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5 KURUŞ 

Sulh Lakırdtları Mihvercilerin 

Yeni Bir Manevrası Addediliyor 
Londra, 17 '(Hususi) - Bugünkü gazetelerin en belli 

oaşlı mevzuu beynelmilel meseleleri hal için yeni bir konfe
ransın toplanma ihtimalidir. Berlin gazeteleri bu ihtimali hid
det ve infial ile reddettiği halde bu beynelmilel konferansa 
dair ortalıkta dolaşan bütün haberlerin Bertin ile Romadan 
çıkmış olması hayret uyandırmakta ve mihverin yeni bir oyun 

oynadığını göstermektedir. Amerika 
meclis azasından Mister Hamilton 
Fish Osloda toplanan beynelmilel 
bir kongreye iştirak için Avrupaya 
geldiği zaman Berline de uğrıyarak 
Hariciye Nazırı Von Ribbentrop ile 
görüşmilş ve görüşme neticesinde 
otuz günlük bir mütareke ilanile 
Avrupa meselelerinin halli lüzumun
dan bahsetmiş ve bu yüzden mih. 
vercilerin bu fikirde oldukları anla
şılmıştı. Bu ve buna benzer bütün 
haberler, mihver merkezlerinden 
çıktığı halde mihver matbuatının bu 
gibi teşebbüsleri istihkar eden vazL 
yet almaları, mihvercilerin yıenir bir 
si)'asi manevra çevirmekte oldukla. 
rı hissini vermek tedir. 

1 H içbir teklif yaptlma'dı 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

t D E A L B 0 R O 
Bu kltlp barolarının it çıkarma kudretini arttırmak lıteyenler 

için kın, fekat amelf bir kitaptır. O ılze H maaraflarla çok it 
naaıl çıkarılabllece!llnl g!Sıterir. Fena ve yanlıt bOro uıullerl 

yOzOnden geri kalan, hattı zarar eden veya batan mUeaaeaeler 
aayılmıyaeak kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 

yazılmıftır. Fiyatı !SO l<r. 

Cümhurreiaimiz, Edirne fidanlığında dünkü tetkikleri •ıra•ında izahat 

SEFI N EDI RNELILERE HITABI 
Edirnenin Temiz,Kuvvetli, 
Mimur Olması Devletçe 

Milli 
Şef imiz 
Diyor ki: 

/ngiliz Hariciye Nazırı 
Lord H alilcu: 

ora h l ,.. flı."f·---- -1~! • !---! ı..:..., J 
Londra mahafilinin kanaatine gö- Eh 

bir teklif vuku bulmamıştır. Böyle 
bir teklif vuku bulur, beynel
milel bir konferans yerine, Rusya ve .. 

--~.,_...ı • ir Nokt 

"Edirneyi ziyaretimden çok 
memnunum. Güzel Edirnemizi 
ev,velkl gelişimden daha iyi ve 
ilerlemiş buldum. Bütün mem
leket Edirnen in refahı ve terak
kisi ile yakından alakadardır. 
Devlet, E dirn eyi yükseltmek i
çin hususi tedbirler aldı. Sh•il 
n askeri teşkilat ili semereler 
verdi. Gayri askerilik kaldırıl. 

dıfındıtı herJ, tarihi şehir, ken. 
d ine yaraşan tabii manzarasını 

almaya başladı. Hayatımızın 

kıymetli hatıraları Edirne ordu 
karargahında geçti. Edirncnin 
mamur, temiz, kuvvt?tli olması, 
de,ıle~in siya~etindc ehemmiyet
li bir noktadır. Edirnelilerin, 
yurdlannın yük sek değerini iyi 
takdir e tmelerini isterim. Kıy. 

metli kabulünüze teşekkür ede. 
rim.,, 

SULH 
Taarruzu 

Lehistan hariç kalmak üzere bir 
--.. { dörtler konferansının toplanması is. 

tenirse, İngiltere ile Fransa bu tek
lüi reddedecektir. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

O rtada bir takım sulll riva
yetleri dolaşıyor. Otuz 

günlük bir mütareke, ve· son
ra sulh masası. Günlerden be
ri harp ihtimallerile sinirleri 
yorulan milletlere biraz serinlik 
veren bir haber. -:--- -

Rivayetler muhtelif. Bazılarına 

göre, sulh :rivayetlerini ortaya çıka
ranlar demokrasiler, bilhassa İngiliz 
matbuatıdır. Diğer bazıfarın:ı gcire 
de bu rivayetleri ortaya atanlar to. 
taliter devletlerdir. Bize kalırsa . sulh 

planları Ciano'nun Hitlerle yaptığı 
mülakattan doğmu~tur. 

Üçüncü sayfamızda hadiselerin iç 
yüzü sütununda verilen malumattan 
oğreniyoruz ki, Alman ve İtalyan 
Hariciye Nazırlarının mülakatında 

sulh .fikrini ilk ileri süren Mussolini 
olmuştur. 

Hariciye Nazırı Lord Halifax haI-• 
.ta sonundan evvel Londraya gelecek 
ve beynelmilel siyasi vaziyeti göz
den geçirecektir. Bu arada Mister 
Chamberlain'in de Londraya gelerek 
Hariciye Nazın ile ve kabine arka
daşları ile görüşmesi muhtemeldir. 

30 günlük • iya•i mütareke 

Oslodan bildirildiğine göre, siyasi 
meseleler üzerinde İngiliz, Fransız, 
Alman ve İtalyan hariciye nazırları
nın müzakerelerde bulunmalarına 

imkan vermek üzere A vrupada otuz 
günlük bir siyasi mütareke akdini 
derpiş eden karar suretini müzakere 
eylemek üzere, parlamentolar birliği 
konferansı bugün öğleden sonra A. 
merikan senatörü Fish'in teklifi üze-
rine fevkalade bir toplantı yapmıştır. 

- - - - - (Sonu; Sa: 10 Sii; 5) 

Mısır Askeri 
Heyeti Yarın 
Şehrimizde 
Kahire, 17 (A. A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Ordu teşkilatımız ve askeri usul

lerimiz etrafında tetkikatta bulun-

Tıpkı Münih konferansından ev
velki günlerde olduğu gibi, harp teh
likesini yakın gören Mussolini yine 
araya girerek davayı sulh yoluyla 
hslletmek arzusundadır. Çünkü Mus
solini harbetmek niyetinde değildir; 
hele Danzig için İtalyan milletinin mak üzere memleketimizi ziyaret e. 
harp edeceğine kani değildir. dece~ olan Kahire topçu kumanda-

:11- · nı Tum General Hüsnü Ezzeydi Pa-

8 izce sulh planları, totaliter I şan~n ri:aset e~tiği Mısır askeri ~e
devletlerin uçurdukları bir yetı bugun Kahıreden hareket etmış. 

balondur. Bu balonu uçur~aktan tir. 
maksatları da şudur: Heyet reisi General Hüsnü Ezzeydi 

.. 

---== 

Şefi istikbal 

.Cümlıurreisimiz Çok 
Büyük. T ezalıürlerle 

Karşılandılar 
Milli Şefimiz, Öğleden Evvel Manevra Sahasım 

Gezdiler, Edirnede Tetkikler Yaptılar 

Edime, 17 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) - Ge
ceyi Babaeski istasyonunda, trende geçiren Milli Şef, bu sa
bah saat 8,40 da otomobille manevra sahasına. hareket ettiler. 
Refakatlerinde Başvekil ile Milli müdafaa ve Nafıa Vekilleri 
bulunuyorlardı . Hususi tren de biraz sonra Edirneye gitti. 

Cümhurreisimiz evvela, Suleoğlundaki umumi karargahı 
4:eşrif ettiler. Dün sabahtanberi devam eden harekatın son saf
hası hakkında manevra kumandanı Orgeneral Fahret.tin Al-

Tayyareye 
Karşı Hazır 

Bulununuz 
Hava taarruzuna karşı pasif ve ak

tif müdafaa tedbirleri tamamlandığı 

/ tayla diğer kumandanlardan i-

p ı l ı C ı k 
zahat aldılar. Bunu müteakıp o on ya ı ar' as us u man~~ra .. sah:ı~ına geçe:ek taras-
sut durbunlerıle harekatın sey-

için, İstanbul halkı bu tecı;übelerin 
dün yapılacağını tahmin ederek ak

şama kadar beklemişlerdir. Günü ve 
saati malum olmıyan tayyare hü
cumlarının bugün yapılması ihtimal 
dahilindedir. s d 150 K d · rini takip ettiler, siperlerde er

UÇU D an a ar ıerıeomuzomuzabuıunarak on
ıarıa hasbihaller yaptılar. 

Herkesin bileceı:.b · _:;slıca esaslpr 
şunlardır; Tehlike ı ... ::J. ~ .Jrilince 
evlerinde ve dükkanlarmd1 olanlar 

Almanı Tevkif Ettiler 
Silezyada Hudut Muhafızları Çarpıştdar, 

Almanya, Slovakyayı işgale Hazırlanıyor 

Büyüktezahürat arcuında hiçbir yere ayrılmıyacaklar, sokakta 
Milli Şef, saat 10.40 ta manevra bulunanlar civar sığınaklara iltica e. 

sahasından ayrıldılar. Refakatlerinde decekl rdir. Bu da bir panik halinde 
Başvekil, Milli Miidafaa Vekili ve olmıyacak, ancak hızlı adımlarla ha
Trakya Umumi Müfettişi bulunduğu r.eket edilecektir. Sığınakt;ı yer bu
halde 12,45 te Edirneye muvasalat lamıyanlar sokakların kenarlarını 

ettiler. Vali, vilayet ve belediye er- siper alarak hedef teşkil etmiyecek 
kanı ile mektepliler ve sokakları dol. bir halde gizleneceklerdir. İzdihama 

Londra, 17 (Hususi> _ Le- tiğini ve bunları en fena muam'!lcye ciuran binlerce halk. Şefi coşkun te- meydan vermemek üzere sığınaklara 
histan ile Almanya arasında ye- uğTattığıru, hatta terör yaptırmak zahürlerle karşıladılar. Edirne Kız iki yüz ellişer kişiden fazla insan a-

için köylülere silah dağıttığını, mev- Muallim mektebi ve Kız lisesi na- lınmıyacaktır. 
Almanya ve İtalya, artık son dar- Paşa hareketinden önce, Anadolu A

beyi vurmak mecburiyetindedir- jansına yaptığı beyanatta, Türkiye
ler Danzig meselesini ve onun arka- yi ziyaret etmekten duyduğu mem
sından Koridor ve diğer dünya me- nuniyeti ifade ederek demiştir ki: 
ı-elelerini halletmek zamanı gelmiş. "Bütün Mısırın candan sevip hay. 
tir. Her iki memleketin de artılt si- ran olduğu kahraman Türk askerine 
nirleri yorulmuştur. Daha fazla bek- Mısır ordusunun selamını götürüyo. 
kmiye tahammülleri kalmsmı~tır. rum. Türk ordusunun yüksek kıy
Danzig alınmalı ve efkarı umumiye metli kumandanlarile temas ve ka. 
tatmin edilmelidir. zandığı büyük zaferi siyasi dehası 

ni bir gerginlik baş göstermiş- kuf · Almanların 1000 i a-ştıklarını mına kendilerine buketler verildi. =============== 
tir. Lehistan hükumeti casus- yazıyor. , Milli Şefe kavuşmaktan mütevellit ,,,_.,...,...__.__ ...... _ _. ..... ,,, ..... ,,, ..... ,,,--ııııı_..,,,.._.__...,.._ ... _._,,, .... _._. ..... _.._,,..._ııtı-.. ..... ...-..

111111 
luk, ve bozguncu hareketler su- · Buna mukabil Varşova, tevkif o- sevinçlerini. içten gelen . coşkun.teza
çile lehli Almanlardan ve Almal) hınan Alınanların, Lehistan hudu- hüratla ifade eden Edirneliler, İnö. 
tebeasından müteaddit eşhası dundan askeri . malfunat aşırmakla nünü bütün güzerg~ta alkışladılar 
tevkif etmişse de Silezyadaki suçlu olduklarını ve bunun da ver. ve Karaağaca kadar ayni tezahüratla 
N · tl }' d . ·ı k d 1 dikleri ifadelerden de anlaşıld:ğım takip ettiler. 

Alman Davasının 

Avukatlığmı Yapan 

Bir Türk Muharriri 

Fakat totaliter devletler artık teh- ile tetviç eden Cümhurreisi Milli 
(Sonu sa: 10 ,!ü: 1 de) ·,., (Sonu Sa: 10; Sü: 4) 

azıs ~r 1 er~ 1 e a~ ~ aş arı- bildiriyor ve mevkuf Almanların İnönü, bu içten sevgiye, halkl mü. 
nı bugun tahlıye etmıştır. (150) kadar olduklarını ilave ediyor. temadiyen seliı.mlamakla mukabelede 

Alman gazeteleri, bu yüzden Le. Varşova hükumeti Nazist Alman- bulundular. 
histanın bütün Almanlara karşı en lara ait bir kaç daireyi de kapatmış Cümhurreisimiz, doğruca Karaa-
geniş ölçüde tazyik siyaseti takip et- (Sonu Sa: 10, Sil: 6 da) (Sonu.: Sa. 10, aü. 2) . 

Beşinci sayfada günün meselesi 
sütununda okumanızı tavsiye ede. 
r iz. 
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PENCEREMDEN 

Oç Gün 
Süren Harp 

Y a~an : M. Turhan TAN 

O c ıün, on üç ıün, otuı üç ıun 
tUJ'en ayaklanmalar vardır. 

Çünkü ayaklanma doditlml'I lıyan. 
lar nihayet bir f ıvorın, bir tujyan· 
dır vo ~anaıdai indifaları, nohlr tı'"° 
maları, donl'I eoekunluklan ılbi kı· 
sa hlr zaman içinde ıönmole ınah
kurndur. 

Fakat Uç lfÜn ıüren hnp, mantı. 
ta ııtmıyan bir hldlıocllr. Zira harp, 
bir milletin baıka bir millet ÜJ;eri· 
ne ıt,ım111 domektlr. Ölümü ıöıe ı. 
lacıtk vo ölmemek içhı öldürmek az. 
miyle harekete ıecıcek bir milJetJn 
liç ıünde - yenilerek - azminden 
feraıat otmeıl, miıldn mi~kln yeri. 
ne diinmeıi scır~ekten hav11lny11 ınJ. 
maz.Tarlhin nesilden netile hildyelu· 
rlni dovreUJtl ~arplerln hep yıllar. 
ca sUrmUı olmuı ve içlerinden ban· 
larının yUı 11no, otuı ıene, yedi se. 
ue devam etmesi de bu sebeptendir, 
.phlanan mitlotlertn kolay kolay ılı· 
kt\n balamamılanndandır. 

Dün ıehrima• ,.ıen Ticaret Vekili Cezmi Er,in 
Haytlarpaftl vapuruntlan Köprüye ,drıyor 

Pasif korunmada gaz yutan bir kadına hava verme 
tecrübesinden bir görüniif 

Bununla beraber tarihte yalnız 

"üç sUn,, ıUrmUı bir harp ~ardır ve 
bu harbin mıflt\p kıhramanlan 

- olbette tahrnin ettiniz - halyan. 
lardır, Bir takım Avrupa ıaıetcleri· 
nin muhtemel harbin ne kadar de
vam edebileceflnl 'tahmin yolunda 
yazdıktan bentleri okurken, i~ime 
bir gillmek ihtiyacı yayılmakta , e 
çünkü hafııarncla hep bu üs güµ sü
ren harp dola~maktadır.. Bugiin de 
bir sürü hetaplar, tahminler \'e hü
kümlerle dolu bir makale okuvor 

~ ' 
kendi kendime - yine bu üç günlük 
harbi hatırlayıp - ,Ulil)•oruın. Ni. 
bayet dayanamadım, okuyucularıma 
ela ayni ne~ell mevzuu hatırlatmak 
iıstedim. 

Dünya kurulalıdanberi vukua ge
ten harplerin en k18a ömUrlUsU, bu~ 
•akımdan da en gülilncil olan bu üç 
ıünlük harp, 1848 yılındaki i1ıtilll
lere bağlı hareketlerden•ir. O yıl 

Fransada, Almanyada, Macaristan. 
da, Avuıturyada hUyUk ayftklanma
lar vukua ı•lmltti. italyalllu da 
- 1tiU.a11a Viyanama kalıl!lklitm-
4an iıtif ade ederek - Lombardlya-
11, Venesyayı Avusturyanın elinden 

' kurtarmak istediler, bir yandan 
Babıburrların idaresi altındn buJu
aan o iki İtalyan eyaletinde i yanlar 
flkardılar, bir yandan da Sardenya 
Kralı Şarl Alber'in kumandan altın
da AvU11turya aleyhine harbe a:ir-işti
ler. halyanlann açtıiı harp, iç vazi
yetinden dolayı AVllıturyAhlar tara
fından müsamahalı surette kar!Jllan
dı, faka.t İtalyan ordularının Küsto. 
çada kepazeye çevrilmesiyle ''e sl
lihlannı bırakıp, Piyementoya ka~
malariyle nihayetlendi. Mal'lfıplar, 

Lombardya ile Venesyanın Avustur
yaya ait olduhnu - bu inhizam fiO

nunda - yeni baştan kabul etmiş
lerdi. 

Avusturya - bu muharebeden bir 
,ıl son'ra - daha karıtık bir durum
daydı. İtalyanlar ise - bir ~ok mas. 
raflara katlanarak - keııd\lerine çe
ld düzen vermi~lerdi. 

Roma ve To~kanada eUnıhuriyet 
illn etmek surot'iyle hitniyet yulun
da on ileri kademeye ,·aran Ualya. 
bölıeleri de vardır. Her tarafta 
vuarp isterb! ... ,, naraları görülü. 
yordu. 

Bütün mill~tin bit aiızdan kopar
dıiı bu yayıara ilıerine Sardenya 
Kralı Şad Alber hareketsiz kalama. 
dı, )torna ve Floransa'dan gelen fır· 
kalarla ordusunu kuvvetlendirerek, 
ve daha doğrusu italyanh~ını da, 
İtalyayı da ardına takarak Avustur
yalılar aleyhine yürüdü. İlk hedef 
Millnoydu, oradan Venedile gidile. 
eekti. Lakin büyük ve milli ordu. 
Lombardlya topraklarında h~niiz bir 
stınlUk meaafe almııken, A vuaturya 
ordusu Kral Şarl Alber'in ve ital-
7anın karımna dikildi, bir hamlede 
o sırmalı hulyalar, yaldııb Umitlerle 
tıçhi& olunmuı bulunan İtalya ordu. 
•unu tarumar etti. ltalyanlara biı 
yıl evvelkinden daha ağır şartlar 
dikte edilerek, sulh yapıldı (1849). 

İşte üç gün süren harp budur ve 

----...-----------~------

Ticaret Vekili Yarın 
lzmire Gidiyor 

P azarlıksıı Satış Kanunu Kalkmıyacak, Hakkıyle 

T a+biki imkanları Aranılıp Bulunacak 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin dün. 

Ankaradan ıehrimize gelmiştir. Ve
kilin refakatinde dış ticaret dairesi 
reis vekili Cemal Ziya, iç ticaret u
mum müdürU Cahit ve kalemi mah
suc; müdürü Fazıl bulunmaktadır. Ve. 
ki1 oğleye kadar istirahat ettikten 
sonra saat on beşte mıntaka ticaret 
müdürlüğüne giderek bir mi,iddet 

• 
meşgul olmuştur. Cezmi Erçin, saat 
dört buçukta valiyi ziyaret etmiş ve 
oradan Takas Limited şirketine gide-

.... 
rek yeni kuwlan şirketin takas mua-
meleleri hakkında malumat almıştır. 

Vekil, yarın Ege vapurile İzmire gi
decek ve beynelmlle1 fuari aqaca'k· 

tır. Fuarın •çılma füreninde Veldl 

mUhim bir nutuk söyliyccektir. Nut. .,, 
kun beynelmilel ticaretimize temas 

eden cihetleri olacaktır. Kendisinc!cn 
mı:ıllımat rica eden bir muharririmi

ze Ticaret Vekili: Bazı iktısadi tet. 

kikler için İstanbula geldığini ve bu 
giin ekonomi işlern etra!ıncla beya. 

notta bulunacağını söylemistir. İç ti-

caret umum müdürü Cahit dıohi bir 

ko~ gün §ehrlmi:r:de kalarak pazarlık
sız satış kanununun tatbikatı hak-
kında Vekaletçe tetkike lüzum görü. 

len noktalar etrafında etütler yapa
caktır. 

Pazarlıksız satış kanıınunun knl
dınlacağı doğru değildir, Ancak k ... 
nunun hakkile tatbik ı>dilebilmesi l-

çin neler yapılabileceği araştırılacak
tır. Yalnız belediye teşkiltıtmın icra
atına bıraklan bu i§in rehavetten kur 
tvrılrnası ve pa~arlıksız sat1şm gev
şediğine dair olan haleti ruhiyenin 
değiştirilmesi lazım gelmektedir. Ha
yatı ucuzlatmak için yapılmakta o
lan tetkikl~rde dahi Ticaret Vekfıle~ 
tini alakadar eden mevzular üzerin~ 
de durulmaktadır. Bilhassa gümrük 

resimleri yüksek olan maddcleı·in re
simlerini azaltmak için bu maddeler 
tesbit edilecektir. Ticaret, Ziraat ve 
İktısat Vekaletlerinin bu bakımdan 
programlarına ithal ettikleri bütün 
mevzular ve hayatı ucuzlatmak için 
yapı1an araştırmaların müsbct netice 
vereceğine itimat edilmektedir. 

Fuara gidenler 
İzmir, 17 ( A.A.) - Fuarın actlma 

gününün yakla~ması dolayısile İzmi
re ziyaretçilerin akınt başlamı5tır. 
Gelen trenler ve vapuruır ıc.nu .. n:m:: 

doludur. " 

Kartal Gebze Aras11tda 

Bir Orman Yanıyor 
Dün saat 14 te Kartal, Gebze ve 

13eykoz hudutlurının bir'eştiği yer

dc.•ki ormanlarda büyük bir yangın 

çıkmıştır. Yangın köylü ve jandar

manın bütün gayretine rağmen sön

dürülemediği gibi akşama doğru Şi

knin Ömerli nohiyesi hudutlarına 

doğru uzanmıya başlamıştır. Ateşin 

rüzgarın yardımı ile bir kaç koldan 

birden genişlemlye ve yavıış yavaş 
büyük bir felaket halini almıya baş. 
l~ciığını gören jandarma bu civardaki 
bütün köyleri se-'erber etmiş, eli o

yağı .... tutan her erkeği baltasını alıp 
ormana gitmiye mecb:.ar tutmuştur. 
Fakat bütün bu gayretler boşa git
miştir. 

Dün akşama kadar yanan orman 
miktarının on binlerce metre mu
rabbaını bulduğu tahmin edilmekte
dir. 

İlk ateşin Üçağaçlar köyü ile Göc
beyli ciftliğine ait araziden çıktığı 
anlaşılmıştır. Yangın devam etmek
tedir. 

Bir Tapu 
Sahtekarlığı 

Yusufaki isminde 

Biri Tevkif Edildi 
J3undan bir buçuk ay evvel bir ta

pu sahtekarlığı tahkilmtı yapıldığını, 
yazmıştık. 

Yeni Sabah gazet~si de bizim 
bu haberimizi tekzip c~mi~ti. Ver~ 

diğimiı haber bugün tahakkuk etmiş 
bulunmaktadır. Bu tapu s:ıhtekarhğı 
ile o.lakadar olanlardan Yusufaki Bay 
ram oğlu dün tevkif ~dilmiştir. 

Hadisenin düne kadar tesblt edilen 
suçluları şunlardır: Madam E!talya, 
Yusufaki Bayram oğlu. Baroda ka
yıtlı avµkatlardan Andre Priıni, 
mütı>lcaitJAr.dı:an Salih Sıınhi 

Sahtekarlık hadisesi şudur: 
Haralambos isminde bir zengin ev. 

vtılce variMiz olarak ölmüwtür. 
~üyük bir binanın 120 parçada 27 
hicsesi kendisine aittir. Yusufnki Bny 
rıım oğlu sahte vcso.ik tanzim eder~k 
bu hisseyi belediyeye satmış ve 1500 
lirayı da almıştır. Yine Haralambo
sun başka bir hissesini de Madara Ef
talya, kendisini Haralambosun yega. 
ne varisi gibi göstererek gayri men. 
kulü kendi adına intikal ettirmiş ve 
Yusufaki oğlu vasıtas\1e baskalarına 
satarak parasını almı§tır. 

Vekaletnameler Be:voğlu Besinci 
noterinde tanzim edilmiştir. Eftalya 
noterliğe gitmiş: 

- Ben Haralambos o~lunun 'km
yım, demiş, yalancı şahitler götiir
müş ve böylece Yusuf akl Bayram 
oğluna, avukat Andre Primiye ve Sa
lih Suphiye vekaletname vermiye 
muvaffak olmuıtur. Bundan sonra, 
bu üç vekil gayri menlmlfüt tapuda· 
ki intikal muamelesini ve satı~ işle
:rlni yapmtılardır. 

Dün polis vasıtasile yoicalana:-ı Yu
sufaki Bayram oğlu dinlendikten son 
ra, Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesine gönderilmiş, sorgusu 
yaptlmıt ve tevkif edilmiştir. Bugün 
de Madam Eftalya diğer auçlularla 
yüzleştirilecek tir. 

SUAL SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

S - Orta okul mezunuyum, Ku 
leli Askeri liıeııinc girmek istryo. 
rum. Şartlarını bildirir miıiniz? 

C - Orta okul mezunlarile, li
selerin ikinci devre sınıfları tale. 
besi imtihansız olarak kabul edilir 
ler. Yalnız girn:ıek istiyen talebenin 
miktarı fazla ise girecekleri sınıf· 
lara göre bir müsabaka imtihanı 
na tabi tutulurlar .• .. 

S - Karabük demir \'e çelik 
fabrikası Türkiyenin makine ihti
yacını temiıl edecek mi? 

S - Orta mektebi bitirmeyen 
fakat daktilo bilen ,.e her türlü 
muamelata vakıf olan bir adam 
memuriyete kabul edilir mi, edi· 
lirıe hanıi dereceye girebilir. 

C - Orta mektep mezunu bu
lunmazsa memuriyete kabul edilir 
ve on beşinci dereceye girebilir. .. 

S - AVl'\lpa kıt'aıında ne kadar 
Türk vardır? 

S - Ankaradaki gibi İstanbul. 
da da mlişterek veya ııahibi hesa
bına boş arsalara veresiye inşaat 
yapacak bir şirket veya bir te!ek
kül var mıdır? 

C - İstanbulda böyle bir şirket 
yoktur. Boş arsanız üzerinde ken. 
diniz inşaata başlar, temel kısmını 
bitirdikten sonra emlak bankasına 
müPacaat ederek inşaatı tamamla
mak üzere para istikraz edebilirsi
niz. Bunun için ipotek muamelesi 
yapmak icap etmektedir. ,,. 

C - A vrupada müslüman Türk 
olarak 7,500,000 nüfus vardll'. 
Hıristiyan Türkler, · Türk ırkına 
mensub olan Macarlar, Bulgarlar, 
Tatarlar, Gagavu:r:lar bu rakkama S - Yavuz zırhlıııı nerede yapıl. 
dahil olmadığı gibi Anadoluda ve mı,tır. kaç senedenberi bizim malı 
İstanbulun Anadolu yakasında mu mızdır? 
kim müsliiman Türkler de bu rak- C - Yavu:r: zırhlısı Almanya ta .. 

Dahiliye Vekili Dün 
Mezbahayı Gezdi 

Şehir Meclisinde Et Nakliye Fiatlarının indirilmesi 

Tetkik Edildi, Fakat imkan Görülemedi 
Şehir meclisi, dün vali ve belediye 

reisi Lut!i Kırdarın riyasetinde top
lanarak encümenlerce tetkik oluna
rak karara bağlanan iki meseleyi in
taç etmiştir. Bunlardan, eylülden i
tibaren teşkil olunacak bina ve ara. 
zi vergileri muvazzaf itiraz komis
yonları azalarına verilecek maaş kar 
şılığı ve tesis masrafı olarak bütcc de 
23.480 liralık münakale yapılmıı~ına 
dair olan encümen teklifi aynen ka
bul edilmiştir. Bundan sonra d:ı yine 
eyhildcn itibaren belediye teşkilatı 

nın yanı başında bulunan semtler l .. 
r;ln ayni tarifenin tatbik edilmesin~ 
den şikAyet etmişlerdir. 

Yine encümen tarafından verilen 
izahattan, şehrin her semti için tek 
bir tarifenin tatbikt iktısadi bir ıa· 
ruretten doğduğu, aksi takdirde muh 
telif semtler arasında blr fiyat far. 
kının tahaddüs edeceği anlaşılmış, 

bunun üzerine tari!e aynen kabul e
dilmiştir. 

