl,..ade hayatını hl· 
kiye eden .... ıere tezkire denilir. 
O yolda flmdi.7• kadar vücude p
ıirileıı ttlel'lerin belli bathlan Ab
di, Aami'; Apk Çelebi, Bursalı Be
lli. BefUl, Sabaflar Şeyhi zade 
Bat, Bira!' Dede, Fatin, Güftl, Ha. 
AD Çelebi, Kafzade Faizi, Latifi, 
Raall, '1J'ul, Saf&Jl, s.thJ, SiWl

Yazan: . 
M. Turhan TAN 

fa da bir premese verdiği resim 
için: 

Öldürür qkm beni encanıı • kir 
Bari resmim sende kalam yac:U.gir 
Merhamet etmez ilen de halime 
Zümre! utp.ka olsun itibar 

Dl1e bir kıta YUIDlf ve bunu 
(çok hatalı olarak) framızcaya çe
vii'ctik1en aonra prensese aunmuı 
old~u da biliyoruı. Fakat Tan. 
zi.mat c:levri müessislerinin bu bo
zuk düzen tecrübelerini a:mradan 
tadlre deler bir hüner halinde 
tekrar eden Türk pirleri yetiştl 
Bü.Dlaıilan b1rl - bet cilt framızca 
fib' mecmuuı nefl'9Clen - doktor 
&bdiallab Cevdettir. Sa71n mebaa-
1*1mızc:l•n kı)'nietli edip Ebubekir 
Hhımın da. F'ranmslar kalemin
den ~ima lmnıJ•cak kadar gü
dl tnnı•ıca pirleri vardır. Bizzat 
Franaı&1aruı ):>ejendikleıi pirlerin 
en kıymetllsf ise Osman Nuri Belli. 
sinfln ~-.lcbtı bedlalardır ki. 
'banlardan biri IOll nUisabakalarda 

- ............ hlliıtp;a.t,.ı 
......... ~ilııiilıl6"9111111 .... ~4t ... 
ı.v.-.Wıiiii'·11ı1ıtw. .. 'Wı111.... clfliflm'd91irlil1 
mıt fe zaman ltıtiarn.! 'd yeıdlinl 
ll'oti"' ~ .. 1,\_..:. t.Ap!L at.a.ca.kto ~ 

IUHNUftur. H6aid Patin Bfındt, 
ıtl3 tarihine bMs J!Apm•r flllr. 
leri aneak ~ IOD U. 

nn Türk pirleri • tezldrecllik iM· 
kımından - açıkta kalllllf, edebi
yat tarlJdmbiD bir yam karanlıja 
utramıt b~ 

tirlyor. Biz bu münevver gencin, 
edebi modaya riayet etmesini 
tabil buluruz. Ukin tamamile "ye
ni olan bir pirin mitalojik tefbih
lerden bopanmuını hiç tabii bul· 
mayız. Çünkü mitoloji, ne kadar 
dabt olunsa, eskilik kokusunu ve
ren bir mevzudur. 

Hemen ilave edelim ki, bu nok
ta Bay Feyyaz Fergarm ıu eserde 
kazalıdıtı muvaffakıyeti küçült
mez. O, saminil surette tebrike li
yık bir pirdlr. 

Slimer Sa•atl 
Türkçeye çeviren: Cevdet - R. 

Yularkıran 

Basan: KanaatKitabavl 

Bu, Fransa Güze\ Sanatlar A· 

kademlli tarafınc!an milkl.-
f at almlf, )'.'.ani 
aallam bir şöhret 
yapmlf bir kıy
metli muharririn, 
OOktor Jurct. 
Baltr.ua.ltia'in .. 

~ aepdir. Genç, fa
kat olgun bır ka

lemle dilimize çev ~. Eserin 
mevzuu biz Türkleri ili\lendlrecft 
mahiyettedir. Çilnldl S6mer sana· 
tmm eski Roma sanatı ~ttnaett 
lilldni feslrini ve ilqnclsinln birin
cisinden yaptılı 1lrıta1-la.n tahl41 
etmektedtr. U1dn bu Wll&' ôJJi 
~ ~-nı VJt h;ttt~"1AU..deMk' 
_" __ ....._ 81il•.••ll> 1 ..... 

Mahterem 61tadımız İbnül'emln ..-------------------"!""-----'-----
Malunllt K....ı itte bu nokam ta
mamlamak, edebiyat tarihini nut· 
ludırmü ~ bu bilJ.iik ..... ka
leme ahmf, )'llDi '8ben bet seılelik 
blr devir içlade Y9Üflll Türk pir. 
lerlnbı baJabm telblt ederek l'a· 
tin tnldıwini teleWil \99 tezkire. 
1er ..rtainl wammül ettirmlı bu
lunuyor. 

'Oltadm b]emfnclen çıkan -
banal bir ...nn hem IÜzel, hem A-
zami mikyuta faJClalı olacalma ve 
oldulunda f(lplw yoktur. Fakat bSr 
hıktbU ifade etmif olmak iç1n 
IÖJllyelim ki, buıüne kadar yazı. 
lan tezldNlerin hiçbiri eda ve 

m\ieddadakl olpnluk bakımm
dan (Son Amn Türk pirleri,, ile 
ölçülemez. tbaGl'embl Mahmut ite. 
mal, Jrencttne 1lflk bir Ostüiılülde 
mı tezldnel1erl pricle bıralumı 
ve ele aldJlı ı.r piri .,-çektea de
rin bit ihata u. tarihe tanıtm.Jttır. 

lalak Avında 
BöJle )'Waek bir .... )'er .. • !QllU& ;Bqvekill M1lter Qıamberlaln, 

lan, alabilen pirlere ne mut1ul Parltmetomm tatWni ~oteakip, lltir•· 

.... 
.-

•• 1 l•ıollhs bata ceırnmtıtlr. Buraca lqill& Baf\'ekill· • 

Yazan: Fer1u Feqar 
Baan: Fob Matbaası 

nun: 
J(e pm uçap 
vawwndaıı 
baid clüftiim-
• !'apar garip 
kufW1 iflya. 
mm Allah 

Şeldlncleld beJtl • ld badlıdncftr • 
'bilinmez DUll bir öslen)fJe ve: 
QM m'tmporte que le maJ)ır.ır 
Me 8'p.re ele ma patrie, 
Bh l'•temel j• me Confie. 
C'en bal qul Wt le nlcl de l'olleau 

TOY•49ur 
lurettnde fr.....,a tercüme etti
... blliJoruL BIJmwtlt Zl1a Pa. 

nl, ook MVdlll bük avuaa 1i4erken llril· 

Dünya Sergisinde 
Yunan Pavyonu 

18 vermiş, dünyaya, biz de varız, 
or1-,r. 

1Mra1 komf*9t İllr1 DlmitrlOI 
Moıwf&, ..,.., 1azidi böy\11 bir A• 
analı: 

- Biz panonda ispat etmek ~ 
rus ki. d17or, 7.enl Yunan unatı eski 
devirc1ekln1ıi bir kop)'flal detQ, takat 
onun medeıJ'.Hettirilmlt ve llerletllmtı 
bir .. klidlr. 

Ywıanhlar binalarının muhtelif 
k*erinde muhtelif mıııbtkaJara 
mabeUI odalar yapllllflai'. llk 11-
rifte bir ~onya oduı w.r. Yer 
divanlara. kafesli penceıeler, ve 
ml11l kıyafetler, Öbür .ıeötecfe Girit 
oc:luL Her Jmk adımda insan ken. 
elini Yunan diyarının başka ı,ir bu· 
cajında sanıyor. Şimdi Pire. Son
ra Girit. ver elini Kifiru. 

B ay Morettls ti altın devrinde alçıdan yapılmlf .ıd~uk 
b6itlen ... ec1t7or: 

- Şunlara bak, diyor. bir de 
blılm ~ut modalarına. A. 
rada bl' fark ~ mvŞU'll1 

Eler llanel ya'hut Parisll ~ 
tavan 'J..mı -.wnuzun bu • 
pnaıına lthU ederlene, 16tfeD 
Yunan ,_VJODwa& kadar ullk I* 
aezbaU ,.pmnı.r. 
Yıman~.-..b'I 

lcldluı da tu= Amerikanın bqün 
dtin7aca mefbur olan lıtikeJ 
Moua'unun annea1 YWMllWltallda. 
dopı~. Bot 1lf demeyin ha.. 
Dostlarmuzın ellerinde isbatlan 
vaı. Tarih fÖJie di7or: 
~Um il uar ev\'91, ile. 
llaalı he)'keltrq Demefen yetil 
taM llüe7e mahlas olmak UJOe. 
re, )'Ml tue 1mka .-U 7ant.. 
tı. .......... Wr tuesl ....... 
~ llth81i 0..plaa lcbadL Ba 
--- etelderial .. ytaaı tem
... etmek isen ldlçak ha>vaa 
.. 1d11e"7le tleldvda Ye 9'• aea. 
ip ,..weklera, aeaip kaJ'afetler 
veNi. .... Amerikalı Mikelda 
ceMI Demefea'ba k idi~ 197• 
Wilandar " laaJva1an "76· 
aaek fikri ilk defa l'unaa•etaa-
...... tl•••p.,, 
Delplııamı.ı paltosunun alçıdan 

yapahiUı bir kopyesl öntımde du. 
ruyor. Babll seçen küc;ilk iblislerl 
vazıh olarak ~ Fabt bu 
~aDUI De bdlrr dop oldulUJ1UD 
tMctftttftt de mtltebaanlara bı• 

~ 

Yazan: 

• Sevim Zekeriya 
SERTEL 

Mulatelil ilaltlann l>adn 7Gf1Jml 
YllllCUI --...,.. olan ,,..,.,,._ 

laeti arı.idi ta6lotla 
~ 

SeıPI• ""'-'~· 
6ir '87 otlaa 

P avyoaun en büyük h1UUSl
Jetlerlnden biri de etrafı 

uplıyan mermerler. Duvarlar 
mermer.. Merdivenler mermer .. 
Ma.talarm bir kısmı mermer_ Hem 
de pyet zarif ve ince mermerler. 

- Kim bilir. diyorum. bunlan 
buraya nakil için ne kadar millraf 
ettiniz. 

- Yalnız nakil parası. diyor, 
Bay Morettia. M,rmerıer tefhir • 
dilmek üzere getirllcltji için aüm
ıilk parası vermec:Uk. 

Yunanistanda çıkan 100 çept 
mermerin bir kö..,U 6nrıelderl wr 
ki, Amerikalıların dillerini ..,n 
ihtiyari dıprı fırlatıyor. _ 

Müze katmda uıı, eUI Yunanı. 
tam buluyoruz. Bir talam a-. 1-
Wılanıun "kabramanlarmm bQst. 

lerl. 1*enderinıd bUh- aWra a.. 
yandırıyor. Paateoeaa IAvlwı 
ve alçıdan k.,-_ 

Bir köpde l6zQIDe arta boy bir 
vazo iliflyor. l!:lki aman paralan 
der pçeris ya.. BU lall&tklr bütün 
aeçmif arMnlann, özerlerinde 
Grek Qah1anıun rilllmlerl olan me. 
teli1derlni tOplaıDıf. bunlan tarih m. 
rulle btrt1)lrbıe eklemlt w ortaya 

ph11er bir vazo çıkarmıf. Anhfor
sunu ya, bu, kullanm•k dejil, a
dece temap etmek lçln. 

Pavyon1111 ea IOD vardan kÖfld 
ticaret lmmı. -Burada muhtelif fil'. 
ma ve fabrlkalann mallM'ı sabll
yor ve tefh1r edillyor. 

- En çok ralbet gören mallar 
hanıUeri diye IOl'UyoruJD. 

Satıcı bir Bum kıza ablıyor: 
- Bla 9Qk. dlJor, Kfttfhya tl· 

aileriiiclea 191>''""1 olan iP ,,.. 
" aalnJf atlfOl'UL Ameribbla. 
na~.- ..... 
aheı olan ~ mavlll · ai 
cezbediyormuş. (DostlarmôZ 

ediyorlar ki, ba~ ~ 
.doinıJa Ya~ ~ 
tir.) Blı'w --~ 

Cam ltlerimb dedW., muhtelif 
renk va kelınbkta camlan, kuıja
rak, ~ berlDe ltliJeı* mq
dana ÇıkardJldarı zarif mutfak .. 
kımlan. küçllk bCbtler, ........ 
lalan; VldiOıar. ve aalre. 

Pavyonda btr v_pan lobnta
auwı ekaJkUjl ıozume çar. 

pıyor. 

- ~ta yapmayıpnu:an ... 
bebl, CÜ10J', Bay Morettia, bultttr. 
Biae öyle ıeJdi ki yemeğe gel1ncL 

.3• kadar tefhir edecek o kadar çok 
f81lmll var ki, tabahat lamnm 
varan Nevyork tebrindekl vatan
dqlar tendi 1o1wıtaıarınu idare 
etllnler. 

Yunan dost1anmız yükaek 01-
aanat tarananna m~ak ld. 
ehemmiyet vermifler. Yaltıız 
öyle ptdl ld. bu sahneye. karfl 
terilen fazla hululyet slyul " 
içtimai sahnelerde yaptıkı.n terak
kiyi tamamile pterınekten oııı.; 
n menetmif. 

Tabi! S., Morettta bunu .... 
izah edl7or: 

- Bll. cllyof. her tiirHl pıope.,, 
pndaden klÇl1Mhk İated1k ld. pay. 
7ond•lıd her bir parça ev• kendisi 
için ~ Bizim gösterdllblds 
bUIUll 6rnaJderdeD halt Wll~ 
netice Çlkanm. 

