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DiKKAT! 
HALK GAZETESi 

Yerin Kulağı Var 

Tekrar Ediliy~r 

Dün şehrimizde yapılan hava hücumu denemuinde fotJo muhabirimizin tubit ettiği iki aahne: Zehirli gazdan bayılan birisinin imdadına koşuluyor ve hasta sedye ile hastaneye götürülüyor. 

Almanyanın · Bir Emrivaki 
Şehre 4 Filo Hücum Etti 

Dün Taarruz Sırasında 
Tedbirler Tam Alındı 
VeMuvaffakıyetJi Oldu pacağından Korkuluyor 

lsıam Alemini 
N iL 

Paylaşmışlar? 
-0--

BIZ, DEMOKRASi CEP· 
HESi HÜRRiYETLERiMi· 
ZE YE KUVVETLi TEDBiR· 
LERIMIZE GOVENIYO· 
RUZ. ONLAR, YASAK· 
LARINA, BOYUNDURUK· 
LARINA, ZINDANLARI· 
NA VE CELLAT BALTA· 
LARINA SIGINIYORLAR. 
ARADAKi FARK BUDUR. 

Yazan: Aka Güncliiz 
•• Q nün üze, Avrupa ve As-

yayı birden gösteren 
bir harta alınız, bir de kırmı
zı kur~un kalem. 

Danzigten Triyeste ve Ba
riye bir çizgi çekiniz. Bu çiz
ginin Danzig ucundan Şarka 
doğru şöyle bir çizgi daha u
zatınız: Kazan - Taşkent - Si
birya - Mançuko denizi. Bu 
ucu Tokyoda bırakınız. 
Triyeste ucundan da yukarda.~ine 

nuvazi bir çizgi daha: Romanya -
rırıın - Baku - Tür;ü.,tan cenu. 
bu - Mogol ili - Vladivostok iıze
rinden yine Tokyo. 
• Bariden çekeceğiniz çizgi zikzaklı 

olsun: Garbı cenubi Yugoslavya -
Bulgaristan - Türkiye - Suriye -
Mısır - Hicaz - Bağdat - Ba.s
ra - Aden - Tokyo. 

Tokyoda birleşen bu ç:zgilerin a. 
rasına da Tokyodan başlıyan ve açıl
nıış bir elin parmaklarını andıran 

başka çizgiler çekiniz, bu tarafa doğ
ru. 

Dikkat ediniz: Bütün r::zızilerin uğ
rıyacaklar1 bellibaşlı merkezler İs
lam ve Türk beldelerinden geçmiş 
olsun. l 

İşte size İllüz1yongarde:1'de masa 
bı'!şına geçmiş nazist!e façistin harta 
üstünde paylaştıkları İslam alemi! 

1 Almanlar Koridoru da -
Istemiye Başla<Iılar 

Polonya, Bu Vaziyeti Sükunetle Karşllıyor. 

Fransa, Sen Derece Müteyakkız Davranıyor. · 
f ngiltere, Mukabele Azminde Bulunuyor. . 

Londra, 19 (Hususi) - Beynelmilel vaziyet birdenbire 
buhranlı bir safhaya girmiştir. Bunun sebebi Alman matbua
tının Lehistana karşı giriştikleri şiddetli neşriyata, bugün aza
mi şiddet ve açıklığı vermeleri, artık Alınanyanın sabrı tüken
diğini, ve vaziyetin Alman şerefi bakımından tahammül edil
mez bir mahiyet aldığını söylemeleridir. Bu neşriyat, geçense
ne Çekoslovakya hadisleri sırasında yapılan neşriyatı hatırlat
makta ve ayni esaslar dairesinde yapılmaktadır . Polonyanın Londra 

Sel iri Racznski 

Hava Genel Komutanllğı 

Mühim Bir Tebliğ 

Halka Hıtaben 

Neıretti 
Birinci tayyare deneme taarruzu, İstanbulda, dün sanalı ya

pıldı. Tehlike işareti 9,35 te verildi ve 10,45 te de tehlikenin 
geçtiği gene düdüklerle bildirildi. Tatbikat büyük bir itidalle 
ve tam bir muvaffakıyetle başarıldı. Ancak deneme taarruz
ları için henüz "Harp hali,, devam ettiği gibi, ikinci bir tayya
ı·c hücumu daha yapılması da mukarrerdir. 

Bu itibarla, Hava Müdafaa Genel Kumandanlığı, halkın ria
yet edeceği tedbirleri dünkü tecrübeye istinaden tesbit etmiş 
ve bir tebliğ neşretmiştir. Bu mühim tebliği yedinci sayfamızda 
bulacaksınız. 

Şimdi, dünkü tatbikatı bütün tafsilatiyle anlatalım: 
Dün sabah lıtanbul 

-, Neşriyat, Lehistandaki ekalliyet-

s l ova kya ya lerin uğradığı m~thiş tazyiklerde~! 
bahsederek Lehıstana karşı azamı 1 

• hiddet, nefret ve asabiyetle idare o-

Her sabah olduğu gibi dün sabah ta şehir halkı ve şehir 
mutat sükCmet ile uyanmış, herkes işinin gücünün başına git
miş, yeni bir günün verdiği zindelik ve neşeyle çalışmaya baş
lamış, her türlü tehlikeden uzak ve endişeden azade işine dalıp 

1 gitmişti. Hiç kimse günün bu henüz 

T k M 1 1 başlangıç saatlerinde bir tecrübe ya-

50 B·ın Alman lunuyor. Ve artık Lehis:an il~ gö:·ü
lecek hesabın fazla gecikmesme ım-
!k.an kalmadığını anlatıyor. Alman. A ! ; k e rı· G e 1d1• yanın en salihiyetli makamı tarafın 

.... dan yazıldığı tahmin olunan ve 

-0--

Po' onya Hududunda 
Tahşidat Var 

''Rorna - Bedin - Tokyo adını ,, 
taşıyan risalede intişar eden bir yazı 
ise, tam Çekoslovakyanın parçalan. 
dığı sıraya takaddüm eden bir za
manda söylenen sözlerin tıpkısını 

Lo ıdra 19 (Hususi) _ Var- tekr~r .. ediyor ve "artık Lehistan, 

Şovac an N' Ch . l kendı ulkeleri içinde de vaziyete ha.. 
ews ronıc e gaze- kim dettiıa· d' 

t . bild'rild' ~. .. B 64 ır,, ıyor. 
esını ı ı ıgıne gore, av-

yera garnizonlarının büyük bir 
kısmını teşkil eden 50.000 Al
man askeri Slovakyaya gel
miştir. 

Polonya - Slovak hududunda bu 
askerlerin muhtelif mevkıleri işgal 
ettikleri bildirilmektedir. Söylendi
ğine göre. şimdiye kadu bu hudutta 
bulunan Avusturya alayı hemen h· 
mamile geri alınmış ve yerine Al
manyadan gelen kıtalar ikame edil
miştir. Berlin Avusturyalıların ıti
mada layık olmadıkları kanaatinde.. 
dir. Çünkü bunlar Slo\>·Dk ve Cek 
halkına karşı lüzumundan fazla dost
luk göstermektedirler. Avusturya 
askerlerinin Slovaklara: ••!stırap i· 
çinde bulunduğumuz şu sırada siz 
blZim kardeşlerimizsiniz., dedikleri • 

(Sonu: Sa. 6. sü. 4) 

Lehistanda Sükunet 

Bütün bu şiddetli neşriyat Lehis.. 
tanda sükunet ve itidal ile karşılan
maktadır. Lehistan namına söz söy. 
lemiye salahiyettar bir zat bugün 
Alman neşriyatından bahsederek bu 

<Sonu.: Sa. 10, sil. 2J 

•••••••••••••••••••••••••••• 
f Mısır Askeri • t Heyeti Geldi 
it 

Mısır askeri heyeti, dün şeh
rimize geldi ve merasimte kar. 
şılandı. İstikbal merasimine ait 
tafsilat ve resimler ü~üncii say. 
famızdadır. ............................. 

ra ya anevra arı pılabileceğini düşünmüyordu. Saat 
9.30 u 3 - 4 dakika g~'Çmişti. Birden. 

Bu··yu·· k Muvaffakıyetle bire düdükler çaımıya başladı. 
Bu düdükler, günlerdenberi kulak-

larımızı dolduran tehlikeden korun-

1 n ki şaf Ediyor 
Milli Şef, Kırklar.elinde Köylüler ve 
Göçmenlerle Temas Buyurdular 

Milli Şef Kırklarelincl e komutanlarla görüşüyor 
(Yazısı 6 ncı sayfamızdadır). 

ma tavsiyelerinin ilk işareti idi. Şeh
rin bir hava hücumuna maruz bulun
duğu, tayyarelerin hududu gectikle. 
ri ve şehre yaklaşmakta olduğu bil
diriliyordu. 

Günün bu saatinde ehrin en ten
ha sokağında bile 3 - 5 satıcı, 5 - 10 
yolcu bulunurdu. Şehir halkının a
yakta olduğu zamandı. Günlük faa-
liyet bütün hızile başlamıştı. Kosko
ca bir şehrin böyle en faal z::ımamn
da bir anda buşalabileceği, sokak. 
larda hayvanlardan başka blr tek 

(Devamı 7 incide) 

.............................. 
i Yeni Tefrikamız : ! 

• • 

• 
Ro~~nını Bekleyiniz. f . ............................... ....: 





20 - 8 - 939 

IBUGüNI 
Mısır Askeri 
Heyeti 
Sehrimizde 
.::t 

Ya.zan: Ômer Rıza DOCRUL 

TAN 

Mısır Askeri Heyeti Geldi 

3 

Katil Mahkumları 
Arasında! 

Yazan: B. FELEK 

D ost '\'e kardeş l\fısrnn ordusunu -
temsil eden askeri heyet bu-

gün şehrimize geldi ve en samimi 
muhabbet tezahürlerile karşılandı. 

.Mısır Hariciye Nazırının memleketi. 
nıizi ziyaretiyle iki memleket ara
sında yenilenen, kuvvetlenen ve da- • 
ima kuvvetlenmiye namzet olan 
bağlar, iki memleket müdafaasını 

Adliye Vekili Fethi Okynrın na· 
zik bir daveti üzerine dün de. 

ğil ev,·elkl gün İınralı Adasına git. 
t.ik \'C orada henüz tesis edilmiş mo. 
dern hapishaneyi gördiik. 

ve ordusunu temsil eden Heyetler a. 
rasındaki samimi ve istifadeli te. 
maslarla, şüphe yok, kat kat inkişaf 
edecektir. 

Bu siltunda evvelce de, her fırsat
tan istifade ederek izah ettiğimiz 
veçhile Şarki Akdenizln en kuvvetli 
iki del1leti Tiirkiye ile Mısırdır. İkisi 

Henıen sö~ liyeyim ki; bu maka • 
lemle bu hayırlı ve muvaffak mü. 
essesenin övmesine çalışmak niye
tinde değilim. Zaten geç.an sene de 
ayni şekilde bir gazeteci ziyareti ka. 
bul etmiş olan bu ada hakkında o 
zaman icap eden şeyler yazılmış idi. 
Ben sadece mahkumlar arasında gc. 
çirdiğim bir günlük zübdelenmiş in
tıbalarımı yazıvereceğim. 

de Akdenizin, bir çok milletlerin ~ 

mukadderatiylc alikadar olan geçit. 
lerine hakimdirler. Bu vaziyet iki 
kardeş ve dost de,..ıete beynelmilel 
alanda milstesna bir mevki vermek-

Mıaır cukeri heyeti iki tarafın milli mar,larını 

Yeni Mısır 
Kabinesi 
Kuruldu 

IAskeriHegete Ga/atalArnavutluk 

Bilmem hiç gittiniz mi İmralıya? 
Zannetmem. Çünkii buraya git. 

mek için -Hak saklıya- ya mah. 
kum olmalı, ~ ahut o müessesede 
memur ve nihayet senede ya, iki se
nede bir davet edilen gazetecilerden 
birisi. 

İmralı ismi, (Kamusula.Iam) a gö. 
re orayı ilk fetheden Emir Ali'nin 
isminden alınmıştır. Eski adı Kalo. 
Iimnos'tur. İyi liman demek oluyor
muş. Ada İ!i>tanbuldan 33 mil uzakta 
ve Mudanya yolunun biraz sağında. 
dır. 

te, bilhassa onlann elele vermeleri, 
en yüksek ve en hayati menfaatler 
~tirakine dayanan iş birliğini ve be
raberliğini ileri götürmeleri, bu 
müstesna ehemmiyeti haiz mevkii 
kat kat yükseltmektedir. Bu iş birli. 
ğini ve beraberliğini ileri götürecek 
olan sJyasi anlaşmalar, iktısadi inki. 
şallar, yanında askeri teşriki mesai 
çok geniş bir yer işgal eder. Bilhas· 
sa dost ve kardeş Mısır, milli müda. 
faasını henüz kurmakta olduğu için 
bu teşriki mesainin kıymeti ve veri. 
mi son derece geniş olacaktır. 