Tarifeye n'~aran koyun v~ keçt 
nakllyatından ~:i sı~ır ve manda-

- -mıkliyatı tarifesi ve bu taı;i- s!ğır ve mandu<lan 168, süt kuzu-
fenin tatbiki dolayısile tem\n edile- sundan 10,ot ~u~usundan 15, ~f'1a ve 
cek olan 128 bin liralık varidatın malaktan 50,'"E>unların 40 löıo ~az
bütçcdc ait olduğu fasla ilavesi, \'C lasından 75, domuzun biittiminden 
bu işin yapılabilmesi için yine bir GO kuruj nakliye alınacaktır. 

miktar mnsrnfın da bütcedc gösteril. * 
mesi hakkındaki teklif müzakere e- Belediye, eylu1den itiharcn kendi-
dilerek kabul edilmiştir. sine geçecek olan İstanhul et 11akli-

T e k 1 1 f ı n m ü z a k e r e s f yatını yapmak için henüz teşkilatını 
ııırasında vali tarafından f1.kirlerinl I bitiremediğinden bu teşkilatı yapın
bcyan etmeleri lsteniıen bazı aza. nnk cıya kadar et nakliyatını hususi bir 
liynt tarifesinin yüksekliğinden ve müesseseye yapt1rmağı d Li~ünınekte
bunu hayat pahalılığı Uıerına yapa- dir. Belediyenin bu ta9avvurunu ha. 
c:-ığı tesirden şiklyet etml~lerdlr. Du her alan Kasaplar şirketi belediyeye 
şikfıyetlere cevap veren iktısat encü- müracaat ederek senevi 60 bin liralık 
meni reisi ile Vali ve belediye reisi bir varidat mukabilinde bu naklfya~ 
hususi bir müessese olan Kacıaplıır tın kendisine verllmesinl talep etmit 
şirketinin şimdiye kadar•atbik et. se de belediye bu talebi reddetmiş.. 
mekte olduğu tarifenin muvakkat ol- tir. Zira et nakliyatı senevi 180-200 
mak üzere aynen knbul edildiğini. be bin liralık bir hasılat temin etml:ik· 
lediye bu tec;kilat için lüzumu kadar tcdir. Belediye et nakliyat1111, tcşlcl
kamyon ve deniz motörti tedarik et. lt\tını ikmal edlnciye kadar kendlsi
miye mecbur olduğunu, binaenaleyh ne senevi yüz bin lira temettü temin 
s6nelik varidatı 180, 200 bin liraya edecek bir milesseseye vcrınlvl.? fıma
buliğ olan nakliyat parasının birinci dedir. 
sene tamamen, ikinci ve üçüncü se
nelerde ise kısmen bu malzemenin 
tedarikine sarfedilmesi icap ettiğini 
söylemişlerdir. 

Bu izahattan sonra diğer bir kısım 
aza da tarifede bir nisbet gözetilme
diğinden, Kadıköy, Üsküdnr ve Bo
ğazlar gibi uzak semtlerle mezbaha-

CEVAP 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak. diln 
vali ve belediye reisi L(ıtfi Kırdarla 
birlikte Karaağaç mezbahasına si· 
derek müessesenin muhtelif dairele
rini gezmiş ve mezbaha mUdüründen 
müessesenin teşkilatı masraf ve va
ridatı hakkında uzun izahat almıt-

tır 

T A K Y 1 M ve HAVA 

18 Ajustos 1939 
CUMA 

8 inci llY 

Arabi: 1358 
Re<:ep: 3 

Gün: 31 

Gunes: ~.13 - ö~ıe: 
İkindi: 16.07 - Akşam: 

Yatsı: 20.ııs - lm•ak: 

Hızır; 105 

Rumt: 1355 
Ağustos: !5 

12.18 
\9.06 
3.20 

- Hava Vaziyeti -
Ycşilköy meteoroloji istasyonundnn alı

nan 'malı1mata göre, hava yurdun Egenin 
cenup kısmı ile cenubi Anadolunun garp 
kısımları ve cenubu §ark! Anadoluda a<:ık, 
Trakya, Kocaeli ile Karadeniz kıyılıll'l 
Qôijıelerlnde cok bulutlu ve mevzii yatışlı, 
dl{ler yerlerde ,kısmen bulutlu geçmiş, 
rUzgfırlar Trakya ve Ege bölge inde ~ima
li, diler bölgelerde garbi istikametten orta 
kuvvette eıımlştlr. 

• tarihte koca bir yd çırpınılarak ha· 
sırlanmış, fak1tt üç gün içinde niha
yete erdirilmi~ ba,ka bir harp yok. 
tur. İtalyanlar, i te bu )'eıane nümu. 
aeyl çift yapmak istemiş olacaklar 
ki dünyanın en kudretli. en cesur, 
e~ ka,·gacı milletleriyle b<!Y ölçüş. 

C - Kısmen edecektir. Fakat 
bir fabrikanın bütün makineleri 
imal etmesine imkan olmadığına 
g8re bir kısnn makinelerin imali 
için ileride başka fabrikalar aç
mak da icap edecektir. 

dile 1911 senesinde deniıe indiril

miştir. Almanyanın Akdeniz kru. 

vazör filosu Amiral gemisi idi ve 

o zamanın harp gemilerinin en sür

atlisi, en mükemmeli idi. Cihan har 

bi arif esinde Ak denizde İngiliz do
nanması ile çarpıştı, yanında bizim 

"Midilli,, adını koyduğumuz Bres .. 

lav kruvazörü vardı. İkiıl de Ça

nakkaleye iltica ettiler, o zaman 

Bahriye Nazırı olan merhum Ce

mal Paşanın müsaadesile her iki 

kruvazörün İstanbul limanına iel

melerine müsaade edildi. Bilahare 

her iki gemiyi de Osmanlı hUku. 
metl Almanyadan satın aldı. Ya
vuz bugün de harp kıymeti çok 
yüksek olan bir deniz ıilahıdır. kama dahil değildir. rafından inşa edilmiş ve Goben ar ------------...... ----~---------------------------------------· 

Diln İııtanbulda hava cnk bulutlu geç
mlı, rür.ıar flm!lli ~arkidfln saniyede 5-7 
metre luzla esmiştir. S;ıat 14 do havP ta1-
yi~ı 1009.1 milibar idi. S{ıhunct en ylik ek 
29.9 ve en dUsUk 18.8 santigrat olarıık 
kaydednmtıtır. 

e yelteniyorlar. 
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UGüNI 
ihverin Yeni 
anevraları 

Y •zan: Ômer Rıza DOGRU L 

B ir kaç ıündür birbirini tutmı. 
yan §ayialar mütemadiyen ya· 

Yılıyor ve bu şayialara dayanan tah. 
ıninler \'e müta1ealar zihinleri karı~
tırıyor. Bu şayialara sebebiyet \'eren 
hadise, İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano ile Almanya Hariciye Nazırı 
Von Ribbentrop görüşmeleri, daha 
sonra iki nazırın Her Hitler tara
fından kabul olunmaları, ve fakat 
bütün bu mülakatlar hakkında bey. 
lik tabirlerle dolu bir resmi tebliğ 
hile ne§redilmemeaidir. Mülakatlar· 
da konuşulan ve b~r karar verilmiş. 
ıe, verilen kararların gizli tutulma· 
ıı yüzünden yapılan tahmin ve mu· 
taleaların da birbirine aykın düşme
ıi çok tabiiydi. Fakat mihvercilerin 
bu mUlikatlar dolayısile tekrarla
dıkları bir tek söz \•ar ki, onu bir 
fifre miftahı gibi kullanmak müm· 
lı:ündür. Bu söz, iki mih\'er de,·leti 
arasında tam fikir mutabakati hasıl 
olduğu ve aradaki tesanüdün kuvvet 
bulduğudur. 

Bu sözün en açık manası, İtalya
nın, Almanya peşinden sürüklenme· 
lfe raz.ı olması ve onun girişeceği 
her macerada, onun yanında yer al. 
masıdır. 

Fakat yine ayni sözden anlaşılan 
bir nokta da, mihvercilerin harp ma
cerasına ahlmıya karar \•erenıedik. 
leridir. Çünkü buna karar nrmiş 
olsa1ardı, daha başka lisan kullan
mak lüzumunu hissederler ve arala
rındaki tesanütten ve bu tesanüdü 
ilin etmenin son bir ihtar teşkil et. 
tiğinden değil, daha başka bir şey
den bahsederler \'e bu ihtar ısözünil 
Danziı meselesini sulhen halletmek 
;,ayialan, mutavassıt aramak şayia. 
ları değil, yeni emrivakiler takip et
mesi lizım ıelirdi. 

Hakikat ıudur ki mihverciler, te
r•viJ,.,. Jr.11ı:_c1 . lt"t1P11l0Tt .... , .. ,,. "1İiria ... 
zaa ccphesının, yenı bır teca\•uze 
meydan vermiyec:ek derecede kuv
~enendiğini anlamış bulunuyorlar. 
Hatta hu cephe, teca\'üze meydan 
vermiyecek derecede ku\•,•ellenmek. 
le kalmamış, tecavüzü ezecek ve te
cavüze belbağlıyanlann aklını başına 
getirerek on1ara sulhü kabul ettire
cek bir ''Hiyete ıelmişlerdir. Bun. 
dan böyle tecavüz cephesinin kuv
\'eti, daima geride kalacak ve ~ulh 
cephesinin kuvveti daima üstiin ge. 
lecektir. ' 

Tecnilz cephesi, bütün bunları 
iyiden iyiye anladığı için, tasladığı 
yiğitlikten zerre kadar fedakarlıkta 
da bulunmadan yeni bir manevra 
çevirmeğe ba~lamış \'e neticede or· 
tahğı, birbirini tutmıyan şayialar 
kaplamıştır. 

Şayialar birbirini tutmadığı için, 
mihnrcilerin beynelmilel bir kon
feransa, hatta yeniden bir dörtler 
konferansına zemin haı:ırlayıp hazır. 
lamadıkları belli değildir. Yeni hir 
b!ynelmilel konferansa ait bütiin 
haberler Bertin ile Komadan ~ıktığı 
halde, Alman a:azeteleri bütün hu 
şayiaları istihkar ile reddetmekten 
çekinmiyorlar. Çünkü efkarı umu
miyeye yılmış ve korkmu~ ~ibi ıö. 
rünmemek icap ediyor. 

Bu yeni mane\•ranın arkasından 

yeni bir Miinih teklifi çıkar ve sulh 
cephesi buna kanarsa, o zaman 
''Tecrübe olunanı, tecrübe rdenlt-
rin,, vaziyetine düşülmüş olur. 

Tecrübe olunanı, tecrübe edenle
rin akıbeti ise, nedamettrn başka 
bir §ey olamaz. NP.daml't ise. para 
etmiyen bir şey değil, rok pahalıya 
mal olan bir faciadır. 

Onun için demokrasilerin \"e sulh 
cephesinin "Yeni bir Münih,, dala. 
vere inden çekinmeleri icap eder. 

Macarlar Bir Rumen 

Muhafızını Öldürdüler 
Londra, 17 (Hususi) - Bugün 

Bükreşte neşrolunan resmi bir teb
liğe göre Romanya - Macaristan hu
dudu üzerinde Macarlar, bir Rumen 
hudut muhafızını öldürmüşlerdir. 

---o,---
Askerf Konuımalar 

Moskova, 17 (A.A.) - İngiliz, 
FY:ansız ve Sovyet askeri heyetleri, 
bugün saat 11 den 14 e kadar mü
lakerede bulunmuşlardır. 

Turizm işine 
Ne Zaman 
Başhyacağız? 

Yazan: B. FELEK 

UT ürk iye bir seyahat memleketi· 
dir!,, diyenler gerıı;i memle

ketin tabii ser\'etleri, turistik yerleri 
\ ' C tarihi abideleri tekzip etmiyor a. 
ma, bizim tarafımızdan da bu husu
siyet \ ' C kabiliyeti inkişaf ettiı-ecck 
edna hareket tc görülmüyor. 

İki gün evvel Beyoğlundan tram. 
\'ayla geçerken, önü tahtaperdc ile 
çevrilmiş bir dükkanın üzerinde 
şöyle bir ilan gördiim: 

' 'Rumen turizm bürosu burada &• 

~·ılacaktır.,, 

İngiliz bombardıman tayyarelerinin ge~enlerde Frnn n iizerindc yaptıkları u~uşlardan bir göriiniiş: Bu tay:rarl'lcr "Blenhein,, tipindedir ve 
saatte 295 mil süratle hareket ederek hit . bir yere konma dan 2000 ınil u~·abilnıcktedir. 

Turizm işlerini hususi bir alakay
la miitalea etmiş \'c bu yolda emek 
\"ermiş bir adanı sıfatiyle bu ilanı 
görünce, kı kandığunı söylersem be .. 
ni ayıplamayınız. 

Alman • Macar 
Görüşmeleri 

lf ransız Tayyareleril-eyıuıde Maaş Romanyada turizm şu derecede 
gelişmiş ki; İstanbulda bir turizm 
biirosu açıyorlar. Halbuki Romanya 
bir turist memleketi olmak şöhreti
ni haiz değildir. Orada ne bir Bos. 
for, ne bir İstanbul, ne küçük Asya· 
nın pitoresk ve tarihi kıyıları, ne 
gümüş Marmara, ne Prensndnlan, 
ne Küçüksu, ne Kağıthane, ne yeşil 
Bursa, ne Efes, ne Bergama, ne 
Çeşme \'ardır. En kabadayı plajı o. 

•• y . B 
1 .1 U . y . enı areme 
ngı tere zerıne enı Göre Verilecek · Devam Ediyor 

--o--

ltafya Hariciye . Nazırı 

Arnavutluğa Gidiyor 
Bir Akın Yaptılar 1 

--<>--
Dahiliye Vekaleti Yeni 

Berlin, 17 (Hususi) - Macaristan 
Hariciye Nazırı Kont Czaky, diln de 
bugün de Hariciye Nazırı Ribbc,J
trop ile görüşmüştür. 

lngilterede 

için 

Askere Alınabileceklerin T esbiti 

Yeni Nüfus Tahriri Yapılıyor 

Listeleri Hazırladı 
Ankara, 17 (TAN) - Dahiliye Ve. 

kaleti, yeni barcın kanunu mucibin

ce idare memur1nrımızın derece ve 

kadro değişikliklerine ait listeyi ha
zırlamıştır. ldar.e memurlarımız ey. 

lul maaşlarını veni bareme ı?Örc ala
caklardır. 

lan Köstence cİ\'arındaki (1\fnmaya) 
İstanbu1un orta halli plajlariyle boy 
ölçüşemez. (Tabii deniz ve kum ha· 
kımından. Gazino, otel bahsi ayn). Macar Hariciye Nazının bu ko

nuşmaları, siyasi r.nahafil tara!mdan 
ehemmiyetle karşılanıyor ve netice 
merakla bekleniyor. 

Kont Czaky Hitlerle görüpnü, 

Berlin, 17 (A.A.) - Kon Czaky, 
bugün Obsersalzburgdaki ikamet~n
hında 16,30 da Hitleri ziyaret etmiş 
ve birlikte çay içmişlerdir. 

Salzburgda Macar Hariciye Nazı-
J. .&l&••" J."",&.U&U,.,"'&A.1\,ıl\..n.l &.WVQ•,QU Q&.aaauu a 

bu haber, bu ana kadar Almanlar ta
rafından henüz teyit olunmamıştır. 

Kont Czaky. Hitlerin General Lis
tin Kum adasındaki Bavyera alayına 
gönüllü olarak girişinin yirmi bC'şin
ci yıldönfımü dolnyısilc Amiral Hor
tinin temennilerini bildirmiştir. 

Ciano Arnavutluğa gidiyor 

Roma, 17 <A.A.) - Kont Ciar•"'• 
yarın tayyareyle Arnavutluğa gide
cek, orada üç gün kalacak ve Arna
vut milletine hitaben bir nutuk söy
ıtyecektir. 

MuHolini, Badoglio 
İle gÖrÜftÜ 

Roma, 17 {A.A.) - Mussolini l\fa. 
reşal 13adoglio'yu kabul etmiş \'e 
kendisiyle askeri mahiyetteki mese
leler hakkında uzun uzadıya görüş.. 
müştür. 

Paris, 17 (A.A.) - Hava Nezareti 
neşrettiği bir tebliğde, bu sabah 
Fransız hava kuvvetlerinin lngilte
rc üzerinde ikinci bir manevra daha 
yaptığını bildirmektedir. 

İngilterenin Cenup ve merkez şe
hirleri (Liverpool, Bristol, Birming. 
ham, Manchester) hedef ittihaz olun. 
muştur. Yedi bombardıman filosu 
bu uçuşa iştirak eylemiştir. Bu filo
lar, ağır ve hafif bombardıman tay
yareleriyle avcı tayyareleri~den mü. 

, , J. .... 
111 ı oıl & L -;s~• 

Geçen ay Ingiliz tayyarelerinin 

Fransa üzerindeki uçuşlarını yakın

dan takip eden bu manevralar, her 

gün daha sıkı ve daha müessir bir 

şekil alan Fransız - İn~iliz teşriki 
mesaisinin devamıra hadim olmak· 
tadır. 

Tayyare yangınlarına karıı 
yeni bir İcat 

Londra, 17 (A.A.) - Biitün İngi
liz askeri tayyarclerinde sukut ha. 
linde yangın çıkmasına mani ola
cak bir cihaz kullanılacaktır. Tay. 
yare, yere düştüğü zaman hususi bir 
makanizma bu cihazı harekete geti • 
recektir. Bu cihaz, uçma esnasında 
tayyarenin ateş rılması veyahut ye
re inceği sırada kapaklc:.nması esna. 
sında da otomatik olarak harekete 
geçmektedir. 

lngilterede harp hazırlığı 
Milli bir def+er tanzimi suretiyle 

İngiltere halkının nüfus tahriri ya
pılacağı dün öğleden sonra ilan e. 
dilmiştir. 

Bu plana gör.-, her kadın, erkek 
ve çocuk bu deftere kaydolunacak 
\'e harp çıktığı zaman ismini ve mez 
kur defterdeki kı.ıyı• numarasını ha· 
vi bir vesika alacaktır. Bu sistemin 
iki hedefi vardır: 

Bir taraf tan, milkc'lefiyet, iaşe 
- ı.. .. .ı-ı .. ~ uı ıuı:ıu~ ı:ıluıaluı l t,-i\.ı l 

harp vaziyetinden doğan ihtiyaçlnr 
temin edilmiş olacak ve diğer taraf
tan da bir harp olmasa dahi, 1941 
de yapılacak umuıni tahriri nüfusa 
yardım edecektir. 

l\lezkür defterin tanzimi için, 
memleket 65.000 mıntakaya ayni. 
mıştır. Halbuki en son tahriri nü
fusta memleket ancak 49.000 mın. 
takaya ayrılmıştı. 

Manevralardan alınan neticeler 
Paris, 17 (A.A.) - 'Jece "C gün

düz manevraları, Fransız ve İngiliz 
hava müdafaa sisteminin harekete 
getirilmesini mümkün kılmıştır. Ay 
rıca, Fransız tayyarecileri, bu uçuş
larla antrenman!arını tamamlamıŞ
lar ve meçhul araz! üzerinde uçuş
lar yapmak suretiyle hakikaten en 
yakın şerait alt.n:ia bir manevrada 
bulunmuşlardır. 

Ya biz, ne haldeyiz? 
Bu işle kimin, hangi vekaletin ve 

hangi dairenin uğraştığını, ne yap. 
tığını bilmiyorum. Yalnız ı:ördiiğüm 

Bu itibarla hazırlanan listeler bu. bir şey varsa, Balkanların turizme 
günlerde vilayetler ve ka:rınakam- en miisait bir memleketine malik 
lıklara gönderilecektir. olduğumuz halde, turizm işinde de

Yeni listeye göre bir eylülden j. ğil Balkanların, galiba diinynnın en 
tibarcn memleketimizde 40 lira ma. az organize olmuş (hiç organize ol. 
aşlı 181 50 lira manşlı 114 60 lira manuş demefe ut.anıyorum) bir yeri 

' ' biz olu nnıuzdur. 
macı~lı 15 ve 70 lira maash sekiz n· t Ct 

1 
d ·ı~ h 

1 • ır ara an, şu sıra ar a sı a a -
kaymakam bulunacaktır. tında bir milyondan fazla asker bes-

Nahiye müdürlerine gcl•nce; 20 liyen Romanyanın, diğer tarnf'tan 
liralık 681, 25 liralık 153, 30 liralık turizm propagandasını bizim ınem. 
60 ve 35 liralık 7 nahiye müdürü o- lekcte kadar yaymıısı, imrenilecek 

Iacaktır. 

Ancak zam görebilecekler bir ey. 
lulde maaşlarını otomatik surette 

yeni esasa göre değil, ·terfi ettikçe 
alabileceklerdir. 

Belediye ve Hu•u•i idareler 

Diğer taraftan Vekalet hususi i
darelerle belediyelerin ve hunlara 
bağlı müesseselerm teşkilat kadro. 
tarını yeni bareme göre nasıl yapa. 
caklarmı gösterir bir talimntname 
yapmıştır. Belediye ve hususi ida
reler en geç bir te~rinisaniye kadar 
\'aziyetlcrini bu talimatnameye uy. 
durmuş olacaklardır. 

\'e takdir edilecek şeydir. 
- Acaba hiz de, Rumenlere mu

kabil Biikrcşte bir turizm biirosu aç. 
sak ını? 

Bu suali sormak bile abestir. Ru
nıenler seyyah çağırınca, iistiinde a
raba yürüyecek yol, içinde ucuz ve 
rahat oturulacak otel göstcl'irler. 
Paraları ucuzun ucuzudur. Az çok 
enternasyonal olmuş Bükreş istisna 
edilirse, bütün memlekette ve biJ. 
hassa kaplıca ve sayfiyclcrinde ha-
yat ucuzdur. 

HADİSELERİN İ YÜZÜ 

Bana sorarsanız, bizde turizm işi
ni, bir büro mesele i, bir propagan. 
da işi gibi değil, mesela memleket
te sanayileşme planı, milli bankalar 
tesisi fikri, maarif siyasetinin tayi. 
ni, petrol \'e kömür siya eti uibi iş
lerimzin biiyü~ \'e ana hatlarından 
biri olarak nıiitalea etmeliyiz. 

Sal•burg'da Alman Hariciye Nazırı Fon Ribben
tropla ltalya Hariciye Nazrrı arasında cereyan 
eden müzakerenin içyü:z.ü hakkında fU malumat 
verilmektedir: 
iki memleket Hariciye Nazırı görü,tüğü zaman, 
Cianonun Hitlerle mülakatı kararlaımı' değildi. 
Fakat Ciano Salzburga Muuolini tarafından ve
ri/mi' kati talimat ile gönderilmi,ti. Ribbentrop, 
ltalya Hariciye Nazırını Dan:z.ig me•ele•inde be· 
Taber yürümek için kandırmağa çalı,trkça, Ciano 
kendi•İne verilen talimatın haricine çıkamıyaca
ğını •Öylüyor, ve bir türlü yeni müzakerelere ya
nafmıyorcl'u. Bu •ebepten müzakere d·~kuz •aat 
•ÜrmÜf ve •onunda Ribbentrop Hitlerin müdaha
le.ini istemeğe mecbur o_lmustur. 

* 9 l\lu solini'nin Ciano'ya \'erdiği talimat şudur: Dan-
1ig, hi~ olına1 a şimdilik, 1orla \'e cebirle alınınaına
lıdır. Hu yiizden bir harp çıkar a, şüphesiz ftolya 
ınfütt•fiki ile ht!raher ola('8ktır. 1''akat bundan evvel 
İtalya, Almanyanın kendi metalibatına ne dereceye 
kadar ve ne şekilde yardım edeceğini bilmek ihtiya. 
cındadır. Bunun için şu üç noktanın aydınlanması 
la7.ıındır: 

1 - Almanya, Orta Avrupayı nüfuz mıntakalarına 
ayırmak husu undaki anlaşmaya ehemmiyet vermi
;r-crek oı·alarda kendi menfaatlcr~i temine çalı mı:ı;. 
iır. 1taly:ı hu memleketlerdeki menfaatlerinin nazarı 
dikkate alınmasını i ter. 

2 - Almanya henüz İtalyanın hana:i metalihatına 

• 
• 

miizahe.rct edeceğini tasrih etmemıştır. 'funus ve Ci
huti hakkındaki İtalyan iddialarını şartsız nıiidafaa e
deceğini bildirmemiştir. 

3 - Ahı.anya, şu veya bu şekilde Danzi~ mesele inin 
hallinden sonra, koridor gibi, Macaristan gibi yalnız 
kendisini a1akadar eden meseleleri ortaya atacaktır. 

... 
Bu mesclcleri halliçin, şimdiye kadar cereyan eden 
mü:ıakereler neticesiz ka1dığı için, Musso1ini kati bir 
taahhude girmeden ve harekete germeden e\'\'cl bu 
mselclcrin hallini ister. 

* Mu .. olini, aemokrcuileri bir yıldırım harbile yere 
•ermek imkam olmadığına göre, onlar fU fart/ar 
dahilinde bir •ulh teklifi yapılmcurna tara/tardır: 
1 - Polonya, Danzigin Almanyaya ilhakını ve 
J.,,ridor için müzakereye ba,lanma•ını kabul ede
cktir. 

2 - Demokra•iler Avrupa ve mü.temleke •tatü· 
korunda bir değifikliği esa• itibarile kabul et
melidirler. 

3 - Sovyet Rusya bütün müzakerelerden hariç 
bırakılmalıdır. 

Eğer lngiltere ve FTan•anrn bu acular üzerinde 
müzakereye hazır olup olmadıkları öğrenildikten 
aonra MuHolini mutavaHıt olarak ortaya çıka
cak ve bir •ulh teklifi yapacakhr. 

... 
• Şimdi ortada doşalan sulh tek1ifi rivayetlerinin esası 

hudur. 

Çünkü Tiirkiycde turizm mesclest 
deyince, gözöniine gelen muazzam 
işlerin ya1nn: ~u un\·anlarmı :raz. 
mak, bunun ne biiyiik bir şey oldu
ğunu göstenneğe kafidir: 

Yol - milyonluk iş, 
Otel - hu da öyle. 
Sakil \•asıtalan kolaylıkları - hc

tısadi etüt saha ı. 

Pasaport kolayhklan - Emniyeti 
umumiye meselesi. 
İkamet ve seyahat kolaylıklan -

Emniyeti umumiye meselesi. 
Kambiyo meselesi - En mühim 

iş. 

Giimriik kolaylıkları - Gümrük 
siyaseti. 

Turizm eşyası snnnyii -
nıp, derlenecek 'e yeniden 
cak bir sanat. 

Topla. 
kurula· 
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Müddeiumumiliğe Yeni Büyük lzmir 
Bir ihbar Yapıldı 
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Türkiye Radyosu Ankara Radyos 
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Dalıa Uzunluğu 
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iki Ramalbaıı Denizbank Hamallarından 2000 Lira Nasıl Hazırlanıyor 
T oplamıılar Ve Paraları Kurnazlıkla Yemiıler 

? • 
Cuma, 18. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği - PL. 
13 Memleket saat ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik -(IU 
rışık program - Pl) 

Müddeiumumilik hazırlık bürosu 1 Yeni ihbarı yapan da ylıle İsmail 
dündenberi Denizbank hammal başı- Çavu§tur. iddiası da fUdur: 
larmdan ikili hakkında yeni bir sui- Bilil ile Said bütün kara ifçilerine 
istimal iddiasının tahkikile meşgul müracaat ederek: 
olmağa başlamıştır. Denizbank Kara - Biz sizin vergilerinlzl indirece
lşçileri başlanndan İsmail Çavuş is.. ğiz, bunun için Ankaraya gitmek il. 
minde biri geçenleİ-de müddeitimu. zımdır. Dem.iıler ve hammallardan 
miliğe her gün hammallardan kesi. iki bin lira toplamı~. Sonra bu 
!~n üçer liradan toplanan 37 bin lira_ iki arkadq Ankaraya gidiyorlarmış 
ııin suiistimal edil<:liğini haber verdi- gibi yola çıkmışlar, İzmitte iki gün 
li için tahkikata başlanmış ve birçok eğlendikten sonra İstanbula dönmüş. 
pbitler dinlenmişti. Suçlu olarak gös ler ve hammallara: 
~ Denizbank tahmil ve tahliye - Muvaffak olamadık demişler-
gı'J,lP Bmirlerinden Bilal ile muavini dir. 
Said bu paranın on beş bin lira ol. Müddeiumumilik bu ihbar üzerine 
dupnu ve Denizbankla İmar ban. tahkikata girişmiş ve on bir şahit 
~asında :Qenizbank kara işçileri adı- dinlemiştir. Şahitlerin hepsi ihban 
na yatırılmıf bultmduğunu söylemit- teyid ettikleri için müddeiumumilik 
leML Müddeiumumilik bankalar. Denizbank grup Amirlerinden Saidle 
dan bu hususu ıormu§tu. Bankalar Bilal hakkında emniyeti suiistimal 
bu hususta aynca alakadarlar tara. takibatı yapmaya başlamıştır. TahkL 
lrından tahkikat yapıldığım ileri sü- kat birkaç güne kadar bitirilecek ve 
renk cevap vermemi§lerdi. . ' mahkemeye intikal edecektir. 