Aynlmak Oaere •J•ia kalkaJb* 
S.1 Monıtla 96yle bir ıeklifte _. 
lunupr: 

-Y..-n ..plnt Tiirki,.,e 
tGrecek olan bu yann•a ben de t
ld .mr Dl• U. Yunan devletbdll 
1evst w ..ıAm1aruu TAN vudlt
.U. TOrk dmtlaruma gondenbillıri 
-1JimT 

- Tabll. diyorum. Ben. TAN w 
Tlr1der lizln bu umlml n eanıUW; 

arzunuza tepkJdtr ederiz. Ve ~ 
Bay lıloret.Usln TClrk devletine ~ 
aajı: 

''Ne91om Dlap Serslala .. 
- flWJ•• .... Ttlrk ~ 
nTa .......... Ameft 
Yunanhlarm ..... nk8 
_. •• ıuuaı a1a.....-ı. Nla .. _ '-
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TEFRiKA No. 2 

Umumi Harp Günleri 
Bu Hengame, imparatorluk Tarihinin Son Yapraklarını 

Değil, En Heyecanh Sayfalarını ihtiva Eder 
Dllnkll kı mın hulAsa!r 1908 lhtı-

1411 bütün Rumeli telgrat merkezle
rinden YıldıZ- Sarayının ağır kelime
ler 'e tehdıtler!e dolu telfrııtlnrla 
bombardıman edilmesiyle ba lamı tı. 
Vaktiyle SelAnlkte Maarif MildUrlı 

oldutu aırada o zaman glzlı olarak 
çalıı n İttihat ve Terakki Cemlyetı
ne lntısap etmiş olan Re t P a da 
bu esnada Serez mutasarrıfı bulunu
yordu. Re ıt Pa d o ırad dı er 
butüı. idare amırlerl gibi Serezden 
ma mı hilfıfcte bır telgraf rckcrerl: 
K nunu E inin ı deşlnl ı temlştJ. 
idarecilıkle ihtılalcllıği bıribırlcrıne 

tamamiyle zıt v n raıı gö en ve 
fdarecılerin memleketin sükıln ve 
huzurunu temin etmekle n ükellef 
olmalarına r ğmen ihtilal i ne k -
rı mal rını bu ınkılubın hu ule gel
me i ıçın zaruri gören Re ıt P , mu 
t rrıf oldu u halde cemiyetin ka
rarı rına derhal ıttıb ı '\iatan ıç n da
ha faydalı lel kkl etmı t r. 

Re it P şa bundan sonra çok \ a
taruıevef'lerden milrekkep ol n fttı
h t ve Ter kkı Cemiyeti er tAnının 
bır çok h t tarı da oldu unu sakla
mam ktadır. 

• 
Umumi Harpte neler yaptığımı-

zı ve bize içten, dıştan neler ya. 
pıldığını hatırlatmak istemem. 
Dört yıl süren o hengame Osman
lı Imparatorlugu tarihinın yalnız 
son yapraklannı değfi, en heyecan. 
lı sayfalarını da ihtiva eder. Turk 
unsuru bu dort yılın büti.m ağırlı
ğını omuzlarında taşıdı. Çökmege 
mahküm bir devleti zindeleştir _ 
mek hulyasiyle malını, canını 

- hayrete değer bir ısrarla ve eş.. 
siz bir comertlikle --,, ortaya attı. 
Sekiz on cephede - yan aç, yarı 
çıplak - dovu~tu. Altı yiız yıl _ 
danberi ayni topraklar üzerinde 
ve ayni bayrak altında kardeş 

kardeş yaşadığı milletlerden iha
net gordu, pusulara uğradı, tuzak
lara duştu. Muttefiklerinin bile 
zaman zaman hamyazelerini çek. 
ti ve sonunda hulyalarının hemen 
hepsini kaybederek, fakat ezeli 
erefini koruyarak, mukadderata 

boyun eğdi. 

Ben tarihin seyrini değiştirecek 
ahnelerle dolu olan bu kanlı fa. 
lanın ilk perdeleri oynanırken, 

astamonide vali idim. Bir n.ille-
in nasıl eridiğini, içtimai 111uva
enenin derece derece nasıl bozu1-
uğun u orada goztimle göruyor, 
astalanacak kadar üzüluyor ve 

vilayeti felaketli iktısat buhratı
larına karşı - imkan dairesin. 
de - korumak için didinip du
ruyordum. Babıali ise nihai zafer 
kuruntusiyle mal ve can namına 
ele geçirilebilecek her şeyi feda 
etmek siyasetini güdüyordu. Bir 
bakımdan bu siyaset doğruydu. 
Çiınkü - doğru, eğri - bir kere 
harbe girildikten sonra zafer pe
risini - ne pahasına olursa ol. 
sun - yakalamak ve meramımı
za göre onu ram eylemek gnek. 
ti. Fakat bu mesut neticeyi alkış
lıyacak eller de ortada mevcut 
kalmak lazımdı. Yurtdaşsız bir 
yurtda nihai zaferin zevkini kim 
hissedecekti? .. 

Hatırıma, o elemli günlerde 
hep Pyrrhus geliyordu. Epirin bu 
şohretli hukumdan - malum ol
duğu üzere - Roma ordularını L 
talya topraklarında .iki defa mağ. 
lCıp etmiş, fakat kendi ordusunun 
yansını da bu zaferler uğrunda 
kurban vermişti. İkinci harbin so. 
nunda öliılerle örtülü sahayı do
laşırken veziri Kinyasa yuzünü 
çevirdi: 

- Dostum, dedi, iki zafer daha 
kazanırsak, yurdumuza yalnız ba
şımıza döneceğiz! 

Umumi Harpte, bizim vaziyeti. 
miz bu sözü hatırlatacak biçim
deydi. İktısadi buhran ise, gerçek. 
ten dayanılmaz bir haddi bulmuş
tu. Emzikli çocuklara şeker veri
lemiyor, ölülere kefen bulunamı.. 
yordu. 

Halbuki - çalıp çırpma zihni. 
yetinden uzak ve bil1iye müste. 
nit - makul "'fiir ~ slsteml ku
rularak bu buhranlar aza.ltılabl
lirdi. Babıali, devlet adamlığı ka. 
biliyetinden mahrum kimselerle 
dolu olduğu için, bu imkanı gör. 
mek şöyle dursun, son güne ka. 
dar bôyle bir lüzumu bile hisset-
medi. • 

Bununla beraber, eli ve eteği 
temiz kalmış kimseleri iş haşır.

dan uzaklaştırmaktan - o Ba hı. 
ali - çekinmedi. Meşrutiyet ln
kılabındaki müsbet hizmetlerime 
rağmen beni de - serkeşlik isnat 
ederek - işten çıkardı. 

Abdülhamit de, boyundan veya 
huyundan hoşlanmadığı kimseleri 

Muzaffer, onun yi.ızune, endişe ve korkuyla bü
yumuş gozlerle bakıyordu. Ve Muzafferin siması, 
l\Iuruvvctin yüzunden çok daha fazla sararmıştı: 

Zira Muruvvetin geçirdiği uzunca ve derin baygın
lık, Muzaffere hayli buyuk bir korku atlatmıştı. Bu, 
onun omrund.:: ilk defa karşılaştığı bır hadıse-ydi. 

Eğer f endisini kaybeden Muruvvetin kalbi ve nab
zı da çarpm&saydı, Muzaffer oradan, tıpkı, farkına 

varmadan insan oldurmuş bir katil gibi kaçacaktı. 

azlederdi, sürgüne göndcrırdi. 

Meşrutiyet, bir çok fenalıklar gi.. 
bi, bu keyfi hareketlere de niha
yet vermek için ilin ettirilmişti. 

Halbuki inkılaptan sonra, devlet 
gemisinin dümenini ellerine alan
lar, Abdülhamit rotasından ayrıL 
madılar, memurların haklarını ve 
vazifelerini tayin eden bir kanun 
yapmaktan çekindiler, çü:ıkiı öy. 
le bir kanun, "Siyaseten., hoşa 

gitmiyen bir memurun azline mi
ni olacaktı. 

Lakin İttihat ve Terakki hüku
meti başka, İttihat ve Terakkı ce
miyeti yine başkaydı. Cemiyetin 
hükumeti, cemiyete mensup me. 
murlarını kolaylıkla fedadan çe. 
kinmiyordu. Cemıyt.t ise, bu su. 
retle eza gören kardeşlerinin gön
hinü almaktan geri l<almıyordu. 
Nitekim dahiliye nazırı sıfatiyle 

beni azleden rahmetli Talat"bcy 
IPaşa) cemiyet lideri sıfatiyle 

hatırımı okşamayı ihmal etmedi, 
beni Ergani sancağından mebus 
çıkarttı, yeni kurulan bankalardan 
birinin meclisi idaresine de aza 
seçtirdi. 

lşte harbin son safhalarını bu 

suretle mebusan meclisi sıralann. 
dan takip etmek fırsatını elde et. 

miş bulunuyordum. Fakat bu fır

sat - her Türk mebus gibi - be

ni de derece derece çoğalan ıztı. 

raplı bir uyaniklığa sevketti. Dev. 
!etin - Babıali ağziyle ve tera

nelerini o ağıza göre tanziın eden 
gazetel(?rin dilile boyuna yapi1an 
propagandalara rağmen - inhi
lll ettiilDI ı8riJ.7oıı:d'*-

Bir gün bu hakikati hukumet te 
itiraf etti, nihai zafer tekerleme. 

sini bıraktı, harbi ve memleketi 

idarede gösterdiği aczin bütan ce. 
zalarını başkalarına devrederek 
çekildi. Dort harp yılı ağ1zlannı 
açmıyan, hükumeti hiç yoktan se. 
bepler icat edip, alkışlıyan me • 
buslardan bir kısmı şimdi galeya
na gelmişlerdi, iş başından ayııı. 

lan hükumet aleyhine - siyasi 
edebiyatta nümune te~kil ede. 
cek - nutuklar söylüyorlar, ateş. 
ler püskürüyorlar, kıyametler ko
parıyorlardı. O arada İttihat ve 
Terakki cemiyeti ve hükumeti 

BULMACA 
Dünkü balmacamma 

halledilnaiı .. kll 

ı ı • ı ı ' ı ı ıo 

HUGC!'KC BULMACA 

1 1 1 4 1 8 ' 8 1 \O 

SOLDAN 8AGA: 

l - Büyuk adamlar e Nihayet. 
2 - Bir çiçek e Bir vllAyetlmlz. 
3 - Guller e Meta. 
4 - Kaymaktan emir e Gebe 
5 - Tersi izinli. 
6 - İıımlnl yazmak e Y~man e Bir 

sayı. ı 
7 - Rayeden e Geni:ılik e Bir nevi 

diş. 1 
8 - Anlayış, kavravıı e Mazeret. 
9 - Bir hayvan • Taharri 
ıo - Geri çe\'lrmek. . ~ 
YUKARDAN AIAGI : 

1 - Aydınlatır. 

2 - Bir UZ\'Umuz • Anne. 
3 - Şaka e Aşağıda. 
4 - Bir uzvumuz e Sır e Muteallik. 
5 - Eski kadınlar kocalarına ı;eslenlr-

ken söylerlerdi e Yama. 
6 - Oruç ayı e Su. 
7 - Etek e Örtmekten emlr. 
8 - Suluk eden e Paydos. 
9 - Bir sayı e Bir sayı e Blr nıc.r va. 
10 - Mektup e Kalfanın yardımcısı. 

hakkmda ıtaşıdıkları gayzı masum 
Türk milletine teşmil etmek isti. 
yen insafsız mebuslar da görülü. 

YQJ:Cl~ .QI- 91 nıtıme 
~ 1 hançerelerinin 
olanca kuvvetiyle iftiralar düzü. 
yorlardı, rnebusan meclisi künılı
sünden bütün cihana seslerini du
yurmıya çalışıyorlardı. 

Bu adamlar, dört uzun harp yı. 
h içinde neredeydiler, şimdi kan. 
lannı dökmek istedikleri ricalin 
fenalıklarını o zamanlar niçin ten. 
kit etmeml§tiler?.. Buralarını §O 

sayfalarda araıtırmak minasızdır. 
Yalnız siyasi ahlaksızlığın Osman
lılık camiası denilen yarı vehmi, 
yan sun'l teşekkül arasında ne ka
dar kökleştiğine işaret etmif ol
mak i~in bu aatırlan yazdım. 

(DevAml var) 

! 
............................. . ::::;.... ................... += 

2· ! lımirde Sıcaklar 
.• 

.. 

lzmir pl&jlarını dolduran kalabalıktan bir grup 

İzmir, (Tan Muhabirinden) - Son günlerde şehrimizde sıcaklar ye· 
niden artmıştır. Harare~ derecesi gölgede 36 dan aşağı düşmemekte. 

dir. Halk, biraz serinlemek için plajlara akın etmektedir. 