İngiltere ile Mısır arasındaki itti

fak muahedesi, Mısırın askeri husus. 

}arda, İ~lh: yardım ı her yardıma 

tcTdh etme İni icap ettirir. Fakat bu 

muahedenin imzasındanberi vaziyet 

ne kadar değişti. Muahede imzalan. 

dığr zaman İtalya, Habeşistan i.sti
lasiyle meşguldü ve Süveyş Kanalı. 

nm kapanması, İtalya ile HabesJ,_ 
tanda harp eden İtalyan orduları a

rasındaki irtibatın kesilmesi ihtima. 

line karşı Libyada askeri tahşidat 

yaparak Mısırı tehdit ediyordu. Bu 

tehlike İngiltere ile Mısırın anlaş. 
masını çabuklaştırmış, ,.e artık İn-

gilterenin tek başına Mısın müda. 

faa edemiyeceği anlaştlmış, İngiltere 

ile Mısırın elele vererek tehlikeye 

karşı koymaları kararlaştırılmıştı. 
:'\lısırın müdafaa kuvvetlerini kur. 
ması ve her tehlikeye karşı en tesir
li tedbirleri alabilecek "\'aziyete gel. 
mesi üzerine l\lısır da kendi müda. 
faasını tek başına deruhte edecekti. 

Normal şartlar içinde bu program 
adım adım, ferah ferah tatbik olu
nur, l\Iısır da kendini fazla yorma. 
dan, gayretlerini yalnız milli müda. 
faa üzerinde toplamadan yiirüyebi
Jirdi. Fakat Habeş harbini, normal 
günler ve seneler takip etmedi. Bi. 
Jlkis biitiin Akdeniz, bütün Avrupa 
ve biitün medeniyet dünyası için da. 
ha tehlikeli buhranlar takip etti. Ve 
l\fısır da bu vaziyet karşısında mü
dafaa işini herşeye üstün tutmıya, 
bütün, kuv\·et, ga}Tet ve kaynakla. 
rını müdafaa işi üzerinde teksüe 
mecbur oldu. 

1\Jısırın bu mecburiyeti hissettiği 
anda evvvel heevvel eski dost '\'e es
ki kardeş Türkiyeden istifadeyi ka
rarlaştırması, iki memleket arasın. 

daki samimi iş birliği \•e ·menfaat 
beraberliğinin Mısırda çok iyi hisse. 
dildiğini apaçık gösterir. 

!\fısır ordularının yiiksek başku
nıandanı Majeste Kral Farukun Mı. 
sır miidafaasını en ağlam teme1lere

0 

istinat ettirmek ve süratle inkişaf 
ettirmek hu usundaki kati az.mini al. 
kı larken l\fısır ordusunu temsil e
den General Zeydi Pa ayı ve muhte. 
rem Mısır heJ etini hürmet '\'e mu
habbetle seli'ımlanz. 

Bin Metreden AtlayıP. 
Hayatını Kurtaran Zabit 

Pnris, 19 (A.A.) - A5keri bir 'tay-
1are Rennes civarında bir hava mey
danına düşmüştür. Ateş haçlıların 

şefi Miralay La Rdque':tn oğlu müla
zim La Roque bin metreden para
şiıtle atlamak suretile hayatım kur
'8rmıştır. Pilot ölmüşhir. 

Liberaller Kabineye 

Müzaheret Edecekler 
Kahire, 19 (Hususi) -- Yeni Mısır 

kabinesi Ali Mahir Paşanın riyaseti 

altında teşekkül etmiştir. Başvekil, 

Hariciye ve Dahiliye Nazırhklarını 

deruhte etmiş bulunuyor. Maliyeye 

Hüseyin Sırrı, Maarife Nokraşi, 

Münakaleye Mahmut Çelebi, Adliye. 
ye Mustafa Çorba~ı, Ziraate Hifnavi, 
Sıhhiyeye Hamit Mahmut, Nafıaya 
Elkavi Ahmet, Milli Müdafaaya Sa
lih Harp, İçtimai Muavenete Şazi 
;Pnşalar tayin olunmuşlardır. Evkaf 
Nezaretine Türkiye elçisi Abdurrah
man Azam getirilmiştir. 

Yeni Müdafaai Milliye Nazuı Sa. 
lih Paşa, Büyük Harp sırasında Trab 
Iusgarpte İtalyan emperyalizmi ile 
mücadele etmiş, daha sonra Türkiye
ye gelmiş, senlerce askeri tetkikat ve 
etütlerle meşgul olmuş ve yüksek 
Türk askeri müesseselerinde ç-alışmış 
daha sonra Mısıra dönerek parlam~n
tC\ya girmiş, daha başka hükumet da
irelerinde yüksek mevkilerde bulun
muş çok kıymetli bir ~!terdir. 
Yakınlarda Türkiye sefirliğine ta

yin olunan Abdurrahman Azam Bey 
bu defa Evkaf Nazırı olarak kabine. 
ye girmiştir. 

Liberaller yeni kabineye girme -
mişler, fakat müzaharet vaadiıde 
bulunmuş olduklarından hliktımet 

ekseriyeti muhafaza cd~cektir. 

Rıhtımında Büyük 
Merasim Yapıldı 

• • 
lstısmar 

Ediliyor Eskiden iki küçük Rum köyünü 
besliyen bu adada harpten sonra 

Dost Mısır ordusunun topçu ko- ı' karşı gösterilen kıymetli alakaya 
kimse kalmamış. Dört sene evvel 

mutanı Tümgeneral Hüsnü Ezzeydi karşı da şükranlarımı arzederim . ., Kont Ciano Tayyare de adliyemizin kıymetli bir takım 
Paşa riyasetindeki Mısır askeri he- Mısırlı Tümgeneral Hüsnü Ezzey. unsurlannın himmetiyle orada bir 
yeti, dün saat 16,35 te, Romanya di Paşa, ile diğer askeri heyet aza. ile rı·rana Gı"tt"ı 

hapishane tesis edilmi:.:. 
bandıralı Transilvanya vapurile şeh- ları Perapalas oteline mısafir edıl-

.) K · Hapishane di~ ince hatıra önünde rimize gelmişler ve Galata rıhtımrn. mişlerdir. Roma, 19 (Hususı - on: Cıano, 
b il T ' h k silahlı bir nöbetçi duran kapalı ka. 

da büyük askeri mera.simle karşılan- Bugünkü program ug~n. tayyare e ırarnıya are et pılar, kalın demir parmaklıklı, ufak 
mışlardır. H t .. H " .. E d. p etmıştır. 1. • d 1 d' l 

A k • h tt b' lb 'k' b' _ eye reısı usnu zzey ı aşa, İtalya Arnavutluğu istismar için pencere ı zın an ar, gar ıyan ar. 
s erı eye e ır a ay, 

1 ı ın bu sabah saat 11 de Taksim Cümhu- .1' . f jandarmalar, silahlar \'e zincirleı 
başı ve üç te yüzbaşı vardır. Mısır 1 . . . . . 1 360 mı yon lırct sar ına karar ver. 

rı,·et abıdesıne hır relenk koyacak ve l . . B il A 1 gelı"r degw ı' 1 mı·., askeri heyeti Galata rıhtımında ,, . . ~ k mıştır. u para e rnavut uk mo- • 
Şehırde bazı gezıntılerde lmlunaca • · · · 1 İ 1 d b ı d h' bl • k İstanbul komutan vekili Tümgeneral . , dern bır hale getırilecek ve talya- mra ı a un ar an ıç rı yo • 
tır. Heyetın bu akşam Trrucya ma- k d' ğ il k ı · . · t o · · b h • h Osman Tufan, gaz komutanı Tüm. . 

1 
nın en ı ya ı e avru ma Sl) a~tı ur. nun ıçın uraya apıs ane 

.. .. nevralarının son harekatında bu un- h b · ti ed'I k · p d general Husnu Rıza, Merkez komı:- .. h . esa ına ıs smar ı ece ·tır. ara. emiye doğrusu dilim \'arınıyor. A. 
.. . .. . mnk uzere Trakyaya areket etm~sı k • . d 

tanı Albay Huseyın Husnu Ertaş ve . nın ısmı azamı arazı kazanr.ınk ve anın iki eski kö~ ünün yerine v«! 
muhtcmeldır. · t ' "k 1 k · · k ll ı d · k ı heyetin mihmandarları kurmay al- zıraa ı yu se tme ıçın u anı &cak, enız ennrına yapı mı olan büyülı 

bay Hamit Doğruer, ile kurmay ön. Arnavutlukta ekileb ilir her karış top- pencereli sıhhi binalarda 750 mah. 
yüzbaşı Münir Aral, başta bando mıı- Almanya • Fransa rnktan istifade edilecektir. Ekilmekte kum yatar, kalkar ' 'e çalışır. Buıı. 
zika olduğu halde bir bölük asker, olan arazide zirai usul yükseltilecek, lann başında genç, ateşli bir mildür. 
Mısır maslahatgüzarı Mehmet Mu- Arasında Bir Hadise bataklıklar kurutulacak, bilhassa sa- le bir avuç memur ve dışardan ada. 
harrem ve Mısır konsolosu tarafır.. hil mıntakasına ehemmiyet verile. ~·a gelmek ihtimali olan kaçakçı gi. 
dan karşılanmıştır. Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. ajan- cektir. bilere kar ı adayı muhafaza için üç 

Misafirleri karşılıyan Türk askeri sı, Leidingen civarında, Fransız hu- Arnavutluğun en belli başlı mah- jandarma \'ardır. 
heyeti, vapur rıhtıma yanaştıktan dudunu yanlışlıkla geçen Alman or- sulü buğdaydır. Geçen sene 250 bin imralı sakinlerinin hepsi katli 
sonra vapura girerek dost memleket dusuna mensup iki kişi ile bir Fran. akr ekilmiş ve 30 milyon kilo ver. mahkumudurlar. Genç, orta yaşlı ve 
askeri heyetine (hoş geldin~·t:) demiş- sız gümrükçüsü arasında bir hadise miştir. En kısa zaman zarfında bu ihtiyarlardan ıniirekkep olan bu ta. 
ler, bunu miiteakıp Hüsnü Ezzeydi vuku bulduğunu bildirmektedir. miktarın iki misline iblağı umulu~ lihsiz adamların hayattaki yegane 
Paşa ile refakatindeki zevat rıhtıma yor. Geçen yıl 100 akr buğday e- saadetleri memleket zindanlarından 
inmişlerdir. Bu sırada bando. Mısır Fran51z Reisicümhuru k•lmlş ise de bu buğday sahası ge- kurtulup bu güzel ha,·alı adaya ve 
ve Türk milli marşlarmı çalmış ve Maiino Hattını Gezdi nişletilecektir. kamil insanlann eline düşmüş olma. 
Mısır askeri heyeti marşları ihtiram Metz, 19 (A.ı\.) - Fransa Reisi- Arnavutluk koyun ve davar yetiş- ]arıdır. Adada sıhhi \'e muntazam 
vaziyetinde dinlemiştir. cümhuru Lebrun refakatinde Mctz tirmiye de müsaittir ve Arnavutluk. bir gündelik program tatbik edil. 

Bundan sonra Mısırlı kumandan . askeri kumandanı general Loiseau ta bir milyon koyun, 600 bin davar mektedir. Herkes mesleğine göre 
askerimizi teft'ş etmiş ve teftişi mü- olduğu halde, dün Maginot hattını bulunmaktadır. İtalyanın ihtiyacı do mutlaka çalı ıyor. Öğleyin bir saat 
teakıp İstanbul komutan vekiline hi. ziyaret etmiştir. layısile bu işe daha fazla ehemmiyet uyuyor. Hiç bir hapi hanede görül. 
taben şu sözleri söylemisir: Thionville mm takasındaki tahki- veriliyor. Arnavutlukta 300 'bin at ve miyen ekilde l ağlı ve etli, sebzeli, 

- Türk askerinde gördüğüm cid- matı gezen Lebrun bu mıntakanın ı lG bin domuz da vardır. Fa1'at İtal- l'emişll yemek yiyor. Kundurasından 
diyet ve intizam beni !evk:ıIR.de !nem geçilmez bir hale geldiği::li müşaha. yanlar koyun ve davarla daha fazla tere)·ağına kadar kendisi yapıyor. 
nun ve mütehassis bırakmıştır. Bize d:? etmiştir. meşgul olacaklardır. Buğdayından karpuzuna kadar ken. 

disi yetiştiriyor \'e her çalışan adam 
miiddeti bitip çıkarken almak üzere 
sayine mukabil' ufak bir yevmiye 
biriktiriyor. 

Gizli knlan haberleri bulmakla meşhur olanların istih
baratına nazaran, Hitler Danzig meselesinin mevzii 
bir şekilde ve sadece Almanya - Polonya arasında giz
lice yapılacak bir anlaşma ile hallini temine uğra~
ıııckla, Polonyayı garanti eden İngiliz siyasetinden n· 
3 ırmayı da kulladığı ve ortnya yine bir taraflı anlas
nıalar siyasetini çıkarmak istediği muhakkaktır. 

karşı bir askeri ittifak aktedilmc ine karar verildiği 
hakkında bir haber sızmamıştır. Fakat mevcut antiko· 
nıhıtcrn paktın daha kuvvetlendirilmesi \'e şümullen
diriJmcsi için, Berlin l'e Roma cl~ilcrine yeni taJim:ıt 
gonderdiği, :.ıulıafaza edilen ketl'ımil ete rağmen, ha
ber alınnıışhr. 