' BakterlyolOCJ Fethi 

~ OlarakDlnlenlyor 

40 Sabıkalı Bir Adam 

Dün Tevkif Edildi 
Geçenlerde Tophanede Befiktat Kırk sabıkası bulunan ve Malat-

'8?'aDacılar kihyası Aliden aldığı üç yada sahte nüfus kağıdile, tabanca 

lirayı yutan polis Fuadin muhake- ve eroinle yakalanan ve evvelce de 
ımeshıe dün Asliye ild,nci ceza mah- bir adam öldüren Kefalo Ligora Adli 

kemeshıde de:~{tled?di. ~ahkl !1:ıı.e Tıp müssesesi deli demif, Bakırköy 
ceçeJı celsede s-a& erm yuz eglo&>. hastahanesi de · hl. t• d 
mesiııe lüzum göate1111lftl. HAdise es. . cezaı e ıye 1 var ır 

.ı- b 1 1. H lid d'. dıye serbest bırakmıştı. ..,.. 
sıam;ıua u unan po ıs a un 
ımahkemeye geldl Reis §U suali sor- Müddeiumumilik dün suçluyu 
au: ...,. • Sultanahmed birinci ceza mahkeme-

- Fuad parayı yuttuktan sonra sine göndererek sorgusunu yaptırdı. 
su fçti mi. Ligor kendisini müdifaa ederken: 

Şahid: ' - Ben sabıkalıyım, katilim. Ba. 
- Ben farkında delillnL. Çünkü kırköy hastahanesinden çıktıktan son 

onlar fınna girdikleri zaman ben eh.. ra İstanbulda duraıııadım. Çünki1 po
prıda başka şeyle meguldilm. dedi. Us sabılu.h diye beni rahat bıralıanıya 
Mahkeme hldiseyi mü~aldp Fua~ caktı. Anadoluya gltmele 'karar ver. 
midesini yıkayan ve mıde usaresınl dim. Nüfus kağıdım Ağırceza mah. 

mevadI gaitjlSlm tetkik ~.en Ce~rah kemesinde idi istedim vermediler. 
paşa bakteriyol~~ .Fethı.nm ş.ah~t 0

• Ben de Gıyasettin isminde bir genç
ilarak dinlenmesı ıçm talik edıldi. 

ten 2,5 liraya bir nüfus kağıdı teda-

Yeni Hcikimler 

·Tayin EcRlclt 

rik ettim. Bu nüfus kağıdındaki Ni .. 

yazi Onat adını taşımaya başladım. 
Diyordu. Hakim kendisini tevkif et. 
ti ve müddeiumumiliğe gönderdi. 

İkl Alır Ceza, 8 Asliye ve 12 
Hukuk mahkemesinden müteşekkil 

yeni İstanbul Adliye teşkilatı Adliye 
ıtatilini müteakip hemen işe bafhya. 
caktır. - .. • ., 

HAldmler tayin edilmlf ve yük
sek tasdike arzolunmu§tur. 

İstanbul Adliyesinde baldın nam
zedi olarak çalışan kadm hukuk me
sunla,ının kur'a ile h&kiınliklere 
tayin edildiklerini ve listenin yüksek 
tasdike arzedilpiğini yazmıştık. Lis
te tasdikten çıkmıştır: Bunlardan 

Cemile Türker Aydına, Saime Sam. 
suna, Bergüzar, Kütahyaya, Satıa 

Manisaya, Semahat Adapazarma, E
dibe fstanbula, Muzaffer Muta tayin 
edilxnişlerdir. Tayin emirleri birkaç 
güne kadar kendilerine teblii edile
cektir. 

VEFAT 
San'atkAr muganniye Hermine Hep 

Şen'in valdesi Bayan Maksinya ve. 
fat etmiştir. Cenaze merasimi bugün
kil cuma günü saat 3 de Beyoğlu Ba. 
hkpazan ermeni kilisesinde icra kı
lınacak ve Şişli Ermeni mezarlığına 
defnedilecektir. 

tlli komisyonlar, küçUk bürolarla 
halline imkin yoktur. 

Bence bunun, Büyük Millet Mec
lisinde bir encümeni veya komisyo
nu olmak şartiyle bir ıfiruı mı, bir 
Ui komitesi mi olmalı ve muhakkak 
Batvekalete ballı en u bir müste.. 
prlıkla idare edilir ve :söyledijim 
işleri salahiyetle görebilir 'bir ad.. 
mlnlstrasyonu bulunmalıdır. Şu 
prtla ki; bunu kurmadan evvel, 'bu 
ıöylediğim şeyleri ait oldukları ve. 
klletlerin kendlierine iı edinmeleri 
temin edilsin! Bu olursa, beş senede 
htrlzm mesaisi masrafmı $ıkanr; ~D 
•nıl'ldP. kar bırakır. 

Adaya Su Temini lıi 
lhtilcifa Yol Aç+. 

Anadolu sahilinde,n Büyükadaya 
su nakli meselesinden dolayı belediye 
ile liman idaresi arasındıın bir ihti
laf çıkmıştır. Belediyenin vaktile De. 
nizbank ile yaptığı anlaşmıyn göre, 

suyun beher tonunun 20 şer kuruşa 
Adaya nakledilmesi şart koşulmuş
tur. Hatta keyfiyet o vakit, mukave-

le yerine kaim olmak üzere teati E

dilen mektuplarla da tahkim edil. 
mişti 

Halbuki Denizbank yerine kaim o
lan limanlar idaresi, Adalar su tesi
satının bittiği ve suların verilmesi
ne bqlanacajı ıu günlerde belediye. 
ye müracaat ederek anlaşma S11'8Sın· 
da amortbman bedelinin hesap edil
mediğini, bu yüzden suyun beher to-
nunun ancak 23 kuruştan nakledile. 
bileceğini bildirmiştir. 

Bu müracaat üzerine belediye mu
kavele yerine kaim olan mektuplar
dan bahsetmişse de kabul ettireme
miştir. Bunun üzerine belediye Mü. 
nakale VekAletine müracaat etmiş-

tir. 
Bütiin memlekete olduğu kadar !s

tanbula da büyük hizmetler etmiş e
lan Ali Çetinkayanın bu meseleyi A. 
da balkı lehine halledeceği ümit edil· 

mektedir. 

Mesut Bir Nikah 
Emllk Bankası muhasebe memur .. 

larından, Bayan Mihrican Goral ile 
Anadolu Sigorta Şirketi, Bay Hüse
yin Kaptaçın nikahlan, dün güzide 
davetliler huzurunda Beyoğlu evlen. 
me dairesinde, yapılmıştır. Genç ev
lilere, saadet dileriz. 

Izmir, 16 (Tan Muhabirin: 
den) - Ep üzümlerini 

ballandıran güneş tepemizde, alev. 
ler saçıyor .. Bunaltıcı bir sıcak var 
Kültürparkın parterleri arasından 
geç~rken, ara sıra esen sam yeli, 
fıskiyelerden fırlıyan sulan yüzü· 
müze çarpıyer .. 

Birkaç gün sonra, yüz binlerce 
ziyaretçinin uğrıyacağı Kültür. 
parkı, fuar sahasını dolaşıyoruz. 

On binden fazla insan durma· 
dan çalışıyor. 

Mühendis, mimar, dekoratör, mi 
teahhit, usta, kalfa, amt?le ... Bura
da kimseyi biribirinden ayırdetmel 
mümkün değil. Herkes bir işin 
başında. Bir amelenin ayağındaki 

pantalon, dekoratörün rengarenk 
boya içindeki pantalonu. par
çalanmış gömleğinden, bir mühen
disin kireçlenmiş, çimento ile be. 
yazlaşmış elbiselerinde!). çok daha 
temiz! 

Fuar işlerinde tatil zamanı na 
yok. Gece, gündüz, sabah, akşam 
durmıyan bir çalışma! 

Büyük kapılar arkalarma kanar 
açılmış; kamyonlar, :ırabalar, oto
mobiller mütemdiyen gidip geli· 
yorlar. Biri malzeme yüklemiş, dl 
ğeri enkaz götürüyor, bir başka;;ı 
da eşyalan taşıyor. 
Paraşüt kulesirıden bak1ldığı za· 

man, burası bir karınca yuvasına 
benziyor. 

Fuar, bu yıl geniş bir saha
yı kaplıyan Kültürparkm 

dört bucağına yayılmış. Her yerde 
bir bina yükselmiş, yeni pavyon
lar yapn~, o:r•u.ı.nı-, t"'"i .... 1 .. ,. 

arasında uzayan yollar tamamen 
asfalta çevrilmit- Artık pngın sa
hasının tosun4an cıa ..-kalmamı1-

Be7Jlelmll•l fuar, Kültilrparkl 
da beynelmilel bir mmtaka haline 
getirmiş. _ .. 

Sandıklar içindeki eşyaları onu. 
ne yığılmış olan Sovyet pavyonun
dan geçerken, kulaklarımıza rusça 

görüşmeler geliyor. 
İtalyan pavyonunda bir mühen..

dis, dekoratöre italyanca bağıra
rak bir şeyler anlatmıya çalış~yor: 
Sergi sarayında büyük bir. ~aıre71 
Almanlar istila etmiş. 1ngılızlerm 
bu yıl biraz küçük kalan pavyon
larında bir Amerikalı yüksek ses. 
le tenkitler yapıyor. FranstZ pav
yonunu boyayan dekoratör, Tino 
Rossi'nin bir şarkısını tutturmuş .. 
Yunan pa~onunu tanzim edenler
!€- Rumenler suni gölün bir kıyı
sında istirahat ediyor, çene yarış

tırıyorlar. 
Kültürpark, tzmirin Röbeitinde 

enternasyonal bir tehirden fark.. 

sız... . 
Karşıda, bir bahçe mimarı, elın· 

de metre yol kenarlarında bir şev
ler ölçüyor. Yanına gidiyorum. Et
rafındaki bahçıvanlara söyledikle

rini işitiyorum: 
_ On bes metre uzunluk ola. 

cak. Üç metre genişlik lcMidir. Ar
kası İtalyan pavyonunun kenarına 
dayanacak. Ufak bir yol da bırakı
lacak. 1şte yeni parter budur. 
Dört gül'l sonra burasını çiçek:~ri 
açmış, ağaçları adam boyuna yıık
selmiş, hiç toprak iörülmiyecek ka
dar sık çimli isterim! 

Bahçıvanlarla, bina yaptırı=- gi. 
bl bir pazarlık! Bunlardan birinin 
kulalına etllerek soruyorum: 

- Çiçekler dört günd~ açar, a
ğaçlar bir insan boyu büyürler mi? 

- Burada büyürler bayım: Şu 
karşı parteri de bes ı;?Ün evvel ye
tiştirdik. 

Bakıyorum. Kocaman çamlar 
yükselmif, hakikaten çiçekler aç
mJŞ, döner bir fıskiye, durmadan 
yemyeşil çimlere su sarpiyor. 

Ben de tasdik ediyorum: Bura
da dört gilnde afaç değil, bu gi. 
dia'le insan bile büyütülecek! 

1 nönü kapısının sağ tarafın
da Alp dağları yükseliyor. 

Ti tepenin üzerine kadar bir yük 
arabası tırmanmış. İçindeki top. 

19 Program. 19.05 Müzik (Dans müzi
ği - Pl.) 19.30 Türk müziği (Fasıl he
yeU) 20.15 Konuşma (H11ftalık spor ser

i visi) 20.30 Memleket saat ayan, ajans ve 
'ı meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müzttf: 

1 - LAtif Ala - Hicaz ıarkı - Ni.;ln 

1 

ı;ıepta seher ben zarı zarım. 2 - Bedriye 
Hoşgör - Hicaz şarkı - Mümteziç aş

kınla. 3 - LAtit Alta - HlcazkAr şarkı -
Yoktur zaman gel. 4 - Nefise - Hicnz

Fuarda l zmir Ticaret Odasının ve Devlet 
Demir)',llannın yeni pauyonları 

kAr ıarkı - Severim her güzeli. 5 - Os
man Nihat - Hlcazkılr şarkı - Şu zait 
göğsüm içinde. 6 - Osman Nihat - Kilr
dillhicazkAr ,arkı - Kaç yıl yüreiim. '1-
SalıihatUn Pınar - KOrdllihlcazkiır şar

kı - Ne gelen var. 8 - Musa Süreyya 
- KilrdllihicukAr şarkı - Gün d9lma
yacak. 9 - Muhayyer tıarkı - Niçin 
mahzun bakarsın ö1le. 10 - Bedriye Hoş 
gör - Muhayyer şarkı - Bahara bak. 
21.30 Konuşma. 21.45 N~eli plAklar - R. 
21.50 Müzik (RlyasetlcOmhur Bandom -
Şef: İhsan KOnçer) 1 - Meyerbeer -
Mars. 2 - A. Thomas - Hamlet opera
sından orphelie aryası. Clarnette Si. B. 
iı;in. 3 - Bellini - Norma operasının 

uvertilrü 4 - Oskar. Strauss - Vals rO
yaııı (Fnntezf) 5 - Gounod - Fauııt ope
rasının baleti. 22.40 Müzik (Opera arya
ları - Pi.) 23 ~n ajans haberleri, zira
at, esham, tahvi!At, kambiyo : nukut bor 
sası (fiyat). 23.20 Milzlk (Cazband - Pl.) 
23.55 - 24 Yannld program. 

TEŞEKKÜR 

ln,~atı bitmek üzere olan ıergi sarayının '°" ıekli 

Annemiz merhum Memduha Ye. 
sarinin hastalığı esnasında yüksek, 
müzaheret ve şefkatlerini esirgeme
yen İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Doktor Lt'.'ltfi Kırdar ile İstanbul be. 
lediyesi Sıhhiye Müdürü Doktor Os
man Said, Cerrabpaşa hastahanesi 
ser tabibi Esat ve tabibi müdavilerile 
Doktor General Tevfik Sağlam, Dok. 

rağı boşaltıyor, tepeyi biraz daha 
J \.Hııl.v.41io.i."I&SJ' ..... "'j ..... &fj~.J V• • 

Bu dağın altında, ikinci bir suni 
göl hazırlanmıı. Kayıklan da ke
narında boyanıyor. 

Llblrent b\ırada. Bu seneki fu
arın en hoş, ziyaretçilerini saatler. 
ce eğlendirecek bir yeri... K3ranlık 
mağaralar, kayıkların da girebile
cekleri dehlizler, üzerl~ri kapalı 

geçtiler, bilhassa çiftler için fazla 
enteresan olacak! 

Sergi sarayı, geçen sene yapılan 
büyük gölün kenarında kurulmuş, 
muazzam bir bina. Burası, sergi 
içinde ikinci bir sergi sayılabilir. 
Sarayın cephesinde iki büyük par
ter tanzim ediliyor. Ortasında Milli 
Şefin bir büstü bulunacak. Kaide
sinin inşnatı bitmek üzere. 

Yeni inşa edilen ziraat müzesi
nin biraz ilerisinde sağlık müzesi, 
onun yanında da inkılap müzesi 
var. Bu kısım da fuartn müzeler 
sitesi. İnkılap müzesi Camlı köşkü 
andırıyor. 

Açık hava tiyatrosu, Kültürpar. 
kın Alsancak semtine düşüyor. 

Arkasında Türkiyede yegane hay
vanat bah.Gesi var. 

Küçük pavyonların bulunduğu 
yerlere doğru ilerliyoruz. Buralar
da, her halde küçük ve sık olduk
larından faaliyet daha fazla göze 
çarpıyor. Boy'! işleri hayli ilerle
miş, pavyonlar dekorlarne mey~a
na çıkmış. Bazılan eşyalannı bıle 
yerleştirmiye başlamışlar. Hele bi
risi pek aceleci olacak galiba, pav. 
vonunu şimdiden açmış sayılabilır. 
İşini tamamlamış, dekorasyonunu 
bitirmiş, mallarını tanzi:n etmiş, 
sandalyasma kurulmuş. açılma gii
nünü belli ki sabırsızlıkla bekli-

yor. 
Sümerbank pavyonunun kap1la

rt perdelerle kapatılmış. Hazırlık
ları gizli tutuluyor . .Fa:ıliyet hep 
icerde .. Kapısındaki büyük heykel 
cilalanmış. İri yarı bir adam, sa
nayileşen Türkiyenin teknik çar· 
kmı döndürüyor. 

Kültürparkın meıhur r :ıavar 

düdüğü feryadı bastı. Büj .< pav

yonlardan otuzar. kırkar kiti bir. 

den çıkıyor, herkes yemeğe gidi

yor. 
Bu faaliyet sahasında en lüks lo

kanta bir çam dibindeki kanape, 
en lezzetli yemek de peynir, ek
mek ve Egenin çekirdeksiz üzümü! 

n o~~~zuncu f zmir en~emasyo

rasında, bir de beynelmilel bir mü
hendis var. Bu, !De§hur Fran111z 
mimar ve mühendisi, şehircilik 
mütehassısı M. Gotle'dir. Fransa
da, İt:ılyada, Selanikte, ve son de
fa da Ne"'York fuarında eserler ver
miş olan M. Gotie; İzmir fuarına 
geçen sene son :aamanlarda davete. 
dilmiş, ilk yıl biraz olmakl~ be
raber mühim değişiklikler yapmış. 
gazino ve ziyanın tanzimi ile all
ka uyandırmış. bu sene ise plan ü
zerinde .de çalışma imkanı bul
muştur. 

W'~~m? ~Mh~~~ 
net ve ıükranlarımızı alenen beyan 
ederiz. 

Bir çok beynelmilel fuarlar ha
zırlamış, mesleğinde tanınmış bir 
mütehassısın fuarımız hakkındaki 
fikirlerim almak, enternas~onal 
İzmir f uan ile diğer enternasyo
nal fuarlar arasında bir mukayese 
yaptırmak istedim. 

Kültürparkı dolaşırken, M. Go
tie'ye ziraat müzesinde tesadüf et
tim. Kahve rengi bir pantalon giy
miş, üzerinde lekeli bir gömlek 
vardı. Kırmızı yüzünü hafif bir sa. 
kal çerçevelemiş, piposu hiç ağzın· 
dan düşmüyordu. Önüne planlar 
sermiş, etrafını dekoratörler sar
mışlar; işaretler yaparak ve plan 
üzerinde bir şey göstererek anlatı
yor. izahat veriyordu. 

Aralarına kan,tım. Görüşmek 
arzumu bildirdim. Mütebessim: 

- Görüyonunuz, dedi. Terliyo
ruz. 

Ve gülerek ilave etti: 

- 939 fuarının güzelliği 

hep beraber çalışıyoruz. 

için, 

- Fuarımızı geçen seneye naza. 
ran nasıl buluyorsunuz? 

- Çok farklı .. Arada büyük fark 

lar var. Bu sene cidden muazzam 

eserler yapılmış, ehemmiyetli işler 
başarılmıştır. Sergi sarayı. ziraat 
müzesi, inkılap müzesi, Jibirent ve 
nihayet açık hava tiyatrosu, İzmir 
fuarının bu sene için hususiyetle
rini teşkil etmektedir. 

Açık hava tiyatrosu ile sergi sa
rayı, tekrar tekrar söyliyebilece
ğim eserlerdir. Anfi şeklindeki bu 
tiyatro, değil beynelmilel fuarlar
da, fakat büyük turistik fehirlerde 
bile pek enderdir. Güzel düşünül. 
müş, iyi yapılmış bir eserdir. 

Bir de serimiz, çiçek bahçemiz 
var. Fakat bununla ancak bir iki 
sene sonra iftihar edebileceğiz. Çün 

Oğullan 

Şefik Y esarl 
Mahmud Yesari 

kü orada nadide çi~ekler yetiştiri

yoruz. Bu da zamana müt~vakkıf
tır. Güç olmakla beraber zevkli bir 
iştir. Şehirde de çiçek merak ve 
sevgisini arttıracaktır. 

Dişlerinin arasına kıstırdı~ı pi
posundan bir kaç nefes aldı. Son
ra yanındakilerin boş kald1klarını 
görünce onlara başka işler verdi 
ve yine bana dönerek: 

- Atraksiyona da fazla ehem. 
miyet verilmiştir. Fuar ziyaretçi
lerini rğlendirebilmek için bir çok 
yenilikler yapılmıştır. Alp tepesi, 
labirent. küçük göller, perili ev
ler, muhakkak ki cazip, eğlendiri
ci yerlerdir. Bu sene fuan ziyaret 
edecekler, geçen yıllara nazaran çol 
daha fazla ve yepyeni, hiç bilme
dikleri şeylerle karşılaşa\'aklat, da. 
ha memnun ayrılacaklardır. 

- İzmir furını enternasyonal ba· 
kundan inkişafa müsait görüyor 
musunuz 

- Muhakkak .. Şimdiden diyebi
lirim ki, Akdenizin en muhteşem 
ve güzel fuarıdır. Diğer fuarlarda 
1'u genişlik. hertürlü ağaç yetiştir
miye müsait yer yoktur ve buluna. 
maz. Bu. İzmir fuarına hastır. En. 
temasyonal bakımdan inkişaia ge
lince. bunu şimdiden görebiliyo
ruz. Hakikat haldedir, istikbal
de değil. Ec;ki senelerle bu seneki 
iştirak nisbeti, aradaki farkı ne 
kadar açık olarak göstermektedir. 

1931 senesinde Fransada beynel
milel Kolonyal ser~isini kurmuş. 
tuk. Bugünkü İuııir fuarı. bana hr·p 
bunu hatırlatır. O serızin!n yeri de 
böyle ağaçlık. yeşillik idi. Zarif 
şık binalar. büyftk daclarm altın. 
da saklı bulunuyordu. Ve. diyebili
rim ki. 931 Paris serıtisi. 937 Paris 
fuarından daha güzel, çok daha 
cazipti. 
Başka bir sual sormama arhk 

meydan vermedi. Etrafına topla
nanların arasına karıstı. Ve. ma~a
nın başına geçerek plan üzerindı:kl 
izahatına devam ederken: 

- Affedersiniz, baska zaman gö
rOşürUz.. işlerimiz çok .• 

Diverek elini uzattı .. 
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Y aan: Ah GlinJiis 
- Suilerden -

Da..ikko•llflUhJ'U. 
Onaaa lwauau, ml~lama 

lamaau•, clmealeme ntun1111111, 
,....,,.._ tallmatuun, otlama tertl· 
Htmua ,.r1eı1, kitaptadır. 

.&Mm ba .. 1a hndyea çırçıp.lak 
u,teda NJIN ebilmlyor. 
~ yoktur. Al~ dlkilmn. Dl

ldleae .. hakılmas. Bucl kö1e 1o. 

nnaaq IOl'1UlD: llr Alman Gaıeteslode 
Çıkan llr Türk 
Muharririnin Yazısı 

Milli eionomlnin temeli obın 6a ""'11stırGllJlf'I 6ise SlimcrbcınJt 
--..,,IJ'Jlllfhr: Ka79cri Ba labrikannJan bir görünllf. 

ş. ,.,,. ..,.,. 'Uılwd eılinüu o• 11rlıqeıi• • .,. 
....,,.. ,.,,,,.. ,.,,.. etl'7orlar 

- N~la atlaclaau1onaam1 
....... .. .... 91Dblrlljl etmlf 

alW cevap Yeıir: 

1 ıtanllulda Alman prop111an4a
SUllJI orpnı elarak p)nnakta 

olan 'l'mldp Post ıaseteslaln 18 a
tmtotı tarlhU nlsh,asunn bapsaka
lesl mtltekalt ltlr Türk Geaeıall ta. 
rafuıdaa 7amlmıftlr. Bu sat pm41 
stlnltlk ukatlqlarunmlaa birbule 
ukerl ve ıl::rul ::razılar ... ııetmek· 
tedir. ismi General B. E. Erldlet'tlr. 

Sümer Bank 
Başardığı M~azzam 

ve Eti 

Bir defa, bir Tttrk geaerallaln 
.....ıeau.ld nslfeai Alman pıopa
ıandalma himıet etmek olan bir ıa. 
ıe_,.. bauh ltlr 1uı nrmtll &
kate pyanclır. 

Çiblktl 1nı ruete, Alman davasma 
•• Alman r8rlföne uypn obm7aıı 
bir )'UI newretmn. Bir Tftrk rene. 
nUaba Alman davuuıa avukathk 
etnaesl ile, JÜlflk alaıaz. 

General B. E. Erldlet'ln ınevzuu, 
stlnfln meselesi olan Damlr mesele
ıidir. ı'Urk paerali, Daııziı mesele
•hı•• A'hna::ranın haklı oldutwau, 
saten Daulc'ln bir Alman phrl b11-
luadalmı11 yanyor, •e diyor Jd: 
"Almanhkları asla §Üpbe götür

mfyen Damfg nüfusu, 10 atustos 
nüma)'ifinde, milll birlik hususun. 
dald iradelerini (arzulannı) bir ke
re daha izhar etmek fınatını elde 
.ıtner. 
Şarkta, Şarki Prusya ile hemhudut 

olan ~ wvatandan. ~ak 31 -
60 ıdia.ı~ blr korldoı'ta a.rıl-
... ~'.1 uuud IUJ. .uı:uı.eaıs ıst:rUQI. ~1111 

halla için, hu •~la usun zaman 
tahammül, elbette çok g69 olacaktır. 
Diler taraftan nefl Almanyanın, 
ŞarldPrmyumda orurmak"bulu. 
nan halka da, Danziı'dekt Alınan 
halk kfltle81nbı ecnebi bir idare al· 
tmda yqamıya mecbur bulunma11 
blr nevi hla tuyikl yapmaldaa ha. 
li kalmıyacütır .• _ 

" • • • • BQIGıa, bütan clOnyada gO. 
nün meMlell ha1hie ıelnilf olan ha
kfkatlerd• llirl de, Al~ 
laltık denizine ilden bir koridorla 
ikiye böliinlDOt obulldlt. 

Meael8 botu~ Jatanluilu. 
muzu ve Marmaramm biıdeu kopa
rarak, herhangi bir Kanidemz devi• 
tine, bu dnı.tin daha rahat Mfn a· 
labllmell için vvmil oldukJumı ve 
bu IW'8tle Trakya uhalannuaıa, A· 
Jllldolu WYatanıınuan •1l'llmıt oL 
duğunu taaanur edelim. J,ıe, Bal

S ümerbank ve Eübankın 
kapanacağı hakkındaki 

şayialar if1As etmlftir: Sümer
bank ve Etibank, kendilerine 
vücut veren dalına refahlı, 
dalına ileri ve dalına kuvvetli 
Türkiye idealinin birer temel 
ta§1 olarak kalacaklardır. 

Hük6met, Sümerbanlr ve Eil
bank11• 8!\C&k kuvvetlendirici tecL 
birler alabilir. Çünkü tenıb bir va• 
tanperverlik hissinin takip edeco
ji yol ancak budur. Sümerbank ve 
Etibank zaferler dolu Atatürk dev. 
rlnln lkl mllll l\U'UI' mdtt1 .... ıidir 
Jd, bile çok ıeyler kuandırmı,. 
lat'c:hr. MWl baca bu memlekette 
'bSf rifa lcU. T~ alu J:-btanel 
hnft:rum eımda Wr ~ "8ti. 
tul leli. Mll1t kabiliyeti lnkAr edi
len bu memlekette Silmerbanlc ve 
J:tibank, yalnız yabancı kapitaliz-
""i tacf;,,eı o+...,, .. ~;.. 1.•M,-1.; 1'a ... "1i 
mize inanmıyan, Avrupa hayranı 
bozıuocıı fikri yenmiş, medresenJn 
tevekkü1Unl1 pkmış, demagojiyi he
ıdmete utratl!llf, çiftçi k~ylOden 
telmisiyen llaJJr etmif, mftyoıılarea 
dövlsl ıneml•ket i~inde bırakınıı. 
ve n i h a y e t milU lstikli
lin ınesnetlerinden biri olan endü.41-
trl ve ekonomi erginllğhıl ebedtlet
tiren müesseselerin anaları olmu~ 
lardır. 
Apğıda, Sümerbank ve Etiban

lnn 918 HnlSiııt alt JuUJetlerine 
dair en enteresan rakaıulvı bula. 
cı~ Bunlar, tik defa TAN sü .. 
tu.Dlannda nell'Cdilmektedir. Bq 
dönrürüoil müat>et raka,,"llları, re
jlmln yan mllstemleke halinde bul .. 
dulu 'bu memlekette, bu«(ln bize 
korkunç bir k&buı gibi gelen Ata
tilrkten öneeld devrin manzarala. 
nnı hatlrlıyarak okuyunuz: 

bk denizine giden Polonya korida.. s ümerbankın id;aresinde ilk 
rupun Şimali Şarki AlmaııJ& köte- a\indenberi bikiuı olan 
llnde hUl\lle ıWrnıif olduju vuı. prensipler, 938 senesinde en müs
pt 1PiJ. )'Ukan bö7le bir baldiı. bet ve ferah verici neticelennl ver. 
Böyle bir vaziyet, Pololıya içiıı iktı. mit bulunuyor. Dokuma endüstrl
adl veya ticari bir zaruret dola)'l.. stnln bntün f11be1erinde tam vP. 
ille hUlllle pUrilmlf olu dahi p)'ri mutlak inklpf vardır: Bakırköy, 
tabildtr. Maamafih AJmaDJa. unut. Kayseri, :!retli ve Naztltl fabrika. 
m•JDıl•dır ıp, bu vaziyet ~ hal- lannın ıatm aldıkları pamuk mik
a için ne kadar alır ve haksız olur- tan, 9.388 tonu bulmu§tur. Bu mlk. 
• ollwı, dört senelik dünya harbin. tu 137 de 8'714 tondu, 938 tla ise 
4t mallılp edilmif olmuuun bir ancak 54 77 tondu. Bir de 934 de 
aetfeelkltr. '\'e 'bu vut1eft tekrar ve lwlıanm: 1111 tin.. 
tamame dtlHltebllmet itin belJd ......... ........... ,... 
de ıtM ~ bir sderi limm• -* ıııü~' ~ yıl içinde ... 
dır nede 'VUatf olaftk -"zde ı 'PS art-

'" , JW 
Danzls 111e1elesl Polonya ile Al. mq bultınmaktadır. 'Bu fabrfka1a. 

man1a UllSUMla ilatilifh bir dava· rın 938 de Türkiye istihWdndekl 
hlSINI yilzcle 42 dlr. 

dır. 
Buglln lnfUI bttmtı :ve lıleml-

Ba daft41a ldmba bakb, kİlnlQ ye ha9lam1f bulunan Malıatya fab
haksq okl.,_u teplh etlll•k biu rtbsı l1e beraber Silm.-bank fab
dtif1De1. ya1aq bir Tiiık lllatirle rlkalarınm 139 da aarfec1ecek1eri 
•u~ bir ..,. vardır ki, o da 
bi&im ıulla cepheıüade yez aldaiunıa. Pbluk 12.181.01' kiloyu bulacalc-

uı br. 
ve •ulla eepllednia bir 1llVll •dJ· fmallt, devamlı olank artmak· 
le Poleapa ile meafaatleıimisi iNii• tadır, Süınerbaılk fahıikalarmm L 
IHJimmdır. _,., 
Y• Wr ~ llfatlyle hlU,-.a ~ le)'irlntnde memleket refa· 

hıma yükSelifbd de te.Mt ecleM. 
ki, Damlı meaelesl mflnferlt bir hi- lirb: f.P4 de meınleke!te paınuldu 
6e WU6: •t11ı79 ..,....J'HllD kwnq ve pamuk iplill hnalltı 
bnuk latlyealeria •ir ••am•k ta. 11. 711 ton •en, bu miktar 938 de 
fMlır, Ona veslle ittiha1 ...,_, 1tU. 1'7.800 tona yübelmlştir. Fakat bu
tla Avna.-11 v. 'btitiia Bllkaı.ım na müat.il, ,.nıaklu. iltillllki, ı~ 
lltllA Meleldeıdlr. 