SiNiR A"RILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
ASABI ÖKSOROKLER - UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

Bütün Rahatsızlıkları 

Dindirir. 
Sıhhat Vekaletinin 3-6-935 tarihli ve5/13 numaralı ruhsatını haizdir. 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden : 
Kut'uçeşmede Tramvay caddesinde kain işletmemize ait amele 

yurdu binası dahilindeki büfe ve kahve ocağı 1 • Eylül • 939 tarihinden 
Mayıs 940 sonuna kadar olmak üzere dokuz aylık kirası açık arttırma 
usulile müzayedeye çıkarılmıştır. Dokuz aylık muhammen kira bedeli 
"135" lira ve ilk teminatı "10" lira 13" kuruştur. İhalesi 28 - 8 • 939 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat "15" de Rıhtımda liman işlet. 

me binasında mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
l - Orman Umum Müdürlüğü için şartname ve nümunesl veç. 

hile l noo adet devlet ormanı çekici ile 1500 adet orman çekici kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Mezkur çekiçlerin muhammen fiatı ceman 24000 liradır. 
3 - Eksiltme 939 ağustos 23 üncü çarşamba günü saat 15 de İstanbul 

orman çevirge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1800 lira orman mesul muhasipliğinden a. 

lınacak makbuzla ziraat bankasına teslim edilecektir. 
5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman çevirge müdürlüğünde 

görülebilir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin arttırma eksiltme ka. 

nununa tevfikan ihtisas vesikası ve bu gibi işleri tamam yapmış olduğu 
na ve bu ite girebileceklerine dair vesika ve ticaret odası vesikasının 
ibrazı. z 

7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar İstanbul Orman Müdüriyetinde mütefekkil iha. 
le komisyonuna İetireceklerdir. (6109) 

sa tutmıyan aydınlık, neşelı ve müsterih yuzunu 
görmek, Mürüvvete geniş bir nefes daha clldırmıştı. 
içinden: 

"- Bir şey anlıyamadı ... Dedi... Demek kı, yü
zümde bir değişiklik yok! .. 

Melihat ikisine de çıkıştı 

"- Neredesiniz ayol?.. Bir saattir sizi bekliy~ 
ruz! .. "Murüvvet,, diye bağıra çagıra boğawn k~ 
rudu! ... 

Müdafaayı Muzaffer yaptı. 
Miıruvvet tamamen ayılmış bulunuyordu: Bu o

dada, bu yatakta geçirdiği macerayı, bir kabus 
,ııbi hatırlıyordu. Bu hatırlayış, onun yürcgiııi de 
suçlu bır ınsan azabiyle tlaraltıyordu. Bakışları Mu
zaffere ilisince, gozlerini kapadı. Ufak yüzü, ma
ıum hır hicapla kızarmıştı 

rEFRIKA No. 53 
"- Kuınaz hırsız ev sahibini bastınr diye buna 

derler, Siz, ortadan saatlerce sırrolun. Ondan sonra 
da dönüp: 

"- Çok,,,fcna .. Çok fena oldu! .. ,, Dedi. 
Yumulan gozlerinden, iri birer damla ::.uzuldti. 

Evvela l\.elr\hati çagırtmayı, sonra bu hadiseyi on
dan gizlemeyi duşundü. Bu ıkinci yol, ona daha 
mı.ilayin1 goriındu. Anasının ithamkar ve tehditkar 
siması, kuçük başının içine, korkunç bir hayal gibi 
musallat olmuştu: Ondan bir turlu kurtulamıyordu. 
Muzaffer, ıçi su dolu bardagı ona uzattı ve: 

''-Haydi, dedi, doğrul da, iki yudum iç şundan'. 
Muruvvet, bir hareket yapmış olmak için, kendi. 

oine uzatılan suyu içerken, Muzafferin yuzuııe bak
madı 

Muzaffer ona, olup bitenleri unutturmak istiyor
du. Bu maksatla: 

''- Galıba, dedi, rakı dokundu sana.~ 

Ye, Müruvvetin cevap vermesini beklemeden de
ıvam etti: 

"- Ben bile, ilk içtigim zaman çok fena olmuş.. 
um. Havanın çok sıcak oluşunun da tesıri var .. 
·ımdi, l:ıa ın, miden filan ağrımıyor ya? 

Muruvvet, cevap vermedi. Zira Muzafferin sezle
. i dinlemis, duymuş, anlamış değil•i. O, şimdi 

kendisini, bir tarafı bozulduğu icin müşteri bula
ıyacak olan hurda bir alet gibi görüyordu. Göğ. 

sünu daraltan sıkıntıdan kurtulmak için içinden: 
"- Adam sen de .. Dedi, ben de zaten evlenmek 

niyetinde degildim ya? Hem, bir gün evlenmek is.. 
tersem, bir koca bulamaz mıyım sanki? Uç koca. 
dan ttrtakalmış dullar, senelerce umumhanelerde 
surtmuş karılar bile evleniyorlar. 

Mesela Melahat isteseydi, evlenemez miydi? Baş
ta Fıti1 Kadri olmak tlzere, "Safa,, meyhanesinin 
bütun ımişterileri onun gözünün içine bakmıyor
lar mıydı? Sarı Bekir, onun için silaha sarılmamış, 
onun u~nda ölmemi§ miydi? Melahat, i'ltest?ydi, 
onlardan hangisine vara111azdı ki?,, 

Kafasını zorlaya zorlaya da olsa, böyle cliişiıne. 
bilmek, Mürüvvetin yüreğini hayli hafifletmişti. 

Gözlerini tekrar açıp, Muzafferin gözlerindeki siı. 
kfmu ve ~dkati görünce, biraz daha ferahlıynrak 
geniş bfr -;,efes aldı. Yine içinden: 

"- Ne yapayım? Dedi; olan oldu bir kere .. Şim-_ 
di ölecek değilim ya?,, 

Muzaffer hala, ona başka şeyler düşündürmek 
gayretindeydi. 

Mürüvvetle göz göze gelince, gülümsedi: 

"- Haydi, dedi, biraz gayret et de, dışan çıka
lım: .. Soıt vupura çok vakıt kalmadı. Onları da bu
lalım da, yavaş yavaş toplanalım! .. 

Muzaffer böyle söyliyerek ayağa kalkm:ştı. Mü. 

rüvvet yerinden doğrularak sordu: 
"- Onlar neredeler? 
"- Vallahi bilmiyorum.. Eler hala birbirlerini 

kovalıyorlarsa , Adayı üç defa dolaşmışlardır'. .. ,, 
Tam o sırada, Mellhatirt sesi duyuldu: "Mürüv. 

vet,, keliıresini, bestelenmiı bir wıu atbi uzatarak 
sesleniyordu: 
"- Müruvvet ... Mürüvvet!. 
Mürüvvet, derhal ayaklarını yataktan yere indir. 

di. Gözleriyle iskarpinlerini araştırarak, Muzaffere: 

"- Sen git... Dedi, beli de hemen geliyorum! .. • 
Muiaffer dıprı çıkarken, Mürüvvet llive etti~ 

"- Sakın beraber uyudutumuzu söyleme! 

Mürüvvetin bu tenbihi, Muzafferin içini kemiren 
son enditeleri de gidermi§ti. O, bilikis, Mürüvve
tin her ,eyi MeWıate de anlatmaaından korkuyor
du. O takdirde Melihat, bir mesele çıkarabilir, bir 
tı açabJlirdi. Bu itibarla, Mürüvvetin bu hususta 
ket6m davranacatını öğrenmek, Muzaftere büyük 
bir sevinç verdi. Yüzü, bu sevinçle aülerek nıaklı. 
ıırken, Mürcıvvete teminat verdi: 

"-Sen deli misin? Bunu ona söyler miyim hiç~ .. 
Biraz sonra, Mürüvvet te, iskarpinlerini ,~i 7ıniş, 

sararan yüzünü bol pudra ve boyayla tamir etmiş, 
buruş'.ln esvabına alelacele çeki düzen "'~rerek, ma
sanın başında onlan bulmuştu. Melahatin gam, tn. 

"- Neredesiniz?,, Diye bize çıkışın... Aşkolsun 

dojrusu ... KurnazlıÇın bu derecesıne, tılki bile par. 
mak ısırır. 

Melihat, tecrübeli gözlerinın bütün dikkatiyle 
Murüvveti süzüyordu. Mürüvvetin gözlerınucki kı. 
zanklıjı ve halindeki gayri tabiiliği sezm'!kte güç
hilt çekmecli. Fakat kendisine derin bir sevi.ıç ve
ren bu HZlfl belli etmedi. Aradan geçen ?.:aman zar
fında, onların da uslu durmadıklarını anlamıştı. i
çinden: 
"- Acal.a, yaramazlığı ne dereceye kadar var. 

dırdılar?,, Diye düşuni..ıyor, bu sualin cevabını da 
gözleriyle bulmıya çalışıyordu. 

' Mürüvvet, gayri tabii görünmemek için konuş

mak, bir ff!Yler söylemek istiyordu. Fakat bır tiır
lü aklına söylenllebilecek munasip lakırdılar gel
miyordu. Onun imdadına yine Muzaffer yetiiti, ve 
Mellhatlc Kemale hitaben: 
"- Ne olduysa, bana oldu .. Dedi... Siz çıkıp git

tiniz, bu küçük hanımın da uykusu geldi.. On·ı go. 
türüp yatırınca, masanın başında yapyalnız ltaldım. 
Hani, ~er biraz daha gecikseydiniz, beni burac!a, 
s1kıntıdan, balon gibi patlamış bir halde bulacak

tınıal 
(Devamı \'Dr) 
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DüşmanSaflarındaPanikBaşlamıştı 
Düşman, Müdafaa· Hatlarını Kuvvetlendiriyor, 

Bizimkilerde de Muvaffakıyet Ümitleri ·çoğ~hyordu 
O günlere kadar ellerine almadıkla. 
rı sapanlara sarılmış, tarlalarını 

sürmüş, ekmiş, biçmiş harman et. 
mişlerdi. Yalnız kendilerini değil, 

hepimizi sevindirmiş, ordularımızı 

milletimizi beslemişlerdi. Hizmet ve 
fedakarlıkları bununla da kalma. 
mıştı . Diğer tarafta, yaz ve kış de. 
memiş, soğuk ve sıcağa ehemmi. 
yet vermemiş, yettiği develer ve 
hayvanlar, sürdüğü kağnılar ve 
arabalarla canını ve malını feda 
ederek cephelere erzak ve cepha
ne taşımışlardı. Sırasında o ağır 

yükleri omuzlayıp sırtlamaktan, 

dağ ve bayır aşıp koşmaktan da 
sakınmamışlardı. 

Umurluıdan ilerliyen binbaşr 

Hakkı Bey kumandasındaki kuv. 
vetlerimiz de, o gün geç vakiı. mu 
kabil kuvvetlerle temas hasıl et. 
miş, Kepez sırtları ile cenubundaki 
Aydın - Nazilli yolunun iki yanla. 
rında muharebeye girişmişti. Fakat 
bu temas, Tellidede ve telsiz tel. 
graf sırtlarında sabahtanberi de
vam etmekte olan harp üzerinde, 
lehimize bir tesir yapmış değildi. 
Oradakiler, yine muannidane bir 
mukavemet gösteriyor, fedakarla. 
rımızın taarruzlarını önlemeğe uğ. 

raşıyor lardı. 

v akit, ikindiyi bulmuştu . mü 
dafiler de cidden yorulmuş 

ümitsizliğin verdiği son bir cesa. 
retle tehlikeli bir teşebbüse ko. 
yulmuşlardı. Tellidede sırtlarının 
ağaçlık yamaçlarından ansızın ile
ri sürdükleri bir kuvvetle, Yörük 
Ali Efe ve komiser Hamdi Bey 
miif.-o.,nl--~ _ • ....,,..,..ıı .,. 1> ... ld~ları 

bir gedikten ilerlemişler ve her i
ki müfrezenin yanlarını ve gerile. 
rini tehdit edecek bir vaziyete gir. 
mişlerdi. Akıllarınca bu hareket. 
le, hücum hattımızı biraz olsun 
geriye çekilmek mecburiyetind~ 

bırakmak istemişlerdi. 
Fakat.... Çine köylerinden ve 

Koçarlıdan birbiri ardına gönde. 
rilen gönüllülerle bu teşebbüsten 
biraz evvel kuvvetlendirilmiş olan 
Yörük Ali Efe ve Hamdi bey müf
rezeleri, kendilerini çevirmek ve 
gerilerine düşmek teşebbüsünde 
bulunan bu kuvveti de, şiddetli 

bir yan taarruzu ile dağıtmışlar 
ve geriye püskürtmüşlerdi. Bu 
kuvvet, kendisini tamamiyle im· 
ha edilmekten, ancak ağaçlıklar 
arasına sığınarak kaçmak suretile 
kurtarabilmişti. Gözönünde vuku. 
bulan bu paniğin, müdafilerin 
maneviyatı üzerinde menli bir te. 
sir yapacağını hisseden, mukabil 
taraf kumandanı, müdafaa hattı. 

nı derhal kuvvetlendirmiş, muka
vemetini arttırmıştı. Fakat, bu 
panik ayni zamanda bizimkilerin 
de muvaffakıyet ümitlerini kuv
vetlendirmişti. 

Bu esnada, açıktan ve yandan 
yapılan ani bir hücum ile, telsiz 
telgraf sırtındaki müdafüer, zafe. 
ri mevzileriyle beraber Türk silah. 
larına bırakıp gitmek mecburiye
tinde kalmışlardı. 

T elsiz telgraf sırtındaki mev. 
zilerin düşmesi, ne de olsa, 

Tellidededekilerin maneviyatını 

sarsmıştı. Bu zaafı sezinliyen Yö
rük Ali Efe, tam akşam vakti, 
mevziin iki yanlarına yaptırdığı 

hücumlarla mukabil kuvvetlerin 
sarsılan maneviyatlarını tamamiy. 
le ve ümitleriyle birlikte kırmış
tı. Biraz sonra da, mevzilerinden 
çıkarmış ve önüne katmıştı. Orta
lık kararırken, müfrezelerimiz E
mir köyünün şimal sırtlannı da 
almış, mukabil kuvvetl~ri, Emir 
köy deresinin yataklarına savurup 
atmıştı. 