Bu han•ketiyle Japonya, mih\'erciJerin teklif ettikleri 
demokrasilere karşı askeri ittifaka kolayca yana nıı
ynl'~rğını göstermiştir. 

Her biri işine giire bir, iki kişiyi 
öteki diinyaya göndermiş olan hu a. 
damların hususi ahlakları çok dil. 
rüst olduğuna şehadet ediyorlar. 
Zah~n adaya gelebilmek için diğer 

hapishanelerde en az bir sene kal. 
mak ve iyi not almış olmak şarttır. 

• * Almanya Balkanlardaki propaganda ajanlarına 
fU gizli tamimi gönd ermif tir: 
1 - Danzig ile Koridorun yakında Almanyaya 
harpsiz olarak döneceğine dair efkarı umumiye
yi İflemek. 
2 - Macaristandaki Alman ekalliyetini Macaris
tanın yakında Almanya ile birlefeceğine dair 
hazırlamak. 

3 - Avrupada arazi meselelerinin F ührerin mu
vafakati olmadan halledilemiyeceğini Bulgar ef
karı umumiyeııine yaymak. 
4 - Sulh cephesinin mukavemet azmini tehlikeli 
bir blöf olarak göstermek. 
5 - Yugoslavyamn mihvere artık iltihak etmiı 
addedilebileceği ıayicuını yaymak. 

* A'•rupalılara karşı .Japonyanın takip edeceği sivaset 
hakkında bir karar vermek üzere Japon ni'ızırlan bir 
lrnııferans akdetmişlerdir. 

Konferansı miitcakıp, mihvcrcilerle demokrasilere 

lngiltere, Danzigdeki Cemiyeti Akı1am komueri
nin Hitlerle olan ani mülakatını ehemmiyetle 
takip etmektedir. lngiliz Hariciye Nazırı Lord 
Halifax bu hususta Cemiyeti Akvam komuerinin 
Bitlerle mülakatında görüfülen mevzular hak
kında verdiği raporu tetkik etmektedir. 

* 
ltalyada harp havası esmcğc ha lamı tır. Uütün hal
yan ına\bulltı bir taraftan dahilde halkı teskine, bir 
taraftan da harbin artık zaruri olduğuna dair neşri
yat ile doludur. İtalyanlar harpten korkmağa başla
dıkları için, matbuat demokrasilerin italyan km•veti 
knrşısrnda korkudan titremekte olduklarını, zaten İ
talyan silahlarının Habeşistan ve İspanyada mnv:ıffa

kıyctle ttıcrilh~ edildiğini, İtalyanın korkusu olmadı· 
ğını yazıyorlar. Ayni zamanda demokrasileri artık 

sulh masasına oturtmanın imkansızlığı karşL1mda 

harpten başka yapacak bir şey kalmadığını söyliycrl'k 
tehditler savuru~·orlar. 

Yemeklerini gördüm, ekmeklerini 
yedim, yoğurtlarını, tercyağlannı 

tattım \'e sahnelerinin resmini al. 

ı
dım. 

Bir hayatı yok ettiği için hayatı 
berbat olmuş olan bu adamlar, im. 
ralıda dim~·adan ayrı leni bir hal at 
yaşamıya ba laınıslardır. 

İç-lerinde soymak için, ırza dokun. 
ınak için, yol kesmek için adam öl. 
dürmüş kim~ yoktur. Ya bir na. 
mus meselesi, ya bir kabadayılık 
da\'ası \'eya bir toprak münazaası 

neticesi çektiği silahı kullanmadan 
yerine koyamamış bedbahtlardır. 
Görüştüm. Yüzde altmı ı kadın. 

yüzde otuzu · toprak, geri kalanı 
--onlann tabirince- cahi11ik eseri 
katil olmuşlardır. Bu adamların a. 
dadaki hayatında hiç bir eksikleri 
yoktur. iki eyden başka· 
Kadın l'e hiirriyct. 
Onun içindir ki; bu uslu katillerin 

adada geçen hergUnti cift sayılır \'C 

mahkumi3 etlerini bitirip çıktıkları 
<Devamı 4 üncüd ' 
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Kültürparkta Kurulan Şehir 

Fuarda inşaatı tamamlanan Fransız pavyonu 

Enternasyonal lzmir 
Fuarı Bugün Büyük 
Merasimle Açılıyor 

Dokuzuncu lzmir Fuarı Her Türkün Göğsünü 

Kabartaca k Bir Eser Haline Gelmiştir 
İzmir, 19 (TAN Muhabirinden) -Artık sadece İzmirin ma

Jı olmaktan çıkmış bulunan İzmir Enternasyonal Fuarı, Türk 
varlı~nın muazzam bir eseri olarak Akdeniz İncisinin sin~sin
de yükselmiş, bir iftihar abidesi şeklinde cihanın nazarları önü
ne dikilmiştir. Yarın (bugün) açılacak olan Dokuzuncu İzmir 
Fuarı, her Türkün göğsünü kabartacak bir eser haline gel
miştir. 

Beynelmilel funrımız ilk açıldığı ,
sene, ancak üç devlet iştirak etmiş iF-~~~~~~~~~~~!!!!ii--~~~ 
bulunuyordu. Bugün, on bir devle- F l • 
tin resmen iştirak etmesi, İzmir en- UQT Çlll 
ternasyonal fuarının dış ülkelerde [ • d s 
temin ettiği mevkii, uye1ndırdığ1 6- z m l r e on 
ı: kayı pek sarih olarak göstermekte, LJ k 
ve nihayet, ihmal edileınıyecek b.r I7.QZlr/ı /ar 
mevcudiyet oldugunu cihana kabul 
ettirmiş bulunduğunu nnlatmaktadır. 

İzmir entcrnnsyonnl fuarını ele a. 
lırken, Killtiırpnrkı ayırmak doğru 

değildir. Kultürp:ırk, dört sene ev
vel bir enkaz yığını üzerine atılan 

temellerde yükselmiş, İzmir fuarının 
gördı.iğü büyi.ik alaka ile 945 sene
sinde tamamlanması mukarrer iken; 
940 senesinde ikmali mümkün ol-

mustur. ı 
Ayni zamanda bir snğlık müesse. 

sesı olan Kültiirpark, İzmırin orta
sında 430 bin metre murabbalık sa
hayı ye illiklerilc kaplamış bulun-
maktadır. j ' 

Kültürpark, ve İzmir fuarını dört 
kısma ayırmalıdır. Müzeler kısmı; 1 

İzmir, 19 (Tan l\Iuhabirin. 
den) - İzmir Fuarını yarın 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin, 
dahili ve harici ticuretimizi de 
etrafiyle i zah eden mühim bir 
nutkiyle açacaktır. 

Fuara ait bütiin hn:urlıklar 
tamamlanmışt ır. :Fuarm açılışın
da bulunmak ü·r.cre, ' 'apur ve 
t renlerle buraya son 48 saat 
zarfında gelenler 9800 ki~iyi 
aşmıştır. Şehirde harck<'t art
mış, faal iyet ziya<lclcşırıi§tir. 

B u sabah vapurh Y.!_tnHn ve 
Sovyet, akgaıu da tayyareyle 
Polonya, l~ran a ,·c Romanya 
sefirleri gcldilet. 

muhtelif devlet pavyonları ve fuar i i~~~~~~~~~~ii!!!!!ii!!!!!!!!!!!i!!i~ 
kısmı; bahçe, gazino, arınanlar, ko. 1 • v 

ruluklar, eğlence yerleri ve bir de mına gelınce, yukarda <la yazdıgımız 
spor sitesi... gibi, İzmir fuarı artık cihan şümul 

Müzeler kısmında bu sene yapılan m.evki.ini yap~ıştır.. Ge.le:ek sene 
inkılap ve ziraat müzeleri ile bütün Dırleşık Amerika ile bırlıkte daha 
noksanları itmam edilen sağlık mü- ı bir çok devletlerin fuarımıza gelmiş 
zesi ve (dünkli, bugiinkii, yarınki Iz- olduklarını göreceğiz. Nitekim bun. 
mir) pavyonu bulunmaktadır. Başlı krdan bazıları müracaatta geç kal
başına bir tetkik mevzuu olan sağ!ık mışlar ve pavyonlarını yeti5tirmiye 
müzesi, .cümhuriyet Türkiyesinde iç- imkan bulamadıklarından bu sene iş
timai muavenet ve sağlık işlerine ve. tirak edememişlerdir. 
rilen ehemmiyeti, ilmi mesaiyi gayet Fuarımızın hariçteki alakasına dc
esa 1i ve canlı olarak tebariiz ettfr- iil olarak şunu da söylemek faydalı. 
mektedir. dır: Hususi surette fuarda yer ~lan 

Ziraat müzesini ziyaret edenler, ~ nbancı mucssesclerin pavyonları. 
bir ziraat memleketi olan Türkiye- resmen iştirak eden devletlcrde11 cok 
nir. bu sahadaki terakkilerini göre- fazladır. ~ 
bilecekler, mahsullerimiz hakkında Fuar, dahili iştirak bakımından da 
toplu malumat alabilec~kler bunların memnuniyeti muciptir. Memleketin 
satış ve ihraç hareketlerini takip ey. en uzak köşelerinden fuara gelenler 
liyebilecclderdir. pek çoktur. İzmir fuarında, Türkiye-

İnkılap müzesi, bu sene için Türk n:n dört bucağından toplanan snnat
snnatkiil'larının eserlerine tahsis e- karların eserleri, mah:-stıll-"ri, el işlc
d ılmistir. Yurdumuzun güzelliklerini ri teshir edilmektedir. 
gören ve onları ince zevklerile tablo- Cümhuriyet hükumetinin başarıcı 
l&ı üzer ne aksettiren değerli sanat- kudreti, bütün ihtişamile fuarda göz 
k"rlarımızın bu eserleri; muhakkak önüne serilmiştir. Topr.ılt altı ser. 
ki, her yurttaşı dakikalarca üzerinde vetlerimizin işlenmesinden tutunuz 
durduracak, meşgul edecek kıymet, da, ağır snnayıimize kad.:ır, burada 
ehemmiyettedir. Ayni zamanda, on her mall'ımatı tam olar,lk, escrlerıle, 
sene içinde cihanı hayr.?';e düşürecek 1 resimlerilc görmek kabildir. 
hnmleler yapan ncşriyatımızın ela Bahçe, gazino, ormanlar, hayvanat 
bir sergisi burada yer alacaktır. bahçesi, koruluklnr ve eğlence yer-

(Dunkı.i, bugünkü. yarınki Izmir), lcri.. Bunlar, sadece İzmir fuarına 
pavyonu, her devrin şohret şahikas;. has varlıklardır. Genç çam ormanla
n·ı yük eım·ş, dünyanın medeniyet rı, altında, goller kenarlarmdaki ko
beşigi unvanını almış bulunan bu Ak ruluklar arasında istirahat etm~k. 
deniz incisi, güzel ülkemizin mazısi, çok uzaklardan gelmiş olanlara. yor. 
t. rihi, hali ve istikbali hnl·kında zi- gunluklnrını unutturacak kadar zevk 
vuretç'lcrinc ümitbnhş fikirler vere-, lidir. 
bilecektir. Atraksiyon işlerine bu sene bh-

Dcvlet pavyonları, ve fuar kıs- minin fevkinde ehemmıyct verfüni~ 

TAN 

Basın Birliğine Aza 

Kaydedileceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Basın Blrlii:ll lstanbul Mıntakası İdare 

Heyeti Relsllğlnden: 
Basın Birlıgi k ımnunun birinci madde

si n ucibınce Birllgi t<'şkil eden fızııdan 

fstunbul 'iU\yeti dahiliııdc bulunanlarm 
fızalığa ınılrııcaııtlcri içıl) konan \ e gıue
telcrlc ilfın cnllıniş olan bir aylık müddet 
31 Ağustos 1939 tarihinde nihayet bul
maktadır • . 

Kanunun ikinci madde 1 mucibince fı.,a 

yazılması mecburi olanlar ilan edılen 
mpddet içinde mürac at etmcmış bulu
nurl rsn bunlar meslekte çalı maktan 
~enulunnc k, memnuiyet hl!Afın.ı hare
ketle çalı n veya çalıştır nlar hnkkındıı 
(25) liraya kad r p ra ceza ınn hükmedi
lecek, tekeırilründe bu ceza iki kat alı
nacaktır. 

Basın men uplarına tekrar ıırzcderlz. 