General BUaai BmlT Brkilet'i• davada Alma tniD1a avllkatltlını 
-.ıan Wlml,.cek ...... tal ve e• 1apmuı111a m•a• nMirT 

elJUd .... emlais. O uWe it• L6Uea inam bala ederler mi? 

lik dahil olarak, 934 le 27.160 ton 
iken, 938 de 36.097 ton olmuştur . 

Sümerbank fabrikalarının Tür
kiye pamuk ipliği imıtlitmdaki 
hissesi, 937 de yüzde 5 iken, 938 
de yüzde US olmu§t1ır. Pamuklu 
kumaş imalltınm hissesi, 937 de 
yüzde 40 tan, 938 de yüzde 44 de 
çıkmıştır. Piyasa için iplik lmaJA. 
tı, 937 de 359.625 kilo idi. Bu mlk· 
tar 938 de 1.240.409 'ctto olmuş. 
tur. iplik tmalltJ 938 de bir yıl Hn
ceslne .göre yüzde 218 artmıştır. 

Pamuklu bez ve basma imıılAtı 
ts'7 de 18,881000 metre iken, 938 

4e ---- meır.,. ,.... .... 
tir. Arbf b!r 9811Me 78d• 1'1 dfr. 

Btl7Gk ralbet ve Ulep karpm.n
da Bakırköy fabrikasının ıA ad9dL 
nln arltınlman kararlaJmı,tır. Bu 
guıı ıJ~o" ıgı::: acUlliJ uıtuı tat" 11'.ayc. 

18.000 ll lliw edtlecıekttl'. Tnrkt· 
yede 938 senesinde unıum it mev. 
cudu 229.920 olduğUna «&ıe, Sil
merbankın bu miktardaki hlaeırt 

yüzde 90 dtr. BUırköye yapılaeak 
lliYeden 10nra yekWı olarak 132 
bin 651 il sayın ile banll& 
Türkiye il mecmuun\lll yüsde 159 
ini temsil edecektir. 

B urıda ild t11111ı iddi~ tek
zip edecejiz: Sümerbankta 

maliyetin devamlı olarak yWcseldi
ği söylenJyordu. Bu iddia, bir ra
kam hakikati olarak 1alandıl'. 'A· 
talıdaki rakamlar, pamuklu fahri. 
kalar mamulitmclan ban eutlı 
maddelerin beher metreıinla malf .. 
yeU.rinde 937 7ılına kıyuen 93S 
de vuku'bulan ucuılaınalan göst.ar. 
mektodir: 

Drilde yüzde 5, Drn jakıatlıda 
yüıde 10, Diyaıonalde yüzde 2, 
patiskada vüzde 7. Trikoda vüadP 
3. 

lklncı esassız iddia, 5Qmerban• 
ırnı eğer devı.t Atıflan olmau 
müıteriliı kalacatıdır. Bu da ret. 
men yalancbr. 938 de devlete yapı· 
lan satışlar, umum satıtuı ancak 
yüzde 16- Mır. Gerlde kalan yüı. 
de 84 ü piyasaya satılmıştır. 

Bütün satışlar da artmııtır: 937 

de Sümerbank dokuma fıbribla· 
n, 7,442,0001lrabk mal utmıpır. 
Halbuld 938 de bu rakam 8 821.000 
liradır. 938 de umum! 1atıflar, btr 
yıl önceahıe ıöre, kıymet olarak 
yüıd• 19. Miktar olarak yGıcle 1' 
artmıftll'. 

Yünlü endUıtrtde aym lnldta! 
vu'dll': Fnhane ve Herek• falm
kalan, Merlnoa fabrlbluun imal 
ettttt kamıarn'ı latlhtab 'batla· 
mıflardU'. Yünlü fHrtktlanmıa 
normal addedllecek ftJatlula te. 
dartk etmek lmklnındaa müıua 
olmalarına. htllı6metlp ,..... 
lıdu aldıla SOllll'l1I 
bu yapallaın uoü-lill~--iiN.'. 
b,.A~Yent llil 
ticaret nlapnalan olralyln !Mm
!~ketlerden getirtilme zaruretine, 
ıaıtas prımıerinin yüıde ntuz beş. 
ten, yüzde 80 e kadsır yükselmi'} 
olmasına raıtnen, tok mükemmel 
bir fabrika olara'k kurulttn kon~b
Ute henplan mükemmel olan Me. 
rinoa fabrlkanuz çalıfmumı d• 
vam etmtıttr. 

Hereke, Feahane ve lilnnn fıb. 
rlkalaruun yerli yün mübayaal•"• 
93'7 de t.8H.Ul kUOdn, na el• 
1.994.381 kiloya ,Ukftlmlıttlr. 

Yünlü fabrlkalırımıacla btt • 
ne autmda lthallt ıe•ttdt vaatt 
olarak yflıde 11, lmallt JÜIÜ T 
artmıftır. Sümerbank fabrUwan. 
nm 7ünlü Jmmaf lmalltınnkl hl .. 
stıl, Jtlıde 48 .. kadar 1Uk•lınl .. 
tir. Bu miktar 93'1 de 1814.8'11 
metre iken, 938 de 1.111.101 met• 
re olmuttur. 

o m ve kundura tndöttrlltn. 
dekl lnklf&f bUbuıı p,anı 

dllckattlr: 

Beı yıl içinde plJalqa tlvD INn
dura lmalltı Hnlde V.f.t olarak 
yüme 28, mamul del lmellb 7Uı. 
de 12 artnıııtır. &.,kol fabrlkuı· 
nın mamul ewa •bfl 187 utıpn. 
dan kıymet olarak 180.081 Ura fu-. 
laslle 3.581.290 liradır. 

KAğıt, karton ve su'ftl ipek en. 
ılüttriaine •lince: Bu fabrikanm 
hanı maddnlnln en mühim k11ma 

~,,..,.,._ - (l,..Uıerey.): Şa ...,. el fla,..,,,,.,., Wrer 

birer lıopar. Sen tk lnırtal 6ari .. (l,..Uis luırilıatiirii) 

- Ba7Vaaludaa lmra11111111orm. 
- Aaipl Dann. ıJim, ..... ,.. 

in llnll ai'aclaan )'ere IOkma)'lllU. 

B ....... aın coltuı Yar • 
.. ,. ........ ltlr ••Jd••ttlr, faW 

· plplk haJdkat. laterlene, bir tek 

Eserler== ==:i .. ~tir~~;: 
olan odun ve ..ııoıw dıprdan al· 
nıaktadır. Ve bu flJatlar mllhtm 
yülllelmeler bydetmlftir. FabrL 
kanın 188 de Jalma •a\belaj ldlı· 
dı tlparlft ua1mıtı dtler elm1n 
arhnıftlr. 118 Atıp 19kbq 1 miJ. 
1on ue.oeo liradır. 

Kan.bak denılr ve "llk en40s
tr111nln lnpn tamndlamlfbr. Bu 
endüatri, ilk olarak dilfblleD 80 
bhı tonluk lltlhlal J8flne 180 bin 
ton lattbaal yıpuMbr. tsml"8 Jm.. 
rulan ikinci kllıt labrUwı O. ..ı
IQJ&s fabrlbll &atbmbdeJd 81 fa. 
.U,.te pçece1dertllr. Bıvuta ku
nla bl)'Ok çimento fabrtluunm 
ln .. mı dnam edilmekt.dlr. Klor 
faWlbm ile ult ıillfrlk fabrlbll
ma makl•ı.t liparlf edllmlttfr. 

......... "'.-.lndeld IWd1d 

:t:r .... - --ili nlba,.te w..ı.r 1Ue prur, iftihar verecek bir meni le 
çindedir. Krom. kömür, linyit. ha· 
kll', kükürt, Molibden, madenleri 
üzerinde- milli lfletıneler, memle
kete bir döviz kaynaRı olmuflar
dır. Binı rakam wrelim: 
931 de Btlunll:, maden kömQr hav 
umııda umunı lltlhaltn " 39 bu
çutunu temn1 ttnıtktedlr. Znlll 
ıtrketlnln 11tın abmaulJe haftee 
da lcendtstne vulf• .. nen mWI 
1'anka, Dil 111 lolnü bıa m.st ne. 
u.,. erlpn!ftlr, 

TOrkl)1e. mttbuJna INnalUfUD• 
Ü11 IOftl'• lcrom lltthlal .. •tlfan. 
da dtın)'• Wrlnclti olmQftur Krom 
lltihlall dalma ırtmıktldlr. 938 
Hntllntn )'alnıı ilk hef IJanda 
krom ~ mımlebtla ka· 
unor ı.aa.Tıı liradır. on un ilk 
bet •Jlftda J(llde 1mk üqfl lltiban. 
kı alt olarak llrOl9 lltlblalllldı 
100.HI tondur. 

Dmikia cltanlı4, XarahlllW sn. 
dlrllmlftlr. •pnlnlll uf balan 
alınnuftU". Kuvarüaet ve Marpl 
bakırlarında BoJıardal llmU kur
ıun qııdentade lfletme tnuh ta. 
mamlamnıfbr. Anadolwma tok bL 
yük bir kısmına, İstanbul da dahil 
olduiu halde, bol ve ucuz enerji 
temin edecek olan Seyitimer llnyit 
havu•nın ... lf1etme pıojelerl 
~. 

tür. Birbirlerini lumıak istemezler. 
Sonra köyde dlrUk dflzenlik kalmu. 

DU,tlnilntbıüz, köye Hneri 10lna
lmnas; efkı1• 7ok ya, oldutaau far. 
_..Um, efkıya 10lmlamu; kart ca. 
.. Yar IOblamu. Çbkil aokmaslar. 

Fakat ataea. hayvamn ıokuJmaa .. 
.. can balamaslar! 

Alaclama itlerini kolhyaa, takip 
eüia .. Yar ••Dilem-. 

..... .... ,...,. __ ki, _,... .. 

br ......, orMa ~ var, balace 
nr, clcek .._.,.-ut ... 

Çbk8 ubr Wr emre, alama, dl
lfpliae ltaiJulu. Ba ......... o .. ,.. 
lertleaıelmlttlr, pndsoaaaüko
ralBlar, parklu yaratlr. K67de bo 
lan h....,.Oerl de eonkta, 161 ..... 
Jatar• Kaaalan, alu•namelerl ld. 
taptu abp, ı.a,ata " topnp ..... 
eek olanak, o k811er de ,.,.moalan ...................... ,.... 

.............. " tWütH taldf 
....,.... .... Jlılııadyeeektlr. ...... .............. ~ ... .__,.. g...._ W7fL 

~~Bel4"11J"9 ... 
dudu içinde ve merkezle ı. 
)'anın saatte bir otobüslerle telUlta 
baJUD&ıl bir köy.ıtır, Çepnesi, k11711-
IU, iki Uç '111 harb, bir deresi .,...._ 
•o birbirine ltlr ka$U adunbktlr. Al
falt bunadadır. 

Adaltcaa kiye caba 70h111 iki ... 
aanaa aplt ,Uan IOrla ak•)'& .._ 
ldlmlıtlı. Yıl1n lıer lb8 lJd •m 
pprlm, bir defa muhtarın ıal ... 
• llrmedhn. Kl)'b ufalt kenarın. 
.. bir de meydanelia vartlır. 

8el ... Je IMaraya da itil' fOk fitJaa. 
lar dikti. lal••nwb, .... lmadı, a. 
deta lnalbna lnarutuldu, llldllUp a
tılü. Ve, )'erine .. 
Alamla harmam kuralda! 

Balltuld kirtbı her tan6 hanua 
ıwl n rtbslrhdır. Fakat haJll'f il-
le ··imlan yerde olacaJd 

Adalttan plea, pçen ton .. .._ 
eak ve.,._ "Barmanuu 1tak ...... 
mammaf ,, Dl1e övtıneeeld 
Ki~.. Wr be evla Hlaceüae • 

lmflu •DrDmlıtır. Dikenlerin .... 
...... -- cektlklerlal ....... 
dm. ..... alas ........... IUIMlr. 
••• ..._ ıepnek icia aias .... 
••lı .... kup dtlpnubk ....... w...-- ..... cueroktn. 
Ormanı bozana, atacı kesene •'· 

dulu pbi, al•ç diluniyene ve dikti· 
jinl, balop korumı7ana ela ceza! 

lht11ar heyetleri ciddi ıarette ..
slfelea6ilınaH, hemen eeulantb. 
n•m• .. , Aaadol11ü •• at•c 01111', 

B lltQa hunlu daftllla bir ta• .. baldıran. Kendlmlsl lllütma:r .. 
nfMbr, J'abt Mllm ltibaU bm. 

ft 80ID8l'lmlk 1*w tçtlmal nıflel. Bat ltorlanadald k8ylerde Odu. 
..., blNr mtdenlJet mU•11•d, lar dlldldl. Ne halde olduklanaı • 
blrtr prplı ba1at mft.......tdir- lls IOftlDt De ben alyliyeylm. 
ler de ... Onlar köye, telmlll, .ı.ııı.. .aa.... dtl ••bit eald 
1rfll, kitabı, beton 1•p91, banfo1u, --~ fDI • umama 
llnelnafı, doktoru, radJOJU aMQrdtl .-.. Udu Nlpndır. Sıtma11 ... 
ı.r. Onların allerln!a dolmndu&u. .ı ..... ,._ kuıyonak, ita •lt-
baoalannın tUttUIQ ,...ı.rde emik ....... da kuunah111. Devamh ta-
"'a1m tert. delerlenmlftlr. Do1r;u. lllp, tlntll ve tlthletll cna, ba hu. 
ma fabrtkalannm Ulta 1f9111 olan ..... en ... lllcıdır. 
k&JUl lus, anoak ,.ım m1mcla ~ Atat •nnler cemiyeti ellnüa 
dqü burnanm .,_... .. 11D .... J•PIJor. it itilen k8Jler .. 
Mlll 11•'Mllllm prada -~ ...... pis istifade edl1orlu. CW. 
70r: am,or 1d, bama ~- pleJtaıı, 8teldlen; at•c •lklp kon. 
pamuk, onun ke,Gnl de ,. _.. tlJI• danqa, -taç h•lduaü 
llh ptlrmütecllr. ll1Wtkl...._ bile kulak umu-

Onlar, ma-...ı, ..,.at 1* lu, Htluiaa lte1e tlöndllrll dladL 
ce1ldln ..... Jı11111dmlftır .. rtlnrlrler, 
bblm l9'n blNr lnDI llf• bana. a. almt ••.ı..t o u•ar 1ı .... 
lulır ki, datnıa ,.m btr nıulye fQlda, o ... ., Juıhb cblldt ld, w.. 
kadar devam etınlf olan meaut ha. laab ""1 dolnau. Kendi h .. llı
yat aeytrlert içinde cllmdlk ve •· ma, ltlr daha tek satar bile yuma. 
yatta kalmalannı temenni ederiz. mai• karar verdim. 
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C.:ümfıurreisimiz Edirnede halkın tezahüratı arasında istikbal ediliyor 

• 

Milli Şel, fidanlıkta muhtelif mevzular üzerinde izahat alıyorlar 

' 

Ciimhurreisimiz.in dünkü tetkiklerine ait Ji ier bir inttba 
. , 

-
Şef, Edirne ziyaretleri sırcuında bir hasbih al esnaıında 

Bu Sefer 
Şaka Değil! 
Yazan: Naci SADULLAH 

B irkaç giindenheri Ebiizziya za
de Velit, yeniden kaleme sa

rıldı. Fakat "Zaman,, gazetesinin e
celi mevudile rahmeti rahmana ka. 

18 • 8 - 939 

l~EKONOMi~I 
Piyasada Pamuklu 
Mensucat Çoğaldı 

Yerli imalatın Azaltılması 

Bunun Sebebi İthalat 

Düşünülüyor, 

Fazlalığıdır 
vuştuğu zamandanberi, yani "Za- Pamuklu mensucat piyasasında 
man,, ın Velitten, ve Velidin "Za- vaziyet buhranlı bir şekil almıya baş. 
man,, dan geçtiği gündenheri yazı lamıştır. Hariçten getirilen malların 
yazmamış bulunduğu için, kalem fazlalığı ve yerli fabrikaların ımalatı 
kullanmaktaki melekesini hayli kay. piyasada iki senelik ihtiya~ı karsılı
betmiş. yacak kadar mal toplanmasına sebep 

Üç makalenin içinde, Heybeli yan. olmuştur. 

fabrikaları vaziyetten memnundur • 
lar Saraciye siparişleri de artmıştır. 
Bu itibarla bazı yerli mamulılt için 
fabrikaların faaliyeti artmaktadır. 
Ye:rli imalat için toplanmış olan pa
mukların işlenmesi bitmiş gibidir. Bu 
sebeple yeni mahsul pamuk piyasası 
açılmıştır. gınının büyük zararını unutturacak Mevsim itibarile satışların başla-

kadar sayısız çam devirdi: mış olması tüccarlara bir dereceye 
"-İngiltereye vereceğim nasihat- kadar ümit vermekte ise de yerli i

ler burada bitmedi: Bundan sonraki malatın da bu yüzd~n azalmasına 
yazımı da beklesinler!" kabilinden mecburiyet hasıl olmaktadır Güm. 
cümleler yazdı. rüklerden çıkarılmış fazla pamuklu 

İlk olarak Adanada alivre olarak 
pamuk satışları başlamıştır. Eylıil tes 
limi şartile Klevland cınsi pamuklar
daıı kilosu 41 - 42 kuruştan yar1m 
milyon kilo satılmıştır. Piyasa canlı.. 
dır. Yerli fabrikalar mübayaata de
vam etmektedirler. Bu sene mahsul 
iyidir. Fiyatların yükselmesi ~e~en
mektedir. 

"- Çok şükür, en nihayet, mem. mevcut olduğu gibi henüz çıkarıl-

; leket kalem ve fikir hürriyetine ka- mamış mallar dahi mevcuttur. Y1in
vuştu!" kabilinden hayret verici ke- lü mensucat için büyük taahhüt iş. 
limeler döktürdü. Meslekdaşlarım, leri yapıldığından :vünli.i mensucat 

onun fikirlerindeki aksaklığı, idman- ------------------------
sızlığına bağışladılar. Fakat lisanın- Alman ve ltalyanla.r AmerikCI, Piyasamıza 
daki irticaı, pek haklı olarak, bir 

türlü hoş göremediler. MallarınıGeriAhyorlar Yeni Teklifler Yaptı 
Makalelerindeki ağdalı terkipleri, 

karşılıkları çoktan bulunmuş, ve di. 
limize yerleşmiş bulunan Arabi ve 
Farisi kelimeleri ortaya koyarak, o. 
na şu dostane ikazda bulundular: 
"- Üstad, türkçe konuş!" 
Dün, Velit Ebüzziyanın mensup 

bulunduğu gazete, bu samimi, dos
tane ve haklı ikaza, şu garip cevabı 
veriyor: 
"- Ebüzziya zade Velit, eski çeş

"' nisini ifade eden bir muharrir ve üs
lfıp sahibi olabilir." 

Ben, benim gibi düşünenlerin, 

tam bir ekseriyet teşkil ettiklerinden 
emin olarak cevap veriyorum: 
"- Olamaz!" 
Ebüzziya zade Velidin gönüllü a

vukatı, müdafaasına devam ediyor: 
"- Hatta Ebüzziya zade Velidin 

Ben, ayni kanaatle, ayni cevabı 
tekrarlıyol'um: 

"- Olamaz!" 
Velidin avukatı: 
"- Biz, diyor, bu kırk yıllık mu

harriri mutlaka öz türkçe kelime. 
lerle yazı yazmıya, bundan sonra 
sevkederneyiz: Onun da kendine gö
re bir üslubu olabilir!" 

Tahmin eclersiniz ki, buna cevap 
olarak tekrarlıyacağım kelime, yine 
aynidir: 

11
- Olamaz!" 

Yine o söylüyor: 
"- Böyle bir şey yapabilmek için 

(yani Ebüzziya zade Velide öz türk
çeyi kabul ettirebilmek için) Ebüzzi
ya Tevfik merhumun bugün sağ ol- j 
rnası, merhume validesinin Velidi [ 
yeniden tevlit etmesi, ilkmektebe 
başlatması, orta ve liseden geçirme- 1 

si, Üniversiteden diplomalı kılması 
gibi birçok şartların tahakkuku la. 

Almanya ve İtalya tüccarlarının 
gümrüklerimizde beklemekte olan 

mallarından daha bir kısım mal ye

niden geriye aldırılmıştır. İki gün 

içinde İtalyaya 1800 sandık pamuk 

ipliği ve Almanyaya 1 ~ 15 ağustos 

arasında yüz elli sandık muhtelif 

mensucat ve yelken bezi iade edil -
miştir. 

* Almanyaya takımı 27 - 28 kuruş-

tan elli sandık kuru barsak, çifti 205 
kuruştan 3 bin keçi derisi, çifti 140 

kuruştan 12 bin oğlak derisi ihraç 

edilmiştir. 

Bundan başka Romanyaya da beş 
vagon yer fıstığ4 Hicaza on bin kilo 
zevtin ihrar. PdilmLc:tir~ 

* Alınanyanın prmi dairesınden, şeh 

rimizde bulunan ve ötedenberi AL 

manyaya inhisar vaziyetinde tütik 

satan beş firmaya permiler gelmiş. 

tir. Bu firmaların her birine 75 şer 

bin kiloluk permi verileceği bildiri1ş 

miştir. 
' 

Amerikadan piyasamıza yeni ta
lepler gelmekte ve yapak, tiftik, de
ri, halı istenmektedir. Muvakkat A. 
merika anlaşmasının tadili beklendi
ği için siparişlerin ancak yeni tadi
lattan sonra gönderilebileceği söylen
mektedir. 

* Nikolson isminde bir İngiliz ku. 
maş fabrikatörü şehrimize gelmiştir. 
Fabrikatörün İngiliz kumaşlannın 
Türkiyedeki satış vaziyetini tetkik e
deceği ve piyasamızdan yapak ve tif
tik almak için görüşmeler yapacağı 
söylenmektedir . 

* Sovyetlerin bu sene memleketi-
mizden satın almak istedikleri ya. 
paklarm miktan iki milyon kiloyu 
bulmuştur. Bu miktar üzerinde taah. 
-- - - - - ~ . 
Anadolu mallarından verilecek olan 
yapaklar fasılalı müddetlerde teslim 
olunacaktır. Yapak tüccarlarından 

bazıları taahhütlerini ifa etmek için 
mal toplamağa çıkmışlardır. Sıra 

mallar 53 ve ince yapakların kilosu 
60 - 61 kuruştan angaiman yapılmış. 
tır Sovyetlerin 1,300,000 lira klering 
alacaklan vardır. 

. 
ı .. 

Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü ·ilanları 

IZMIR SÜR'AT POSTASI 
İstanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icab eden İzmir 

sür'at postası, lzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde bu
lunmak istiyenıerin bu merasime yetişmelerini teminen yalnız bu 
haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumartesi günü saat 11 de 
kalkacaktır. (6239) 

* * zımdır!" Acentalarnnız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük işle. 
Yine cevap veriyorum: ri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne ait 
"-Değildir. her hangi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yapılacak şifahi ve tah. 
Yine o iddia ediyor: rid müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalarımıza yapıl-
"- Muhakkak ki, henüz, hu mem- ması icabederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu 

• lekette Velidin üslUbu ile yazan yüz ı gıbi hususlara ait şifahi ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada 
binlerce adam vardır!" eski Merkez Rıhtım Han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Te 

Ben büyük bir teessüfle tekzip e- i lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde. 
diyorum: 

1 

de doğrudan doğruya mahalli acentalarımıza yapılması lüzumu ilan o • 
"-Yoktur?" lunur. (6175) 

Şimdi müsaade buyurulursa, k~a-ı~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~- ·~~~~~~~ 
ca verdiğim cevapları, bir nebze tav-
zih edeyim: 

Ebüzziya zade Velit, eski çeşnisi
ni, eski üslôbunu muhafaza edemez. 

Zha, eski üslUp, eski hırkaya, es
ki pabuca, eski gömleğe, eski basto
na, hulasa, her insanın, ölünceye ka
dar muhafaza etmek hakkına sahip 
bulunduğu eski eşyaya benzemez: 
Ve böyle olduğu içindir ki, Ebüzziya 
zade Velit, eski üslubunu muhafaza 
edemez. Tıpkı. eski cübbesini, eski 
sarığını muhafaza edemediği gibi! 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - Şartnamesi mucibmce 4 adet kamyon kapalıı zarf usulile satın 

alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 11600 lira muvakkat teminatı 870 liradır. 
Ill - Eksiltme 21/ VIIl/ 939 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesa

ilde % 7 ,5 güvenme parası. makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6337) 

K U Ş T U Y Ü-•llllık ' 
Batta, hana sorulursa, Bay Velit, 

değil eski üslubunu, artık eski adını 
muhafaza etmek hakkına bile sahip 
çıkamaz: Zira bu zadegan sınıfının 
köküne kibrit suyu dökmüş olan Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
halkçı devlet, Vclidin, taşıdığı o: Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak kuştüyü 
"- Zade!" unvanını tıpkı kaçak yastık Ue rahatını temin eder. 

bir mal gibi müsadere etmek hakkı- Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlannda mühim tenzilat yapıldı. 
na, kudretine sahiptir! (1) liraya alacağınız bir kuştüyü yastık bu ucuzluğu ispata kafidfr. 

Bfa eier, o kırk yıllık muharriri, ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuştüyü fab-
l öz türkçe kelimelerle yazı yazmıyaJ rikası. SATIŞ YERLERİ: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank Yerli 

(Devamı 10 uncuda) ~--•••••-Mallar Pazarlarında !atılır. 1 
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----·:·-- - ·j Parita Giderken .• • • • 

Son Haftalar lçınde "Cevabımızın elinizegeçipgeç- . s /ı ·ıd 
miyeceğini bilmiyoruz. Hakkımız- '' J\ 'e () lur a l en 

· a yazacaklarınızın bize faydalı o- l Y ~ · d 

Eserler u~i~!:m~~~~~~d~iı:y;;b~z.his- B · T . k Getı·rı·n 
LTalnız Dönüyorum 

Yazan: Şükufe Nihal 

Basan: Kenan Basımevi 

Ş ükufe Nihal, gerçekten in.: 
ce duy.ızulu bir şairimizdir. 

Şiirlerinde ruhu-

·;--fQ:-ı t -. --

nun tekellüm ·ve 
yüreğinin teren. 
nüm ettiği apaçık 
görülür. Fakat o, 
içtimai büyük 
mevzuların özünü 
görmeyi, lübbünü 

bulmayı ve bu görüşler, bu buluş
lar üzerinde uzun uzun düşünme
yi, okuyucularını da düşündürmeyi 
sever. Onun için de roman yazar. 

İşte "Yalnız Dönüyorum,, adr. 
nı taşıyan on beş formalık büyük 
roman da o sevginin eseridir ve 
çok düşündürücü bir kitaptır. O
rada Yıldız isimli bir kızın hayatı 
tahlil ve hikaye olunmaktadır. va: 
tan aşkını bütün mukaddesatına 

tercih eden, fakat istibdadın pen
çesi al tında - Yemene sürgün gi.. 
derken - ölen bir zabitin kızı Yıl. 
dız babasından ancak yurtseverlik 
hasletine tevarüs ediyor ve anasi
le, iki kardeşile İstanoula gelip 
amcasının evine sığınıyor. 