!Vlüfrezelerimiz tarafından bu 
suretle işgal edilen sırtların şar. 

kından yani, Tepcköy, Çerkcsköy 
cihetlerinden ilerliyen mülazim 
Kadri bey kumandasındaki milli 
müfrezelerle Zeybek gönüllüleri-

miz de karşılarındaki kuvvetlerle 
çarpışa çarpışa Aydına yaklaşmış

lar ve hatta şehrin islam ahalisi 
ile irtibat tesisine bile munffak 
olmuşlardı. Fakat, birbiri ardına 
takviye edilen mukabil tarafın 
mukavemetini o sırada tamamiy. 
le kırıp, şehre girememişlerdi. 
Şiddetle müsademeye devam e
derken akşam olmuştu. Ortalık i
yice kararmış, iki taraf ta olduk. 
ları yerde kalmıştı. Gece tam bir 
sükunetle geçti. 

H aziranın yirmi dokuzuncu 
günü, daha gün ışırken. 

başlıyan muharebenin birinci saf
hası, mukabil kuvvetJerin Aydı. 
nın kenarına kadar sürülüp, atıl. 
ması gibi tatlı bir muvaffakıyet 
ile neticelendi. Dünkü muhare -
benin verdiği muzrıfferiyet neşesi 
fedakar erlerimizi, yiğit Zeybck
lerimizi büsbütün arslanlaştırmış
tı. Yine dünkü muharebenin etra
fa yayılan muzafferiyet haberle. 
ri civarın köylülerini coşturmuş, 
takım takım erlik meydanına koş
turmuştu. Bu sebeple, o günkü 
muharebe daha sabahtan şiddet. 
lendi. Bilhassa, şehrin cenubun -
daki bahçeler arasında bulunan 
nizamiye kuvvetlerimizin taarru. 
zu, müdafilerin gözünü fena hal. 
de korkutmuştu. 

Bu sebeple de, müdafi kuvvet
lerin kumandanı, efradının mane. 
viyatını arttırmak, devam eden 
taarruzumun şiddetini biraz olsun 
kırmak maksadiyle, o günkü mu
harebede t~p kullanmak lüzumu. 
nu h issetti ve derhal. bahceler a. 
rasında ilerliyen kuvvetlerimize 
toplarını çevirdi. 

Fakat, patlamağa oaşuyan top-
ların sesleri, kumandanın hiç te 
umduğu neticeyi vermedi. Feda. 

Hekiminiz r::ıhatsız olduğ:muzu 
haber alıp ta, dizanteri haıııtalığı
nı teşhis ettiği nkit ilaçlarla bir
likte istirahati ve perhizi de ter. 
tip eder. Fakat hekim bulunanu. 
yan yerlerde yahut, bulunan yer. 
lerde de, hekim gelincel '! kadar 
istirahati ve perhizi kendlniz dü
şünmelisiniz. 

Bir kere, karın ağrısı ve burm~
tu başladığı vakit, ateşe chemm~
yet vermiyerek, sancı da geçer dı
yerek işe, güce devam etmek pek 
yanlış olur. Hareket ettikçe karın 
ağrısı artar, istirahat edince bar. 
sakların takallüs etmesi azahr, 
sancı azalır. 

Onun için sancı başlayınca, dı
şarıya çıkmak az bile olsa, derhal 
yatağa girmelidir. Uyumak, ne 
kadar çok uyumak kabil olursa, 
o kadar iyi. Uykuda her rahatsız
lık hafifler. Dizanteri sonradan 
ınüzmin olduğu vakitte tlc, yine 
miimkün olduğu kadar çok h;tira
hat lazımdır. Erken yatıp geç kalk
mak, yemeklerden sonra uzanmak. 
Karın ağrısına, buruntuya kar

şı karın iizerinc sıcak pek iyi ge
lir. Kuru sıcak tuğla, tabii, ağır 
gelir. Onun yerine içerisi sıcak su 
ile dolu yassı tenekeden termo• 
lor, yahut kuru ha\'lu ... Daha iyi
si sıcak suva batırıhnıs havlu .... 
İsterseniz s~ıcak keten to'lnımu ıa. 
pası. Kimisi de binde yedi gr:ım 
nisbetindc tuzlu su ile aş<ığıdan 
tenkiye ile rahat eder. 

Dizanteri müzmin olduğu vakit. 
kaplıcalar iyi gelir. Kaphular. 
dan bazılarının diznnteriye karşı 
mahsus favdalı tesirleri vardır. 
Hangisi olduğu bilinemeyince, 
her hangi bir sıcak kaplıca, me
sela Yalova, Bursa kaplıcaları. Sı· 
cak olsun da ... 

Bir taraftan da, şüphesiz, te~ 
mizliğe pek ziyade dikkat etmek 
lazımdır. Hem hastanın kendisi i. 
~in, hem de etrahndakileri koru. 

karlarımız, top gümbürtülernii a
ciz içinde kıvranan düşmanın i. 
niltileri saydı ve hücumlarını biis.. 
bütün arttırdı. 

Karşı taraf kumandanı, erleri
mizin böyle gürültülere papuç bı. 
rakacak takımdan olmadığını ve 
son bir ümitle ateşe geçirdiği 

topların da kahramanlarımız üze
rinde hiç bir tesir yapmadığını 

görünce, bütün ümitleri kırıldı. 

Şehrin zorla elinden alınacağını 

derhal anladı ve şehrin müslü. 
manlara ait kısımlarını yedi ye
rinden kundakladı. 

Toplar, yine gümbürdüyor, müs. 

lilman mahallelerinden yer yer 

dumanlar, alevler yükseliyordu. 

Bu vaziyette zavallı müslümanlar, 

selameti, kendilerini kurtarmak 

için ateşlere bile salmaktan, atıl

maktan çekinmiyen kardeşlerinin 

tarafına kaçmak ve suhnmakta 

bulmuşlardı. 

Kısım kısım ~ehri terkediyor, 

kenar mahallelere, cenup istik~

ınetindeki bahçelere doğru koşu. 

yorlardı. Ne yazık ki, bu esnada, 

müdafilerin bir kısım 'lteşi de 
bunların üzerine, hem de pek in

safsızca çevrilmişti. Kadın. çocuk 
ve ihtiyarların çığlıklarına ehem. 
miyet bile verilmiyordu. [ns:mlık 

mefhumu unutulmuştu artık. 

M üdafilerin bu hareketleri, le· 
himize devnın eden muha. 

rebenin cereyanmı bozmamak i. 

cin. bizim tarafı da top kullan

mak zaruretinde bıraktı. Fırka 

kumandanı, Mencderes köprüsü 
karargahında bulunan on buçuk. 
luk İskoda obüs takımını istedi. 

(Devamı Var) 

mak icin .... Her defa oraya gittik
ten so~ra elleri sabunla yıkama· 
dan, arkasından ellere alkol dök. 
meden önce hiç bir şeye dokun • 
mamalıdır. Hastanın yatak çarşa. 
fını her gün değiştirmek ve çıka
nı ayrı bir yerde snklıyarak (Mah
sus bir torba içinde) kaynattır. 
mak .... 

Perhize gelince, ilk gtinlerde 
sancı devam ettikçe, sade su. Fa. 
kat bol bol, hastanın istediı:ı ka. 
dar su... Su dizanteriye dokun
maz, aksine olarak vücudün has· 
talığından dolayı çokça kaybettiği 
suyun yerini doldurmak lazımdır. 
İsterseniz maden suyu, seb1.eler. 
den çıkarılmış su, şekerli ıhlamu.r 
suyu.... Yalnız, içilecek şeyin pek 
soğuk olmaması sarttır, ancak se. 
rince... Hafif ek~f ve az şekerli li
monataya diyec(·k yoktur. 

Sancılar ve buruntu geçip te, 

hastalık nakahnt devrine girince, 
yahut müzmin olup kalınca ye
mek, çabuk kuvvetlenmek lazım 
olur. 

Yağlı yemekler, baharlı yemek· 
ler, kuru sebzeler, salatalar ve çiğ 
yemişler dokunur. Fakat yağsız 
etten külbastı, kebap yahut fırın. 
da kızartma, tatlı su balıklarından 
buldurabilirseniz, Makarna, pata. 
tes, taze sebzelerin ezmesi, çiğ te
reyağı, pişmiş yemişler, hoşaf, 
komposto, kızarmış ekmek, hafif 
çay, sade hafif kahve, hatta biraz 
\akao dokunmaz. 

Pilavın, hele pirinç lapasının 
dizanteriye karşı iyiliği meşhur
dur: Heın doyurur, hem dokun -
maz. Sade suya U\pa yenilemezse 
de, sade suya pişirtip üzerine ;\'er. 
ken tereyağ koymak miimkündiiT. 
Sevenler lapanın üzerine taze pey. 
nir de koyabilirler. 

Sütle yumurta şüpheli. Kimisi
ne dokunur, kimisini de dokunma
dan besler, Yoğurt ta öyle. Tec
rübe et.m.ek laZlm. 
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ülKAVE 1 
Yazan: Zoe Farmar - Çeviren: Cevat Şakir 
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B ir insan hakkında şu ve 
bu fikri peyda edersin, bir 

gün gelir, o insan kendisi hakkın. 
da edinmiş olduğun fikirleri kırar 
geçirir. O zaman kızar mısınız 

kızmaz mısınız? 

İşte bu oyunu bana Anni Srnic 
oynadı. 

Onu dokuz sene evvel tanımış

tım. Dostlardan birisi · dedi ki: 
"Terzi mi arıyorsun? Hiç düşünme 
sana Anni Smici tavsiye ederim. 
Kanat çırptşı gibi yakışıklı ve çe
vik bir kadın. Elbiseyi şöyle iste
rim dedinmiydi, elbiseni şıpın işi 
biçilmiş, dikilmiş bil. Şaka değil 

kadında göz var. En pahalı terzile. 
rin diktiği bir elbiseyi göster, Böy. 
le isterim de. Elbiseyi gidip siz dik 
diniz diye pahalı moda terzisine 
götür, elbisenin kendisi tarafından 
dikildiğine onu kandırırsın hem de 
ucuz mu ucuz. Bu kadar az para 
ile nasıl yaşadığı şaşılacak şey ya. 
hu.,, 

D ostumun tavsiyesi üzerine ben 
de elbiselerimi ona diktirme. 

ğe başladım. Bir iki sene içinde ka-
dın yüreğime o kadar sindi ki ba
yağı hayatımın bir parçası oldu. O
nu ilk gün nasıl gördümse, seneler 
geçtiği halde hep yine ayni ~alde 

görürdüm. Eve çağırırdım, gelirdi 
Mutlaka giyinmesini ve tuvaletini 
tamamlamağa, ve dudakları arası
na sıkıştırdığı toplu iğnelerini haz
metmeğe, vakit bulamadan sokağa 
fırlamış olduğunu sanırdınız. Kırk 

ile elli yaş arasında idi. Uzun ve za 
yıf idi. Saçları harmanda savrulan 
saman rengindeydi ve o kadar da 
dağınıktı. Gözlerinin etrafındaki 

etler çökmüş ve morarmış olduğu 

halde gözleri hep süzülürdü. Alt 
kapaklarında hemen taşıp akıvere. 
cekmiş gibi, göz yaşları pml pırıl 
parlardı. Bütün gövdesinin çizgile. 
ri mahmur mahmur aşağıya doğru 
akardı, sanki çizgiler yorulmuşlar. 
dı da yere uzanıvermek istiyor. 
lardı. 

Ona hep acırdık. Çünkü fıka. 

ralığına rağmen kendisini zorladı. 
ğını gülümsemeğe gayret ettiğni 

sanırdık. Bir elbise prova ederker. 
bir serçe kuşu gibi cıvıldar durur, 
ağzından tuhaf tuhaf sözler kaçar. 
dı. Dostlar arasında o sözleri tek. 
rarlar gülüşürdük. 

En büyük terzihanelcr tarafın. 

dan ancak bir iki tane olarak yapı. 
lan modelleri ne yapar yapar çalar 
dı. Yüz liralık bir elbiseyi bize ke
lepir olarak on liraya verirdi. 

Mesela prova ettiği elbisenin ete 
ğine iğneleri iliştirir, ve yere çö. 
melirken bana: 

- O elbiseyi nasıl ele ge. 
çirdim .biliyor musunuz? Kadın 

onu ancak bir kere giymiş, fakat 
günün birinde bir şeye kızmış, el. 
biseyi hizmetçisine atmış. Ben hiz. 
metçilerin hepsi ile can ciğer dos. 
tum. 

Elbiseyi onlardan alırım. Ancak 
sizin gibi pek hususi olan müşteri. 
lerime veririm.,, derdi. Ben de böy. 
le iltifat edilmekten hoşlanırdım. 

B ana arka sokakta karanlık 
bir apartmanda yaşadığını, 

dostlarile görüşmek fırsatını bula. 
madığını söylerdi. Tiyatroya bile 
bir başına gidermiş. Fakat bir ak. 
şam Mister Clarence'e rast gelmiş, 
ve onunla tanışmıştı. 

Clarence yakışıklı bir erkektir. 
Fakat güzellik ve sevgisini kimseye 
bedavaya vermez. Bankada çalışır
dı. Bricde, Pokerde bir eşi daha 
yoktu. Bir ziyafet oldu muydu. da
vetliler arasında mutlaka Clarence 
'ide bulurdunuz. Çünkü onun da ve 
toplantılarda çok hoş bir arkadaş 
idi. Hele yalan söylemekte onunla 
başa çıkacak bir adam daha yoktu. 
Kumarda talii mi yoksa marüeti. 
mı fazla idi bilinmezdi. 