Çocuk Bilmecemizde 

Kazananlar 
6 Ağustos 939 tarihli çocuk sayfamtzd:ı

kl "Bllmece ~ Bulmaca" yı doğru halle
dcnlerdcn hediye k zananlar: 

DO L MA KURŞUN KALEMi 
KAZANANLA R 

Kadıköy Mı ırlıoğlu Yavuz Turk c::ıdde
"İ 13 No.da Ltımia Gürol, Kantarcılar 84 

No.lu kahvehanede Düzceli O. Nuri Yıl

dırım, Üskudar postahane karşısında 23 
No.da Galip Gulgilvcn. 
MÜREK KEPLİ KAL E M K A Z ANANLAR 
Çamlıca Altunt:uıde Tophanelioğlu 62 

No.da Zeynep Ribor, 54 Uncü ilkınek•ep 

1315 Munev\ er, Snmatya Hncıhüseylnai<a 

mrh::ıllcsi Camii eri! sokak 24 No.da 1-'ah
riye. 

ALBÜM KAZANA NLAR 

Bursa Gazhane kıırşısında İsmet İnönb 
caddesinde 163 No.da kah\•cci Ziya YU
rekller, Nl~dc jnndnrmıı alayı lVIlılhakı oğ· 
lu Rıfkı, İzmir Tilkilik Şeyh mahallesi 
Bamyecl sokağı 3 No.dn Kemal Tanık. 

RESİM MODELi KAZANANLAR 
Kilis Salt oğlu Selim Atn, İstanbul Bey

oğlu Aynnlıçeşme Atlııma sokak 10 No.da 
Habip, Konya Mihmandar mahallesi Kı· 
nacı sokak 1 No.cla Sevinç Erci. 

SU L U BOYA KAZANANLAR 

Bursa ikinci orln okul Şahap Tanmal'I 
İstnnbul Cağalo~lu erkek orta'11cktebi 139 
Sabih Orbay, Ü5kildnr Paşalimanı Susu7. 
bıığ 9 No.da Jiıllde Mahrukl. 

KALE M BOVASI K A Z A N A N L AR 

Tavşancılda Vahap Coşkun, Kadıkö;, 

Yeldeğirmeni 3 uncil ortamektep talebe· 
sinden Mehmet İnal Tcngizman, Burs3 Tuıı 
pa1.arında Caml sokak 5/7 No.da Tahsin 
Altındi3. 

PERGE L K AZA N A N L AR 

Beyoğlu Kabristan sokak 136 No da İb· 
rahim, Üsküdar Pa alimanı Susuzbağ 7 
No da Aysel, Kart.nl Maltepeııl Açık hava 
deniz kampında Bnlıke lr lisesi talebesin
den 2 - A da 226 Rıuı Akın. 

KART K AZAN ANLAR 

Aksarııy l!ıısckl caddesi 30 No.da Hayri· 
ye, İstanbul Kuledlbl Bahtiyar apartıınanı 
birinci daire Jıık Slvllya, Pangaltı Kuyu
lubağ sokak 45 No.da B:ıyan Birsen, İstan
bul erkek lisesi 6 ncı sınıf İlhan. 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Gülhane hastahanesinde tedavide 

bulunan Genel K urmay Shh. Mü
fettişliğinden Emekli Tüm General 
Doktor Avni Sanal vefat etmiştir. 

Cenazesi 20/8/939 Pazar günii saat 
11 de Gülhane hastahanesinden kal
dırılacak ve Beyazıtta namazı kılın. 

dıktan sonr a Edirnckapıdaki şehit

liğe defnedilecektir. 

* İstanbul Verem Mücadele 
Cemiyetinden : 

Cemiyetimizin ikinci reisi Kor 
General Galip Pasiner vefat etmış
tir. Cenazesi bugün saat 11 de Gül
hane hastahanesinden kaldırılarak 

Beyazıt camisinde namazı kılındık

tan sonra Edirnekapı şehitliğine 

defnedileceğinden Cemiyet azaları
nın cenazede hazır bulunmalan. 

-
tir Alp tepesi, labirentlec, gollerde 
kayık safaları, ada gazınolaıı, Viya
nanın meşhur döner dolabı ve sair 
yerler; İzmire gelenleti unutulmaz 
hatıralarla buradan ayıracaktır. 

İki bin kişi alabilec>?k büyüklükte 
yaptırılan Anfiteatr'ı eğlence yerle. 
rinin ayrı bir hususiyetidir. 

1 Bilecikte Bi.- NikCih Töreni 1 

Katil Mahkumları 
Arasında! 

(Başı 3 ünt:ti<le l 

zaman mutlaka ellerinde bir sanat. 
ları olarak köylerine dönerler. 

Dikkatle baktığım çehreler ara
sında (rriınincl ne) yani anadnn 
doğma katil denen başa tesadüf et. 
medim. İçlerinde bir Vaydman, bir 
Landro hattu bir Cakırralı t ipi kim
se yoktu. Şu genç 16 :rn!iında iken 
bir kaygn esnasında birini bıçakla. 
mış, ~u ih tiyar da - kendi iddiasına 

göre- on üç senedenberi iftira yü. 

ziindeıı yatı) orınuş. 

Burada cinayet edebiyatr yapmak 
niyetinde değilim. Fakat her kat ilin 
de maktuHin arkasından d iri diri 
gcimülınesine bizi razı edecek hiç bir 
sebep olmad ığı kanaatindeyim. Hn. 
yatta iç tinabı miişkül katil fırsatla. 

rının talihsiz musapları olan bu 
mahkllnı lar, ndedi m emlekette otuz 
bin kadar tahmin edilen diğer mah. 
kiımlar için gıpta .edilecek bir insani 
hayat sürmektedirler. 

Her şeyleri var. Dediğim gibi iki 
şeyden başka. 

Kadın ve hHrriyet! 

Bu mah rumiyet te normal bir a. 
dam için taham mü l edilir şey de. 

ğildir. Allah acısın onlara ve aşkol

sun adliyccilere! 

. 

1 

Bııecik (Hususıl - flalkevı~in ye. 
n: açılan sinema ve toplantı salopu, 

1 
halkın bu gibi ihtiyaçlarını karşıla
mıştır. Böyle bir salon olınadığından 
çok sıkıntı çekiliyordu. Bu cümleden 
olarak Üskiidar birinci hukuk reic;i 
M HulCısi Türkmenin kızı Cahide 
Türkmenle viliıyet nafıa memurların 
dan Vecihi Divitçinin nişan ve nikah 
törenleri bir çok davetlilc:d huzu -
runda bu salonda yap1lm!ştır. Hesim 
bu törenden bir intıba göstermekte
dir. 

Bir Kamyon 
Tramvaya Çarph 

Vatman Mustafanın idaresindeki 
221 numaralı Ortaköy - Aksaray 
tramvnyı Laleliden geçerken, arka
sından gelen 3921 numaralı kamyon 

tramvaya çarparak miihim surette 
hasara uğramasına sebep olmuştur. 
Kazada nüfusça zayiat olmamıştır. 

Firar eden şoför aranmaktadır. 

Sarıyerde Sünnet Düğünü 
Hova Kurumu Sanycr şubesi idare he

yeti kaymakam HilsnOniln rlynsetlnde e
mekli general Ali Fuadın da iştiraklle üç 
buçuk saat devam eden bir toplantı yap
mıştır. 

Bu toplantıda, Tayyare bayramında 70 
fakir çocuğun slinnetleri yapılması karar
laştırılmıştır. Bu mümıscbelle çok r,üzel 
bir eğlence tertip edilecektir. Kı:ıymakıım 
HU5nünün bu husustokl mesaisi ve gös
terdi~! candan alAka teşekkürle kar§ılan
mıştır. 

Açık Eksiltme ilanı 
lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
31 - Vlll - 1939 perşl'mbe günü saat 14 de İstanbul Maarif Müdürliiğü 

komisyon odasında 1695 lira muhammen bedelli ve müfredatı yazılı 
Şehremini orta okulu için 125 tane ders sırası, 5 tane muallim kürsüsü, 
beş tane yemek ve iş masası açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname ve rc:::imler Maarif Müdürlüğünde mevcuttur. 
l\luvakkat teminat 12'7 lira 13 kuruştur. İsteklilerin en az 1000 liralık 

b u işe ben~er iş yaptıklarına dair idarelerinden almış·olduğu vesikala
ra istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel 
alınmış ehliyet ve 193<l yılma ait ticaret odası vesikaları, muvakkat 
teminat makbuzlarile 2elm0Jeri. "6332 .. 

M Ü FR E D A T 
Tutarı Beherinin fiatı Adet Cinsi 

1500 12 120 Ders sırası 

75 15 5 Muallim kürsiisü 

120 24 5 Yemek ve iş masası 

1695 Yekun 

Darende Belediye Reisliğinden: 
14 - 8 - 939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan (2M76\ 

liıa bedeli ktşini hidro elektrik tesisatına talip zuhur etmediğinden 
15-fl-939 turihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmasına 
kıırar verilmiştir. İsteklilerin her gün Belediyeye müracaatlan il:ln 

olunur. 

lstanbul Orman Müdürlüğünden : 

Spor sitesi, bütün spor sahalarını 
bir araya toplamıştır. Elli metre yük 
seklikte bir paraşüt kulesi, genç, ih
tıyar her vatandaşı cezbedecek, son 
sistem tesisatı cami bir atış poligon u, 
atl: spor klübü sahası, iki bucuk ki
lometrelik atla gezinti yolu, beynel
milel müsabakalar için dör t tenLı; 

kortu, kapalı bir güres salonu, mc. 
tosiklet, bisiklet ve otomobil ya.rı~

larına mahsus beton ve asfalt bir yol, 
spor sitesini teşkil etmektedir. 

1 - Orman umum müdlirlüğü teşkiHitına dahil orman tahdit komis
yonlarına dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 50 adet müdafaa tipi 
çadırın imali 15 gün müddetle eksiltmeye k6nulmuştur. 

2 - Mezkur çadırlar -~·ıhammen fiatı ceman 3250 üç bin iki yüz 

elli liracır. 
3 - Eksiltme 1939 Eyıul 1 inci cuma günü saat 15 de İstanbul Or. 

mar. Çevirge mi"ıdürlüğiı od::ısında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 423 lira 75 kuruştur. İstanbul Orman mesul 

muhasipliğinden alınacak makbuzla ziraat bankasına teslim edilecektir. 
5 - Şartname İstanbul orman müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gireb;lcceklerin şimdiye kadar bu işleri yapmış bu

lunrr.aları ve ehliyetlerHe birlikte belli gün ve saatte sözü geçen ko-
misyona müracaatları. "6441.. 

20 - 8 - 93!) 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyoı;u Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

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

Pazar, 20. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk müziği: O
kuyan: Mustafa Çağlar. Çalanlar: Ru~en 

Kam, Reşat Erer, Vecihe Daryal. l - Fe
rahnılk Peşrevi. 2 - Melckset - Ferah
nak şarkı (Tıtrer yilreclm ol gilli ter 
bezme gelirken) 3 - III Selim - Eviç 
şarkı (Blr sebeple gilcımmlşsin) 4 - is
hak Varan - Eviç şarkı (Kalbimde açıl
mış) 5 - Halk türküsü (Koyun beni 
yükseklere) 6 - Halk türküsü (Çıkayım 
gideyim urum ellerine) 13 Memleket saat 
ayarı, ajııns ve meteoroloji haberleri. 13.15 
Milzik (Kütük Orkestra - Şef: Necip Aş
kın) 1 - Gounod Ave Mariıı, 2 - Gan
glbergcr KUçük Toplnntı (Revü - İnter
mezzo) 3 - Paul Lincke İtalyan serena
dı, 4 - İtnlo Azzoni Melodi, 5 - Freire 
Ay-Ay- Ay, 6 - Blzet Arleziyen süit No. 
l a) Prelude, b) :Menuetto, c) Adagletto, 
d) C!arillon. 7 - R. Benııtzky Grinzing ve 
bir daha - vals, 8 - J. Strauss Viyana or
manlıırının efsanesi - vals. 14.15 - 14.30 
Müzik (Dans müzljti - Pl.) 

18.30 Program. 18.35 Müzik (Dans mü
ziği - Pl.) 19.05 Cocuk saaU 19.85 Türk 
Müziği: (Fasıl heyeU) 20.10 Neşeli plAk
lar - R. 20.15 Müzik (Valsler) 20.30 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 20.40 Türk müziği: Okuyanlar: 
Radife Neydik, Sadi Hoşses. Çalanlar: Re
şat Erer, Relik Fersan, Kemal Niyazi 
Seyhun, Zühtü Bardakoğlu. ı - Uşşak 

Peşrevi. 2 - Rakım - Uşşak şarkı (Ba
na hiç yııkışmıyor) 3 - Uşşak Müstezat 
(Hasretle bu şep) 4 - Şemsettin Ziya -
Uşşak 11arkı (Ol şuhu sefaperveri gördOm) 
5 - Lemi - Uşşak şarkı (Neler çektim 
neler) 6 - Lemi - Uşşıık şarkı (Siyah 
ebrulcrin) 7 - Kemençe taksimşi 8 -
Blmen Şen - Segfıh şnrkı (Sun da içsin 
yar elinden) 9 - SaHlhattin Pınar - Hüz 
zam ııarkı (İnleyen udum mu?) 10 -
Halk türküsü (Seherde ağlayan bülbül) 
21.30 .l\:Iuzik (Cazband - Pi.) 22.45 -
23 Son ajnns haberleri ve yarınki prog
ram. 