Orada, o sığmakta ruhuna ve 
hislerine samimi surette alaka gös. 
teren bir can dostu bulu_yor: Iı'a

hir!. Fakat Galatasaray sultanisi. 
ne devam eden bu genç amca oğlu 
ile hulya aleminden hakıkat dün
yasına intikal edecek kadar müna
sebetleri olgunlaşmadan Büyilk 
Harp çıkıyor, 1''ahir Çanakkaleye 
gidiyor ve orada şehit düştüğiı ha. 
beri geliyor. · 

Y ıldız, amcası oğlunun ma. 
temini tutarken Yüksek Mu-

allim mektebine 
devam ediyor. O
rada Hasan adlı 

bir gençle tanışı
yor. Ailevi bir fe. 
la.ketten, amcası
nın ölümile evi-
nin yanmasından 

sonra bu Hasanla evleniyor. Onun. 
la Anadoluya gidiyor. Lakin Ha. 
sanın amcası, yengesi ve amcası kı
zı Yıldızı sevmiyorlar, açık, saçık 
olmak töhmetile muaheze 'ediyor
lar. Yalnız evliler bıt vaziyette İs. 
tanbula dönüyor ve hadiseler bi
ribirini takip ederek yeni bir ha. 
yat başlıyor. Hasan, artık suvare
lerde balolarda har vurup harman ' . . 
savurmakta ve kadın kolları ara-
sında iğrenç bir aşk mekiği doku. 
maktadır. Yıldız mütehammil veya 
bikayd. Fakat kısa bir istiğnarlan 
sonra o da o aleme iştirak ediyor. 
Bu sırada şehit denilen Fahi: çıka
geliyor, amcası kızı Yıldızı bulu_
yor, eski samimi fikir karabetı. 
duygu yakınlığı yeniden kurulu
yor. Lakin Yıldız, kocasının .reza
letten rezalete intikal etmesınden 
son derece müteessirdir. Bu tees. 
sürün zorile bir gün bir gen~e 
fazlaca yüz veriyor. sukut tema
yülleri gösteriyor. Fahir, tam =?a
manmda. müdahale ederek ve "Yıl
dız sen de mi?,, diyerek onu kur
tarıyor. 

Sık sık Anadoluya gidip kısa, 
kısa gezintiler yapan Hasan, bir a. 
ralık Avrupaya gitmek istiyor ve 
Yıldızı alıp Parise gidiyor. Orada 
iken amcası kızından mektup ge
liyor. Meğer Hasan, Yıldıza belli 
etmeden amcasmın kızı ile de ev
lenmiş, iki de çocuk babası olm~ş 
imiş. Yıldız o mektuphn bu h~ı
kati anlıyor, İstanbula gelmek .ıs
tiyen kumasını (ortağını) Parıse 

davet ettiriyor ve kadın, çocukla
rile birlikte gelince kımdisi istan
bula dönüyor. Fahire de şöyle bir 
telgrafla avdetini bildiriyor: 

''Yalnız dönüyorum!., . 
Romanın hulasası bııdur. Lakin 

Yıldızın, her biri bir romana mev. 

Yazan: 

M. Turhan TAN 

zu teşkil edecek kadar rakik olan 
muhtelif hayat vaziyetleri Şükılfe 
N~alin kaleminde: ayn ayrı edebi 
bir tahlil nümunesi olmuştur ve 
eserin bir çok sayfaları bu kudret
li teşrih ile gerçekten parlaklaş
mıştrr. Okuyucularımın bu edebi 
muvaffakıyetin zevkini tatmaları
nı ve (Yalnız dönüy:>rıun) u oku
malarını tavsiye ederim. 

Sevdiğim Adam 
Yazan- Orhan Rahmi Gökçe 

Basan Etiman Kihbevi 

G eçenlerde "Dağların çocugn,, 
adlı bir roma:ıını şu sü

tunda okuyucula

erdim. 

rıma tanıttığım 

Orhan Rahmi Gök 
çenin son gün
lerde "Sevdiğim 

Adam,, adını t::ı. 

şıyan romanını da 
okumak zevkine 

M. Ayhan, Saime Sadi gibi müs. 
rear isimlerle ve kendi adıyla şim
diye kadar -İslam tarihi ve Haz. 
reti Muhammet, Kleopatra, Girıt, 

Yavuz Sultan Selim. Salahattin Ey
yübi, Hatun Han, Meçhul korsan, 
Fırtına Ali gifö - eserler neşretti· 
ğini öğrendieim Orha]l Rahmı Gök. 
çe, "Sevdiğim adam,, da gerçek
ten muvaffak olmuştur. 

Eser, bir yenge ve kayın fuhşile 

bu cinayette rol alan kadının ikin

ci zevcine de ihanetini tasvir et

mekte, fakat bütün sıklet Aferide 

adh bir kızın hisleri üzerine tah. 
mil edilmektedir. Aferide, ince ve 
hassas bir kızdır. Afro<lite benze. 
diği, yani pek güzel olduğu ıçın 

o isimle anılmıştır. Maddeden baş
ka bir şey tanımıyan Güzide adlı 
bir kız kardeşi vardır. 

Tıbbiyeli Faruk, Muallim mek
tebine devam eden Aferideye te· 
mayül gösterirken Güzide, yolunu 
bulup onunla evleniyor. Faruk, ev. 
velce hissettiği muhabbeti yine ya. 
şatmak ve baldızından kam almak 
temayülünü gösteriyorsa da Aferi
de tarafından reddolunuyor. Bu
nun üzerine baldızını - pek çirkin 
bir adam olan - kardeşi Namıkla 
evlendirmek istiyor. Aferide mu. 
vafakat etmiyor. Lakin Güzide. 
çirkin kayınile sevişmektf'.n ve ya
kışıklı kocasına ihanetten cekinmi
yor. 

fieden sonra vaziyeti anlıyan Fa
ruk, fahişe karısını boşuyor. O da 
Güzide ile beraber Tireye geliyor. 
Bu sırada Hüsnü ağabey isminde 
yiğit ve vatansever bit' $.1.dam. bir 
tren yolculuğunda Aferideyi görü. 
yor, beğeniyor, Aferide de ondan 
hoşlanıyor. Halbuki Hüsnü ağa

bey, daha önce Güzideye talip ol
muş ve Aferidenin kendi baldızı 

olacağını da bilmiyor imi~. Güzide 
ile evlenince işi anlıyor ve o tren 
yolculuğunu Güzideyi istemeden 
önce yapmadığına hayıflanıyor. 

Fakat Güzide bu ikinci zevce de 
ihanet ediyor, bir doktnrdan pi\le
niyor, piçi ile kovuluyoı:. ve Hüsnü 
ağabey, Aferide ile evleniyor. 

İşte bu heyecanlı mevzu, Orhan 
Rahmi Gökçe tarafından renk renk 
dekorlar içinde teşrih olunmuş ve 
ortaya cidden •mükemmel bir eser 
konmuştur. Kendisini candan ve 
gönülden tebrik ederim 

Türk Taş Basmacıhijı 
Yazan: Selim Nüzhet Gerçek 

Basan: Devlet Matbaası 

T aş basmacılığı, biz muhar. 
rirler belki biliriz, fakat 

-o tarım tarihçesi 
ni öğrenmış daği. 
liz. Bundan son
ra o şekilde tı

baat nadirlesecek 
ve işin tarihini 
bilmemek keyfi. 
yeti de umumile

şecektir. Her eserini uzun ve ilmi 
incelemeler le vücude getiren de. 
ğerli muharrir Selim Nüzhet Ger
çek "Türk taş basmacılığı,,' adın 
taşıyan - hacim bakımından küç~k 
kıyı:net itibarile büyük - bir ese 
rinde işte bizim bilmediklerimiz 

l 

-
i 

tesbit etmiş bulunuyor. 

' 

u Türk taş basmacşllğmda ilkin b 
tarzın nasıl bulunduğu, ne gibi tc 
kamül safhaları geçirdiği mükem 
mel surette anlatılıyor, sonra Tür 
yurdunda o şeklin nasıl yer aldı 
ğı izah ediliyor. Eserin kıymetin 
çoğaltan taş basması usulü ile vü 
cude getirilmiş türkçe eserler hak 
kmdaki malumattır. O eserlerden 
bir çoğunun kapları klişe usulil 
esere konulmuş ve yüz yıl evvelk 
matbaacıhğımızın mahiyeti bu ve 

-
-
k 

-
i 
-
-

e 
i 
-

sikalarla canlandırılmıştcr. 

Kölelerini müşir, ve7.ir ve padi 
şahlara damat yapmakla şöhret a 
l&n Husrev Paşanın da kitap v 
resmi ve el yazısı vardır. :Aziz do 
tum Selim Nüzhet Gerçeği bu k<l 
dar faydalı bir eser kaleme aldığı 
dan dolayı tebrik ve hepimize fa 
basmacılık tarihçesini öğrettiği 

-
-
e 
s-
-
n. 
ş 

i-
çin de teşekkür ederim. 
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Meraklı biT ütatistik 

Brezilya bir dakika içerisinde 250 
kilogram kakao istihsal ediyor. 

Gariptir ki, J a
pon gazeteleri, 
gazetelerinin ti
rajını bildirmez
ler. Fakat çıkan 
binlerce gazete
lerin gündelik 
nüshalarından e. 
dinilen bir fikre 

göre Japonyada bir dakika içerisin
de 15,000 nüsha basılır. 

Yere dökülen şaraplar 
Bir Bulgar gazetesine Belgratt an 

bildirildiğine göre, Yugoslavya da 
bir fıçı şarnp için 
büyük bir kavga .-----~~~ 
olmuştur. Hadi -se şudur: 

800 litre şa

rapla dolu bü. 

yük bir fıçı kam r~~i~~~ 
yonla Belgrattan ~ 
Zagrebe götürü. 

yü lürken fıçı yolda Mikanovtsi kö 

yanında sarsıntıdan yere yuvarı an-

mış ve parçalanmıştır. Arjantin 5500 litre petrol istihsal 
eder. 

Fransa Hariciye Nezareti, 
dakika Fransa hüküınetine 700 
ga mal olur. 

ak 

lü-

Yerlere akan şaraplardan anc 

her 400 litresini etraftan yetişen köy 
ran. 

Yeryüzü. her dakika yağmur ha. 
linde 250 ton su alır. 

ler toplıyabilmişlerdir. Bedava 

raba kavuşan köylüler, hepsini 

na kana içmişlerdir. 

şa. 

ka-

Britanya hükumet radyosu, ken- Sarhoş köylüler ara:sınaa ouy ük 
di emision'ları için beher dakika bir kavga olmuş, ölenler, yaralan an-
1000 frank sarfeder. la.r olmuştur. 

l 

1 erle. mütehassis bul~duğunuzu l r Q z o p r a 
bilmıyoruz. . 

Yann ne yapacağımızı, öbürgün B K k fl t • 
n~re~e bulunaca~ımızı v_e ~aha ö- u o uya as re ız,, 
burgun ne olacagımızı bılmıyoruz. 

Hülasa, yarına, istikbale dair 
hiç bir şey bilmiyoruz,. 

/Fakat, siz, bize hissi ihtiyaçla~ 
riınızı soran ilk insansınız. Size 
cevap vermeyi bir vazife biliyo-
ruz. 

Uğradığımız bazı yerlerde. bi
ze aç köpeklere kemik atar gibi 
kinek fırlattılar. Bazı yerlerde i

se su bile vermediler. 
e 

Sahipsiz birer hayvıcın mı sa
yılıyoruz, nedir? En şefkatli olan• 
lar bile, bizim sade midelerimizin 
ihtiyaçlarını sordular- Ve şimdiye 
kadar hiç kimse çıkıp ta: 

"- Siz ne düşünüyorsunuz? ne 
llissediyorsunuz?" Demedi. 

Bunun içindir ki, kendimizi size 
minnettar sayıyoruz. Der(iimize; 
çare bulamayacak bile olsanız, 

sormayı hatırladınız ya! .. 
Suallerinizden bir kısmını rüz.. 

sar alıp götürdü. 
Bir kısmı da dalı?alara dfü;tü. 

Biz kulaklarımızı dört açarak işi

tebildiklerimize kısaca cevap ve• 
receğiz. Size uzun yazmak isterdik 
Zira her birimizin kafasında. ayrı 
birer roman var. Fakat ne yapa
lım ki, onları yazmaya, ne bizim 
vaktimiz, ne sizin sabrınız müsait. 
Yorgun sinirlerimizde, periı,ıan 

kafalarımızda bu işe yetebilecek 
kadar mecal kalmadı. 

Kaldı ki. bu mecali bulabilc;ek 
oile, yine sözü uzatamayız: Zira 
bizim vapurda, ekmek buhranı, 
tütün buhranı, et buhranı, yer 
buhranı, hürriyet buhranı, şefkat 
buhranı, toprak buhranı, su buh. 
ranı ı:ribi, bir de kağit buhranı var. 
Bu defteri buluncaya kadar, bu 
köhne vapurda, bir hafriyat yap
madığımız kaldı. Bunun için. mek. 
tubumuzun kısalığının. kağıtları

mızın kötülüğünün kusuruna bak
mayın. 

Sürünüp ölmemek için 

Vapurda tam 721 kişiyiz: En 
mebzul gıdamız hava, en 

fakir eıdamız da, ümit!. 
Bir bucuk aydır denizdeyiz. Ve 

biz, Filistinin öz sahjpleri, Medi
neniri meşhur dilencilerine dön• 
dük. 

Halbuki, biz Gestabo'nun şer· 
rJnden kurtulmak için, evlerimizi, 
barklarımızı yok bahasına satıp 
yola çıktığımız zaman. dünyanın 
elimize sarılacak merhametli in. 
sanlarla dolu olduğunu sanıyor
duk. 

Fakata, eğer böyle sanmasaydık. 
ta, yine kaçmak mecburiyetindey· 
dik. Zira Almanlardan gördüğü. 
mü:z en hafif zulüm, sokak köpek
lerile bir tutulmaktı. 

Hatta hürriyetimiz sokak ;ı;.ö • 
peklerinden daha azdı. 

Zira biz, sokak köpeklerinin bj. 
le kabul olundukları bazı yerlere 
giremiyorduk. Namusumuza, ~a
nımıza, malımıza emniyetim ız 
kalmamıştı. Ve süründürüle sürün
dürüle ezileceğimiz muhakka:tlı. 

Düşünüp taşındık, neticede gidıp 
Filistinde ölıi:ıeyi, bu zelil akibet
ten d~ha şerefli saydık. 

Bu altımızda gördüğünüz vapur, 
5000 İngiliz lirasına (ötuz bin Türk 
lirası) kiralandı. 

Bu para, vapur sahiperine, bin 
kişilik kafilemizin Filistine indi
rilmesi şartile ödenmişti. 

Bugün, içimizde yüzme bilen 
kalmadı gibi bir şey. Zira onlar. 
dan bir kısmı Filistinde, bir kısmı 
Rodosta karaya çıktılar. On iki 
adalardan bazılarına gitmek üze
re, suya atlıyanlar da oldu. On
lar, bir daha dönmediler. Ne ol
duklarını bittabi bilmiyoruz. Öl
dülerse, öldürüldülerse, ne olacak? 
Yahudi bu: Hesabı sorulacak de
ğil ya?. 

Bazıları, On iki adalardan sizin 

ı········~·~:::·:········ 
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- Rica ederi%, Fili.tine gi
deceğimfai yazmayın. Şimdiden 

tedbir alırlar. Bu aefer de açıkta 
kalırız. 

topraklarınıza kaçmak niyetinrie 
idiler. Temenni ederiz ki, bu ni. 
yetlerini tahakkuk ettirebilmiş ol
sunlar ... 

Filistinden, yani kendi toprakla
rımızdan da -aldığımız vaade rağ
men- kovulunca, Rodosa uğradık. 
Orada bize, toprak değil, içecek 
su bile vermediler. Ve gemimi7.i 
iki kruvazörle çıkardılar. Hatta in. 
ce nükteli, kalın yürekli İtalyan 
polisleri: 
"- Seyahat tatlı şeydır: Herkes 

bu saadetinizin hulynsını çekiyor. 
Elinize fırsat düşmüşken, dola5ın 
dolaşabildiğiniz kadar!" diye, bi
zimle alay bile ettiler. 

Son ümidimiz, Türk milletinin 
ezeli, ve büyük şefkatine, merha
metine sığınmaktı: Bugün. bu ü
mitten de mahrum kalmış bulunu-. . 
yoruz. 

Midelerimiz yarı tok, ve mane
viyatımız tamamen ölü olarak, bu. 
radan ayrılacağız. 

Galibe nereye gideceğimizi de 

sormuştunuz: 

Tekrar Filistl.ne dönmek kara. 
rındayız. Gideceğiz, ve zorla gemi. 
yi karaya oturtacağız: Bizi ya alır. 
lar, yahut da öldürürler .. 

Zira, yapılabilecek hiç bir tr
şebbüsümüz yok. 

Sözümüzü ·bitirmeden evvel, 
hakkımızda çıkarıldığını işittiği

miz bir iftirayı söyliyelim: Merha
metli Türk halkına hitap etmesi ı
çin hazırladığımız bir band ü
zerine: 

'.'- Ekmek, su, · alkol isteriz!" 
cümlesini yazmıştık. Bizi bek.liyen 
memurlardan öğrendik ki, bazı 
kimseler: 

"- Şunlara bak ... Demişler, sı
kılmadan, bir de içki istiyorlar!" 

Siz onlara lutfen yazın ki, bız 
alkolü, içmek için istemedik: o
nu, yaralarımıza sürecektik!" 

Y ahudice yazılmış olan meıc
tubu İzmirli bir doktol' 

dostuma ter~üme ettirdim. On'un 
mektubu, Almanyaya küfürle dO: 
luymuş: 
"- Uluslar Kurumu toplansın: 

Ortada kalmış olan Yahudileri, de. 
mokrat memleketler arasında tak
sim etsin!" diyormuş. 

Üçüncü mektubu yazan ise, İz. 

mirli olduğunu söylüyor, ve Parita 
vapurunun geçirdiği bütün mace
raları hulasa eden birinci mek
.tuptaki malfunatı tekrarladıktan 
sonra diyor ki: 

"- Fakat çok rica ederiz: Bi
'ze iyilik etmek istiyorsanız, Filis. 
'tine gideceğimizi yazmayın: Zira 
şimdiden tedbir alırlar. Bu sefer 
de gidemeyiz!" 

Bu mektuplardan anlaşılmak 
tadır ki, vapuru doldu

ranlardan çoğu, Filistine, Siyonizm 
davasına inandıkları için değil, i
nanmış görünmekten başka çare 
bulamadıkları için gitmektedirler. 
'Ve böyle olduğu içindir ki, arala
rında kanlı, ve feci bir isyan çık
ması bile muhtemeldir. 

Saat 12 de kalkacak olan vapu. 
ra kömür veren dubanın üzerinden 
resim alıyoruz. Memurların hiç 
kimseye zararı olmayan müsama
haları sayesinde. bir taraftan da 
konuşuyoruz. İçlerinden birisi gü
lüyor, ve: 
"- Bu gemiye iyice alıştık .. : 

Diyor. Geminin başındaki: Parita 
kelimesinde bulunan harflerin 
yerlerini değiştireceğiz: Bu suret
ı: bu gemi de bizim "Patria" mız 
olacak: Zaten, bundan başka va
tan bulacağımıza da ümidimiz kal
madı!" 

· Bir kadın: 

"- Ne olur, diyor, sahile ızldin 
de, bize bir kutu toprak getirin: 
Toprak .kokusuna hasretiz!': 

Zavallı çocuklardan birisine so.. 
ruyorum~ 

"- Nereye gidiyorsunuz?~ 

İçini çekerek önüne bakıyor: 
"- Bilmem!" diyor. Sonra ma-

sum, saf ve samimi bir özleyişle 
ilave ediyor: 

"- Eeve gidelim artık!" 
İçlerinde, idealist olanlar da 

var. Onlar, ayni suale: 
"- Hakkımızı aramaya gidiyo

ruz!" cevabını veriyo'rlar. 
Hasır üzerinde yattıklarını söy-

1iyen yolcuların iç hayatlarını gös
teren resimlerden edinmek arzu
sıyle, bir tanesine: 

"- İçinizde, dedim. hiç birini. 
zin fotoğraf makinesi yok mu? 
hiç resim çekmediniz mi?. 

O acı acı gülümsedi, ve: 

"- Tabii yok .. dedi. Fotograf 
makinesi para eder: Onu Almanlar 
bırakırlar mı bize?. 

En fazla istedikleri iki şey var: 
"- Gazete ve cıgara! .. " 
İçlerinden bir tanesi de, vapura 

kömür yükleyen amelelere yardım 
ediyordu. Fevkalade güzel Türk
çe konuşan, ve, vapura astıkları 

banddaki cümleyi yazmış olan bu 
delikanlı, fırsattan istifade. mav
naya geçmişti Mavna işini bitirip 
uzaklaşırken, yüzü kömürle karar
mış olan bu delikanlı da içinde 
kalmıştı: Hiç sesini çıkarmıyordu. 
Mavnada bulunan işçilerden iki 
tanesi. işin farkında oldukları hal
de seslerini çıkarmıyorlardı. Biri
si sezememişti. Fakat bir tanesi 
gevezelik etti: 
"- Memur efendi, bir tanesi 

burada kaldı! 
Delikanlı: 

"- Arkadaş şaka ediyor .. Ben 
mavnayla geldim!" diyerek. me
muru atlatmak ist-:.;i. Sonra ken
disinin mavnade kalışına bile bile 
ses çıkarmayan işçilerin ızözlerinde 
sezdiği 'şefkate. merhamete güve
nerek memura: 
"- İnanmazsanız sorun!" dedi. 
Memur onlara hiddetle sordu: 
"- Doğru sövleyin canım: Sa-

Kanın sırası değil. Bu sizden mi. 
onlardan mı?" 

(Devamı 8 incide) 
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Ors ile Çekiç-Arasında 
\ 

Mustafa Kemalin ve 
Valiler, Bilhassa Ben 

Dahiliyenin Emirleri Karşısında 
Böyle Bir Vaziyete Düşmüştüm 

Halbuki şu telgrafnamede: "Her 
ferdin hayatını, malını, ırzını" si
yanetle mükellef olduğumuzdan 

bahsediyor. Arzettiğim kayıtsız

lıkla bu alakayı telif etmek müm
kün müdür? .. Bir vilayet valisin. 
den asayişsizliğe dair boyuna şi~ 

kayetler alan, fakat harekete geç
miyen bir nazırın, herhangi bir 
sebeple halkın hayatından. ırzın
dan bahsetmesi gülünç değil rrıi
dir? _ 

Bununla beraber bu telgrafna.: 
me üçüncü ordu müfettişliği mm. 
takasındaki valileri, hatta bütün 
Anadolu idare amirlerini müşkül 
bir mevkie sokuyordu. He!e ben 
örs ile çekiç arasında kalmış olu
yordum. Çünki.i Mustafa Kemal 
paşa, benim vilayetimin merkezin
de ve benim gözümün &nünde bir 
ihtilal meclisi toplamak, kongre 
namı altında bir kıyam derneği 

kurmak istiyordu ve bunu her ta
rafa ilan etmekten çekinmiyor
du. Kanuna göre benim bağlı bu
lunduğum yüksek bir makam, ya. 
ni dahiliye nazırlığı ise Mustafa 
Kemal paşa ile temas etmekten 
beni menediyordu. 

linde olduğu gibi bu sefer de mil
lete rehberlik edeceği anlaşılan 

ordunun viliyetimde hissettirdiği 
kuvveti ölçmek icap ediyordu. 

Milli mucadelenin ne gibi şart
lar altında başladığını kavramak 
isteyenlerin de bu hakikatleri bil
mesi iktiza eder. O sebeple Siva
sa adım atalıdan beri geçen on bir. 
on iki gün içil'ldeki müşahedeleri
mi açıkça kaydetmek isterim: 
İs~buldan ayrılırken Hürriyet 

ve itilaf fırkası liderlerinden bir 
kaçı beni uğurlamaya gelmişler ve 
içlerinden birini fırkanın düşünce
lerine tercüman yaparak onun ağ
zHe şu sözleri söylemi.~1erdi: 

- Siz bizim babam1zsınız. Si
vas vilayetini bu kanaatle elinize 
verdik. Orada oğullarınızı (Hürri. 
yet ve itilafçları demek istiyorlar) 
tenvir ediniz, irşat ediniz, nizam 
ve intizam altına sokunuz. 

Bir köprü başında bulunuyor
dum. Öbür yakaya selametle geç
mek için "hay hay" demek lazım
dı. Fakat Sivasa gelince bu tavsi
ye hatınmdan çıkmıştı, kanunun 
ve vicdanın bana yüklediği vazife. 
lerle meşgul oluyordum. Ve ol
mak istiyordum. Bir ziyaret, beni 
bir an için İstanbulda yapılan o 
tavsiye ile ilgilendirdi, ayni za
manda Hürriyet ve itilafın Sivas 
ayarı ve Sivastaki itibarı üzerin
de incelemeler yapmaklıihma ve
sile verdi. 

Ziyaretime gelen zat, vilayetin 
eski evrak müdürü Ellez.i oğlu(İl
yas zade) Halit Beydi ve kendini 
bana şu suretle takdim etim~ti: 

- Hürriyet ve itilaf fırkasının 
Sivas şubesi reisi!. 
Bana, İstanbuldan ayrılırken tah
mil olunan babalık aklıma geldi, bu 
tahatt~rla gözüm "ilk oğul" ola. 
rak karşıma çıkan kimseye dikil
di. Lakin gözümle beraber bur
num da faaliyetteydi, bir şeyler ve 

' nahoş eyler duyuyordu. Evet, öy
leydi. Zira Ferit Paşa kabinesinin 
-yabancı devletlerden sonra- isti
nat ettiği yegane dahili kuvvetin 
Sivas mümessili sarhoştu ve söz
lerine keskin bir ufunet te karışı
yordu. 

Tahammül gerekti. Nefsimi zor

ladım, güler yüz gösterdim. Sağ 

tarafıma geçip hayli laabali bir 

tavırla oturarak, daha doğrusu iş. 

gal ettiği koltuğa yarı uzanan Ha

lit beyle konuşmaya koyuldum. 

O, hoş beşten sonra sözü İttihat ,. 
ve Terakki cemiyetine intikal etti-
rerek bu cemiyet mensuplarmın 

şiddetle takip edilmeleri, ezilme
leri ve imha olunmaları lüzumun
dan bahsetti. Kısaca sordum: 

- Neden?. 
Hürriyet ve itfüıiçıların kanaat

lerini tebellür ettirerek şu ceva. 
hı verdi: 

(Devamı Vad 

Her iki tamim, hemen hemen 
ayni günde elime gelmi~i. Biri 
öbürünün tamamile zıddı bir zih· 
niyetten mülhem olan bu ~zılar
dan hangisine itaat, imtisal ve in
kiyat etmek lazımdı?..,. Bir hükü
met adamı sıfatile bu suale veri· 
lecek cevap basittir. Çünkü me
mur, kanun dair~sinde, ancak a- \ 
mirini dinler, onun-gösterdiği isti- ~--••••••••••iııll•••••• 
kamette hareket eder. .. - -

Fakat, kanun esas bekımından, 
milli arzulann ve ihtiyaçların ifa
desi demektir. Acaba elimde bulu
nan ild tamimden hangisi milletin 
günlük ihtiyacına daha uygundur? 
Biz Anadolu valileri, Dahiliye Na
zırı Ali Kemal Beyin emri üzeri
ne Mustafa Kemal Paşa ile müna
sebeti kesersek ve onun -memle
keti kurtarmak maksai:lile- yap
mak istediği işlere engel olursak 
millete kazanç mı temin etmiş o-
luruz, zarar mı?.. ..._ 

İstanbuldan henüz ayrılmış, A
nadolunun siyasi çete\er elinde i

nim inim inlediğini ve Babıalinin 

bu vaziyete göz yumageldiğini gör

müş olan bir vali için bu noktala
rı uzun uzun düşünmek lazımdı. 
Hadiseleri tahlilde samiml olma
yı sevdiğimden bu sırada mevkii
mi dahi hesaba katmaktan .geri 
lı:almadığımı itiraf ederim. Ben, 
tesadüfe hamlolunmasını daha doğ. 
ru bulduğum bir gaflet eseri . ola
rak hürriyet ve itilaf fırkası tara
fından Sivasa vali gönderilmiş bir 
adamdım. Mal ve mülk namına 
hiç bir şeyim yoktu. Aylığımla ge
çiniyordum. Dahiliye Nazırının e
mirlerine -kanunsuz hareket ede· 
rek- itaat etmediğim takdirde az
lolunmaklığım muhakkaktı. Böyle 
bir akibete uğrarsam Mustafa Ke
mal Paşadan nasıl bir muamele 
ve yardım görebiHrdim? .. O Mus
tafa Kemal Paşa ki Erzurumda bir 
kongre toplanmasını evvelce te
min etmekle iktifa etmeyerek Si
vasta da bir ihtilal meclisi açılma
sını istiyor, bunun için bize emir
ler veriyor. Lakin azlolunduğun
dan henüz bihaber bulunuyor. 