Tiyatroda görüştüklerinin er 
tesi günü Clarence bana te

lefon etti ve Miss Smic'in ne bi. 
çim bir kadın olduğunu sordu. 

Ben, ona kendisinin ne iş gördü. 
ğünü sana söylemedim mi diye 
sordum.,O: 

- Hayır kendisinden bahset. 
medi. Fakat çok pahalı ve şık 

bir manto giyiyordu, dedi. 
Arkadaşım • gözü parada oldu. 

ğunu bana dahi belli etmemek i. 
çin hemen bir kahkaha koyuverdi. 
Ben içimden. acaba mantoyu Mis 
Smice kim ödünç verdi? diye düşü 
nürken ilave ettim: 
- Smic çok zengin bir kadın. 

dır, ziyafetler falan da verir, yal
nız eli biraz sıkıdır. Zengin oldu. 
ğunu belli etmez. Nasrl oldu da 
sen onu şimdiye kadar tanımadın. 

Ondan sonra Clarenceden bir 
ses çıkmadı, belki Clarence Mis 
Smici unutmuştur. Yahut kadın 

hakkında vermiş olduğum malU. 

matın uydurma olduğunu anlamış.. 
tır da münasebeti kesmiştir. Çün
kü, para çıkmıyacak yerde Claren
ce'i görmek Himalaya dağının te. 
pesinde bir balığı görmek kada:r 
imkansızdı. 

Böylece bir eyyam daha geçtı, 

Nihayet günün birinde Clarence. 

den bir davetname aldım. hem de 

ne davetnamesi biliyor musunuz?. 

Düğün davetnamesi! Clarence, Mis 

Smicle evleniyordu 

B en evvella Clarence'in bir 
şaka yapmakta olduğunu 

sanmıştım. 

Hemen Clarenceye telefon ettim 
ve yahu bu yaptığın şaka nedir. 
l-ıeni aldattığını mı sandın? Dedim. 

O cevap verdi : - Hayır. Hayır, 
şaka değil, ciddi evleniyoruz de. 
di ve ilave etti. Seni de nikahımız
da şahit diye kaydettirdim. 

Ben, imkansız! Smicle nasıl evle. 
ne bilirsin? Yahu o benim terzim
dir. Zengin olduğunu söylediğim 

zaman sözüme inanmadın mı yok
sa?,, diye mukabelede bulundum. 
Fakat Clarence derhal telefonu ka. 
patlı. 

Şimdi düşünüyordum. Acaba, 
Mis Smic'in zengin akrabasından 
biri nalları dikti de kız mirasa mı 
kondu? 

H emen şapkamı giyince so. 
luğu Mis Smicde aldım. Ad. 

resini biliyordum. Fakat oraya hiç 
uğramamıştım. Numarasını bul. 
dum. Kapısı açıktı. İçeriye daldım, 
uzun ve basık tavanlı bir dairede 
elli kadar terzi kızı, dikiş makine. 
lerinin başi.na geçmişler, işliyor. 
lardı. Bizim biçare Mis Smic'in hiç 
kimseye çaktırmadan bu kadar bü
yük bir dikiş müessesesi kurmuş 

olduğuna şaşa kaldım. Halbuki biz 
"Ah zavallı diye ona acıyorduk. 

O da, sanki sahiden acınacak bir 
haldeymiş gibi biz "Ah. vah vah,. 
derken, mahzun mahzun göz süzüp 
iç çekiyordu. 

Yan odaların birinde Mis Smlc'e 
rastgeldim. Beni ırörünce saçlarının 

köklerine kadar kıpkırmızı kesildi. 
Bir el işaretile, harıldaya zırıldaya 

işleyen elli dikiş makinesini dur. 
durdu. Kendi odasının kapısını ka. 
padı. Kendisine: 
"- Mister Clarence benim dos. 

tumdur. Kendisile evleneceğinizi 

duydum sahi mi?,, dedim. 
- Evet sahidir, dedi, kocam öl. 

dükten sonra bunca yıldır diş. 

ten tırnaktan arttırarak bu mües
seseyi kurdum. Ve kızım Penelop 
için bankaya dolgunca bir para ya. 
tırmağa muvaffak oldum.,, 

"- Kızınız Penelop ne demek?,, 
"- Evli olduğumu bilmiyordu. 

nuz. Bizim san 'atte de evli olmak 
şık bir vaziyet değildir. Müşterile. 
rin hoşuna gitmez.,, 

"- Peki madem ki hali vaktiniz 
yerindeydi, o şikayetiniz neydi?,, 

"- O da ·san'at icabıdır.,, 

"-Peki siz Clarence'in ne biçim 
adam olduğunu biliyor musunuz? 

"- Bittabi. Size anlatayım. İşim 

ile meşgul olurken, sosyete hayatı. 

na girip çıkmağa vaktim yoktu. 

Sosyeteyi uzun senelerdenberi ih. 

mal etmiştim. Halbuki bilirsiniz 

ya, san'atimizde sosyetenin büyük 

mevkii \•ardır. Sağ olsun Clarence 
eskidenberi sosyetenin çok faal bir 
giren çıkanıdır. 

Burada Mis Smic'in o pişmiş ba. 
ıık gibi sulu ve aciz bakışından 

eser kalmamıştı. Gözleri çakıyor
du. "Onunla girer çıkarız.. Müşte

riler peydalanır, ve bereket olur,, 
dedi. 

Eh! Bana bir diyecek kalmadı. 
Oh oh ne ala dedim. kendi budala. 
Iığımdan dolayı utana utana dışa. 
rı çıktım. 

ı- Trcıkya Arıcılık 
Kongresi Y aplldı 

, 
E d i r n e , - Trakya arıcı-

lık kongresi Halkevi salonunda Edir 

ne mebuslarından Faik Kaltakkıra. 

nın başkanlığında açrlmıştır. Bölge 

vilayetlerinden arıcılık mütehassısı 

30 delege ile Macaristanda kurs gö. 

ren muaJlimlerin iştirak ettikleri bu 

toplantıda Trakya arıcılık işleri hak. 

kında okunan rapor tas\'ib ve murah. 

hasların bu mevzuda ileri sürdükleri 

dilekler ve zorluk çeken arıcılara 

resimsiz şeker verilmesi arıcılık tah. 

sili için birkac gencin İsviçreye gön. 

di'rilmesi tasvib edilmiştir. Kongre 
yine bu toplantısında Milli Şef İnönü 
ile büyüklerimize tazim telgrafları 
çekilerek Trakya arıcılarının sonsuz 
saygı ve bağlılıklarının bildirilmesi 
ni alkışlar arasında ittifakla kabul 
eylemiştir. 

Bölge vilayetlerinden elli talebe
nin iştirak ettiği arıcılık kursu dün 
açılmıştır. Kurs 18 gün devam ede. 
cektir. 
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AYRUPANIN i" Danzigin Almanyaya 
Mukadderat• •• "" • •• 
Akdenizde Donecegı Gun Çok 

Korarlaşacaktır y k d D ·ı· t 
rek Akdenize kend::•i~~i~;lde) a ın ır" enı ıyor • 

Bugün İtalyaya müstakil bir dev- (Başı l incide) 
let nazariyle bakılamaz. Förster, Danzig vaziyetinin filha-

İtalyan ordusunun % 15 i, ve mo- kika, tahammül edilir gibi olmadı
törize kuvvetlerin % 40 ı Almanlar ğını teyit eden bir çok ecnebi, lngi
tarafından yetiştirilmiş ve Alman- liz ve Fransız ricalinin beycınatını 
laştırılmıştır. İtalyan ordusunun bÜ· okumuştur. 
tün m4hendisleri, bütün teknisiyen- "Biz şunları istiyoruz,', 
leri, bütün amirleri Almandır. Müteakıben Förster sözlerıne şöy. 

Şimali İtalya , Alman isgali altın- le devam eylemiştir; 

TAN:-========================================:::::::=:=::: 11 • 8 - 939 

Vapurdaki 

1
1Yahudiler1 

• • .. isyan Ettı 
(Başı, lincide) 

Trakya Manevrasında 
Mütearrız Ordu Kırmızı 
Kuvvetle Karşılaşacak 

Kaptan mültecilerin vapuru yak- (Baştarafı 1 incide) 1 dat yalanları,, serlavhasiyle yazdığı 
malarından veya makinelerde esaslı tişliği mıntakasında manevra yapıl- bir yazıda diyor ki: 
bir arıza çıkarmalarından korkmak- ması mutattır. Bu sene sıra birinci j "Son günlerde, heyecanlı haberler 
tadır. orduda olduğu için bu ordu mıntaka ile dünya hadiselerinin bugünkü b u· 

Vapur, zorla çıkarıl~cak sında manevra yapılıyor. GelecE-k !anık cereyanından istifade e tmek 

dachr. Bütün İtalyan fabrikaJarı, "Bütün mileltler ve bilhas<>a 
bütün İtalyan bankaları, bütün İ- Fransızlar ve İngilizler ve bittabi 
talyan idaresi, hatta bütün İtalyan Polonyalılar, Danzig ile me.şgul ol
matbuatı Alman kontrolü altındadır. maktadır. Fakat bu meselede soz 
İtalyanın harici siyasetini Bedinin söylemeğe cidden haklı birisi varsa 
idare ettiğine ise hiç şüphe kalma- o da, bizzat Danzig halkıdır; Bizim 
mıştır. hayatımız ve istikbalimiz mevzuu 

"Parita,, vapurunun etrafındaki sene İzmir, Konya, ve Adana hava- yolunu tutan bazı yabancı gazeteler. 
zabıta kordonu kuvvetlendirilmiş, lisindeki ikinci ordu mıntakasırnla, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
bahriyenin de yardımı istenrr.iştir. öbür sene de Erzincarı, Erzurum ve münasebetleri sarsmıya matuf ve hiç 

j Yarın kati bir emirle limanı derhal 1 Diyarbakır havalisindeki üçüncü or- bir asıl ve esası olmıyan şayialar neş.. 

ı 
terketmeleri lıildirilecek, kabul edil- du mıntakasında manevralar yapı- retmiye başladılar. Bu gazetelere gö
mezse, burada bulunan mayn harp lacaktır. Bu sebeple bu sene yap- re. guya Türkiye, Trakyada vasi mik 

1 gemimiz tarafından çekilerek kara makta olduğumuz manevranın umu- yasta tahşidatta bulunuyormuş. Tnı k 

1 

sularımız haricine çıkarılacaktır. mi siyasi bir vaziyetle alakası yok- yaya mütemadiyen harp malzemesi 
Bugün CümhurJyet Merkez Ban- tur. ve asker yığıyormuş. 

ı kası gemiye bir memur göndererek Birinci ordu mıntakası. Trakya _ Türkiyenin cıhan sulh davasında. 
1 
Yahudilerin paralarını değiştirmiş, Ankaradır . Bu mıntakanın en mü- ki büyük hizmetlerini ve hassasiye. 

Almanya, yalnız İtalyayı istilii ile bahsoluyor ve biz şunu müşahede e. 
de kalmamış. İspanya civarında ve eliyoruz: 

Şimali Afrikada deniz üsleri vii<'u- 1 - Danzig kuruialıdanheri. va
de getirmiş, denizaltı gemilerinin ııi sekiz asırdır, daima Alman ~c.hri 
Akdenizde çalışma kabiliyetlerini olarak kalmıştır. 

Dan'ligjn çok yakında Almauyaya 
iltihak edeceğini haber veren Uan. 

zig Nazi Şefi Förstcr 

tetkik ve tesbit etmiş, Tarablusa as- 2 - Tarihinin büt&n imtidadınca 
ker göndermiştir. Akdeniz sahille- 1919 a kadar yalnız Almanya D:ın. 
rinde yaşıyan Arap milletlerini de- zigte hakim olmuştur. 1576 da Dan
mokrasilerin aleyhine tahrik için de zigliler Polonya kralı Batory"yi si
geniş mikyasta propaganda faaliye- lahla tardeylemişlerdir. Danzigliler 
tine girişmiştir. Eatory'yi şehrin haklarına bilhassa 

Binaenaleyh Akdenizde karsımız- deniz haklşrına tecavüz etmek iste- lanmasının şimdiye kadar vak! ol
da yalnız İtalya değil, onun -arka- diği zaman teshm olmıya mecbur et· madığını yazıyorlar. 
sında Almanya vardır, Almanyanın ınişlerdir. Zamanımızın Danziglileı i, Alman matbuatının bu lı ücuınile 
bu vaziyeti, tngilterenin Akdenizde cetleri nasıl ,Polonya kralının top!a- Försterin söylediği nutkun ayni gü. 
İtalyayı kazanmak hulyalarm.ı ni- rından korkmadılarsa, bugün ele ne tesadüfü de hayli manidar sayı· 
hayet vermiştir. Rydz Smigiy'nin toplarından korku. lıyor. 