Şubeye Davet 
Beşiktaş askerlik şubesinde mııkayytt 

8 inci sınıf hesap memuru Erzurumlu Tu· 
12 ... N .. r_.ııti o~lu Mehmel.Sa.vkl vük,,.,,,. m.a. 
kamdan aranıyor. Acele şubeye müracaatı 
il~n olunur. 

335 Doğumlular 
Çağırıhyorlar 

Karta l Askerlik Şubesinden: 
335 doğumlu \"e tecil dolayıslle bu do

ğumlularla muameleye tfıbl olan daha e~
ki (yani 316 : 335) doğumluların son 
yoklamalarını yapacak askerlik meclisi a
şağıda yazılı günlerde toplanacnk ve hiza
larında yazılı kasaba, mahalle ve köylerde 
kayıtlı olan yerli ve yabancıların son yok
lamasını yapııcaktır. Altıkadar olanlar bu 
na göre hıırcket edeceklerdir. 

12 Eylül Salı Kartal, Yııkacık, Soğanlık. 

14 " Perşembe Pendik, Dolayba, 
Yayalar, Şıhlı, Kurtköy. 

16 " Cumartesi Samandıra nahiyesi 
köyleri. 

19 " Salı Maltepe, Yenlkariye, Kil-
çUkyalı, Başıbliyük. 

21 " Perşembe Kartal. 
23 " Cumartesi Kartal. 
26 " Kura çekmek. 

• 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubede knyıtlı 335 doğumlu ve 
bunlarla muameleye tıi.bl yerli ve yat:ıoncı 
eratın son yoklamalarına 1 eylül 939 g{\
m.inden itibaren baıılanacak, 31. Birinclteş
rin. 939 gününde nihayet verilecektir. 

2 - Son yoklama günleri aııağıya çı

karılmıştır. Yoklamn bu gl\nlerde s3at 13 
den 16.SO a kadar devam edecektir. 

3 - Alfıkadaranın muayyen gün ve saat
lerde şube binasındıı teşekklil edecek aı:

kerllk meclisine müracaat etmeleri. 
1 eylul 939 cuma günU, 4 eylül 939 pa

zartesi, 6 eyltil 939 çorş<ımba, 8 eylUI C\1-

ma, 11 eylül pazartesi, 13 eyllıl çarşamba, 

15 eylül cuma, 18 eylQI pazartesi, 20 eyli'ıl 
çarşamba, Z2 eylül cuma, 25 eylul pazarte
si, 27 eylul çarşamba, 29 eylül cuma. 

1 B. teşrin 9:'9 pazartesi ~ilni.I, 6 B. teş
rin cumıı, 9 n. teşrin pazartesi, 13 B. teş
rin cuma, 16 B. le rin pnzarte 1, 20 B. teı=
rln cuma, 27 B. teşrin cuma, 31. B. teşrin 
"alı. 
e 1 - tlskOdar askerlik şubesine mensup 
335 doğumlu ve bu doğumlularla muame
leye tfıbl mükelleflerin son yoklamalarına 
1 eylül 939 cuma gününden itibaren b::ış

lanncak ve her haftanın pazartesi - çar~ 
şamba - cumn gunlerl askerlık ~ube bina
sında yapılnc ktır. 

2 - Daha fazla tafsilat almak kin 
mahalle ve kdy mumesslllerine verılen dıı
vetlye ktığıtlarını okumaları ve h n""i gt n~ 
şubeye geleceklerini öğrenmclldırler. 

Cenaze Merasimine Davet 
Glllha no Tatbikat Mekt ebinden: 
Dr. Tümgeneral Avni Sanal Giilhane 

hastanesinde vefat etmiştir. Cenııze~ı. 

20-8-939 pazar gUnU saat 11 de Gülhanc
den kaldırılacaktır. T ıblp ve Ecz . .sta;vcr
lerin saat 10 da hastanemizde bulunmıı!arı. 

Mlidürlvct 



20 - 8 - 939 

• 20 Ağustos 939 

TAN 
ABONE 

Tilrklya 
BEDELi 

Ecnebi 

• 1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

TAN 

••••• f 

750 
,. 

6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 " 
150 • 1 Ay aoo • 

Milletlerarası posta ıttihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değlstirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi lfızımdır. 

'' Machiavel ,, e Birinci 
_ ~ lııWı'!..,....._.._.,._I 

Asker Gözüyle 
Trakya 
Manevraları 

Yazan: Celal DINCER 

Y az mevsiminin en sıcak de\·re. 
sini yaşadığımız şu günlerde 

yüzleri güneşt·en biisbütün yanınrş, 

yağız çehreli on binlerce insan Trak
ya ovalarında ter döküyor. Bunlar 
-komutanı, subayı, Mehmetçiği da
hil- tek bir emelin, "yurtta sulh, 
cihanda sulh,, prensibinin, zaferi 
uğrunda koşan Türk çocuklarıdır. 

Onların askerlik bilgilerini, muha. 
rebe talim ve terbiyesinde ve sevku 
idaredeki kudretlerini, güçlüklere 
tahammiil kabiliyetlerini -başta 

Milli Şefimiz olmak fü~ıre- büyük. 
terimize bir kere daha göstermek 
brsatmı bu vesile ile bulmuş olmak
tan ancak gurur duydukları yanık 

çehrelerinde okunacaktır. Ne yakıp 
kavuran sıcaklar, ne susuz ovalar, 
ne bitip tükenmiyen yürüyüşler, ne 
uykusuz geceler; hiç bir engel, hiç 
bir sebep bu en kudsi emelin şanlı 
ve kahraman yolcularının asil yüz. 
Icrinde, bir an bile, bezginlik ve 
yorgllJlluk ifadesi yaratamıyacaktır. 
Kırmızı • mavi diye iki kısma ay. 

rılacak ve biri kendimizi, diğeri de 
farzcdilen düşmanı temsil edecek o
lan Trakya ordusu; manevra dönü. 
şü, vakarlı benliğinde '\'e h~ybetli 
omuzlarında bize, bi.itiin beşeriyet 
aıemınıu ucı ıcuıbı JJtlj_UK muJdeyı 

getirecektir: 
Dünya sulhiinü. 

Fena şöhretli yaman üs
tat; 

Misilsiz bir sanat ve irfan 
beldesi olan Floransa'da doğ
muş, bir ~ok ikballer, idbar~ 
lar görmüş, düşe kalka, be
nim gibi ömrunu bir ateşli 
hastalık halinde geçirdikten 
sonra yine bu şehirde ebedi 
ve sabit uykuna vannıştın. O 
taraflara uğradığım zaman 
mezarını ziyaret etmediğime 
şimdi pek özülüyorum. Fakat 
ne yapayım ki Beyahatim se
nesinde yine ismin geçmekle 
beraber tavsiye ettiğin yala
na müstenit hükumet idare
ciliği Henüz bu derece revaç 
bulmamıştı. 

Yani, o senelerde müstakbel ta. 

Bu müjde Türk ordusunun kudret~ 
li kılıcının hakkı ve yirminci asır 
medeniyetinin de tahakkuk etmiş 
rüyası olacaktır. Çünkü kuvveti her 
zaman tecavüzün icra vasıtası değil, 
kemala ulaşmış biiyük insanlar ve 
büyük milletler elinde, zayıf veya 
kuvvetli bütün milletler hesabına; . 
hürriyetin ve yaşamak hakkının da 
koruyucusudur. 

Iebelerin henüz orduda sarı çizmeli 
Mehmet Ağa, sen de kitabile amel 
edilmez bir iltifattan düşmüş ho
ca. idiniz. İşitirdik: Makiyavel a
dında biri gelmiş, bir kaç eser yaz
mış, devlet adamlarına ö~tüt ver
miş, "yalansız memleket idare e
dilmez!,, demiş, göçüp gitmiş. Bu, 
türbe ziyareti için bir sebep teşkil 
edemezdf. Onun içindir ki, esasta 
bir Etrüsk, yani Anadolulu şehri 
olan Floransada müzeleri gezmiş, 
mermer ve mozayık tezyinatı sey
retmiş; bir zamanlar tezgahlarında 
clünyanın en iyi çuhasını, en naze
nin k a difesini ve en ince ipekli si
ni işlemiş olan bu şehrin Michel • 
Ange, Leonard de Vinci, Dante 
v o Bocecıcc gibi tl<thiler yeii~tlrdl

ğini de düşünerek kendimi sanate 
ve güzelliğe vakfetm.i~tim. Politi
kayı ve seni düşünememiştim. 

B ahsettiğim devirde hüku
met başında bulunanların 

bir yalanını, bir fitnefi.icurluğunu 
yakaladık mı, hep birden bağırır

dık: 

- Makiyavelden ders almış, 

Makiyavelism yapıyor, Makiyave
lik bir siyaset takip ediyor, vurun 
kah beye! 

* En Büyüli Vazifemiz 

Bilhassa Trakya manevraları mü. 
nasebetiyle, şu sırada, her yabancı 
gözün içimizi, dışımızı tarassut altı

na; her yabancı kulağın söztimüzü, 
hatta nefesimizi kontrole almıya ça. 
lıştığını bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki 
düşmandan gizli kalması icap eden 
herşey hakkında sarf-edeceğimiz her 
sözden, her keltmeden -hatır ve ha. 
yalimizden geçmiyecek ölçüde- ma. 
nalar çıkarılması mümkündür. On 
masum vatandaşın ayrı ayrı yerler
de, başka başka zamanlarda; başka 

başka mevzulara temas eden sözleri 
bir araya getirHince bunlardan elde 
edilecek rnalumat düşman hesabına 
çok kıymetli olabilir. 

Sevgili yurttaş, sakın "düşman ne. 
rede?,, gibi bir boş sualle kafanı 

yorma; onun her yerde, her kılık ve 
şekilde hazır bulunabileceğini bi1, 
yanılmazsm. Beis yok, ahbabın, dos. 
tun, kardeşin, hatta anan ve baban 
seni ''çok şey bilmiyor,, farzetsinler. 
Bundan bir zarar çıkmaz. Fakat bi1. 
giçlik taslamak hevesiyle, bilmiye
rek ve lstemiyerek, yabancıya ve 
düşmana hizmet etmiş olabilirsin. 
Bunu unutma! "Yerin kulağı vardır,, 
diyen ata söziimüz hugiin de, yarın 

da -memleket işleriyle ilgili her 
hususta- parolamız; bu mevzularda 
susmasını bilmek te en büyük vazl. 
femiz olmalıdu. 

* ı 
C:,azeteıerımize 

Düıen Vazife 

Ben bir gbete sahibi olsaydım. ga. 
zetemin birinci sayfasının en başına 
her gün, "Dikkat! Yerin kulagı var,, 
•aresini biiyük punto harflerle diz-

Kıyamet koparırdık; yer yerin

den oynardı; senin adına ve kita

bına uygun iş gören politikacının e

ler tutar yerini bırakmazdık. Zi. 

ra yalana, dolana daha kanıksa

manııştık; yalan söyliyen kızarır, 

yalan dinliyen kızardı. İtalyada ve 
Almanyada yalancılık için birer 
propaganda nezareti kurulmamış 

olduğundan beşerin ar ve haya da
marları henüz çatlamamıştı. 

Hükumet işlerine, şurada bura· 
da yine bir nebze yalan karışıyor -
duama bu, devede kulak, filde göz, 
üzümde çekirdek, tereyağında kıl 
kabilinden hiç mesabesınde idi; 
yer tutmaz, ağır basm:ızdı. Dünya
nın bu kadarcık yalana tahammü
lü vardı. 

En meşhur yalancı devlet a

damları bütün ömürlerinde niha. 

yet, birer, ikişer yalan söylemiye 

muvaffak olabilirlerdi. Bismarkm 

telgrafı, Vilhelmin mektubu gib~ .. 
Hemen hemen istisnasız umum İ-

dirirdlm. Aldığım malfunat, Bulga. 
ristan da dahil olmak üzere, bir çok 
memleketlerdeki gazetelerin bu yol. 
da hareket ettikleri zeminindedir. 
Kimseye hiç bir külfet yükletmiyen 
bu dört kelimelik yazı, muhakkak 
ki, on binlerce yurttaşı hergün ika
za hizmet edecek ve belki de ağzı 
gevşek olanlarımızın bir kısmına 

susmasını bilmek itiyadını kazan. 
dıracaktır. 

Mektup 
Yazan: 

Refik HALİD 
talyan başvekilleri de yalan sever 
adamlardı; lakin her birinin his
sesine ancak bir tek büyük yalan 
c!üşebilirdi; arkasından kendi1eri 
düşerdi. Hulasa yalan mayası dün
ya gölünü tutmamıştı. 

_:Ey, şimdi ne oldu, göl yalan 
yoğurdu mu kesildi? 