Söylediğim gibi -her bakımdan
vaziyet nazikti. Çok düşünmek 

gerekti ve böyle bir uzun mülA. 
haza silsilei yürütmek için de 
Mustafa Kemal Paşanın telkinle
rine karşı Sivas muhitinde uyanan 
alakayı, Müdafaai hukuku milliye 
ve Reddi ilhak cemiyetlerinin hal
ka taalluk itibarile kıymetini, İs. 
tanbul hükumetinin istinat ettiği 
Hürriyet ve itilaf fırknsının Ana
doludaki itibarını ve 1908 ihtila-

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçları oesler, köklerini kuV· 
vetlendirir, dökülmesini ön

ler, kepeklerini giderii 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme 
Orman ·Fakültesi Mübayaat Komisyonu 

Baıkanhğınalan : 
Adet Cinsi Muhammen tutan 

1 

1 
1 

Odunda tazyik, inhinna cer, mukavemetlerini 
ölçmeğe mahsus makine. 
Sertlik tecrübesi Pres makinesi. 

. Rakkaslı Çarpma makinesL 

İstenilen evsaflanna göre) 
Muvakkat teminatı : 
İhale : 25/8/1939 Cuma günü 

Yekun ....... . 
694 Liradır. 

saat : 15 de. 

7625 LL' 
675 .. 
950 

,, . 

9250 Li: 

1 = Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi Enstitüleri 
için yukarıda müfredatları yazılı (3) kalem cihaz (KAP 4LI ZARF) 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme İstanbul Vilayeti Beyoğlu İstiklal caddesi Liseler Mu
hasebeciliği dairesinde yukarıda yazılı gün ve saatte toplanacak olan 
Fakülte Mübayaat Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun tari
fatı dahilinde ilk teminat tutan olan (694) liranın mezkur Muhasipliğe 
yatırıldğına dair makbuzla yeni sene Ticaret Odası kayd vesikasını ve 
bu kanunda yazılı evsafı haiz olduklarına dair diğer evrakı müsbiteleri
le birlikte kapal teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş bulunmaları elzemdir. 
. 4 - Şartnameyi görmek ve istenilen cihazların evsaf ve mahiyetle.. 
rini ve diğer hususatını öğrenmek isteyenler tatil günleri hariç Büyük. 
dere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesine müracaatları. (6041) 

BULMACA 
Dünkü bulmacamuııı 

halledilmiş şekli 

.. ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AiT 1 T M 
2 Rl•lolNl•IAlzl•lsJt 
3 IEITl•IAlv9_Ş_lu. 
' UIP •lAIN •Bfil• K 
ı ç aı~•·nro• MTf 
6 li!EINI• LIE l.NIA. 
1 AILl•lslA l.IYIF.. 1 
8 cı•ısıı ısıtf•ETi 
s •u .a.•Rlu'•olK-ı 
ırM1T•N1E1•1A1F •<> 

BUGÜNKÜ BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 
2 -, 1 ,., 1 1 1 
3 1 1 1 1 ,-,.,-, 
4 -,-ı-•ı 1 1 1 1 ,. 
5 ı• 1 ı-ı·ı-,-,-ı 
e -,-,.-, 1-1-1 1 l•I '-1-,-., 1 ,. ı 1 
8 -, 1 1 .,-,-,., 1 

~ 1 1 ' 1 • 1 ' ·~ 
H l•l 1 1 ı - ,-,.-,-, 

SOLDAN SAGA: 

l - Put - Gök. 
2 - Bilgi - Seyyar değil. 
3 - Son - Bir nota. 
4 - İhsas - l\.fallar. 
5 - Şımarmak - Hürriyetsiz.' 
6 - Bir nota - Hasis - Bir harf. 
7 - Ahd, yemin - Ters okunursa kö

pek olur - Ycm~K:lere konur. 
8 - Yardımcı - İçilir - Bir nota. 
9 - Çıkarmak - Sade, masum. 

10 - Bir harf - Hala - Şahsi. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Üstünde yemek yenir - Bir kız is-

mi. 
2 - Bilgin - fnatı:L 
3 - Gizli - İplik. 
4 - Barsaklar - Su - At Jçin kullanılır. 
5 - Bir harf - Tarihi bir ad - Efendim, 

anlamadım manasına gelir. 
6 - Zehir - Fransada bir ~ehir - Bir 

harf. 
7 - Haşmet, bliyüklük - Akıl. 

8 - Baba - Ramız - Kalil 
9 - Ulusal - Bir vilayetimiı. 

10 - Ced - Bir şehrimiz - Bir harf. 

L~~~~J 
331 Doğumlulaıı "' 
~ğırıbyorları . 

Yafiancı Asl<eı-llk Şube.inden: 

r - Kadık5y, Usk1.idar, Beykoz ~ırza-· 
1arı dahilinde bulunan 335 doğumlular ve 
bunlarla muameleye tAbl erlerin son yok
lamasına 1 eylO.l 939 tarihinden itibaren 
başlanacaktır. 

2 - Yoklama günlen cuma, pazartesi 
ve çarşamba günleri olup saat 1 den dörde 
kadar devam eder. 

3 - Bu erlerin yoklamaya gelecek gün

lerini gösterir cetveller kazalara gönderil
miştir. 

4 - 335 doğumlularla ve bunlarla mua
meleye tabi olan yabancı erlerin tayin e
dilen günlerde nüfus cüzdanlarile ve iki 
kıta fotoğrafla şubeye gelmeleri ve gel
miyenlerin ceza görecekleri ilan olunur. 

• 
Yerli Kadıkily Askerlik Şubesinden: 
ı - 335 doğumluların ve bunlarla mu

ameleye tf1bi erlerin son yoklamasına ı. 

eylCıl 939 dan itibaren baslanacak ve 31 
Birinclteşrin 939 da bitecektir. • 

2 - Yoklama günleri cuırıa, pazartesi 
ve çarşamba glinleri olup saat 9 dcın'ı2 ye 
kadardır. 

3 - Bu erlerin yoklamaya gelecekleri 
günleri gösterir cetvel mahalle mümessil
lerine verilmiştir. 

4 - Gerek 335 doğumlu yerli erlerin ve 
gerekse bunlarla muameleye tabi olarak 
tecil edilmiş bulunanların tayin ve tesbit 
edilen günlerde nüfus cüzdanları ve ikişer 
fotoğrafla şubeye gelmeleri ve gelmiyen
lerin cezalandırılacaklan il~n olunur. 

Parita Giderken .. 
(Başı 7 incide) 

- Birisi cevap vermedi. Diğeri. 
biraz düşündü, sonra: 
"- Amele gibi çalıştı ama,.. De

di.. Vapurdan geldi!,, 
Mavna, tekrar yanaşıp gizlice 

insanlara karışmak istiyen bu fi.. 
rariyi gemiye bindirirken, diğer 
yolcular katıla katıla gülüyorlar
dı. Eğer ihbar vaki olmasaydı, de
likan1ı toprağa kavuşmuş buluna
caktı: Onu eaşka türlü ayırd et
mek mümkün değildi: Zira o da 
insandı! 

Biçare, şimdi, yüzünün karardı
ğile kalmıştı. Suratını kaplıyan kö
mür tozları, onu, yüz karası gibi 
utandırmıs olacaktı ki, önüne ba
kıyordu: Yüzüne dikkat etttim: 
Gözlerinden sızan iri bir damla ce
nesine doğru yuvıırlanarak, kömür 
tozile kararmış yüzüne, iki be
yaz, ve ince çizgi çizdi.. 

Meçhul bir semte tloğrrı s aat tam 12 buçukta, motör
le Paritaya yaklaşa:ı salon 

serkomiseri İzmir Emniyet Direk
törünün emrini bildiriyor: 

"- Gemi derhal demir alacak! 
Ve ş~ anda Paritaya yanaşmış o
lan yelkenliyi dolduran erzak. ge
miye, hareketinden sonra vcrih=
cek!,, 

İzmir Emniyet direktörü, bu ted
biri, Yahudilerin hareket etmemek 
için bir bahane daha bulmaları ih
timalini hesaplıyarak almış. 

Fakat, polis motöriinde bulunan 
memurların tahminlerine rağmen, 
Emniyet direktörünün verdiği bu 
emir, gemide isyana, teessüre ben. 
ziyen bir hareket, bir telaş uyan
dırmadı. Hatta, güverteyi dolduran 
Musevi delikanlılarından bazıları 

bu hareket haberini alkışladılar 

bile' 
Falrnt ben eminim ki, onlar, bu 

zoraki sevinci, o anda polis motö
ründe bulunan ve kendilerine, su, 
kömür, et, ekmek, gazete ve siga
ra temin etmiş olan Siyonist mü
m~siline şükranlarını ödemek i
çin gösterdiler. 

Yoksa, hepsinin, yeşil İzmirin, 
usta bir rakkase beli gıbi kıvrılan 
sahillerine dikilen dalgın gözleri, 
derin bir toprak hasretile yaşlıydı. 

Saat on üçü tam on gece, demi
rini almış ulunan Parita vapuru 
kımıldadı, İzmir limanına, ağır, a
ğır, küskün küskün sırtını döndü: 
Nereye gideceğini kestiremiyormuş 
gibi, yavaş yavaş uzaklaşmıya baş
ladı. Arkalarından bakarken dü
şünüyordum: 

"- O biçareler, Filistin toprak .. 

larma bu sefer de kabul olunma· 

dıkları takdirde nereye gidecek

lerdi? 

Onlar, içinden bir türlü çıkama:: 
dıkları denizlere doğru açılırlar

ken biz de sahile doğru yollanmış. 
tık. Altımızdaki sandal sahile yak
laşırken, dalgaların üzerinde zıp
zıp adeta sıçrıyor, oynuyor, san
ki zavallı Parita yolcularına nisbet 
yapmak istiyormuş gibi şımarıyor, 
ve bizi mazhariyetimizden utandı· 
rıyordu. 

Ben, ne sandalcının; ne de so .. 
ğukkanlı Deyli Ekspres muhabiri
nin sözlerini duymuyordum. Kulak. 
larımda küçücük tombul ayakları
nı belki bir daha hiç toprağa ba
samıyacak olan sevimli Yahudi ço.. 
cuğunun ince, kırık sesi vardı: 

"- Ne olur? diyordu, evimize 
dönelim artık!,, 

SiNiR AGRILARI - BAYGINLIK 
_.ÇARPINTI - BA$ DÖNMESi ' 
ASABI öKSOROKLER - UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

Bütün Rahatsızbkları 

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

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma Komisyonubdan: 
Eksiltmeye ko-

Şekli nulan eşyanın Miktarı Muhammen Pey Tarihi Saati 

cinsi bedeli akçesi 

Elbise 67 Tk. 17,60 89,00 23-8-939 15 Pazar-
lık 

Yatak ve yor 1000 A. 1.70 128.00 23-8-939 15.15 :! 
gan çarşafı · .-

1 - Mektebin 939 mali senesi zarfındaki i1,ltiyaçlan parazlığa !konut. 
muştur. 

2 - Bu ihtiyaçların cins ve mikdarlan ile muhammen bedelleri ve ilk 
teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 939 mali senesine aid Ticaret Odası vesikalarını göst~ 
receklerdir. 

4 - Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün v~ pazarlığa gtre:: 
ceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki 
komisyona müracaatları ilan olunur. "6352,, 

OSMANLI 
28 Şubat 1939. Tarihindeki 

i\KTlE 
Vaziyet 

PAS 1 E 
lsterlin ş. P. İsterlin ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi is· 
tenmemiş olan kısmı 5,0Q0.000 
Kasada ve Bankalarda bulunan 

. -

paralar 5.705.042 12 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.353.654 1 10 
Tahsil olunacak senetler 4.113.397 15 2 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.375.433 2 1 
Borclu cari hesaplar 7.672.129 18 4 
Rehin mukabilinde avanslar 2.534.734 8 5 
Kabul yoluyla borçlular 853.717 2 8 
Gayri menkul mallar ve mobilya 595.986 15 7 
Müteferrik ' 88.014 4 

30.292.109 16 5 

Kuyuda mnvahk oldujıı tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhaselle Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Sermaye 10.000.000 -
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 

lkçesi 1.250.000 
Tedr.vülde bulunan banknotlar 304.402 19 

Gö rülc! üğünde ödenecek senet-
ler ve vadeli senetler 270.255 11 
Alacaklı cari hesaplar 15.949.552 2 

Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.420.476 19 
Kabuller 853.717 2 

Müteferrik 248.705 

30.292.109 16 

Türkiye Umum MiidürU 
PH. GARELLi 

' ---
10 

4 
1 

11 
8 
7 

5 



18 • 8 - 939 TAN 

Molla Söylemek istemiyor da Mecbur Ediliyormuş 
Gibi Bir Tavır Alarak Padişaha Herşeyi Anlatıyordu 

Vahdettin, elini kaldırarak Mol
layı susturdu ve merakla sordu: 

- Zeynelabidin efendi de bu 
muhalif hizbe mi dahil? .. 

Molla gülümseyerek ve biraz 
da kızararak önüne baktı. Bu sua. 
le cevap vermedi, çok ustaca hare. 
ket etti. Onun hakkında da birçok 
şeyler bildiğini ve :fakat, söylemek 
istemediğini ifham eden tavırlar 

takındı. 

Gördüğü israr karşısında, mec. 
bur kalmış da söylüyormuş gibi 
bir vaziyet aldı, daha ziyade kı
zardı. Ve: 

- Mademki ısrarla ferman bu
yuruluyor padişahım, onu da arze. 
deyim. Dedi. Zeynelabidin Efendi 
kulunuzun da, cümlece malum ve 
meşhur olan zeka ve fettaniyetini, 
bu hususta hem nalına hem mıhı. 
na istimal ile, gerçekten suya ve 
sabuna dokunmuyan bir siyaset 
takip buyurdukları söyleniyor. Ger 
çi, Damad Paşa Hazretlerinin im. 
hası hakkındaki karara iştirakle. 

rini dainiz de pek ummuyor isem 
de, müsaadei şehriyarilerine isti. 
nad ederek arzedeyim ki, bu te
şebbüsten malumatı olmamasını 
da kabul edemiyorum. Çünkü, o 
büyük ve mütefekkir baş üzerin. 
deki {tulaklarm bunu işidemiye. 

cek kadar sağır olmadığını çok iyi 
bilirim padişahım. Her halde ilmi 
olsa gerektir. 

Molla söylemiş, Vahdeddin 
dinlemişti. Dinledikçe de 

karalara bürünmüş, derin düşünce 
lere düşmüştü. Hakkı da vardı 

hani. İşte, yedirip içirdiği, devlet 
ricali arasına geçirdiği bazı kim. 
selerin ihanetleri gün gibi çıkmış
tı meydana. Bu nankörler, çok 
sevdiği hemşiresi Mediha Sultan 
ile eniştesini öldürtmeğe kalkıyor
lardı. Daha fazla oturamadı ma. 
beyin dairesinde, Said Mollaya 
memnuniyet ve mahzuziyet beyan 
ile gönlünü bir iyi hoş ettikten 
sonra, haremi hü!llayuna çekildi. 

Hürriyet ve itilaf kodamanla. 
rınm hakikaten böyle bir 

teşebbüsleri var mrydı?.. Hayır. 

Yalnız bir gün umumi merkezde, 
yeni kabineye karşı :fırkanın ala
cağı vaziyet müzakere edilirken, 
lider Sadık Bey tehevvüre kapıl_ 
mtş ve bu adamlar bizi ittihatcı 
zihniyetile hareket etmeğe, elleri. 
mizi pis kanlan ile lekelemeğe 

mecbur edecekler, demişti. Mus. 
tafa Paşanın Said Mollaya haber 
verdiği hadise işte bu idi. Fakat. 
entrikacı Molla, vaziyetten istifa
deyi düşünmüş, işi şişirip büyüt
müştü. Fırka mensuplarından ve 
maliye nezareti sabık mümeyyiz. 
!erinden Kör Remzi Beyi elde e. 
derek, işe son şeklini vermişti. 

Said Mollanın hünkara verdiği ka
ğıt, Remzi Beyin bu işe dair MoL 
lanın direktifi ile yazdığı, dört ba. 
şı mamur bir jurnaldı. 

G erçekten çok perişan bir va. 
ziyette haremi hümayuna 

giren Vahd~dine, hemşiresi Medi
ha Sultan ile eniştesinin cihannü
ma kasrinde bulundukları haberini 
vermişlerdi. Cidden müteessir bu. 
lunan hünkar, bu vaziyette hem. 
şiresi ile karşılaşmak, onu da he
lecanlandırmak istemedi. Havuz 
başındaki kameriyeye girdi, eniş

tesini de nezdine getirtti. 

Damad Ferid, hadiseyi hikaye 

eden hünkann izhar ettiği fevka. 
liı.de telaşı ve endişeyi büyük bir 
soğukkanlılıkla karşıladı. Hiç de 
merak ve teessür göstermedi. Bil
akis, herhangi bir hadisede vazi
yete hak.inı olan bir insan huzur 
ve emniyeti ile mlnalı manalı gül
dü. Ve: 

- Emin ve müsterih olunuz pa. 
dişahnn. Dedi. Hepsinden maluma. 
tım var. Hatta, henüz Said Mol
lanın haber alamadığı daha mü
him bir teşebbüsten de. Bunlara 

karşı icap eden tedbirler de tama. 
mile alınmıştır. Merak ve teiaşı 

mucip ortada hiç bir tehlike kal. 
mamıştır. Lider Sadık Beyin .. 

Vahdeddin, sinir raşeleri ile tit
reyen elini eniştesinin omuzuna 
koydu. Ve: 

- Ferid, dur!. dedi. Sordukla. 
rıma cevap ver .. Teessür ve heye. 
canım çok söz dinlemeğe müsait 
değil bugün. Mollanın dedikleri 
doğru mu? .. 

- Kısmen doğrudur padişah1m. 

Fakat, Sultan hazretleri ile kulu. 
nuza suikast yapılması hakkında 

ve resmi bir tarzda fırkada bir 
müzakere cereyan etmiş değildir. 
Bu teşebbüs, lider Sadıkın her
hangi bir kasıt ile söylediği sözler. 
den harekete geçmek hevesine dü. 
şeh birkaç derbederin eseridir. 

- Dahiliye Nazırı ile polis mü. 
dürünün bundan haberleri yok 
mu? .. 

Damad Ferid manalı bir eda ile 
gülümsedi. Ve: 

- Bendeniz söyledikten sonra 
haberleri oldu, padişahım. Dedi. 
Kendilerine teessürümü izhar et
mekle beraber, meseleyi alevlen. 
dirmemelerini ve kat'iyyen hiç 
bir guna harekete geçmemelerini 
emrettim. 
- O ne için? .• 

- Diğer mühim teşebbüsün fa. 
illerini şüphelendirmemek ve cüm 
lesini suç üstünde ele geçirmek i

çin şevketlim. 

V ahdeddin memnunlukla gül 
dü. Becerikli ve tedbirli e

niştesini takdirle şöyle bir süzdük. 
ten sonra, sükunetle sordu. 

- Öteki teşebbüs ne imiş Pa. 
şa? .. 

- Arzedeyim padişahım. Lider 
Sadık, Şeyhülislamınız hakkında 

beslediği kin ve gayzm intikamını 
bünyei devletten almak istiyor ga. 
liba. Pek şeni tasavvurları olduğu
nu işittim. Bunlara iştiraklerini te 
min etmek için de, bazı askeri ri. 
cal ve erkanımızla el altından temas 
ediyormuş. Hatta, alınan haberle. 
re bakılırsa Ahmet Rıza Beyin e. 
lile bazı gizli ittihatçıların da mu
vafakat ve muavenetlerini temin 
ve istihsale muvaffak olmuş. İşi, 
Zeki ve İhsan Beylere takip etti. 
riyor. Üç gündür kendilerinden 
muntazam ve müsbet malumat da 
alıyorum şevketlim. 

Vahdeddin, şeni tasavvur ke. 
limesini işitir işitmez sara. 

rıvermişti. Damad Ferid sözünü 
bitirince acı acı güldü ve dudak
larından şu sözler döküldü: 

- Bu şeni tasavvur dediğin, hiç 

şüphe yok ki, bir tebeddülü salta. 

nat arzusu, yani hal teşebbüsü 

değil mi? .. Muhakkak ki, bu işle 

Veliahdimiz Mecid Efendi de ali. 
kadardır. 

Damad Ferid, önüne baktı ve fı
sıldadı: 

- Maalesef öyle padişahım. Ne 
yazık ki, Efendi Hazretlerinin de 
bu işle alakalı bulunduğu hakkın
daki şüpheleri kuvvetlendirecek 
bazı deliller var ortada. Mesela, 
Ahmet Rıza Beyle Mecid Efendi 
arasındaki muhabere ve münase. 
betlere ittihatçılardan Hüseyin To. 
sun Beyin delalet etmekte olduğu 
muhakkak olarak söylnilmekte. 
dir. Bununla beraber, tekrar ar· 
zedeyim ki, her türlü ihtimaller 
düşünülmüş ve icap eden tedbir. 
ler alınmıştır. Yeis ve endişeye ka. 
pılmaya değmez. Kalbi şahaneniz 
emin ve müsterih olsun padişahım. 

(Devamı Var) 

KADINLARDA KİST HAST ALIGI 
Kist gene bir ur demektir, fa

kat bir torba gibi, içi yumuşak. 
yahut sulu bir maddeyle dolu hir 
ur. Bayanlarda bunların da en çok 
görüleni, yumurtalıklarda çıkan 
kistlerdir. 

Tabii halde de kadın yuınurta
lıkları daima kiiçük küçük kistler 
hasıl eder. Fakat bunlar kendi 
kendilerine acılarak kaybolur. Ba
zılan biraz d~ha biiyürse de, e. 
hemmiyetli bir hastalık sayıla
mazlar. 

Bir takımı da haylice hilyi1ye
rek bir hastalık yapar. Bu has
talık ta her yaşta meydana çıka
bilir. F.akat kız çocuklarda nadlr
On beş yaşla yirmi beş yaş ara
sında daha çok. Kadınlığın son
bahar mevsimine kadar gene e. 
peyce görülür. O mevsime yakın, 
bilha.,sa ondan sonra daha sılç ... 
Bu kistlerin bazıları, içerisindeki 
su yirmi, otuz litre olacak kadar 
büyürler. 

Ancak, her şeyde olduğu gibi, 
kistin de başlangıcı kücüktür. İl
kin bir portakal bü:vükli.iğiinde. 
O zaman dısarıdan belli olmaz, 
fakat iceriden rahatsızlık verir: 
Karın iÇinde ağırlık, karın aşai!ı
:va doğru çekiliyormuş gibi olur. 
Herkesin hissinin deTE'cesine g(ire, 
bunlar az çok şiddetli olur. Kiıni
ı:inde bulanb ve sonrası da ö!Ur. 
Taz:vik ettiği yere ~öre, siyatik 
a;irılan yapar. sık sık idrar geti. 
rir, devamlı inkıbaza sebep olur. 

Bir taraftan da o günlerde inti
zamsızlık. GHnler gecikir, karışır, 
yahut hiç gelmez. 

Böyle başlangıç devresinde, kist 
bulunduğunu ancak miitehassıs 
hekim içeriden muayene ile anlı
yahilir. 

Fakat kist te büyüdükCJe kendi
sini meydana çıkarır. Karın ya. 
vaş yavaş büyür ''e kocaman bir 
yumurta ileriye doğru çıkar. Yu. 
murta bazılarında karının tam or
tasında, bazılarında daha ziyade 

sağda veya solda ... Şu kadar ki. o 
kocaman yumurta gibi karının ü
zerinde göbek yine belli olur. 

Kist biiyüdüğii halde, bu ikin
ci devresinde rahatsızlık daha az 
hissedilir. Karında, tabii, ağırlık 
hissi, bir de, mide bozukluğu. 

Qaha ziyade büyüyüp, nçuncü 
devresine gelince, alametleri pek 
ciddi olur. Kistli ba;\'·an zayıflar, 
zayıflar. Yalnız karın kocaman, 
tekmil vücut kupkuru. Deri ke. 
miğe yapışmış gibi. .• Bir taraftan 
da mideyle barsaklar şiddetle bo
zulur. 

Bunlar da belki bir ~ey değil, 
çünkü kist büyüdükçe karını gö
ğüsten ayıran diyairagmı aşağı· 
dan yukarıdan iter, yüreği bozar: 
Bundan da yürek çarpıntısı, na
bızda zaaflık, intizamsızlık ve ni. 
hayet baygınlık gelir ... 

Yumurtalıkta kist hastalığı 
kendi haline bırakılırsa, birinci 
ve ikinci devresinde pek te çok 
rahatsızlık vermeden büyüyebilir. 
Fakat üçüncü devresine gelince, 
bütün vücudün zayıflığı ~üphesiz. 
dir. Ancak, o devreye ıtelmeden 
de, hiç rahatsızlık ve~meden ken
di kendine büyüyüp giderken. bir 
gün kistin sapı birdenbire bükü
lür: O zaman şiddetli sancı, bu
lantı ve sonrası. Kocaman karın 
iistelik şişer, nabız küçülür, soğuk 
soğuk 1er basar. Bu alametlerin 
nereye varacağını kolayca tahmin 
edersini:r.. 

Kistin kendisi delinebilir de. t. 
çindeki su barsaklardan yahut 
mesaneden çıkarsa, ne ali. Fakat 
karın zarı arasında kalırsa ... 

Onun için bu kist hastalığına, 
mutlaka ameliyat yaparak torba. 
yı çıkarırlar. 

Kist, iki tarafta birden olursa, 
o vakit cinsi karısık demektir. Bu 
karışık cinsten kistler daha küçiik 
olmakla beraber, tehlikeleri daha 
hi.iyilk olur. 

-3-

"- Ne demek istediğini anlıyo. 
rum. Fena komşular biziz öyle mi? 
Başkaları da öyle sanıyorlar. Ne
den acaba? Çünkü yerimizi geniş. 
letmeğe çalıştığımız ıçın olacak. 
Ayni şeyi İngiltere yapmağa ça. 
lışmadı mı? 

Ticaretimizin inkişafına uğraşır. 
sak fena mı etmiş oluruz. İngilte
re dünyanın en büyük ticari dev
letidir. Biz menfaatlerimizi koru. 
mak için büyük bir kuvvei aske. 
riye teşkil etmişiz. Bu bir cinayet
mi? İngiltere filosuna bir baksa
nıza. Her siyasi teşebbüsünüzün 

arkasında toplarınızın tehdidini his 
settirmediniz mi? Bu, adetinizdir.,, 

Dedi. Sonra kıza daha dikk\tli 
bakarak ilave etti: 

" - Ben memleketinizin adetle~ 
rine hayranım. Birçok İngiliz 
dostlarım vardır. Küçücük bir a
daha yaşıyan bir milletin koca bir 
İmparatorluk kurmuş olduğuna 
hayranım. Fakat..,, 

Ve başını ocaktaki ateşten tara
fa döndürdü. Fikrini en iyi ifade e. 
decek olan sözler aramakta olduğu 
besbelli idi. İçini çektikten sonra: 
"- Fakat İngiliz milletini sev. 

mediğimi sanmakla isabet ediyor
sunuz. Sizin bilmek de istediğiniz 
buydu değil mi?,, 

"- Evet buydu.,, 
Şöminenin üzerindeki saate bak.. 

tr. Ve: 
"- Artık itirafta bulundum, o. 

nun için çekilip gitmğe serbestim 
değil mi?., dedi. 

"- Aceleye ne lüzum var. Ben 
bu gece hiç bir yere çıkmıyacağım 
ki. 

"- Her halde benimle çıkmı. 

yacağınızı bitiyorum.,, Dedi ve si
garasını kül tabağına basarak sön
dürdü. 

"- Fazlaca ileri vardım. Her. 
halde huzurum artık hoşunuza gi~ 
mese gerek. Öyle değil mi?,, diye
de ilave etti. 

"- Doğrusunu söylmck lazım 
gelirse, başka bir ,millete mensup 
birisile dost olduktan sonra, o a. 
dam çıkagelip de size memleketini
zi sevmediğini söylerse, insan bi. 
raz sarsılıyor. Neden İsviçrede ba
na karşı o kadar dostane davran
dınız?,, 

"- Çünkü hoşuma gittiniz. Saç. 
!arınız kahve rengi, gözleriniz de 
öyle. Cesaretiniz de tamam. Ta da 
ğın tepesine çıktıktan sonra, geç 
kalıp da gece karanlığında aşağıya 
doğru -ski ile indiğimizi hatırlı. 
yor musunuz?,, 
"- Evet hatırlıyorum.,, 
"- İşte ondan sonra sizi daha 

yakından tanımak istedim. Kendi
nizden o kadar emindiniz ki.,. 

Kız koyu saçları ve koyu göz_ 
leri hakkında söylemiş ol. 

duklarım düşünüyordu. Adamın 
kendisi sarı papaydı. Közleri katı 
bir çelik mavisi idi. Renk farkı 
dolayısile kızın adama karşı bir ca. 
zibesi vardı. Ne var ki kızın oyna
tıcı kabiliyeti yoktu. Kız farkında 
idi. Madem ki ajanlık edecekti. O~ 
nun üzerinde daha büyük bir te. 
siri olmak gerekti. Fakat apartma. 
nınıza gelen, ve önünüzde sanki 
taştan oyulma bir taş gibi oturan 
bir adama nasıl tesir etmeli idi? 
Güçlük hurdaydı asıl. Herçibadi
bat adamin dikkatini kendisine 
bağlamak istiyordu. 