Onun içindir ki, Akdeniz sulh ve ları yoktur. Halilaks, Polonya Sefirini 
emniyetinin hakiki düşmanı İtalya- 3 - 19ı9 da Danzig halkının müt- kabul etti 
dan ziyade Almanyadır. İtalyan te~it ve mükerrer protestolaru~a İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha-
matbuatının bütün neşriyatında, bü- ragm~n ana ~atandan kopar•ldı. Mı~- lifaks, bugün Polonya Büyük Elcisi
tün tahrik ve tehditlerinde daima lE·t~e~ın ke~dı mukadderatına kendı. ni kabul etmistir. Bu mülakatta bey-
Almanyanın parmagvını aramak la- lerınm sahıp olması hakkında Vilso-ı nelm'l l : t . p l 

d .. t .. d ·ı · d'l ı e vazıye ve o onyanın ni-
zımdır. Hatta İtalyada yapılan ma- ~u~ on k~r ~~ensıp~ de ı an e 1 en yetleri üzerinde görüşülmüştür. Ha-
nevralan bile Almanlar idare et- a

4 
ayaB arifat' ınka at k~ 1

• d lifaks. tatiline devam etmek rızere 
mektedir. Maksat İtalyan ordu ve - u ıra 1 a ıp e en sene- k y . . ı D · · h . dd. yarın te rar orkshere e dônecek-
donanmasına ne dereceye kadar gii- er anzıgın er nevı ma ı zarar- t' 

1 v d ır. 
venilebileceğini anlamaktır. ara ugra ığını katiyen isbat eyle- Diğer taraftan Fransız Hariciye 

* 
•1iştir. Danzigin Almanyadan kopa. 
rılmasına sebep olan mülahaza, y~- Nazırı Bonnet'de, Polonya maslahat 

A kdenizde mihvercilerin m~n- güzarını kabul etmiştir. Mülakatın 
faati demokrasilerin hazır- ni Danzigin Almanyadan koparılma. Danzig meselesi etrafında cereyan 

]anmasına imkan vermetien gayele-. sına sebep ola mülahaza,, yani Dan. ettiği zannolunmaktadır. 
rini tahakkuk ettirmiye çalışmaktı. zigin Polonyanın denize yegane mah Havas tebliğ ediyor: 
Bunun için de adım adım ilerlemek- reç teşkil edeceği prensipinc de ria- Ecnebi kaynaktan çıkvn bir ha-
te devam ediyorlardı. İspanyayı ka· yet olunmamıştır. Danzigin hayati herde, Alman Hariciye Nazın Von 
:ııandıktan sonra Arnavutluğu işgal hakları muttarıdan çiğnenmi~tir. Ribbentr"öpun Fransız Hariciye na
ettiler. Ardından Tunus ve Mısıra Gdinya daha bugün danzige geç- zırı Bonnet'ye bir mektup göndere
rnusallat olacaklardı. Arnavutluk miştir. Ve bu Danzigin Polonyadan rek Danzig meselesinde Almanyanın 

ld d k ancak iktisadi zararlar göreceğini is- vaziyetini tasrih eyledı·g~ı· , mu·· nh rısı. 
yoluyla da Balkanları e e e ere . 
Selanigv e ve Boğazlara ineceklerdi. bat eder. Polonyanın 20 senedenberi r an Almanyayı alakadar eden şarki 

ittihaz ettiği tedbirlerle Danzig Al- A 
Bugün de hala bu hedeflerine vara- vrupa işlerine Fransanın karışma-
cak surette hazırlanmakla meşgul- manlarınm uğradığı hakaretler sa. masını istediğini bildirmektedir. 
dürler. Mısır hudutlarında tahşidat yısızdır. Salahiyettar Fransız malıafili, mez 
yapıyorlar, Balkanları kazanmıya "Almanyaya döneceğiz,, kur haberin yanlış aksettirilmiş ol. 
veya karıştırmıya çalışıyorlar. Fa- 5 - Hayatın bütün sahasında ya. duğunu beyan eylemektedir. Bir tem 
kat artık geç kalmışlardır. İngiliz ve pılan entrikalara Danzigin, halkile muzda Bonnet Alman bi.iyi.ık elçisice 
Fransız donanmaları Akdenizde kuv- ti~arede bulunmaksızın Almanyadıın şifahi bir tebliğde bulunarak Danzig 
vetlenmişlerdir. Akdeniz devletleri koparılması bize yirmi senelik pa- meselesinde Fransanın hattı hareke. 
sulh ceph;sinde birleşerek mihver- rolamız da hak verir: Almanyaya tini izah etmiştir. Biraz sonra Alman 
cilerin bu ileri hareketlerini rlur- dönmek istiyoruz. büyük elçisi de Von Ribbentrop ta
durmuşlardır. Ve sulhçü devletler 6 - Danzig halkı kurtuluş saati- rafından Danzig hakkındaki Alman 
Akdenize sahip olmuşlardır. Onun nin çalacağını, yani Almanyaya dö- noktai nazarını izah eden şifahi bir 
için mihvercilerin ne Akdenizdeki neceğini kat'iyen biliyor. notayı Bannet'e tevdi etmiştir. 
manevraları, ne Balkanlardaki tah- 7 - Aralarında çözülmez bir su- Binaenaleyh Ribbentrop ye!li ve 
rlkleri, ve ne de Tarablustaki ha- rette bağlı bulunan Danzigliler göz- şahsi bir teşebbüsü mevzuubcıhis ol
zırlıkları Akdeniz üzerinde tesir ya- lerini aşk ve tazimle Hitlere çevir. mayıp keyfiyet bir ay evveline ait 
pacak halde değildir. miş bulunuyorlar. Hitler, hiç şüphe nota teatisinden ibarettır. 

Akdeniz mihvercilerin değil, sulh yok ki, onların Almanyaya dönmek Danzig buhranını ancak 
devletlerinin olacaktır. arzularını yerine getirecek ve bu su- bir mucize halledebilir 

o \rt'tle milletlerin kendi mukadderatına 
Macar Bacvekili sahip olmaları prenseibini onlardan Vaşington, 10 (A.A.) - Polonya~ 

:S l!H9 da esirgenen bu prensipi muzaf nın Amerika Birleşik Devletleri nez-

Nazist Mebusları 

Muaheze Ediyor 
(Bası 1 incide> 

fktıbasların doğru olup olmadığını 

Alman sefirindtm sordum. Haftalar 
geçtiği halde cevap verilmemesjnden 
doğru olduğunu anladım .. , 

Nazist mebuslar, bu eserin bütün 
hükumet memurlarına verilmiş ol
masının sebebini sormu~laL·, Başve

fer kılacaktır. dindeki Büyük Elçisi Potocki, tiari-
Förstcr sözlerini şöyle bitirmiş. ciye Nezaretinde nazır muavini Su-

tir. mer Wells'i ziyaretten çıktıktan son 
"Bu vahim anda yemin ederiz ki, ra, gazetecilere şu beyanatta bulun

her ne olursa olsun müttehit kalaca- muştur. 
ğız, milli mirasın bu mukaddes par- "Danzig meselesinin Avrupada 
çasına karşı yapılacak her türlü ta. meydana cıkardığı bugünkü buhra
arruzu bütün kuvvetimizle tardede- nı, ancak bir mucize halledebilir. 
ceğiz ve şefimizin her emrini ifa eyli- Danzig ayanı serbest şehrin artık Al 
yeceğiz. man olduğunu birdenbire ilan edebi

Öni.imüzdeki sefer burada bugün- lir. Fakat bu, Polonya için de hare
kü gibi protesto için değil, Almanya. kete geçmek için bir işaret olacak
ya dönüşümüzü kutlamak için top. tır.,, 

!anacağız ve o gün yakında doğacak. 
kil Nazist propagandasına ait eser
lerin de ayni şekilde tevzi edilmekte 
olduğunu, bu eserler arasında Al- tır. 

"Almanyanın daha zi)'adP 

silahlanma•ı lazım,, nıanyadan gelenler de bulunduğunu Försterin nutku sırasında Polon-
anlatmıştır. ya aleyhinde hasmane nümayb:lt-"r 

---iO--- yapılmış ve her taraf "Yaşa Hitler,, 

lzmir ihracat Tacirleri avazeleri ile inlemiştir. 

Müşkül Vaziyette Kaldılar Alman gazetelerinin hücumu 
İzmir, 10 (TAN) - T.:ıkas işlerBe Alman matbuatı, bugün müttefi-

meşgul olacak Limited şirketin İz- kan Polonyaya karşı hücuma geç
mirde henüz şube açmama3ı yüzün- rnişlerdir. Polonya gazetelerinin Al
den İzmir ihracatçıları fena vaziyet- manyaya karşı takındığı lisana işa. 
te kalmışlar. Hariçten gelen teklifle- ı ret ederek, bu tehdidin yerinde ol
rt cevap veremez olmuşlardır. madığını, gerek kültür, gerek mad-

Berlin, 10 (Hususi) - General 
Von Brauchitsch, bugün, Dussel
dorf'ta bir silah fabrikası amelesi ö
nünde nutuk söylemiş, bundan böy
le imal ettikleri ~;!ahların ne dere
ce müessir olduğunu görmeleri için 
bir kısım amelenin manevralara ve 
ekzersizlere davet olunacağını an
lattıktan sonra "Almanyanın teh
ditlerle dünyayı korkutmıya ihtiya
cı yoktur. Fakat. kendisinin korku
tulmasına da mlisaade etmiyecek
tir ... demiştir. 

bu suretle istedikleri yiyecekleri a- him kuvvetleri Trakyada olduğu \ı;in tinı bilenler. yani bütün dünya için 
labilmişlerdı'r bu haberler, anca'' gülünüp geçilen, · manevravı orada yapıyoruz. Mal:lrn "' 

Geminin kumanya, sn ve kömiir dur ki. Edirne yakın tarihlere kadar üzerinde durulmıya bile değeri ol-
ihtiyacı da tamamlanmıştır. Kadın. büyük bir askeri sehirdi. Sonrq acı- mıyan boş şeylerdir. Bizim dış siya-
coluk çocuk 600 den fazla yolcunun setimizdeki prensipimiz mallımdur., , , kerden tecrit edildi ve nihayet kom-
feryatları geminin sahi!den uzakta sularımızla iyi dostluk neticesi tek- · "Bu tahşidat kime müteveccihtir? 
olmasına rag~ men kor<l b Bulgarı·stana mı1. H·ayır. Tu"rkı·ye, on oyunca rar bu sehir ask~re kavustu ve nnr- -
yayılmakta, şehrin iç kısımlarından mal halini ald. İşte bu tarihi sehre BulgaristanJa da bütün kom~ularile 
bile duyulmaktadır. ve bütün aevletlerle olduğu gibi dai

ait güzel hatıralar dolavısiv1e bu se-
Hadise İzmirde güni.in mevzuu ol. ma en iyi münasebetleri idame ettir-

ne manevrR sahasl EdirneY,.e yakın 
muştur. 1 . 'h d'ld' mek arzusunda ve kararındadır. 

Y h d·ı k d" o arak ıntı ap e ı ı. a u ı er aya treyorlar ı Peki öyle ise. bu tahşidat şayia-
1 . 10 (T M h b . . d Manevramızm esaı:ı maksadı, or- sının esası yok mu? Kara ve heye-
zmır, an u a ınn en) dunun talim ve terbivesini tekem-

Emniyet m"d" ·· k't p canlı haberler işaasından zevk veya 
. u uru gece geç va 

1 
a- mül ettirmek. kumandanları ve ihti- menfaat duyanlar, her sene oldugru 

rıta vapurundaki Yahudilerin eleba-
1 d b . yat subavlan vetiştirmektir. Ordu- gı'bı' bu sene de Trakyada 15 agwustos. 

şı arın an ır heyeti nezdinc davet 
muzun kumandan ve subav tayin ve t 21 ~ t k d ı k • eJerek kendilerile etraflı suretle gö- an agus osa a ar yapı aca oıan 
terfileri ~O Ai?'ustos Zafer Bayrrımm b.. "k ı ·ı ·ıt·h t rüştü. Emniyet müdürü, vapurun der uyu manevra an vesı e ı ı az e -
da tehliit. edilir. KumRndan tavin- · l h ·d t h b ı · b d hal izmirden ayrılması için kendile- mış er ve ta şı a a er erı un an 
leri de Yüksek Askeri Sura tar;.ıfın- k ı t rini iknaa çalıştı. Fakat Yahudilerin çı arı mış ır. 
dan yapılır. Bunun icin Şura h<>la- H lb k' b.l · 1 h t b 'l mümessilleri limandan &yrılmıyacak a u ı ı mıyor ar ve ya u ı · 
rı manevra harekat sahasında bulu- d'kl · h ld h · ı ı k' larmı ısrarla söylediler \'e gemide l erı a e ma sus sal\: ıyor ar t, 
narak kuma ndan namzetlninin hare b ı b ' k b. t yatıp kalkmak şartile limanda kalına~ u manevra ara ır ço ecne ı a aşe-

larını istediler. katını takio ederler. Manevraları militerleri meyanında Bulgaristan a-
Haylaya çıkan 291 YahucJıi müteakıp Sura azası içtima edPrek taşemiliteri de dünyada sulh ve em-

tevkil edildi kumandanların intihap ve tayiıılpri niyet unsuru olarak vazifesini dai ma 
işini ikmal ederler. Buna göre Yük- hakkile başaran ve başaracak olan 

Kudüs. 10 (A.A) - Polis. bu sa. k A se Askerı Sura, manevraların hi- Türk ordusunun manevralarında ha-
bah, geceleyin gizlice Hayfa körfe
zine çıkmıya teşebbüs eden 297 Ya
hudi mülteciyi tevkif e~m\ştir. Bu 
Yahudiler, meçhul bir vapurdan in
dirilen beş tahlisiye kayığı ile l''ilis
tin sahillerine yanaşmı~lardır. Mül
teci Yahudilerin üzerinde yalnız hi
rer mayo vardır. Polis, bu kalabalık 
yiızücü kafilesinden şü.pheıenerck 

mültecileri karaya ayak basar bas-
maz yakalamıstır. Mülteciler. Hav. . . 
fada tevkif edilmiş bulunmaktadır. 

Askeri Heyetler 
Moskova·ıa Gidiyorlar 

Londra, 10 (A. A.) - İngiliz ve 
Fransız askeri heyetlerini hamil bu. 
lunan "City of Ekter,, vapuru, dün 
gece Leningrada gelmiştir. 