Diyeceksin. Kaile, kalkamazsCtn 
hiç olmazsa başını kahlır, onu da 
yapacak halde değ.ilsen kulağmı 

ver, dinle:Memleketinde eluyduğun 
şu uğultu, şu sağır edici şamata, şu 
laf çağlayanı yok mu, işte o, baş.. 
tan başa yalandır. İstediklerin faz
lasile oldu, dünya yalan içinde yü
züyor, İtalya ise yalana boğuldu; 
her gün makarnadan fazla yalan 
yutuyor! 

- Dört yüz şu kadar senedir 
toprağın altındayım, dirilerin ha
linden haberim yok! Deme, inan
mam. Nasıl inanabilirim ki sen ha
yatında yalana en yüksek meziye
ti vermiştin, ''hükumet yalanla 
kurulur, yalanla yürür ve yalan
sız kalınca ölür,, demişti:ı. Yalana 
bu derece gönül bağlıyan bir ada
mın öbür dünyadan bile gelse sö
zünden yine şüpheye dü§ülmez mi? 

B enden hazzetmi.yeceğini bi
liyorum, perilerimiz uy

muyor, zira yalan ile başın1 hiç te 
hoş değildir. Filvaki yaş v~ tecrii.
be artık kadıya kör kadı dedirte
cek kadar bende lüzumsuz ve za
rarlı bir doğruluk bırakmadı; fa
kat senin istediğin bu değildir; kör 
kadıya badem gözlü demekliği:n
dir ki, o derecesini fal<ird~n umma! 
Ona evvela kısaca kadı derim. kız
dırırsa şaşı derim, daha kızarsam 
tek göz derim; susarım. En iyisi 
miyoptan öteye geçmemektir. Ö
lümlü dünyada ancak çaresi bulu
nacp.k özür ve kusurları söylemi. 
ye mesağ vardır. Bilhassa hükumet 
işlerinde körün: 

- Vay, bana mı miyop diyor· 

sun? -·•~ ı 

Diy'e kusurunun bu derece kii
çü~tülüşüne bile razı olmayıp ka. 
badayılığa kalkışması ihtimali çok
tur. O zaman: 

- Halisane bir fikirle söylem i ş
tim, gözlük takmanızı tavsiye ede
cektim. 

Der, bir uyuşma c;ar!?si bulur
sun. 

Ne ise, maksadım, saııa akıl öğ. 
retmek değildir; senin öğretip git
tiğin akıldan şikayettir. Dört asır 
evvel insanların fikrine diktiğin 
zehirli fidan asıl bugün dal budak 
saldı. (Hoş, o toprak buna pek te 
müsaitti ya ... ) Mezarında böbi.ır-

len dur: Vatandaşın Markoni bir 
makine icat etti, adına radyo di
yorlar; bunun kadar yalancılığa el. 
verişli bir alet bulunamaz. Zira 
söyliyen ile dinliyen kar~ı karşıya 
gelmedikleri için yüz kızarması 

korkusu yok. 

Doğrusunu istersen kendi he-l 
sabına her halde istersin'.) dünya
nın son icatları hep yalana revaç 
vermiye ve yalancı lığı korumıya 
elverişli şeylerdir. Mesela telefon 
nedir? Bir kıtır atma aleti... Hatta, 
esasta doğruyu bildirmek için ku
rulmuş olan gazetecilik te şimd:ı b ir 
yalan yayımı vasıtası oldu "'.e öyle 
olalıberi sürümü arttı. Fotograf 
ki, hakikati aynen çekmiye yarar
dı, bugün, bin türlü or'.:>stopoğluluk
la, "dekupaj,, ve "rötu~, ile ya
lancı vesikalar haline sokuldu. Me
sela benim kafamı alıp vücudü vü
cuduma uygun bir Meksikalı hay
duda ekliyor1ar, bakıyorum ki, e
limde, ağzından duman fışkıran bir 
piştov, çoluk çocuk sekız, on kişi
yi kan revan içinde yerlere serip 

ciağ y olunu tutturmuş, gidiyorum! 
Sen ol da, gel bu mün:ısebetsizliğe 
kızma! 

Zaten sinema metre, hatta kilo
metre ile satılan bir uzun kuyruk
lu y.alan şeridinden ibarettir; bo
şanmak bilmiyen yalan makarası
dır. Saray gösterirler mukavvadan 
yapılmıştır; avize asarlar, uçurtma 
kağıdından ... Afrika çölü Sen neh
rı kenarında bir dönümlük tarla
dır ; Himalaya dağı sandığın iki ar
şın boyunda çakıl taşı yığını .. Ok
yanusta batan gemi bir kase su İ
çinde yüzen oyuncak; tufan zan
nettiğin terkos musluğunun açıl

ması~ Yalan tekniğini öyle kemale 
erdirdik ki, artık yiyip içilen de 
yalana inhisar etti. 

Bunu mecaz manasına söylediği

mi sanma! Keşki, imkan olsa da 
yer yüzüne bir daha gelse idin; 
koluna girip seninle bir Almanya
yı dolaşsa idik; bir yemek yedirse 
idim; yalancılığın terl:lkkisinc par
mak ısırır, yuttuğun et, balık ve 
ekmeğin talaştan yapıldığını öğre

nince çatal bıçağı da yutardın ... 
Öyle şaşardın! Yut, korkma. onlar 
da mukavvadan mamuldür, hazır 
mümkündür. 

Y a avucuna, senin bildiğin çil 
çil altınlar yerine bir des

te kağıt sıkıştıra idim? Gözlerin 
faltaşı gibi açılırdı: 

Bugünkü Almanyada halka deniliyor ki: 
Balina balığı yerseniz kıtlığın farkına varmazsınız. 

T"" Bravo, derdin, devletçilik be
nim tavsiye ettiğim yalanı demek 
bu mertebeye ulaştırdı, halka sarı 
liralara bedel şu soluk kağıtları, 

şıkırtı yerine hışıltıyı yutturdu ... 
Tekrar ölsem de gözüm açık git
mez! 

Evet, keşki yeniden dirilip ko
luma girse idin, sana daha neler 
den haber verir, neler gösterirdim. 
Evvela yalancıktan harp seyret
tirirdim. 

- Her şeyin yalanı olur ama 
harbin olmaz, bu benim aklımdan 
geçmemişti! 

Diyeceğini biliyorum. Hakkın 

var, bu sade senin değil, İblisin 
de aklından geçmemişti. Öyle ol
makla beraber yetiştirdiğin ta
lebeler, bunu buldular ve yap. 
tılar: Sinir harbi, radyo harbi, pro
paganda harbi, yıldırım harbi, a
vurt zavurt harbi, masaldaki "'çı-

. kayım mı?,, harbi... Ya renklisine 
ne buyurulur: Beyaz harp. 

- Bunlar da nedir, ne biçim 
harplerdir? Bizim bildiğimiz har
be böyle isimler kon.>naz, muhare
be yapılmazdı, her millet kendi i
tikadınca bir Allaha sığınır, kalka
nına, kılıcına, bazusuna güvenir, 
ortaya atılır, ölen ölür, kaçan ka. 
çar, bir taraf kazanır, öteki yeni
lir, cerime, cizye, haraç, her ne 

· ise, iş paraya bağlanır, sulh olur
du; yani harp bir müddet olsun bi
terdi. 
Hayır, şimdi kazın ayağı öyle de. 

ğil. Orduları mükemmelen hazır
lıyorsun, askerleri hudutlara tıka 
basa yığıyorsun, keenne sahici har
be girecekmişsin gibi her şey ta
mamdır, fakat ondan sonra oturu. 
yorsun koltuğa, açıyorsun radyoyu, 
veriyorsun santurluyu, atıyorsun 

kıtırı ... Ha babam ha: Ha babam 
hat Bir yaylım ateş yalandır gidi
yor; batarya ile yalan atışı.. Gö
bels topa tutuyor; Gayda duman 
attırıyor; Ribbentrop zehirli gaz 
fışkırtıyor, Ciano bombardıman 
emri veriyor; bir sarsmtı, bir yay
gara, bir hücum ki ma haşarallalı! 

Fakat bu isimlerini saydıkla. 
rımı belli ba~lı ordu ku

mandanları, şöhretli generaller, 

şanlı zabitler sanma. Sadece po

litika çığırtkanlarıdır; masa başı 

fedaileri, maroken koltuk silahşör
leridir. Sulh isteriz derlerse yalan. 

dır; harp yapacağız derlerse kuy

ruklu yalandır; ne derlerse hula

sası fili yuttu bir yılandır; dünya

yı yutacak bu yılan İtalyandır, Al
mandır. 

- Peki, diyeceksin. Yalanlarla 

ülkeler fethedilıyor mu~ 

Evet, Sinyor Machiavelli, sen de 

şaş, ben de şaşayım, komşu mem
leketler sapır sapır dökülüyor. En 

ônce Avusturya blr içim su gibi yu. 

tuldu; sonra Çekoslovakya hapı yut 

tu; Arnavutluk ise kunduralarını 

ararken tankı alan İşkodrayı geçti. 

Macaristanın da eli kulağında gibi 

görünüyor. İşte sana sinir ve rad

yo harbinin zafer bilançosu! Bak, 

kuru gürültü ve yüksekten atılan 

palavra ile ne ülkeler yutulurmuş .. 

Korkarım sen de hayretinden, baş. 

ka bir şey bulamayıp küçük dili

ni yutacaksın!Haklısın! Hakiki harp 

bu kadar yer kazand1ramazdı; 

yalancısı gerçeğinden vergili çık
tı. 

Ama muzafferiyet senind:r, za

fer hocası sensin. 

Bu şansız, şerefsiz, haysiyetsiz 
gürültüye pabuç bıraktırma harbi 
senin prensibinin azman bir şek. 

lidir. 
O marifetleri yapanlar, tuhafı 
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Amerikada Yaz 
Konserleri 

Yazan: Belkis Halim 

Nevyork - 1.8.39 

Çoğumuz, sesimiz olsun olma. 
sın, usul bilelim bilmiyelim 

kendi kendimize mırıldanır, şarkı 

söyleriz. Hele çoltık çocuk ve gcn!;
ler toplu bir ··/er-2 gittiler mi yahut 
arabaya otomobile bindiler mi co
şarlar, şarkı şarkıyı, marş marşı ta. 
kip eder. 

Amerikada böyle gelişi güzel şar
kı söylemiye veyahut miiziğe ender 
rastlanır. Burada teşkilatlandırıl

mış, programa girmiş, beş altı dolara 
kadar satılan radyolar en giizel mii. 
ziği herkesin odasına, hatta nmtfa
ğına, hele şimdi seyyar radyolarla 
bahçesine kadar getirdiği halde yine 
Iıcrkes kalabalıkla dinlemenin tadı. 
nı tatmak için konser yerlerine hü. 
eum eder. Ve havalar ısınmıya baş· 
)adı mı konserler de halkla beraber 
binalardan parklara, nehir kenarla. 
nna, deniz kıyılarına doğru yayılmı. 
ya başlar. Hele Şark hükumetlerin
de en küçi.ik bir köyden geçerken 
bile ortasındaki parktan müzik sesi 
geldiğini duyarsnuz. Oraya kadınlar 
çocuklariyle, aşıklar sevgilileriyle 
gelirler. Örgü örerek, parçalı yorgan 
dikerek, sevişerek müziklerini din. 
lerler. Biribirlerini görürler. 

En küçük mektep orkestraların. 

dan tutunuz da en büyük senfonik 
orkestraya kadar hepsi var .. Beledi
ye yetişebildiği yerlere kadar kendi 
bando veyahut orkestralarını yer. 
leştirıniş... Parklaı·da verilen kon. 
serlerin çoğu belediyenin ve beda
va... Belediyenin yetişemediği yer. 
lere civardaki lisenin orkestrası, or. 
kestrası yoksa bandosu getirilmiş. 
Araya hazan reklılmcıhk ta girer. 
Amerikada işler bunsuz yürümez. 
Onun için hususi musiki mektep1cri 
de programlara bir kaç konser ilave 
eder. Amatör gruplar kendilerini 
dinletmek ister. Müzel er içlerinde 
dolaşan halka yorgunluklarını du
yurmamak için araya müzik sokar. 
lar. Dolaşıp dolaşıp yorulanlar otu. 
rup bir kaç parça dinliyerek yor. 
gunluklarını unuturlar. 

Biiyiik senfoniler de deniz, nehir 

kenarlarını, yahut stadyom1an tu. 
tarlar. _..._ 

Bunların bazısı on iki buçuk ku. 

ruş kadar iskemle parası alırlar. 

Maamafih ayakta dinlemiye, yahut 
çimenlere oturmıya razı olanlar da 
f,,Ok var .. Bazıları yirmi beş otuz ku
ruştan, bir buçuk iki liraya kadar 
bilet satarlar. Fakat her zaman en 
kalabalık gişe yirmi beş kuruşluk 

biletlerin satıldığı gişedir. 