Koltuk sandalyesinde oturduğu 
yerden kalktı. Ve şöminenin önü
ne boylu boyunca dikildi. Adamın 
bakışının onu boydan boya süzd~ 
ğünü gördü. Sonra bakışı kıvra. 
nan alevlere kaydı: 

'-Apaçık konuştuğunuza mem 
nunum. madem ki siz itiraflarda 
bulundunuz, itiraf sırası şimdi be. 
nimdir. Sizin bu memlekete karşı 
duygularınızın ne mahiyette oL 
duğunu evveldenberi bilirdim.,, 

"- Evvelden beri mi?,, 
"- Daha doğrusu dündenberi.,, 
Kız bu sözleri söylerken gözle. 

rini adamın gözlerine dikti. Pür 
dikkat kesildi: 

"- Bir insan içinde bulunduğu 
muhitten hoşlanıp hoşlanmadığını 
hemen belli eder. Sizin muhitiniz. 
le başınız hoş değil.,, 

"- Londraya tayin edildik. 
ten sonra, buraya gelmekten imtL 
na edebilirdim. Burasını istiyen. 
ler çok. Hatta istesem yarın bile 
memleketime dönebilirim.,, 

"- Dönmüyorsunuz ya?,, 
"- Hayır kalacağım.,, 

"- Sizinle bir alış verişte bulu. 
nacağım. Eğer İngiltereye karşı 
hoyratça düşünmekten vazgeçer. 
seniz. sizi tıpkı bizlerden imişsiniz 
gibi değiştiririm. 

Klotz gülümsiyerek: 
"- Nasıl becerebileceğinize e

min misiniz?,, diye sordu. 
"- Ay beceremiyeceğimden mi 

şüpheleniyorsunuz?,, 

Fanel, parmaklarını dudakları. 

nın üzerine koydu. Ayaklarını aç. 
tı. Vaziyeti meydan okuyucu idi. 
Arkasında yanan ateşin ışığı do
layısile, ince elbisesinin içinden ba 
caklarının şekli seçilebiliyordu. 

İki insapın ufki bakışları birbi
rine çattı. 

Klotz güldü. Bu, kof bir gülüş. 
tü. İçinde bir alaya yelteniş te yok 
değildi. 

"- Beceremiyeceksin, dedi, hem 
biliyor musun neden? Ben seni a. 
lakadar ediyorum, onun için ya
nında bulumnaklığıma aldırmıyor. 

sun. Fakat senin bana karşı şahsi 
bir duygun yok. Hem de hiç mi 
hiç mi.,, diye ilave etti. 

Sonra, elini göğsünün sol tara. 
fına dokundurdu ve devam etti: 

(Devamı var) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Ahmet varislerine ilan yolile tebliğ: 
Bay Ahmet Uğurgün (Mustafa oğlu) Fatih Gurabahüseyinağa mahal

lesi eski Mehmetefendi yeni Gümüşhane sokak eski 14 yeni 2 numaralı 
ahşap bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 13-4-939 ta. 
rihinde 70 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (975) lira borcu 
9-3-939 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarüi ile 
beraber (1037) lira (35) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı ka
nun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ih
barname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönde
rilmiş ise de borçlu Bay Ahmet Bursada öldüğü anlaşılmış ve tebliğ ya
pılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın 
ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Ahmet mirascılan işbu 
ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla 
murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itiraz
ları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ve
yahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri 
menku l mezkur k anuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alaka
darlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbar. 
name tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (6417) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Muhammen 
le~ bedeli 

lira 

senelik 
müddeti 

Üsküdarda Büyükçamlıcada Setler kahvehanesi 200 (2) sene 
Yukarıda yazılı gayrımenkul hizasındaki muhammen icar bedeli üze

rinden açık arttırma ile kiraya verilecektir. İcar bedeli dört müsavi tak
sitte alınacaktır. İhale 4-9-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
dedir. Taliplerin <;17.5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatınp 
mezkur gün ve saatte defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşek-
kil satış komisyonuna müracaatları. "6425,, 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu Satınalma ve 
Satma Komsiyonundan: 
Nevi Miktarı Tahmin 

bedeli 
Lira K. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

Döküm halinde saman 150. 170 ton 977 50 73 31 
Yeşilköy tohum ıslah istasyonuna aid Mecidiye çiftliğinde bulunan 

yeni sene mahsulünden tahminen 1 50 ila 170 ton kadar döküm halin
deki saman açık eksiltme ile satılacaktır. 

Eksiltme 28 Ağustos 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
(15) de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 sayılı binada liseler muhasebeci
liğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnamesi Yeşil
köyde tohum ıslah istasyonunda her gün görülebilir. Taliplerin muay
yen gün ve saatte muvakkat temina tlarile birlikte komisyona müracaat. 
ları. (6177) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü için şartname ve nümunesi veç. 

hile 1000 adet devlet ormanı çekici ile 1500 adet orman çekici kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedii!.miştir. 

2 -·Mezkıir 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 işe girebileceklerine dair vesika ve ticaret odası vesikasının 
ibrazı. 

7 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılr saatten 
bir saat evveline kadar İstanbul Orman Müdüriyetinde müteşekkil iha
le komisyonuna getireceklerdir. <6109~ 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhğından: 
1 - Bu yıl Deniz lisesine alınacak okurların müsabaka sınavları 4 ve 

5 eylUl 939 günlerinde yapılacaktır. 
2 - Kayıtlı okurların sabah Köprüden kalkan 8.45 vapurile okula 

gelmP.leri lazımdır. Bu vapurdan sonraya kalan okurlar sınava sokul
mazlar. 

3 - Okurların yanlarında kalem, lastik ve kalemtraş bulundurma. 
ları mecburidir. "6240., 
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SULH 
Taarruzu 

(Başı 1 incide) 
dit ile iş göremiyeceklerine ve de. 
mokrasileri korkutarak emellerine 
varamıyacaklarına kanaat f etirmiş
lerdir. Danzigte patlıyncnk bir si
liihın bütün dünyayı ateşe vermesi 
ihtimali kuvvetlidir. Halbuki bütün 
hazırlıklarına rağmen, totaliter dev
letler uzun bir harbi göze alabilecek 
kuvvette değildirler. Münlhtm evvel 
olduğu gibi İngiltere hükumeti Hit. 
leri müşkülden kurtaracak sulh tek
lifleri de yapmamaktadır. O halde 
demokrasilere bir konuşma kapısı aç
mak lazımdır. Bu düşünce ile Mus
solininin ileri sürdüğü sulh planını 
işne etmek ve anlaşma şart ve im. 
kanları hakkında demokrasilere bir 
fikir vermek doğru olur. Evvela İ
talyan gazeteleri böyle bir imkandan 
bahsettiler. Arkasından Almanyanın 
resmi gazetesi Folkişe Beobahter, de
mokrasilerden sulh teklifi beklendi
ğini anlatan bir yazı neşretti. Bu
nunla ayni zamanda . Alma"l ef"itarı 

umumiyesini de oyalamak imkiını ha
sıl olacak, ve onlara: 

- Görüyorsunuz ya, biz anlaşmak 
istiyoruz, fakat ne yapalım, düşman· 
larımız bizi imha etmekte ısrar edi
yorlar, diyebileceklerdi. 

İşte ortaya atılan sulh fikir ve 
planları bu maksatla işae edilmiştir. 
Buna totaliter devletlerin sulh taar
ruzu adını da verebiliriz. 

11-

T otaliter devletlerin bu ~ema
yüllerine Times gazetesı, der

hal sulh masasına oturmak için ka
bul edilmesi lazım gelen şartları ile
ri sürdü. Bunların başında Çekoslo
vakyanın tahliyesi vardı. 

İşte bunun üzerine Alman matbu
atr derhal taarruza geçti. Demokra
silere ve bilhassa İngiltere ile Po-
1cnyaya karşı şiddetli bir yaylım a
icşi başladı. Bu suretle mihvercilerin 
5ulh taarruzu da akim kaldL 

Şimdi ne olacak? 
Geçirdiğimiz iÜnler buhranlı gün

lerdir. Almanlar Polonya etrafında
ki taal'l'UZ hazırlıklarına devam et
mektedirler. Fakat Ciano - Hitler 
mülakatından sonra, arada tam fikir 
mutabakatı bulundu~u hakkında ve
Tilen teminata rağmen, Mussolininin 
harbe taraftar olmadığının anlaşıl
ması, Macaristan ve Japonyanın he
'nÜZ ittifaka alınamamış bulunması, 
ani bir hareke,tte bulunulmasına mn· 
nidir. 

Ve bir defa sulh rivayetleri başlu· 

dıktan sonra iki taraf ta bu imkanlar 

üzerinde işleyip pazarlık 

'\'azgeçemiyeceklerdir. 

etmekten 

Yeni Elçimiz 
Moskovaya 
Vardı 

Moskova, 17 (A.A.) = Türkiyenin 
yeni Moskova büyük elçisi Ali Hay. 
dar dün Moskovaya gelmiştir. Ve 
Başvekil Molotof tarafından kabul 
clilıniştir. 

Alman Tayyareleri 
Fena Yapılmı§ 

Stokholm, 17 (A.A.) - Almanya 

tarafından İsveçe satılan bir bom· 

bardıman tayyaresi Haegernes ma

nevra meydanında sakatlanmış ve üç 

kişi ölmüştür. 

Hükumet par~Isınin gazetesi olan 
"Sociale Demokraten,1 Almanya ta
rafından verilen tayyarelerde ikinci 
defa da sakatlık olduğunu yazıyor ve 
bazı tip tayyarelerin hiç te memnu· 
niyet verici olmadığını ilave ediyor. 

Müstakil sosyalist "Folkets Dag
blad,, ve komünist "Dag,. şiddetli 

tahkikat açılmasını istiyorlar. 

Muhafazakar "Svebs Dagblad,, 

gazetesi ise tayyarenin fena yapıl
mış olduğu hakkındaki ithamlar1 

reddeylemektedir. 

Zirnat Vekilinin Tetkiklerf 
Bolu, 17 (A.A.) - Diizce ve Ak. 

çakocada tetkikatta bulunduktan son 

ra buraya dönen Ziraat Vekili Muh

lis Erkmen dun Seban dağını gez
mistir. 

Ziraat Vekili, bugün Karaderc or
ınanlarını tetkik için Doludan ayrıl
mı~tır. 

TAN ':'-======================= 18 - 8 - 939 

1 Milli Şefin Edirnelilere 
Bir Hitabı 

Mısır Askeri 
Heyeti Yarın 
Şehrimizde 

Akdi Bir Konferans 
Teklifi Reddedilecek 

(Başı 1 incide) 
ğaç istasyonuna gittiler ve istasyona 
daha evvel gelmiş bulunan hususi 
trenlerinde kısa bir müddet istirahat 
ettiler. Bunu müteakıp, trendeki hu
susi salonlarında Trakya Umumi 
miifettişi ile burada bulunmakta o
lan mebuslarımızı ve onları takib,en 
Mııarif Vekili Hasan Ali Yüceli ka
bul buyurdular. Başvc~il Doktor Re
fik Saydamın da hazır bulunduğu 
bu kabul esnasında Umumi Müfettiş 
General Kiızım Dirik Trakyada ya
pılmakta olan muhtelif işler üze
rinde malumat ve izahat verdi ve bir 
saat kadar sliren bu gôrüşme sonun
da Cümhurreisimiz aldıkları izahat
tan memnuniyetlerini izhar ettiler. 
Vilayet fidanlığında tetkikler 

Reisicümhur, saat 16,50 de Kara. 
ağaçtaki hususi trenlerinden cıktıhır 
ve refakatlerinde Başvekil . Milli Mü
dafaa. Nafıa ve Maarif Vekillerlle 
maiyetleri olduğu halde otomobiller
le Vilayet nümune fidanhğına geMl
ler, fidanlığı gezerek tetk\klerde bu
lundular. Trakya Umumi Müfettişi 

General Kazım Dirik ve ziraat bah
çesl müdüri.i, meyvalar hakkında 

Milli Şefe mufassal izahat verdiler. 
İnönii her fidanın önünde durarak 

muhtelif sualler soruyor, verilen i
zahatı büyük bir alaka ve dikkatle 
dinliyorlardı. General Kiızım Diri
ğin verdiği mufnssal izahattan sonra 
ziraat bahçesi müdürüne sordular: 

- Köylüye fidan dağıtıyor musu
nuz? 

- Senede 150, 200 bin kadar fi
dan dağıtıyoruz. 

- Bu iklime hangi meyvalar da. 
ha uyı?undur? 

- Muhtelif meyvalar, mesela scf
tali çok iyi yetişiyor. Yarım kilo bü
yüklüğünde elma yetiştiriyoruz. 312 
dönüm araziye sahibiz. Bütün Trak
ysdan başka İstanbul ve Ankaraya 
da fidan veriyoruz. Bilhassa Istanbul 
bizden ~ok istifade ediyor. 

Hayvan ı•lah i•taayonunda 
Milli Şef, bundan sonra bahcede

ki hayvan ıslal'\ istasyonunu tetkik 
ettiler. Trakya Umumi MUf.att1şi Ka
zım Dirik, Trakyadaki yedi fidanlık
ta 250 istasyon olduğunu izah etti ve 
cins kümes hayvanatının köylüler 
tarafından cok nrandığını s.öyl.::di. 

!nönü sordular: 
- Bunlardan köylerde de var ını? 
- Asıl köylerde var. Halk artısın-

da tavuğun tanesini bir Jiray:ı teda
rik etmek istiycnlere rastlıyoruz. 

Bundan sonra tavşan i-,tasyonu g<'
zildi. Kazım Dirik Macar ziraat na. 
zırının gönderdiği iki cins hayvan
dan tavsan ilretildiğini anlattı. 

Milli Şef, Trakya Umumi Müfet
tişine: 

- Halk bunu alıyor mu 7 
Diye sordular. General Diri~, ce· 

vap verdi: 
- Bu halk işi değilrlir, paşam, 

bunları piyasa alıyor. Tüylerinden 
istifade ediliyor. 

Bu izahat üzerine İnönü şu te
mennide bulundular: "Fakat bu tiiy. 
leri halk satmalı, bize bu lazım. Hal
kı 1?,una alıstırmalı.,. 
Kazım Dirik dedi ki: 
- Evet, fakat henüz alışamadıla~. 

Çünkü bu ise YE'.pi başlanmtştır. 
Başvekil Refik Saydam, Reisicüm

hurumuza hitap ederek: 
- Tavşanların pişirilmesinin ayrı 

bir hususiyeti vardır. Halk buna bil
mez, eti ekşimsidir. Bunun için ye. 
mcz. dedi. 

Arte.ziyen i.Jleri 
Müteakıbcn General Dir\k, Trakya 

işleri hakkında maruzatta bulunur. 
ken, son zamanlarda her yerde baş
fomış olan arteziyen faaliyeti ve çe
şitli ziraat kurslarını Milli Şefimiz, 
büyük alaka ile dinlemişler vo. bun
lar üzerinde Başvekille konuşmuş

lardır. 

Arte.tiyen işleri hakkında direl:tif 
alan Nafıa Vekilimiz bu işler üze
rinde tedbir alacaktır. 

Milli Şef, fidanlık meydanındaki 
çardakta oturdular ve kendilerine 
takdim edilen meyvalardan aldılar. İ
nönü bu esnada bilhassa dişlov~ eri
ği ile alakadar oldular ve: 

- İhraç edilecek erik bu, öyle mi, 
hususiyeti nedir? 

Diye sordular. Reisicümhurumuza 
şu cevap verildi: 

- Bu erik çok dayanıklıdır. Uzak 
mesafelere kadar bozulmadan scvke
dilir. Dişlova eriği, Bul&ar.istanıo baş 

lıca servetini teşkil eder. Bulgarlar, 
bunun çürüğünden de, yine bu eri. 
ğin adını verdikleri bir nevi rakı çı. 
karıyorlar. Dlşlova eriği ağacını da 
marangozlukta kullanu~ar, cila ka
bul ettiği için çok makbuldür. 

- Knstamonuda bu erik ağacın
dan yüz binlerce yetiştirmiye çalışı
yorlar. 

- Bu tarafın da toprağı Dişlova 
eriğini yetiştirmiyc çok müsaittir. 
Gördüğünüz mayhoş elma ile bu e
rik Avrupada çok para ediyor. 

Milli Şef, "halkı bunlara alıştır. 

mak lazımdır,; temennisinde bulun
dular. 

Edirne HalkeoinJe 
İnönünün fidanlıktaki meş~u1iyeti 

bir buçuk saate yakın sürdü. Milli 
Şef ve maiyetleri fidanlıktan ayrıl

dıktan sonra otomobillerle şehir i
çinde bir gezinti yaptılar ve bazı tet. 
kiklcrde bulundular. Bu esnada so. 
kakları doldurmuş olan EdırnelilPr, 
Milli Şefi, bi.itün coşkunluklarilc al
kış~or "yaşa. var ol,, sadaları orta
lığı çınlatıyordu. 

Reisicümhurumuz sast 18.50 de 
Edirne halkevine şeref verdiler. Hal
kcvi civarı kalabalıktan get'ilmez bir 
hale gelmiş, temsil salon'..l hıncahınç 
dolmuştu. Sürekli ve şiddetli alkışlar 
arasında evin temsil salonuna giren 
Milli Şef, salonda hazırlanmı~ olan 
masanın önünde oturdular. Sağ ta. 
raflarında Başvekille Maarif Vekm, 
sol taraflarında da Nnfıa ve Milli 

(Başı 1 incide) 
Şef İnönüye tazimlerimizi sunmak 
fırsatını bulacağımdan dolayı bilhas. 
sa bahtiyarım. 

Bu v~sile ile biitiin d,ünyanın hay. 
ran olduğu yeni Türkiyenin Banisi 
ebedi Şef Atatürkün önünde eğilm04 
yi de bir vecibe bilirim . ., 

Heyet Cumartesi sabahı Çanakka. 
leye muvasalatında denize Mısır 

TQrk renklerile bezenmiş bir çelenk 
atacak karadaki abideye konmak Ü

zere de bir diğer çelengi Çanakka. 
lede bırakmak suretile kahramanla
rımızı selamlıyacaktır. 

Heyet bu sabah Kral Faruk tara
fından kabul olunmuş ve İskenderi. 
yeden vapura binerek İstanbula mü. 
teveccihen yola çıkmıştır. 

Ankara, 17 (A. A.) - Kahire top
çu kumandanı Tüm General Hüsnü 
Ezzeydi Paşanın riyasetinde memle
ketimize gelmekte olan Mısır askeri 
heyeti cumartesi günü İstanbula ge. 
lecek ve Tüm General Hüsnü Rıza i. 
le İstanbul Kumandan Vekili, İstan
bul Merkez Kumandanı ve mihman
darlıklarına tayin edilen Kurmay Al
bay Hamid Doğruer ve Kurmay Ön 
Yüzbaşı Münir Aral tara&ndan me. 
rasimle karşılanacaktır. 

Heyet İstanbulda kaldığı miiddet
çe kendilerine hususi daireler ayrıl. 
mış olan Perapalas otelinde ikamet 
edecek ve bilahare ecnebi ataşemili. 
terlerle birlikte Trakyaya giderek 
manevraların son gününü ve büyük 
geçit resmini takip eyleyecektir. 

(Başı 1 incide) 
Martera -Finlandiya-, memleketi

nin büyük devletler tarafından her 
türlü garanti verilmesine şiddetle 

muarız olduğunu söylemiştir. 

Borqman -İsveç., bitaraflığın ge
rek İsveçin gerek şimal memleketle
rinin esas siyaseti olduğunu ehem
miyetle kaydcylcmişlir. 

Schaipman -Holanda-, efkarı umu. 
miyeyi harbe teşvik eden bazı gaze
telerin bu suiistimallerine karşı şid
detli tedbirler alınmasını teklif et
miştir. 

Markoviç • Yugoslavya-, Memleke
tinin Avrupa sulhü için her şeyi ya
pacağını söylemiştir. 

Salih -Mısır-, Arap davasını mü
dafaa eylemiştir. 

Weber -İsviçre •• İsviçrenin bıtaraf
lığını kaydetmiştir. 

Graz -Macaristan-, sulh muahede
leri adalete istinat ettirilmiş olsaydı 
bugünkü zorbalıkların bu hale gel
memiş olacağını ve muahedelerin 
tadili fıkrası tatbik edilmediği için
dir ki milletler cemiyetinin akim 
kaldığını söylemiştir. 

Londra gazeteleri sulh planları 

hakkındaki son neşriyatı sinir har
binde yeni bir manevra olarak telak-
15i etmektedir. "Times,, gazeteri, İn
giliz hükumetinin bu haberlerden 
müteessir olmadığını ve dikkatini 
vakıalar üzerinde teksif etmeği ter
cih eylediğini yazıyor ve diyor ki: 

Müdafaa Vekilleri, karşılarında Trak 
ya Umumi Müfettişi yer aldılar. Ev- Bu Sefer 
ve1a Halkevi çalışmaları etrafında 

"Bu vakıalar arasında , Almanya. 
nın iki milyon askeri seferber etmek 
ve Danzig ayanına kurnazca teşvik
lerde bulunmak suretile Polonyanın 
üzerinde yapılan tazyikı zikredebili-izahat alan İnönii, Edir!lelilere bir Şaka Değil ! 

hitabede bulundular. (Hitabeyi diğer 
bir sütunumuzda bulacaksınız.) (Başı 6 ncıda) riz." 

sevkedemezsek, yapabileceğimiz baş. Fransız gazeteleri de ayni mesele Salon alkıştan • çınlıyordu. Milli 
ka bir şey var: ile meşguldür. "Jour,, diyor ki: 

Şef ayağa kalktılar ve halkın tcza- "- Onu ''azı -..·azmanw.·a sevket- "Sinir harbi bütün şiddetile devam 
hüratı arasında ilerlediler. ol ol ,, 

. . • ... mek!" ediyor. Hergün, ekserisi Alman kay-
Bır ıhtıyarın COfkunlugu .. . . 

B d 
.. 

1 
• • 1 .1 Fakat acaba Ebuzzıya zade Velıt, naklarından olmak üzere, yeni bir 

u esna a goz crı scvmç yaş arı e . h lı h b t t 1 B 
d 1 iht" b' Ed' 1' d 1 kendı namına konuşan o meçhul \'a. eyecan a er or aya a ı ıyor. un-

o u ıyar ır ırne ı yaşın an t d 1 h f'k" "d• ., dan makoatı-"Oulh ........ ı...-~ ... .ı. 1.._ .. __ 
t . an D§ a em ı ır m1 ır. .- "' 

umulmıyacak kad~r kuvve lı hır ses- ğ b"' 1 • T 1. . luk çıkarmak ve Polonya ile mütte. 
ı h k d "Y R · · " h E er oy e ıse, \ c ıt namına ~ apı-
e ay ır ı: nşasın eısıcum uru- ı d r b" d ·• fikleri Fransa ve İngiltere arasında 

muz, 'M:illi Şefimiz İsmet İnönü,, Bu an ° saçına mU 8 aanın ız en go-
sam!.mi, içten hitabı binlerce nğızdnn receği karıılık çok atır olacaktır ka- şüpheler uyandırmaktır. Hitler, bü-

naatindcyim. tün hakikatlere göz yumarak, Po-çıkan "bin yaşasın,, sesleri takip et. 
Zira dlişiiniin bir kere: Bay Velidi, lonya ile onu garanti etmiş olanların ti. 

tiirkçe yazmıya, yani bu memleketin nihayet ürkeceklerini ve boyun eğe-
G eneral Diriğin konağında s;oktan kabul etmiş bulunduğu bir ceklerini umuyor. Aldandığını ken-
İnönü büyük tezahiirat arasında inkılaba riayctkfır davrıınmıya çağı- disine söyliyebiliriz." 

otomobillerile Trakya Umumi Müfet. rıyorsunuz. O derin bir istihzayla si- "Oeuvre,, gazetesi de şöyle yazı-
tişi Genernl Kfızlpl Diriğin konağına zc şu cevabı \'eriyor: yor: 
gittiler. Konağın lııer tarafı elektrik- "-Bizden geçti: Bu iş ancak diin. "Yalnız Danzig meselesini değil , 
lerle donnnmış ve bu esnada Edirne yaya iibür geli~imizde olur!" ondan çok daha mühim meseleleri 
camilerinin de kandilleri yakılmış bu Bana öyle geliyor ki, bu cevabı ve- de muslihane halletmek üı~re bir 
lunuyordu. Bilhassa nurlar içinde rebilen zat, Tiirk iııkılftbının Türk sulh konferansı aktedilmesi fikrini 
yıkanan Selimiye camii, Genr.r.al Ka- mathuahna kazandırdığı kalem hiir- Almanlar dün ortaya attılar. Bu çok 
zım Diriğin Edirnenin yii1ts~k bir ye- riyetindent lüzumundan çok fazla hesaplı ve mahirane bir ma~vradır. 
rinde bulunan konağından seyrine istifade etmiş oluyor: Bu suretle bizim sinirlerimizi yıprat. 
döyulmnz bir manzara arzediyordu. O satırları karalıyan kalemin sa- mak istiyorlar. Fakat muvaffak ola-

Milli Şef. konağın balkonunda kı- hihi her kim ise, mutlaka emin olsun mazlar. Hiçbir zaman Fransız mille
sa bir müddet istirahat buyurdular. ki, bu memlekette Velidin iislühile ti bugünkü kadar soğukkanlı bulun-

Maneoralar hakkında izahat okuyup yn:ıan, yani dil inkılabına mamıştır." 
Bu esnada büyük Trakya manev. muhalif davranan yüz binlerce inı1an ltalyan gazetelerine göre 

raları baş hakemi General Salih, ma- ;\'oktur. Ve bu memleket, her birine Roma, 17 (A.A.) - İtalyan gazete-
nevra sahasından Edirncye gelerek, sarsılmaz bir sadakatle bağlı hulun- leri, Almanyanın birliğini temin ve 
Umumi Müfettişin kona~ınch 1\IiJJi duğu inkı!Rplarına kafa tutmaya, ay- Akdeniz meselelerini halletmek için 
Sefe manevralar hakkında haritq Ü- km dananınıya kalkı anların sade bu iki devlet tarafından yapılan ta
~erinde izahat verdi. Bilhassa Milli iisluplarını değil, yollarını da deği~- leplerin tamamile isafı lazım geldi. 
Şefin Edirnede bulunduğu öğleden tirebilecek gençlerle doludur. ğinde ısrar etmektedir. 
sonraki vaziyeti bütün tafsilfıtile an- .Zira bu inklip, kırk yıllık muhar- İtalyan gazetelerine göre, Polonya-
lattı. rirlerin üsllıplarmı değil, kırk yıllık lıların gösterdiği taşkınlıklar ancak 

İnönü, saat yirmiye doğru Gene'l"a- ~oftaların sarıklarını bile değiştir- Varşovayı idare edenlerle . Polonya 
Un konağından ayrıldılar ve otomo- mi tir: milletine hakim olan "intihar,. arzu-
billcrile Karaağaca giderek hususi Bu itibarla, eğer bozuk niyet bes- sunun tezahüründen başka bir şey 
trenlerinde istirahate çekiluiler. liyenler varsa, onların haberleri ola değildir. 

fnönünün yarın (bugiin) öğleden ki, tertemiz Tiirk diline yeniden A- • lngili:z - Leh ittifakı 
evvel Edirnede halkla temaslarda bu- ceın kiilahı geçirmek istiyeceklerle Financial Times gazetesinin diplo-
lunması muhtemel görülüyo.·. hoç geçineuıc~·iz: Zira, eğer bugiin masi muharriri. İngiliz - Leh ittifak 

Manevralarda vaziyet hayatta o\o;aydı, kendi gösterdiği muahedesinin 15 güne kadar Londra
~·ollardan hizi Atatllrk hile çevire- da Lord Balifax ile Polonya sefiri o
mczdi: Biz, o yoHarın do~rnluğuna rasında imzn edileceğini yazmakt:ı
o kadar inanıyoruz: Altı okla göstc. dır. Ayni muharrir, bu vesikada di
rilen altı yol ağzında tereddüt eden- ğer hiçbir memleket isminin zikre
Ier, geri dönmek isteyenler ve boca- dilmiyeceğlni ve ihtiva edeceği mad
lı ·anlar olursa. mesuliyet yiikii kcn- delerin B. Chamberlain'in Avam Kn

15 ağustosta başlıyan manevralar 
öün daha ehemmiyetli bir safhaya 
dahil olmuş, Edirnenin Şimali Şar
kisinden bir kolordu tnarruzda bu
lunmuş. kırmızılar bu taarruzu dur
duracak muknbil harekata geçmişler
dir. 

Manvera muharebeleri biitün şid
detiyle devam etmekte olup bugün 
de mavi ve kırmızılar karşılıklı ha
rekatta bulunacaklardır. 

ispanyadaki Mevliuf 
Fransızlar Sahveriliyorlar 

Madrid, 17 (A.A.) - İspanya hü
kumeti Fransa elçiliğine yaptığı bir 
tebliğde, İspanyada bulunan bütün 
Fransız hnrp csirlerilc adi cürümler
den dola~ aleyhlerinde takibat mev. 
cut olmıyan bütün Fransız sivil mev 
kufların tahliye olunacaj!ını bildir
m4Ur. 

di omuzlarındadır. Zira on sekiz mil-
:,\'Onluk kiitlc. hirkaç a!.kını çiğneyip 

gccmcmek icin hızını kesemez! 
Bu itibarla, kestirmeden söylüyo

rum: 
"- ÜsJQnlarını, niyetlerini, kafn. 

tarını dcğiştirmivenlerle, değiştir

mek mecburiyetinde kalacaıhmız şe
yin adı şudur: 
"- Külli'ih!" 