Heyet azası, Astoria oteline mi. 
safir edilmiştir. Bu gece saat yarım
da trenle Moskovaya hareket etmiş. 
lerdir. 

Star gazetesi, İngiliz • Fransız -
Rus müzakerelerinin parlamento. 
nun içtimaa daveti tarihinden evvel 
bir itilafa müncer olması halinde 
Chamberlainin bu hususu şahsen bil 
dirmek üzere avam kamarasını içti. 
maa davet edceğini yazmaktadır. 

Ziraat Vekili, Tetkikler 
için Boruya Gidiyor 

Ankara, 10 (TAN) - Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen, yarın refaka
tinde Orman umum müdürü, Orman 
işletme müdürü ve hususi kalem mü
dürü olduğu halde Boluya gitmek 
üzere Zonguldak trenile Karabüke 
hareket edecektir. Ziraat \Tekili, Bo
luda orman işleri hakkında tetkikler
de bulunacaktır. 

Panama Kanahnda Yeni 
Setler Yapıhyor 

Nevyork, 10 (A. A.) ' - Nevyork 
Times gazetesinin Cristobaldan öğ. 

rendiğine göre mezkur şehre muva. 
salat etmiş olan harbiye nazın Wo
odring, Panama kanalı için yeni sed
ler ve Rio ile Hata arasında askeri 
bir yol inşa edileceğini beyan etmiş
tir. 

Yeni sedler bilhassa kanalın mü
dafaası bakımından Sevkulceyşi bir 
ehemmiveti haiz olacaktır. 

tam bulacağı 25 Ağustos ile tayin }is zır bulunacak ve bütün vaziyeti ta
tesinin cıkacağı 30 Ai!ustos tarihle- kip etmek fırsatını elde edecektir. 
ri arasındaki günlerde toplanarak- Hiç Trakyada askert bir harekete gL 
tır. ,1 rişilecek olsa Bu)garistanın salahiyet 

Tertip edilen mesele - sahibi. ahvaJe vakıf bır mümessili 
seneki Trakya manevra1ar1 

için tertip olunan m-eıe, mefruz 
şıınal ve Garp müttefik ordularına 
karşı kırmızı ordunun harekatıdır. 

Trakyaya t aarruz eden Şimal ve 
Garo müttefik orduları bu suretle 
Kırklareli ve Edirne mmtakalarında 
kırmızı ordu ile karşılaşacaklardır. 

Manevraları müteakıp yapılması 

mutat olan büyük resmi ge<;itler bu 
sene iki yerde olacaktır. 25 Ağustoc; 
ta öğleden evvel Edirne. öğleden son 
ra da Kırklarelinde resimgecit y::lpl
lacaktır. Kırklareli müstahkem ,bir 
mevki olmak itibarivle oraya ecne
hilerin girmeleri ka~unen yas~ktrr. 
Bu itibarla ecnebi ataşemiliterler, 
yalnız Edirnede yapılacak olan res
mi gecide davet edilmişlerdir. Bun
lar, Edirne civarındaki manevranın 
son günlerinde de bulunmuş olacak

lardır. 

Harekat programı 
Manevraların harekat programı 

şu suretle tesbit olunmuştur: 

15 Ağu!-ltos: Manevranın birinci 

Dlll. i:li.:flt ua T ~" ~-aaJ..& ....... ±~tr_. - -- -....... 

davet, bu şayiayı en beliğ ve en açık 
bir surette yalanlamıya kafidir. 

Tekrar edelim: Ti.irk ordusunun 
manevraları tamamile her sene ay ni 
ayda ve hemen ayni tariht:! y~pı l an 
Peryodik manevralar ve denemeler
dir.,, 

Bugün saat 9 dan 10 a kadar Zcy
tinburnunda top atışları yapılacağın

dan küçük, büyük bütün merakimin 
dikkatli hareket etmeleri dün ala
kadarlara tamim edilmiştir. 

İngilterede 
Hava Harbi 
Manevrası 

=--o--: 
ikinci Günkü Harekata 

Ait Resmi Malumat 
günüdür. Henüz muharebe başlama- Londra, 10 (A.A.) - Bugün, Ce-
mıştır. nubi İngilteredc bir kaç bin tayya· 

16 A;?ustos: Manevra muharebe-ı ttenin iştirakiyle yapılmakta ola n 
leri başlıyacak ve Kırklareli mınta- "Hava harbi., nin ikinci günü, "dü~ 
kasında bulunan kıtaların karıı;hl;:-, rnan,, tayyareleri, yüzlerce muhare· 
lı muharebeleri cereyan edecektir. ,, be .. tayyaresini, balon barajlaiını v.e 

17 Ağustos: Edimenin Şimali Şar- muşahede gruplarını harekete getı-
klsinde bir kolordunun taarruzu. ren müdafaa hattını geçmeğe teşı::b· 

18 - 19 Auğ'stos: Edirne Şarkın- büs etmişler ve bazı tayyareler, fena 
rüiyet şeraiti sebebiyle Manş sahil
lerine yakın bazı noktalarda müda
faa şebekesini geçmeğe muvaffak ol 
muşlardır. Fakat bunlar da İnP,iliz 
arazısı üzerinde müdafaa tayyare 
grupları tarafından karşılanarak ge 
riye dönmeğe mecbur edilmiştir. Bu 

daki kıta]arın karşılıklı muharE>besi. 

20 - 21 Ağustos: Edirne Simali 
Sarkisi ile Kırklareli mıntakasında 

takviyeli iki kolordunun karşılıklı 

muharebe ve harekatı. 

22 - 23 Ağustos: İstirahat. 

24 Ağustos: Genel Kurmay Bas- tayyarelerin bir kısmı da bu esnada 
kanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Bi- "düsürülmüş,. tür. 
rinci Ordu Müfettisi Orgeneral Fah- Bu gece. Londrada bütün ıstkla· 
rettin Altay tarafından rnanevrala- rın da söndürülmesi, "düşman .. ın 

rın tenk}.\i. .. w . 1 İngilterenin hayati merkezlerini tay 
25 Agustos: Ogleden evvel F.dır- yare hücumları ile imha edebilme

ne, öğleden sonra da Kırklarelinde sinin tamamiyle (:;o\~üne ~ececektir. 
merasim gecisi. Ayni gün Edirne zi- "Muhasamat,. varın ak<:am saat 
raat bahçesinde manevra komutanı 19 a kadar devam edecektir. 
tarafından komutanlar, ecnebi ata- Şimdiye kadar yalnız iki vnhim 
şemiliterler ve matbuat mümessil- kaza vukua geldiği teyit olunm:>~
lerine bir öğle ziyafeti veri1ecektr. tadır. bir bombardıman tayvar~o;i 

lf.. York civarında sukut etmis ve m ii· 
T ah•idat yalanları karşısında rettebatı olan dört kişi ölmü~tiir. Tacirler bu vaziyet karşısında dıln di kuvvet bakımından ktiçük ve za

Ticarct Vekaletine müracaat etmiş. yıf bir milletin kendisinden yüksek 
lerdir. bir millete karşı böyle bir lisan kul. General, Hitlerin hiç bir zaman 

Alman milletinin hayatı ile oyna
madığını, fakat bir gün milletten 
son ve en büyük fedakarlığı Mcr
se, o zaman bunun milletin hayatı 
için önüne geçilmez bir zaruret ol
duğuna emin olmak lazım geldiğini 
söylemiştir. 

Ankara, 1 O (TAN) - Bugünkü Başka bir "düşman.. tayyaı>esi de 
"Ulus,, refikimiz "Trakya.da tahşi- beş kişilik mürettebatı ile kavmlır. 



11 • 8 - 939 

levazım Amirliği Satınalma . Komisyonundan: 

On bin çift Tire çorap alınacaktır. Açık eksiltmesi 18 - 8 - 939 cuma 
günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradır. Şartname ve nü. 
munesi Ko.da görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko.na gelmeleri. (106) (2806) 

* * 2416 çift eski fotin satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 18 - 8 • 939 
cuma günü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 241 lira 60 kuruş kati teminatı 36 lira 24 ku. 

1 
ruştur. Fotinler Davutpaşada ölçme alayında görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri (128) 16150) 

* * Davutpa§a fırıqının elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 17 -
B - 9a9 perşmbe günü saat 15 de Tophanede Amirlik satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Keşif bedeli 990 lira kat'i teminatı 148 buçuk liradır. Keşfi 
Ko. da görülür. İsteklilerin elektrik mühendisi ve ikinci sınıf elektrik eh 
liyetnamesini haiz olması ve ihaleden sekiz gün evvel tarihli olmak üzere 
elektri'k işleri umum müdürlüğünden bir ehliyet vesikası alması şart 
olduğundan belli saatte Ko. na gelmeleri (125) (6147) 

* * İslahiye ve Maraştaki kıtaatın 881,275 kilo yulafı ka),'alı zarfla ek .. 
siltmesinde teklif edilen 4 kuruş 61 santim fiat pahalı gerülmüş oldu
ğundan pazarlığa bırakılmıştır. Tahmin bedeli 42,501 lira 20 kuruş ilk 
teminatı 3187 lira 59 kuruştur. İlk pazarlık 16 _ 8 • 939 çarşamba günü 
saat 15 de İslahiyede Tuğay satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

(6145) (250) 

* * Tekirdağ Topçll alayına ait 635 ton yulafın bedeli 25,400 lira ilk te. 
minatı 1905 lira olup kapalı zarfla münakasaya konulmuş ve ihale gü. 
nü olarak tesbit edilen 26 - 7 - 939 çarşamba gtinü saat 10 da talip çık
madığından ilan tarihinden itibaren 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 
hükmÜl'l.e tevfikan tatil günleri hariç olmak üzere her gün saat onda Te. 
kirdağ Tümen satmalma komisvonunda pazarlıkla satınalınacağı 

(249) (6146, 

Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 95.000 kilo sığır etinin veya keçi eti 
veya koyun eti komutanlıkça panalı görüldüğünden 23 • 8 - 939 pazar. 
tesi günü saat 11 de pazarlıkla münakasası yapılacaktır. Alınacak sığır 
eti veya koyun eti veya keçi etlerinin hangisine teklif edilen fiat en a
şağı olursa ihale kanununa göre ona göre yapılacr.ktır. Sığıretinin muham. 
men bedeli 20,900 lira, keçi etinin 22,800 lira, koyun etinin 28,500 li
radır. İlk teminatları sığır etinin 15 67 lira 50 kuruş, keçi etinin 1710 
lira, koyun etinin 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ci.i madde
lerindeki belgelerle birlikte saat 10 a kadar teklif mektuplarını Siirt. 
te Tüm. satın alına komisyonuna vermeleri. "5802,, 

* * 
İzmir müstahkem mevki birlikleri için 1350 tım buğday öğütmesi kapalı 

zarf usulile eksiltmeve konulmustur. İhalesi 18 - 8 - 939 cuma günü 
saat 16 da kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutan 27,000 lira ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. İstekliler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

"5803 .. 

* * Muğla ve Marmaris, Milas, Küllük, Bodrum garnizonları ihtiyacı o. 
lan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulafa talip çıkmadığından pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 21 - Ağustos • 939 pazartesi günü 
başlıyacaktır. Arpanın tutarı 19250 lira, kati teminatı 2888 lira, yula
fın tutarı 20125 lira, ve kati teminatı 3018 liradır. Şartnameler Ko.da
dır. Kanuni vesaiki olan istekliler Muğlada komutanlık satınalıpa Ko.na 
müracaatlar' "230,, "5971,, 

k * 422,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 22-G.!)39 
Salı günü saat 16 da Niğdede tüm satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 53,805 lira, ilk teminatı 4035 liradır. İsteklilerin bel
li gün ve saatten bir saat evvelin'il kadar ilk teminat ve teklif mektup-
larını iğdede Komisyona vermeleri. "5970,, 

* * . 
Aşağıda miktar, muhaınmen bedel ve muvakkat teminatları yazılı 

benzin ve yağlar kapalı zarila eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 28 3/ 
939 pazar tesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Çanakkalede müs· 
tahkem mevki satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklil~:hı 2·190 
sayılı kanunrla yazılı belgele:rıe ve 939 senesi ticaret vesikaları ve mu~ 
vakkat teminatları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel iç ve dış 
zarflar mühürlü olduğu haltle komisyona makbuz mukabili t~slim et
meleri fenni evsafları Ankara, Jstanbul ve İzmir levazım amirlikleri 
satınalma komisyonlanr.da ve Çanakkalede müstahkem mevki satı
nalma Komisyonunda görülebilir. 

Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmedir 
Cinsi Kilo Tahmin be- Tutarı 

Benzin 
Vakum yağı 
Valvalin 

200,000 
20,000 

5.000 

deli Kuruş 

23 
3;) 

35 

Lira 

46.000 
( 7,000 
( 1,750 

8,750 

(232) 
Teminatı 

Lir a Ku 

3450 

656 

(6039) 
Saati 

11 do 

17 de 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 30 • VI • 939 tari

hinden 30 - VI,- 940 tarihine kadar bir sene zarfında birikeceği tah
min olunan 350 ton kaat ve karton kırpıntıları kapalı zarf usulile sa. 
tılacaktır. 

II - Muhammen bedeli (7000) lira 7o 15 muvakkat teminatı 1050 
liradır .. 