Programlar en büyiik klasik par. 
çalardan en hafif halk havalarına 

kadar değişir. Bazı günler konser 
çocuklara tahsis edilir. O gün par. 
çalar çocukların sıkılmadan dinliye
hil<'ceği şeylerden seçilir. Şarkılar, 
halk havaları çalınırken <_:ok defo 
halk iştirak etsin di;1-·e teş,·ik edilir. 
O zaman herkes beraber belki aylar. 
dır içinde sakladığı şarkı söylemek 
ihtiyacını boşaltrr. herkesle beraber, 
program \'e usul dahilinde!. şarkı 

söyler. 

Eğlenmek bedava amma prog. 
ram la ... 

Yahudi düşmanlarıdır. Halbuki a
sıl Yahudi dalaveresi bu işlere, işi 

gürültüye getirmiye derl~r. Çocuk
luğumdan bilirim, sünnet olurken 
hokkabazların avaz avaz haylorıp 
tepinmesinden başıma, başına ge 
leni anlamıya mecal bulamaınıştım. 

Cismim canımdan ayrılmıs, lakin 
feryadım yaygaraya karışmıştı. 

Tıpkı hayati sahaya isabet eden 
devletlerinki gibi... Meğ~~se radyo 
sinir harbinin iptidai sekilde ala
sını Çiçekçi ve Karanfil oğulları, 

deniz böceği kabuğundan borular
la mahallebici İstanbul çocukları
na yaparlarmış! 

- Peki. diyebilirc;in. bu yalan. 
lar neden bu kadar tuttu? 

Sualin naziktir. Hele bir düsü
neyim de kısmetse hafta ra cevabı
nı veririm; hem bir miktar daha 
konuşmuş oluruz. 

Yalancıktan ellerini öperim , si
yasi yalancılık üstadı ve piri, e. 
fendim. 
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Yanlış Kararlar 

Yeni Ya pı~an Sicil 
Tar matnamesi 

Tadil Edilmeli ir ! 
Aksi ~cdde işler Sarpa Saracakhr, ~~lüpler 
G. Direktörün Şahsi Teşebbüsünü Dekli} orlar 

Klüplerimiz yeni sicil talimatnamesinin doğurduğu müşkü
lat içinde kıvranıp duruyorlar. Bir çok gencin spor yapmasına 
sebepsiz bir şekilde mani olan bu talimatname, biribirine zıt 
iki fikrin çarpışmasından husule gelmiş ve neticede yine zarar 
gören de, memleket sporu, memleket gençliği olmuştur. 

Gürültüye getirilerek hazırlanan talimatname o kadar muğ
lak yap~Jmıştır ki, evvelce de kaydettiğimiz gibi, işin içinden 
çıkmak imkansız bir haldedir. Halbuki, ilk düşünce, generalin 
daha evvel gazetelerde bildirdiği gibi, her idmancıya Ağustos 
ayında istediği klübe girmek hakkım vermektir. 

o~ 
fi a 

Bulgar pehlivan lJankı:ıl 

TAN 
20 - 8 - 939 

Slovakyaya 
50 Bin Alman 
Askeri Geldi 

(Başı 1 incide) 
nin işitildiği söylenmek•etlir. 

Zabitler Polonyaya ilt:ca etmek 
istiyen Çeklerle Slovakların hudut-

Trakya l\1anevraları 
Büyük Muvaffakıyetle 

inkişaf Ediyor 
tan geçmesine müsaade etmişlerdir. Milli Şef, ICırklarelinde Köylüler ve 

Almanyadan buraya 60 - 70 vagon 

teı örgü gelmiştir. sıovakya hüku. Göl!menlerle Temas Buyurdular 
metine de Polonya hududuna giden 3' . 
yolların inşasını bir an evvel tamam- Edirne, 19 (Hususi) Surette j Ihsan Aksoy Kırklarelini~ umumi 
laması için emredilmist'r ·· d a· ~ · · J d manzarası etrafında Şefe lzahat VE'll -. · gon er ıgırruz ar rn aşımız - . 
Diğer taraftan Almanya ile Slov:ık d ) dı. 

· ı an - Büyük Trakya manev- İnönü biraz sonra bu tepenin ete'· ya arasına imzalanan yeni anlaşma- 19 

nın bu ülkede işgal ve tahkim edile- raları tam bir muvaffakıyetle !erine doğru yürümek arzusunda b~ 
cek yerlere ait olduğu bildiriliyor. inkişaf etmektedir. Bugün öğ- lunarak o tarafa doğru ilerlediler. Ca 

Nitek:m, bir Alman a&keri heyeti leden sonra bir kaç saat sürer miikebir mahallesi adı verilen bu 
Bratislavada bulunmaktadır. Heyet. I istirahati müteakıp harckatf' ~emtte müteaddit göçmen evleri bu-
daimi Alman askeri heyetinin vazife tekrar başlandı. lunuyor. 
ve salahiyetlerini tesbit edf'cc•ktir. Dig~ t ft a • k Ed. Göçmen evinJe 

D . ~ .h t "Al B h . er ara an Beı e ırne- M.11• ş f 
1 

b. . d'l ıger cı e ten ma11 a t·1ye d . .. .. ı ı e rastge e ır eve gır ı er 
Gazetesi,, A1man ve Slovak a:;kerleri e, gerek Kırklarlınde huyu} ve ikisi erkek, ikisi kadın dört nü-
arasında selam teatis:ni tanz;m eden/ :reçit resmi için muazzam hazır fustan ibaret ev halkı tarafından kar 
bir kararnamenin metnini neşret- hkl<1r yanılmaktadır. şılandılar. Bu göçmen evi Bulgaris. 
mektcdir. Edirnede inşa edilmekte olan bü- tandan gelen muhacir Rusçuklu Ah-

P.~lonvavı ihata icin yük tribün iki güne kadar tamam- met Zenginli ile Yunus Gülerindir. 
Varşova, 19 (A.A.) _Alman - Sh. ~~nacaktır. Manevralarda bulunmak İnönü evvela bu muhacir evinin 

vak muahedesi hakkında tefsir !erde uzere gelecek olan Hüsnü Ezzeydi- arkasındaki bahçede kôylü:erle ko. 
bulunan Polonya hüki1met m<>hii.:le- nin riyasetindeki Mısır askeri heye- nuştuktan sonra evin bir odasına gir. 
r:!1de şöyle denilmekteıl!r: tini buraya getirmek üzere bir as- dıler ve sedirin üzerindeki köşe min

"Alrnan - Slovak askeri ittifakı e- keri heyetimiz bugün İstanbub ha. derinde oturduktan sonra ev sahip
sasen çoktanberi fii~en mevcut b 'r reket etti Mısır hevetile ecnebi ata- lerinden muhacir Ahmede sordular: 

-ı Talimatname ise, tam::ımile aksine 
fr-~!!!!i!~~~~~~~!i!!!!!~-, olarak, kli.ip değiştirme imkanlarını 
il Bugün Nerelere vermek şöyle dursun. bö!ge değiştir

meyi bile ort::ıdan kaldırmaktadır. 

Bugünkü Güreşler 

Tekirdağlı 

Bulgarla 
Tutuşuyor 

vaziyeti tevsik etmekt..,dir. Bununla şemiliterleri ve diğer davetlilerin - Buraya gelelı ne kadar oldu? 
beraber bu ittifak, Pohıwa:vı iha~a pazartesi günü (y,arın) burava gel- - Dört ay oluyor.( 
etmek gayesilc Slovakyadı bulunan meleri beklenmektedir. Misafirlerlı1 - Yalnız mı oturuyorsun? 
Alman kıtalarının ve mulzeme•dı•in yerleri simdiden hazırlanmıshr. - Hayır bacanağım Yunusla be. 

Gidebilirsiniz? Ne maksatla hazırlandığı anlaşıla takviyesine yardım edecektir. İh:ıta [~filli Şefin Jünkü tetkikleri raberim. 
siyasetini takip edenler garp demok- Kırklareli, 19 (Hususi surette gön- - Nerelisin? 

Yenikapı Sahillerinde: 

İstanbul Kürek birinciliği sa
at 10 da. 

Taksim Stadında: 
Profesyonel güreş 

kaları saat 16 da. 

Velie.fendi Sahasında: 

At yarışlarının beşinci hı:ıf_ 

tası saat 15 te. 

Heybeliada Plajında: 

mıyan bu talimatnamenin maddeleri
ne nüfuz edecek idarecisi bulunmı
yan klüpler her an için atlamıya 
rnahkümdurlar. 

Genel Direktörü ije başladığı 
gündenberi, hüsnü niyetinden isti
fade ederek çıkmaz yollara sürükli
yenlerden, bu talimatnameyi hazırlı
yarak memleket sporunun zarar gar. 
mesine s~bep olanlardan soruyoruz: 

1 - Bir idmancıya hüviyet cüz-

rasileri değil. Almanlardır. Polonya- derdiğimiz arkadasımızdan) _ Ge- - Ruscukluyum. 
ı.ı t t k ·· d ~·ı - Rusç~ uktan ne vakit ·çıktın? u ara aarr, z e mc uzere egı se ceyi Kırklareli istasyonundaki husu-
bile, sarahaten onları korkutmak si trenlerinde geçiren Milli Sef. bu - Beş sene var. 
maksadile ecnebi bir memleketin iş. sabah erkenden uvandılar, refakat. - Hemen buraya mı yerleştin? 
galine ihata kelimesinden başka bir lt>rinde Bac::vekil, Milli Müdafaa ve - Hayır, bu evi, iki sene evvel 
is'm veril,, ..... ez N f' yaptılar. Biz de daha yeni yerleştik. Bugün Taksimde yapılacak gu .. res- · ....... .., a ıa Vekilleri ve maiyetleri olduğu -

• "A l k Daha önce kirada oturduk. terin ehemmiyetlisi Fransada Arif is- n aşma im anı yok,, halde 9.30 da otomobillerle KırkJare-
mile müsabakalar yapan Bn1gar peh- Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork li civarında bir tetkik gezintisine 
livanı Bankofun Tekirdağlı ile yapa. Times gazetesi bugünkü başmakale- cıktılar ve müt0ııkiben manevra sa-
cağı karşılaşmadır. sinde şöyle yazmaktadır: hasına gittiler İnönü Kırklareli ci· 

Bu güreş Tekirdağlınm tehPkeli "Hitle~ ~lovakyaı.1ın . hudutlarını varındaki köyJere yakından alaka 

- Ne iş yaparsın? 
- Debbağhk, çarıkçılık işlerim. 

- İşinizi düzelttiniz mi? 
- Çok şükür, hamdolsun. 
- Kazancın nasıl? [ 

danı ver:Jdikten sonra lis~e ihdasına 
neden lüzum görülmüştür? Verilen 

1 bir hak lüzumsuz bir şeyle iskat e-
Halkevi yüzme yarı_şlan saat dilebilir mi? 

14 te. 2- Cemiyetler kanununa tevfi-

bir rakip karşısına çıkmasından e- 25 sene ıçın garantı ettıkte~ beş ay pösteriyorlardı. Bu arada Palus na
hf)mmiyet kesbetmiyor. Çünkü Te-• sonra bu memleketi askeri işgal altı- niyesine geldikleri zaman tevakkuf 
kirdağlı Parise gittiği vakit bu peh- n&. aldı. Bu hal Alman devlet reisi ta- etmek arzusunda bulunarak otorno
livanı orada yenmişti. Bizce bu gü. rafından yapılan vaatler:n tamamile billerinden indiler. Nahiye miidürü, 
reşin dikkati celbeden tarafı şurası- kıymetsiz olduğunu ve kendis:ıe an- köyün muhtarı ve kadın erkek bü. 

- Bin bereket versin. 
Bu esnada Başvekil köylüye sor· 

du: 

Dün Akşamki 
Bo s Maçları 

Çoktanberi ihmal edilmiş bir va
ziyette olan boks sporunu canlan
dırmak gayesiyle tertip edilen boks 
maçlan dün akşam Tepebaşında ol
dukça büyük bir kalablık önünde 
yapılmıştır. Müsabakalarda alınan 
neticeler şunlardır: 

53 Kilo - Beşiktaş klübünden 
Hüseyin ile Hami, ikişer ravnttan 
dört ravnt üzerine karşılaştılar. Ha
mi üçüncü ravntta abandone etti. 
Hüseyin galip geldi. 

56 Kilo - Marko ile Semih kar
şılaştılar. Müsabaka sert ve çetin 
geçti. 

Neticede Semih galip ilan edildi. 
56 Kilo - Ankaralı Hakkı ile Be.. 

şiktaşlı Mustafa dövüştüler. 6 ravnt 
devam eden müsabaka nihayetinde 
Hakkı galip ilan edildi. 

79 Kilo - Beşiktaşlı Feyvi ile 
Galatasaraylı Tevfik karşılaştılar. 
Çok çetin geçen bu müsabakada 
Feyzi Tevfiğe abandone etti. 