Sıhhat Vekili Amasyada 
Amasya, 17 (A.A.) - Sıhhiye Ve

kili Dr. Hulüsi Alataş şehrimize gel
miş ve istikbal edilmiştir. 

Vekil, sıhhat müesseselerini ,gez-
miştir. · 

marasındıı!d beyanatına muvafık o. 
lacağını tasrih etmektedir. 

Mumaileyh, bu beyanatında bu 
muahedenamenin hiç kimse aleyhina 
müteveccih olmadığını ve ancak iki 
memleketten herhangi birinin doğ
rudan doğruya veya dolayısile teca
vi.ize maruz kalması halinde yekdiğe
rine mütekabilen yardımda bulun
malarını istihdaf etmekte olduğunu 
söylemişti. 

Baldvinin bir nutku 
Ncvyork, 17 (A.A.) - Demokrasi 

terbiyesi kongresinin vermiş olduğu 
ziyafette birçok hatipler, nutuklar 
söylemişlerdir. 

Jfatiı-.'rden B. Bnldvin, bu~ünkü 

dünyada kıtalardan birinde cereyan 
eden büyuk vakaların diğer kıtalar

da behemehal akisler uyandırmakta 
olduğunu ve "kimsenin etrafı duvar. 
la çevrilm!ş bir bahçe içinde yaşa

mıyacağını" söylemiştir. Hatip, bir 
harp çıktığı takdirde bu harpte be
şeriyetip hürriyeti mevzuubahsolaca. 
ğını , fakat harp bu takdirde İngiliz 
milletinin her zamandan ziyade kuv
vetli maddi vesaiti ile mücehhez ve 
.beşeriyet hürriyetinin harbin neti
cesine bağlı bulunduğu kanaatine sa. 
hip olarak ortaya atılacağını söyle
mjştir. 

Bu sözleri sırf kendi şahsı namına 
söylemekte olduğunu beyan eden es
ki İngiliz başvekili, sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 
"- Naziler ve komünistler, kendi 

idealleri için ölmeğe nasıl hazırlan

mışlarsa demokrasi de kendi idealfo. 
ri için ölmeğe hazırlanmalıdır.'~ 

Polonyahlar 

Casusluktan 150 

Almanı Tevkif Ettiler 
(Başı 1 incide) 

bulunmaktadır. 

Bir Alman bankası basılmış ve bu 
bankanın ufaklık para buhranı yap. 
mak için madeni sikkeleri topl::.ımak
la meşgul olduğu anlaşılmış, hatta 
bankanın bu şekilde hareket için 
Almanyadan talimat aldığını gfü,te· 
rir bir takım emareler de elde edil. 
miştir. 

Almanların Silezya hududunu ka
pamalarına mukabil Lehliler de, ay. 
ni şekilde hareket etmişlerdir. Al· 
manların hududu açmalarından son
ra Lehliler de hudutlarını açacak. 
lardır. 

Hududun kapalı olmasına rağmen 
Almanların hücum kıtalarıyle Le
histanın hudut muhafızları arasında 
ı:nr çarpışma vukubulniu~tur~arşo. 

.-a makamatı hücum kıtalarının hu
dudu tecavüz etmiş olduklarını bil
dirmektedir. 

Diğer taraftan, Alm.ın nıakamiarı
nın Almanyadaki Polonyalı ekamyet 
aleyhinde bazı tedbirler almış oldu
ğu tebarüz ettirilmekted~r. 

Ezcümle, Garbi Silezyada çıkan 
N evinoy Polskia ve Şarki Pru::;yanın 
yegane Polotıyalı gazetesi olan Ga
zeta Olztinska'nın hiç bir tabı çık
mamıştır. Bu gazetelerin biitün tab. 
larının toplattırıldığı sanılmaktadır. 

Jandarf'daki Polonyalı mektebinin 
müdürü, altı hafta içinde Almanyayı 
terke davet edilmiştir. 

Danzig'den öğrenildiğine göre, 
1500 miisellah Nazi yarın akşam ilk 
defa olarak Försterin önünde bir ge_ 
çit yapacaktır. 

Slovakyanın resmen i,gali için 
hazırlıklar yapılıyor 

Diğer taraftan Times gazetesinin 
Bratislfıvadan gayet emin bir ml.!m
badan öğrendiğine göre, pek yakın. 
da Slovakyanın hükumet merkezine 
bir Alman askeri kumandan tayin 
olunacaktır. 

Diğer taraftan bütün kışlaların 
Alman kıtaatına tahsis edilmek üze
re tahliyeleri Bratisliıvanın resmen 
Alınan kıtaatı tarafından işgal edi
leceğini gösteriyor. 

Vah vadisi boyunca bütiin şehir. 
ler ve keza Tsencin ve Zilina asker
le dolup taşmaktadır. Ve Slovakya. 
nın başlıca demiryolu merkezi olan 
Zilinaya giden bütün yollar hususi 
seyriisefero kapatılmıştır. 

Vah vadisindeki istihka1!1lar tam 
teçhizat ve mevcutların~ almıştır. 

Vaşington, 17 (A.A.) - Polonya 
Büyük Elçisi Potocki. Hariciye müs
teşan Welles'i ziyaret etmiştir. 

Bu mülakattan sonra gazetecilere 
beyanatta bulunan Polonya Ri.ıyük 

Elçisi Avrupa vaziyetinin nikbinli. 
ğe müsait olmadığını söylemiş ve 
Polonya halkının Danzig meselesin
de noktai nazarına bağlı kaldığını 

ilavo etmiştir. 

* Roma, 17 (A.A.l = Polonyanın 
Roma Biiyük Elçisi Varşovadnn dün 
avdet etmiştir. Budapeştcde bulun. 
rnakta olan Macar Elçisinin de he
men gelmek üzere olduğu ':taber a· 
hnmıştır. 

İtalyan mahnfilindı:? bu iki huni. 
se arasında münasebet gorülmekte
dı~. 



18 • 8 - 939 

Deniz Levazım .·Sahnal.ma Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) lira olan (75.000) kilo sadeyağı 

29 Ağustos 939 tarihine salı günü saat 11.30 da kapalı zarfla 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (4856) lira (75) kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan (361) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İstek.Hlerin 2490 sayılı kanun un tarüatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi. 
linde vermeleri. {6059) 

Levazım Amirliği . Satı.nal~a ~omisyonund~n: 

Ordu sıhhiyesi için 28 kalem sıhhi malzemenin 24/ 8/ 939 tarihindeki 
eksiltmesi tahmin fiyatında yanlışlık olduğundan geri bırakılmıştır. İş
bu 28 kalemin tekrar kapalı zarfla eksiltmesi 25/ 8/ 939 cuma günü snat 
15 de Tophanede iımirlk satın alma Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 7000 lira, ilk teminatı 525 liradır. Şartnamesi Ko.da görülür. 
isteklilerin her kalem için ayn fiyat vermesi meşruttur. Kanuni vesika
larlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver. 
mel eri. "119,, "6051,, 

* "" 20 adet yangın söndürme makinesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme!>i 
23 • 8 - 939 çnrşamba günü saat 15 de Tophanede İst. Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. is
teklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri. "138,. "6271,. 

* * Harp Akademisi için 5500 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 5-9-939 salı günü saat 15 de Tophanede amirlik satınalma 
Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 5115 lira, ilk teminatı 383 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraJ:ı.er teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver-
meleri. :'146,. "6404,, 

* * Harp Akademisi için 216 ton saman alınacaktır. Açık eksiltmesi 4 ey-
lul 939 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4320 lira, ilk teminatı 324 liradır. Sartna
mesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vcsikalarile beral:ıer belli~ saatte 
Ko.na gelmeleri; "145,, "640,5,, 

* * Harp Akademisi için 300 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt. 
ınesl 4-9-939 pazartesi günü saat 14-45 de Tophanede amirlik satınalma 
Ko.da yapılacaktır. Tnhmin bedeli 9300 lira, ilk teminatı 697 buçuk li
radır. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme-
leri.· "144 .. "6406 .. 

Dağ alayı ihtiyacı için 600,000 'kilo arpa satın alınacaktır. Tahmin be. 
deli 36.000 lira ilk teminatı 2700 lira dır. Şartnnmesl Eltız.iğdaki askeri 
satın alına komisyonunda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ciğleden 
sonra görülebilecektir. Eksiltme 21-8-939 Pazartesi günü saat 10 da 
tüm binası içinde bulunan askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olncaktır. Teklif mektupları 21-8-939 
Pazartesi günü saat 9 a kadar satın alma komisyon reisliğine verilmiş 
olacak ve bu saatten sonra mektuplar kabul edilmiyecektir. İstekliler 
görülmesine lüzum olan vesaiki resmiyesini muvakkat teminatlarının 
konuldu.2u zarf icerisinde konulmuş olacaktır. "212w "5841.. 

... * 
l".:l'ılncan gainızonunun 360,000 kilo nrpa kapalı zarfla eksiltmeye ko-

nulmuştur. Tahmin bedeli 21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Eksiltme. 
si 18 Ağustos 939 Cuma günü saat 16 da Erzincanda satın alma Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tekmil garnizonlarında 
mevcuttur. Ve aynidir. Her yerde her gün görülebilir. İstekliler teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel Ko. başkanlığına vermiş 
veya posta ile de ayni Ko. da bulunmuş olacaktır. 

Ellzığ merkez kıtaatı hayvanatınm ihtiyacı için 825,000 kilo arpa sa
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 41,250 liradır. Şartnnmesi Elazığdaki as
keri satın alma komisyonunda Pnzartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğ. 
leden sonra görülebilir. Eksiltme 21-8-939 Pazartesi günü saat 10,30 
da Tüm binasında bulwıan askeri satın atma komisyonunda yapılncak. 
tır. Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. Muvakkat teminatı 3093 lira 
75 kuruştur. Teklü mektuplan 21-8-939 günü saat 9,30 a kadar satın 
alma komisyonu reisliğine verilmiş bulunacaktır. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilınlyecektir. İstekliler görülmesine lüzum hasıl olan ve
aaiki resmiyesini muvakkat teminatlarının konulduğu zarf içerisine ko· 
nulmu§ olacaktır. "213,, "5840,. 

* * Aşağıda yazılı 2 kalem yiyecek kapalı zarrıa eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin belli günde kanunun istediği vesikalarla Tekirdağ Tümen 
Satınalma Komisyonuna müracaatlan. (6019) 
Garnizon Cinsi Miktarı Tutan ilk teminat İhale giinü 

Tekirdağ 

" 
makarna 
sadeyağ 

kilo lira lira n saati 

95.000 
32.000 

* 
19.950 
33.600 

* 
1496 
2520 

26/8/939 12 
31 ·: 16 

Kayseride gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla eksiltme. 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 59,290 lira 45 kuruş ilk teminatı 4212 lira 
53 kuruştur. İhalesi 25 • 8 - 939 cuma günü saat 16 da Kayseride Ko
mutanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
bu işe ait şartname keşif ve projeleri Kayseri, Adana askeri ve Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma Komisyonunda 300 kuruş mulıa
bilinde alınabilir. İsteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli nafia mü
dürlüklerinden böyle büyük ölçüde inşaat yaptığına dair vesika ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı 
havi tekln mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğihe vermiş olacaklardır. (243) (6011) 

* * Adanaca gösterilecek yerde iki garaj inşası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 64.884 lira 66 kuruş, ilk teminatı 4494 lira 24 
kuruştur. İhalesi 25 • 8 - 939 cuma günü saat 11 de Kayseride Kor sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu işe ait şartname, 
keşi! ve projesi Kayseri, Adana askeri ve Ankara, İstanbul levazım fı
mirlikleri satınalma komisyonlarından 325 kuruş mukabilinde alınabi
lir. İstekl!lerln bu işe girebilmesi için mahalli nafia müdi.irlüklerinden 
~yle büyük ölçüde yaptırdığına dair vesika ve 2490 sayılı kanunun 
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,,-D_A_B_K_O_V_I Ç_, 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 
TÜRK TiCARET BANKASIA.S. 

«SCHULDT • ORIENT • L1NE• 

Eşyayi ticariye nakli için seri posta: 

TESİS T ARIHi 1919 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 

Brcmen, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye, Bulgaristan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi fcln beklenen va

purlar: 

Merkezi: 
Norburg vapuru 24 Ağustosa do~-
ru. ANKARA 

HER NEVi BA NKA MUAMELELERİ 

Marltuı vapuru 30 Aıiustosa doğru. 

Eşya tahmili için beklenen vapurlar: 
Norburg vapuru 29 Ağustosa doğru. 
Maritza vapuru 8 Eylule doğru. 

H. P A J K UR 1 Ç 
Vapur Acentası 

«ZETSKA PLOVIDBA A. o.~ C!e 
Kotor Balkan antantının ekonomik 

konferan11nda tealı edllen enter· 
balkanlk hat. BUyOk IUk• modern 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. "L OVCEN," 

Telgraf Adresi : 
vapuru ile latanbuT, K8atence, Pi· 
re. Korfo, Arnavutluk, Oalmaçya 
aahlll, Trlyeate, Venedlk ve Suaak 
araaı~da muntazam posta. 

Yolcu ve ~ayl tkal'lye alır. 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Sub-eler : TiCARET 
Tenezzüh ve zevk seyahati içln 

Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
ilk poıta 5 EylOI aaat 13 te. 

Banliamııın lstantiul Şutiesinde tesis edilen 
PİRE, KORFU, ArnavuUuk, Dal

maçya sahilleri. Venedik ve Trlyes
teye llk posta 8 Eylô.l saat 15 te. 

"GECE KASASI .. 
Her nevi tafsilAt için Galatada 

(Yolcu salonu karşısında) umumi 
acenteliğe: Telefon: 44708 ve bütün 
seyahat idarehanelerine müracaat. 

KAYIP - 6.11. 1933 tarihinde 

Çolt müsaid farllarla ıaym mütlerilerimizin emrine 8.mlde liu1un'durulma1'tadır. 

i zahat alınmak üzere gitelerimize müracaat olunmaıL 

2, 3 cü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı hllvi teklif mek
tuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar komisyon reis-
liğine makbuz mukabili vermiş bulunacaklardır. (242) (6012) 

* * 270,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 32,400 lira olup muvakkat teminatı 2430 liradır. Ek
siltme 23 - 8 - 939 çarşamba günü saat 14.30 dadır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayı1ı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ih:\le gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Yozgatta askeri satınalma komisyonuna vermele-
ri :'241,, "6013,, 

* * İzmitte komutanlıkÇa gösterilecek yerde 49.000 lira bedelli bir adet 
pavyon inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 28 - 8 • 
939 günü saat 16 da Eskişehirde levazım Amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Teminat akçası 3675 liradır. Şartname, keşifname 
projesi her gün sabah saat ondan on ikiye kadar ve dörtten on yediye 
kadar Eskişehir levazım amirliği sa tınalma komisyonunda ve kolordu 
inşaat şubesinde görülebilir. İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı oldukla
rını ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden bir hafta evvel ellerindeki 
vesikaları vilayet nafiasına vize etmeleri mecburidir. Bu vesikalar diğer 
vilayet nafia K. heyetinden alınabilir. Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve şartnanıesinde yazılı ve 
Eski~pir levaz1m amirliği satınalma komisyonuna müracaat ederek 
tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona ve-miş bulunacaklard!r. (234) (6020) 

1eslim yeri Tutnn 
Lira 

* Jf. 
Miktarı Tahmin tutarı 

Ton Lira 

-
İhale t ar ih ' 'C 

saatl 

Pınarhisar 43,500 870 3263 5.9.939 16 
Demirköy 9,915 168 744 5-9-939 16,30 

Yukarıda teslim mahalli mikdarı yazılı yulaf kapalı zarfla eksiltme
sine talip zuhur etmemiştir. Tekrar ihalesi 5-9-939 gününe bırakılmış
tır. Taliplerin belli gün ve saatte Vizede Tüm Satınalma Komisyonun. 
da hazır bulunmaları. Evsnf ve ş<J.rtn ameyl görmek isteyenlerin taliple
rin bildirilen ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektupla-
rını komisyona vermeleri. "257,, "G229,, 

* * Teslim yeri l\fiktan Tahmin hedli Muvakkat teminatı 1halc ~iin 
Kilo J,ira Lira Kr. \.'e saati 

Süloğlu 100.100 30,030 2252 25 28-8-939 16 
Uzunköprü 30,000 9,000 675 " " 11 

Yukarda miktarları yazılı sığır eti kapalı zarfla mUkaveleye bağla
nacaktır. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler her giln satınalmn 
komisyonuna müracaatları, taliplerin belli saatlerden bir !!ant evvel ka
nuni vesaik ve ilk teminatlarını tek liI mektuplarını Edirnede Tümen 
satınalma komisyonuna vermeleri. "260,, "6225,, 

* * Beher metresine tahmin edilen fiatı 28 kuruş olan 376.000 metre haki 
astarlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 7.9-939 Per
şembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 6514 liradır. Evsaf ve şartname
si 530 kuruşa Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde göste
rilen vesaikle ilk teminat ve teklü mektuplarını ihale saatinden behe
meha l bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma komisyo· 
nuna vermeleri. "279 .. "6371 .• 

* * Beher metresinin tahmin fiatı 80 kuruş ol;ın 140.000 metre ekmek 
torbalık bez kapnlı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 6.9-939 Çar
§amba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 6850 liradır. Evsaf ve şartna
mesi 560 kuruşa Anknrada M. M. V. Satınalmn komisyonundan alınır. 

lstanbul Komutanhğından : 

4 - Piyade alayından zayi olan cilt 1 varak 6 "6172,; numaralı vete.. 
riner ayniyat makbuzunun hükümsüz olduğu ilAn olunur. "5782,, 

Eksiltmeye gireceklerjn 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde gös
terilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden beheme
lıal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. "278, "6372 . . ,, 

Teslim yeri Tutan 
Lira 

* * Miktarı İlk teminatı İhale gün ve saati 
Ton Lira 

Demirköy 4.860 108 365 29-8-939 15 
P1narhisar 18,200 520 1365 " " 15,30 

Yukarda teslim mahalleri yazılı kuru ot Demirköy için açık eksiltme, 
Pınarhisar için kapalı zarf usulile sa tın alınacağı ve ihalesinin 8-8-939 
günü yapılacağı ilim edilmişse de talip zuhur etmemiştir. Tekrar ihalec;i 
yukarda yazılı olduğu üzere 29 - 8 - 939 gününe bırakılmıştır. Kapalı 
zarfla alınacak miktara talip olanlann belli gün \'e saatten bir saat 
evveline kadar tekli! mektuplarını Vizede Tüm satınalma komisyonu
na vermeleri açık eksiltmeye talip olanların ayni günde komisyonn 
gelmeleri. "259,, "6226,, 

* * Viranşehir Hudud Taburunun ihtiyacı fçjn 214.000 kilo un satın alı. 
nacııktır. Eksiltme kapalı zarfla olup 18-9.939 Pazartesi günü saat 16 da 
Viranşehirde Askeri Satınalınn komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 23.079 lira, ilk teminatı 1 "130 lira 99 kuru~tur. Şartname ve nümu
nesi Viranşehirde komisyonda görülebilir. Kapalı zarflar 18-9-939 gü. 
nü saat 15 den 15.45 e kadar komisyona verilmiş olacaktır. "277,, "6373., 

* * 1zmirde bir pavyon ve iki cephaneliğe muayyen günde talip zuhur et-
medığinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~i.ur. Keşif bede
li 38.261 lira 22 kuruş, ilk teminatı 2870 liradır. Kapalı zarfla eksiltme
si 5.9-939 salı günü Ankarada r.ı. l\I. V. satın alma komi~onunda yapı
lacaktır. Şartname preje ve planları 195 kuruş mukamilinde alınabilir. 
İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk te
mill(;t ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
An karada komisyona vermeleri. "289,, "641 O,, 

* * Demirköy Hudut alayının ihtiyacı olan 1520 ton odun kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 4-9-939 günü saat 11 de Vizede Tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahnain bedeli 7600 lira, ilk 
tewinatı 570 liradır. Evsaf ve ~rtnamesini görmek isteyenler Vized~ 
komisyona müracaatları. Talip olanların belli gün ,.e saatten bir saat 
evvel tekli( mektuplarını mezkur komisyona vermeleri. "287,, "6409,, 

* * İspnrta garnizonunun ihtiyacı olan 292.000 kilo un kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen ve İstanbul ve An
kara levazım amirlikleri satın alma komisyonlarında göriilür. Tahmin 
bedeli 40.880 lira ilk teminatı 3066 liradır. Eksiltmesi 5.9-939 salı günü 
saat 10.30 da İspartada Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin ihale günü saat 9.30 kadar teklif mektuplarım İsoartada 
komisyona vermeleri. ".290,, "6408,, 

* * Erzurum garnizonunun 120 bin kilo sığır etine teklif edilen 18 kuruş 
75 santim fiat kor komutanlığınca pahalı görüldüğünden kapalı zarfla 
eksiltmesi 4 - 9 - 939 pazartesi ıı:ünü snat 15 de Erzurumda askeri satın 
alma ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli 225

0
00 lira, ilk teminatı 1680 lira 

50 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarilc 
beraber teklif mektuclwını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na ver-
meleri. .. 288,, "6407 .. 
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Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
50 YAŞINDA. 

OLMAMA RAGMEN 

Şikayet Edenlere : Sismanlıktan 
' 1 

SOLMUS 
' Emniyetle 

kullanabileceğiniz T Müstahzarları 

piyasaya çıktı. 

BiR CİLTDEN 
Nasd 

Kurtuldum? 

Bütün tanmmış Eczane, Ecza depofarı ve büyük bakkaliyelerden: KANZUK GLÜTEN EKMEGI - KANZUK 

GLÜTEN MAKARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRİYES İ - KANZUK GLÜTEN GEVREGI (Biscottes} - KANZUK 

GLÜTEN .PİRİNCi - KANZUK GLÜTEN FiYONGOSU ·- KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fenrnn En Son Terakkilerine ve Tababet in 

Uygun ve Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

Emirlerine 

L z 
Fazla Şişmanhğa istidadı Olanlar için En Mükemmel Reiim Müstahzarlarıdır. 

~ücudu Besler Fakat Şişmanhk Yapmaz. 
Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi • Beyoğlu, ISTANBUL 

IZMİR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 
• 1 - • • • ~ ·1~. ~ 

"Bütün dostlanm; bu derece genç 
, görünmek için neler yaptığımı soru• 
yorlar. Takriben Üç ay evvel. 50 ncl 
senei devriyemi tebrik için misafir

. !erim gelmişti. Tenim esmer ve sert 

1 
idi. Gelenlerden bir çok kadınların, 
Cildin unsuru olan Tokalon Kremi-

1 nin istimali ile memnuniyetbahş se
mereler elde ettiklerini öğrendim. 

Benim mütereddit olmama rağmen 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her 
Akşam muntazaman yatmazdan ev
vel P embe renkteki Tokalon kremi-

_______________________ _;_ ___ .:..___:_....;.__--.!::__....:._ _ __;_ __________________ -'" __________ n i ve sabahları da pudralanmadan 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat : 

Saa;all, öğle ve alisam lier yemekten sonra 

Kullanmak şartile 

Radyolin 
Diılerinizi tertemiz, bem 
beyaz ve sapa sağlam 

yapar. Ona yirminci asır 

kimyasının harikaların· 

dan biridir denebilir. 
Kokusu CJÜzel, lezzeti hoı 
mikroplara karJı tesiri 

yüzde yüı~ür. 

öğle v.e ak'8Jll her yem~kten ıonra günde 3 defa 

Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle 

sigorta ettirmiş sayllırlar 

Yarın akşam 

BUYUKDERE: BEYAZ PARKDA 
Sabaha kadar mütenevvi ve büyük program 

M 0 N 1 R N U R E D D 1 N ve arkadaşlan 
1111-- Güzel yaz gecelerınden Boğaziçinde son bir gece 

HR$RRRT 
5ıhhafinizi 
le/Jdid ediyor 

ıJ~~ 

OHL/llll 

F ;ı; ·öldürünüz 
u ..... ı ,., .... 1 .. , ,....,., lllH hl. '-!•la. Y•J"d• Mu 1 

FOSFARSOL: Daima kanı temizleyip çoğaltır, tath bir iıtah temin eder,· 
vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekaletinin 26 - 11 - 932 tarih ve 3/ 26 numaralı ruhsatını haizdir. 

evvel beyaz renkteki Tokalon kre-

1 

mini kullanmağa başladım. Bir kaç 
gün sonra, cildimin yumuşayıp taze
! leştiğini ve bir hafta nihayetinde 
ı dah a genç göründüğümü hissettim. 
ı Bugün , Üç ay oluyor, o derece cazip 

1 
ve şayanı hayret bir semere elde et-

i 
tim ki bütün dostlarım ancak 38 ya-
şında olduğumu söylüyorlar." 

\ Cild unsuru olan pemoe renkteki 
/ Tokalon kreminde Viyana üniversi
I tes~ P rofesörlerinden Doktor Stejs-
1 kal idaresinde genç hayvanların cilt-

1 
lerinden istihsal ve "Bioce]" tabir 

, edilen ve tıpkı insan cildininkilerin~ 
1 müşabih genç ve sıhhatli, zengin ve 
ı kıymetli cevherler hülasası val"dır. 

"•••••••••----------··----------------~ Beyaz renkteki (yağsıı.) Tokalon kreminde ise taze krema ve saf Zey-

Akümülatörlü 
ev ve c:>tomobil için gayet kuvvetli 

RADYOLARIMIZ GELMiSTIR 
Te§hir ve satıı salonu: 

Galata, Karaköypalas No. 16 

tin yağı ve sair be~leyici unsurlar 
vardır. Muntazaman her iki kremi 
kullanınız. Açık. yumuşak. düzgün 
bir cilt temin etmiş olacaksrnız. Fai
deli semeresi Garantilidir. Aksi hal
de paranız iade olunacaktır. 

"lr. SUPHI SENSES 

1 tdrar :roTiıın haRtal1klan miltehas!!ısıJ 
9eyoğlu Yıldu sineması kars1S1 Lek-
ı,.,. ıınıtrfımnn. Fakirleri" oıtrAın7. 

' '"!"\: 43!1" ' ---· 

r Dr. HORHORUNI 1 
Hastalarım akşama kadar Sirke

ci Viyana Oteli yanındaki 'T!Uayene
""""~ınn,. t<>dıım •riPr T,.ı,.f"". "A 1" 

Yarın Akşam: Kadıköyünde 1 -- ŞiRKETİ HA YRİYEDEN: 
Hamza Okkan İdaresinde , 1 C SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

GAZiNOSUNDA 
Mısır Yı ldızı 

K İ K i 
ve Semira Muhammed 

Saz Hey'eti 
A rapça şarkı ve rakıslar, 

ayrıca Varvete numaraları 

lstanbul Defterdarllğından : 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan 

borçları ile bu borçlarına karşı yatıracaklan paraların miktarını kayıt
lara ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabil
meleri maksadile 2184 sayılı kanunla ihdas edilmiş bulunan vergi cüz. 

Kıymetli San'atkarımız K emani SADİ IŞILAYIN idaresinde mem· 
leketin güzide san'atkarlarından mürekkep BİR SAZ HEY'ETİ ve 
Lokantacılıkta şöhretile maruf olan PANDELİ tarafından ihzar edilen 
nefis büfeyi hamil 74 numaralı vapurumuz yarınki Cumartesi günü 
Köprüden saat 14.30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradık
tan sonra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye 
gelecektir. 

r:renl:~==~ 6:!~~ 9 -~1~~~0 ~ 
.., 12,30 - 13,15 - 15,45 - 19,10 dadır. , 

danları her mal sandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli M u J D . E ! 
kuruşa satılmaktadır. , .. ____ _ 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine aynca • • L 
makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve her AŞKIN GOZ YAŞ ARI 
mükellef vergi cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini ödediğini isbat 
edebilir. VE 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak bütün Y A Ş A S 1 N A Ş K 
borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir kolaylık 
temin ettiğinden her borçlu vatandaş tarafından alınması faydalı oldu
ğu ve arzu eden vatandaşların bedeli muk2bilinde malsandıklarından a-
labilecekleri tebliğ olunur. "4303,, 

SIHHAT MEMURU ALINACAK 
İstanbul'a yakın bir şehirde büyük bir Sanayi müessesesi, dört ay 
çalışmak üzere bir Sıhhat memuru alınacaktır. Kanuni şeraiti haiz 

olup talip olanların bir hafta zarfında İSTANBUL POSTA KUTUSU 
84 adresine, hal tercümesiyle birlikte bir Fotoğraf göndermelPri ve 

Maaş miktarını bildirmeleri rica olunur. 

Filimlerinin yıldızlan 

ABDULVEHAB ve LEYLA MURAD• ın 
Bizzat okudukları hakiki filim pli.klan geldi 

Fevkalade olan bu plaklar Beyoğlu İstiklal caddesinde 48/ 1 No. lu 

D E O N 
Ticarethanesinde satıJmaktadıt. 

~ ..................................... , 
Sahibi ve NeŞTiyat Mildüril Halil Ltitfü DÖRDtl'Ncil. Gazetecilik ve 

Nefl'iyat T . L . Ş. Ra!lıfldTl!ı veT TAN Mnthaa:ırı1 