III - Arttırma 21 - VIII - 939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta le
vazını ve mübayaat şubesindeki alım satım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Nümune ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasıza
lınabilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte % 15 gü. 
venme P!irasile birlikte mez]sur komisyona gelmeleri. "5965" 
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'ı TORK TİCARET BANKASI A. s. 
Sahlık Otomobil 

938 Ford modeli Avrupa karose
rili: Fabrika ve müesseselere 
REKLAM ve mal taşımak için 
elverişli ve çok az kullanılmış 
bir otomobil acele satılıktır. 
Müracaat: Marpuççular Büyük 
Abud Efendi han numara 4 

TESİS T ARiHi 1919 ı KAYIP - Sıhhiye vekaletinin 29-
' 1. 1931 tarih ve 1. 38 numaralı ecza. 
hane ruhsatnamesini kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 

Merkezi: ANKARA 
1 

yoktur. Kastamonu eczahanesi mes
ul müdürü Cevat Danış Karadeniz. 

HER NEVİ BANKA MUAMELELERi 

1 

KAYIP - Kadıköy emniyet mü. 
dürlüğünden aldığım (66925) numa. 
ralı ikamet teskeremi kaybettim, ye. 
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

1 

Kadıköy Mühü~dar caddesi 145 nu. 
maralı İtalyan tabaasından Araksi 
Balıkçıyan. 

KAYIP - 1327 senesinde Üskü. 

Dahilde ve Hariçle Munabirleri Vardır. l dar Paşakapısı merkez .rüştiyasin~en 
aldığım şahadetnamemı kaybettım. 

Yenisini çıkaracı:lğımdan eskisinin 

Telgraf Adresi : 
1 

hükmü yoktur. Üsküdar: Bulgurlu 
Mescit 2 No. Nedim Onaran. 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
' 

KAYIP - 2286 sicil numaralı ara
bacı ehliyetnamem ile kazanç karne
mi kaybettim. Yenilerini alacağım. 

dan eskilerinin hükmü yoktur. 
İsmail İlme 

Banl<amızın ls+anbul Şubesinde tesis edilen 

il GEC·E KASASI .. 
Çok müsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat ahnmak üzere gi,elerimize müracaat olunması. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 
üzer.:• müsabaka lmlihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 
yaşı 10 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 
evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları 
alınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için 6 ay lise mezunları için azami bir se. 
ne devam edecek staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 40 -
50 lise mezunlarına 60 • 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet 
derecesile mütenasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle 
muayyen derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber 
staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara 
tekaüde tabi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı te. 
diyesine başlanır. 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) bihakkın va. 
kıf olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 

askerliğini ifa edinceye kadar tehir olunur. 
Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar • talimatnamesinde

ki şartlar dairesinde • beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devre
sinden sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönde. 
rileceklerdir. 

Müsabaka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıke. 
sir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarıbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan 
EskişP.hir, G. Antep Gireson, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kay
seri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Tokat. 
Van, Yozgat, Zonguldak, şubelerimizde orta mektep mezunlart için 
25, 2G ağustosda Lise mezunları, için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda 
başla r.acaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edile. 
bilec~k izahatnamelerde göri..ilebilir. 

İsteklilerin münakasaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğü. 
ne 24 • 8 _ 939 tar ihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (6159) 

Bursa Belediyesinden: 
Bursa b~led1yesinin 55 lira maaşı aslili veyahut 165 lira ücreti şehri. 

yeli ve en ziyade gıda] tahlilat ile meşgul olacak bir mütehassıs kimya
gerliği miinhaldfr. 

Gıdai tahli15tta mülPhassıs kimyager vesikasını ve sair evsafı kanuni. 
yeyi haiz olup ta bu kimyagerliğe talip olanların tanzim edecekle;i ter. 
cümeihal varnırnı:;ile evrakı müsbitelerinin tasdikli birer suretini bir isti. 
daya bağhyRraK dört kıt'a 4,5 - 6 eb'adında fotoğraflarile birlikte 15-
8-939 tarihin~ kadar Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilan olu. 
nur. "531)2,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliqi Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti için bastırılacak 8 kalem evrakı 
matbaanın 12 - 8 - 939 cumartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasımlanan tutarı 750 lira ve ilk teminatı da 57 liradır. 
3 - Kağıdı Vekalete ait olmak üzere basım nümuneleri komisyon-

dadır. Görülebilir. • 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci 
kattaki kom isyona gelmeleri. (6002) 

- -

lstanbul Belediyesi llCinları 
1lk Muhammen 

Teminat bedeli 

834,00 11,120.00 Dariilacze için alınacak 8 kalem erzak 
394,39 5,258,50 Köp!'üler tamiratında kullanılmak üzere alı-

nacak Kereste 
Tahmin bedelleri ıle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ay. 

rı ayrı kapalı zarf ek~iltmesine konulmuştur. İhale 28/8/939 Pazarte
si günü saat 15 de Daimj encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat 
makbn veya mektuplan ile 2-i90 numaralı kanuna göre hazırlıya~ak. 
ları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi encümene 
vermeleri. (61f>5) 

İstanbul Defterdarlağından : 
Muhammen bedeli 

Lira Krş. 

Boğaziçinde Arnavutkôy Polis karakolhanesi bahçesi 
içinde harap hane enk:a. 64 00 
Kadıkoy Caferağa mahallesinde Bahriye caddesinde Ça. 
nakkale sokağında 14 sayılı evde büfe, masa ve saire. 3 50 

Yukarıda yazıl; enkaz ve eşy::: hizasındaki muhammen bedeli üzc
~inden açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. 
Ihale 24/8/939 perşembe günü saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 pey ak
Çf'lerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte Mil
li EmUık Müdürli.iğünie müteşekkil satış komisyonuna müracı:ıatlan. 

(5979) 

lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği ağzındaki ge. 

çitte sığlık taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çı . 
kan taşların mendireğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması işi 
pazarlrkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında 
müte. ekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yevm 
ve saati mezkurda müracaatları ve şartname ve keşifnameyi görmek 
istevenlerin idare sııbesinı:> müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(6141) 

C AÇIK EKSiL TME ILANI J 
Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

20 • VIII • 1939 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Beyoğlunda 
1stiklıil caddesinde 349 numarada liseler muhasebeciliğinde toplanan o. 
kul ek!'iltme komisyonunda 2291 lira 89 kuruş ke~if bedelli Kandilli 
kız lisesiı-Ytmiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele. eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni sartna. 
meleri. Proje keşif hülasasiyle buna müteferriğ diğer evrak okulda gö. 
rülebilir. 

Muvakkat teminatı 172 lira olup eksiltmeden bir gün evveline ka
dar Lise]er muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek. 
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 1939 yılına ait Tica. 
ret vesikaları ve teminat makbuzlarile komisvona müracaatları. 

(613ı:l) 
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Şiddetli BAŞ ve DIŞ ağrılarını keser, SİNİR, ADALE, 
ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. 

ROMTIZMA, 
KIRIKLl<il, NEZLEYİ, 

BEL 
SOGUK 

ALGINLIKLARINDAN mütevellid 
icabında CJÜnde 

bütün ağrı, sızı ve sancılarını 

3 kaşe alınabilir. • • 
geçırır. 

miferrlh ve 111ldevldlr. MI· 

MAZOH ME.YVA TUZU DEYlvelARSAKLARl,llANI 
temizler, ııh•atla ıat1f bir 
yardımcısıdır. MiDE ve 

Dr. Ş'OKBO MEHMET SEKBANI 
Gureb8 hamneal cilt va zOhrevl 

haltalıklmrı eab ık hekimi 

Calalotlu, JCapalıfırın karşı11nda, 
No. 30 Her gün 4 ten 'I ye kadar IARSAILARI al11ftnH• ve yor111aL INKllAZ, ha:nmıııllli, MiDE IULANTISI ve boıulduğu11da, barsak tembelllilncle, MiDE lkllLIK ve 

ya11malanada •maiyette kullanllablllr. 
Hül" • . M 1 D E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE ACRILARI ve EKŞILIKLERINI ve YEMEKLERDEN eonra bütün 'VÜcutta 

Tal: 21114 1 

ua • biuedilen çöküntü ve ACIRLIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en müeuir muMhhibi olan MAZON Meyvatuzu alma. l ~~!~!·~~J MAZON ismine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 
~u Yıldız llnemuı kU'llSI Lek-
ler apartnnan. l'aldrl... oanaa. 

Akümüliförlü 
•v- ve otomobil i9irt gayet l uwefli 

Teıhlr vt ..... 

Galata. Kar,a1r111~ 

ltmdililinden 8 Bauer bisiklet- Marelll masa \'e 
plik detiıtiren leri komple tavan vantila-
otomatik ıra- törleri 4 - 6 ay 

mOf onlar 8 ay vadeli vade . . 

Bakla fototraf Kadın - Eı:kek ltappel yazı 
makineleri cep, kol, altın 

metal •atler makineleri 
8 87 Vade 8 ay vade 8 ay vade 

Elektrik ev Hediyelik 
Aletleri lt6mür sobalan e,yalar 

a ay vade · t - 8 87 vade 
8 ay vade 

l 
Avizeler 

6 ay vade 

Havaıazl 

ocaklan 
8 ay vade 

HORNYPHON 

radyolan 
12 ay vade 

5 • 40 M•• hra•tlll Ambupller 19 Kuruı 

O S ~.:!.!'tabii .. ~. K A R 
Galata: Bankalar cad. No. 47 Vay- ı Diler satıı yerleri: 
voda han zemin kat. Tel: 42780 
Beyazıt: Üniversite cad. No. 28 Beyotla: İstiklil cad. No. 316 
El k rik d i k Foto Spor majazası. 

e t i ares ar§lSı. BG~da: Giıliatan cad. No. 2 

/ 

Kfflkör. İskele cad. No. 33 - 2 t.iieros mapzan. 
....................... Iİlliı .......... . 

KIZllAY . __ ._. 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU Df REKTÖRLOGONDEN : 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul ıeceli ve parasızdır. O. 

kul, genç Bayanlann hutabakıcı ve ziyaretçi hemfire yetiftlrerek, 
bastalelerde ve umumi sıhhatle a likadar olan müesseselerde çah19 
malanna mahluatur. 

Tahsil müddeti üç ~r; T~" Pr-tiktir .. Dersler• ·~-~tor 
profesörler ve ıfl~ltiiDWt 4~~Q vetilii'i İstplileliıt il lli-lı 
ve sıhhatli ~~4rtr tahsili bitirmiş··~ prhtr~ Dijer fhi-
lanmızla ~'faZ!a izahat için yazı ile veya bizzat tS&İrbulda Abıa
rayda H~ Çaddestnde okul dir~lüğüne müracaaf.~ilmesL 15 

Eyltll 1939. dan 10nra - •ı edilmiiecek~ 

INGILt 

SAf!U 
Beyot lu latiklil cMI. ~ X..ı aDUNCAKlS • latan&ul, 

~-----• Tel: 40W7 

~---- l'el: 43921 ---

+..~~"i'l'li'j;l':"-ı;;:t;-;;-:~;;;-.;;;;-;;r;;vrı~~;iltif";-.tıitffı-.nrrljtall"TWml 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müclürlüğlin•11: 

MektebimJze 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü ,eraltl. 
1 - Mekt~bin tahsil müddeti lise ve yüklek sınıflı olmak üıe~ altı se.. 

nedir. Yatıt ve parasızdır. Gayesi ticaret ıemilerimbci kaptan ve ma· 
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yeti§tirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair buausab mektep 
tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek suııfına talebe alı. 
nacaktır. 

A - Lise sınıfına almacat talebelerin orta mektebi bttirmlt ve Y•l
lan on betşen küçük on dokuzdan büyük olmamalan prttır. 

B - Yü.uek sınıfa alınacak talebelerin de lile mezunu olmalan lA
zımdır. 

3 - Yazılmak için Pazartesi, Çarfamba ve Cuma IÜJÜerl mektebe mil. 
racaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlillüne karp yazacaldan lltldalarma 
apjıdaki vesikalan rapteylemeleri lbımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 

B - Ap lijıdı, 
C - Mektep phadetnamesl, veya tucUknamel1 veyahut bun1ann mu.. 

saddak suretleri, 
D - Pohsce tasdik edilmlı iyi ıı.I kaptı, 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik lmzaıarı. 
F - 6 adet kartonsuz fotoğraflan .. 9X6 eb'adında.,. 

5 - Yazılma ifi 26 Ağustos 939 Cumartesi sijnüne kadardır. Kayıt 
olanlarm 29 Ağustos 939 Pazartesi IÜJlÜ sıhhi muayeneleri içln sabah saat 
8 de mektepte bulunmalan lbımdır. 

8 - Fula tafstlAt için Ortaköyde Mektep müdürlüjüne müracaat olun
malıdır. İstanbuJdan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matbu 
mektebe duhul bılpiaden ıönderilir. Müracaat için posta pulu ıönde. 
rilmesi lhundır. "5272" 

• Aer eczanede liuluıur. 
ve 3/ 26 numaralı ruhabm haizdir. 

SAÇ EKSIRi 

KOMOJEN 
Saçları bealer, köklerini kuv. 
vetlendirir, dökülmeaini ön· 

ler, kepeklerini ıiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoi lu - latanbw ........................................ 
Yann akşam sabaha kadar. 

Büyükdere BEYAZ PARKTA 
Mısır Yıldızı 

K 1 K 1 ve Semira Muhammed 
Komedi - Danı - &arkı 

1031 aanaal Dan• blrlncllllll mDttah•lt•l•l't 

· l9iAi ..---.n:rat lltidtlrtl daDJ L6tftl DORDONCO. Gueteelllk n 
Nflrl+at lf. L. S . R•ıdldılh • n TAN M• t1'Htft 
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