Kani - Ekrem 
Gecenin en mühim müsabakası 

Kani ile Ekrem arasındaydı. Kani 

65 kilo, Ekrem 69 kilo ofarak il.in 
edildiler. 

llk ravnt, boksörlerin birbirini 

denemesiyle geçti. Diğer ravntlar 

birinciye nazaran daha hareketliydi. 
Ve hazan Kani, bazan Ekrem oyuna 
hakim vaziyete geçiyorlardı. 

Fakat neticede Ekr~m, uzun bo
yuna ve kilo avantajına rağmen, 
faikiyet temin edemiyordu. Kani 
müsabakayı tamamen hakimiyeti 
altına aldı. Ve neticede Kani mü
sabakadan galip olarak ayrildı. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürü lzmirde 

İzmir, 19 (A.A.) - Beden Terbi
yesi Genel Direktörü General Cemil 
Taner, dun akşam şehrtmize gelmiş. 
tır İki hafta kadar şehrımizdt:? ka
lncak olan Genel Direktor fuar mü
nasebefle yapılacak musabakaları 

gc:irdükten sonra Ankaray a dönecek. 

Ur 

kan 18 yaşını ikmal eden gençler, 
spor kli.iplerine kaydedJeceğine gö.. 
re, bölgeler, bugüne kadar nüfus cüz
danındaki ay kaydını da nazarı it:
bara alarak tescil yapmışlardır. Ey
lul ayında bu hakkı kazanan oyun. 
cu, ağustos ayı geçti ve listeye ithal 
edilmedi, diye bir sene spor yapmı
yacak mıdır? 

3 - Listelerin bölge!ere verilciiği 
tarihten sonra bölgelerce nak : ı mua
meleleri yapılarak vaziyetleri tesbit 
edilen idmancı yeni klübünün malı 
addedi!ir mi? Ve bu klüpten istifası 
hallnde bekleme müddeti hangi ta-
rihten başlar? 

Çünkü eski sicil talimatnamelerine 
göre, genel merkezce kayıtları yapıl. 
mıyan idmancılar hakkmda klüp id
dialarının nazarı itibara alınmıyaca
ğı tasrih edilmiştir. 

Bu iki zıt vaziyet önünde ne şe
lı:ilde hareket edilecektir? 

4 - Bir idmancı sene ortasında 

klüpsüz olduğu takdi?"de bir klübe 
kaydı yapılacağına ve bu t:ılimatna. 
me de yalnız futbol için cari olduğu
na göre, diger sporların resmi müsa
bakalarına, bölge birinciliklerine iş
tiraki caiz midir? 

5 - Bölge ve klüp de~iştirenler 
için bekleme mıiddeti bir madde ha. 
tinde gösterilmem · ş, yalnız sekizinci 
maddenin köşesine bir iki kelime ile 
geçirilmiştir. Bu da işi gürültüye ge 
tirerek yapıldığına delalet etmez mi? 

6 - Mektepten mezun olacak bir 
talebe bir klübe intisap edecektir. Bir 
clersten ikmali olan oyuncu bu imti
hanı eylul ayında vereceğine göre, 
ağustos ayı geçti, listeye girmedi, di
ye bir sene spor yapmıyacak mıdır? 

7 - Klüp1erinden istifa edenlerin 
eski klüplerine avdeti kabul ediliyor. 
Bir idmancı klübünden istifadan son
ra eski klübı..ine avdet için diğer bfr 
bölgeye kaydını yaptırır, avdetle es
ki klübüne girerse bu muvazaa kar
sısında ne suretle har~ket edilecek
tir? Bu noktada maa1eso:ıf talimatna
meyi hazırlıyanlar atlamıştır. 

Görülüyor ki, talimatnameyi ne 
tarafından tutsak sakattır ve maale. 
sef şahsa iş icat etmek için kendile
rinin vücutlarına ihtiyaç hissedilsin 
diye düşünenlerın eseridir. 

Zararın neresinden dönülse kar 
o1duğuna göre bu işin hallini de sa
yın generalin aklı seliminden bekle. 
mek sırası gelmiştir. İDARECl 

d !aşma imkanı bulunma:d1~ır.ı-g&.s 1 t·1- ttın kDyl Ukı LHrcnırruarı hcır~n'tı.uaıır. 

mektedir. Çünkü böyle bir anla~ma. !ar. Kövlülerin Milli Şefe kavuşmak-Türk pehlivanı imiş gibi Pariste 
1 

· 
nın Hitlerin işine gelen müddetten tan mütevellit sevine erıne payan 

güreşler yapan bu Bulgar, velev gös- bir gün fazla süreceğini kimse temin voktu. İnönü. Başvekil ve maiyetle-
teriş savaşlarında olsun, Avrupanın edemez. Danzigi Almanyaya vermek- rile köy odasına girdiler , bir santlal-
birinci sınıf adamlarına karşı seyir- le Hitlerin istedi~i gün son:ı erecek veye oturd ı b . 

b , . u ar ve ıraz sonrıı ken-cHeri memnun edecek sekilde karşı. o1an bir mütareke satın alınmıs ola- diJerı· ·k ..:ı·ı 
• ne ı r~m e111 en kövlü elinden 

laşmalar yapmıştır. Yani oyWllarının cağından kimsenin şüphe.si yokhır. çıkmıs bir fincan köy kahvesini icer-
epey değişik olması, serbest güreşi 

cazip bir şekilde tatbik etmesini bi-
Bliyle yapmak ona yeni birSüdet ının ken köylünün vaziyeti üzerinde muh 
takasr ihdas etmek ve yeni bir isti- telif sualler sordular. 
15.da bulunmak için bir hareket nok- Trakya Umumi Müfettişi General 

len bir adam olması icap eder. Bi- tası vermek demektir.,, Kazım Dirik'in vPrdiJti mufassa1 i-
zim pehlivanlarımız malumdur, acı 

kuvvetlerine faz!a oyun kata:nadıkla-

rından Avrupada pek tutulmuyorlar. 

Şimdiki güreşlerde güreşin seyirci. 

lerinin telakkileri eskisinden tama-
mile başkadır. 

Verdikleri para kadar oyun gör-
mek arzusu Avrupalıları ciddi güreş

lerden dahi vazgeçirecek hale getir. 

miştir, Ciddi güreşlerin durgun ve 

sert bir iki oyunlu safhasını seyret
mektense, danışıklı güreşlerin envaı 

çeşit numaralarını görm~ği tercih e

den Avrupa seyircileri pehlivanların 

de huylarını değiştirmi§lerdir. Bu 

izahatımdan Avrupalıh.rın ciddi gü

reşleri hiç istemedikleri manası çı. 
karrlmamalıdır. Dünyanın her ye. 
rinde ciddi güreş makbuldür. Fakat 
ciddiden ciddiye fark vardır. Çok 
hareketsiz, döğüşen koçlar gibi baş
başa verip saniyelerce oyun yapma
dan ciddi güreşler sevilmiyorlar. A
ma hem ciddi hem de oyunlu güreşe. 
bilenler danışıklı ve oyunlu pehlivan
lara elbette tercih ediliyo!'. 

Tekirdağlı Pariste yendiği Bulga
rı, bugünkü güreşinde fazla oyun 
tatbik ederek yenmiye çalışırsa böy
le tehlikesiz hasımlar karşısında cid. 
d1 güreşlerde iyi oyunlar tatbik et
miye elini alıştırmış olur. Böylece 
bir gün yine A vrupaya giderse o
yunlu güreşen ciddi pehlicanlar sı
rasına girerek kazancını fazlalaştır. 
ma.k imkanını bulur. 

lzmirde Bir Amelenin 
Beyni Parçalandı 

İzmir, 19 (TAN) - Yiice yolcu 
katarı, gece Kızılçullu geçidinde ko
operatif birliğinin kamyonuna çarp. 
tı. Amele Trabzonlu ~\hmet, beyni 
parçalanarak öldü. Soför Jsmail a. 
ğır, oğlu muavini hafı! yaralandı

lar. 
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1 B?~~A l 
Londra 
Nevyorlt 
Paris 
Mi!Ano 
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5.927S 1 
ı26.62 
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Cenevr~ 28.60 

Amsterdam 67.9475 1 
Berlln 50.815 
Brüksel 21.5075 

Ati na 1.08125 I" 
Sotys 1.56 

Ptag 4.335 
Mııdrld 14.03 
Varsova 23.7775 
Buda peşte> 24.4425 
Bukres 0.905 

Belgrad 2.891:!5 I 
Yokohama 34.62 
Stokholm :l0.5575 ı 

Moskova 23.89125 i 
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zahattan sonra Milli Şef muhtara 
sordular: 

- Ne ekPr "''" biçersiniz, mahsul 
vaziyeti nasıldır? 

- İyidi r. Paşam. 
- Mektebiniz var mı? 
- Vardır. yeni yaptırdık. Çocuk-

lar pek istifade ediyorlar. 
Milli Şef Asım durağı fhayvıın rs. 

lah evini) gezerek izah:ıt aldıktan 
sonra köyde bir radvo bulunmasını 
ehPmmiyetle karşıladılar. 

Muhtar dedi ki: 

- Radyoyu da yeni aldık. köylü
nün hoşuna gidiyor ve alaka ile din
liyor. 

Okuma odası hakkında da kendi. 
!erine verilen malltmatr dinliyen 1-
nönünün Poloz nahiyesindeki tet
kik1eri bir ı>aat kadar sürdü ve ci. 
varda tetkik ıtezi1erine devam ederek 
saat 15,30 da hususi trenl~rine avdet 
etiler. 

Şehirde gezinti. 
Milli Şef üç saalik bir istirahatten 

sonra 18.45 te tekrar trenierinden 
çıkarak Başvekil, Vekiller ve maiyet
leri ile beraber otomobillerle Kırk
larelinde bir gezinti yaptıla.L'. Bele. 
diye parkı ve halkevine giden yolları 
takiben şehir dışına çıkıp askeri has
tahaneye kadar bir ceveland2n son
ra geri döndüler. 

Kırklareli sokakları bilhassa bele. 
diye parkı ve parti binasına 15iden 
yol kalabalıktan geçilmez bir hale 
gelmiş bütün Kırklarelililer sok::ıkla
ra dökülmüşlerdi. 

Bayraklarla süslenmiş olan Parti 
binası önüne bir bando konmuştu. İ
nönü otomobillerinden inmiyere't tek 
rar belediye parkı ve Parti binı:ısı 

önünden coşkun tezahürat arasında 
geçerek tren istasyonu civ?rındaki 

bir tepede otomobilden indiler. 
Umumi manzarayı temaşaya baş.. 

!adılar. Bu esnada Kırklareli valisi 

- Orası mı daha iyi, buras1 mı? 
- F.lbette burası iyi, kumandanın: 

yok, çorbacıtn yok, kendim kazanır 
kendim yerim. 

Reisicümhurumuz sormıya devam 
ettiler: 

- Ziraat yapıyor musunuz? 
- Daha ben tarla alamadım. 
- Kaç nüfussun? 
-İki. 

- Çocuğun olmadı mı? 

- Olmadı, olmuyor paşam. 

Cümhurreisimiz Yunusa teveccüi 
ederek sordular: 

- Senin çocuğun yok mu? 
- Üç tane vardı ama, hepsini 

kaybettik. Birini küçük iken göm
dük, biri Tunada boğuldu, üçüncü
sünü de kocaya verdik, sonra öldü. 

Milli Şefin muhacir evindeki bu 
hasbihali on beş dakika kadat' de. 
vam etti. Müteakiben istasyona dö
nerek trenlerinde istirahate çekildi
ler. 

lnqiltere - Japonya 

Münasebatı 

Fenalaşıyor 
Tokyo, 19 (A.A.) - İngilterenin 

almış olduğu son hattı hareket Japon 
salahiyettar mahfillerince, Tokyo 
müzakerelerinin inkıtaa uğramasını 
intaç edecek mahiyettedir. 

Japon mümessiline son İngiliz mub 
tırasının tevdii üzerine vaziyette 
kendisini gösteren vahamet do1Ryı

sile, Başvekil Hiranuma, hafta tati
lini sayfiyede geçirmekten vazgeç
miştir. 

* Tokyo, 19 (A.A.) - Siyasi maha-
fil, İngilterenin bugüne kadar tutu
lan esas dairesinde Tiensin meselesi
ni görüşmekten imtinaını ve müza. 
kerelere başka devletleri ve hatta 
dokuzlar muahedesini imzalıvanları 

da iştirak ettirmek istemesini hay
retle karşılamıştır. 

İngilterenin bu hattı hareket; Tok 
yo anlasmasının ihlali suretinde te
lakki edilmekte ve matbuat bundan 
icap eden neticeleri cıkarmasını hü
kumetten istemektedir. 

Öyle zannediliyor ki, Tokvo kon
feransı akim kaldıktan sonra Tiensin 
meseleleri askeri makamat tarafın. 
dan hallolunacaktır. 
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Dün şehrimizcfe yapılan hava hücumu denemesinde loro muhabirimizin tubit ettiği hadi.seler: Taksim meydanında yangın bom bası patladıktan sonra ve gaz dökülen bir mahal temizleniyor 

Başı 1 incide 
canlı mahlılka tesadüf edileıniyeceği 
kolay kolay inanılır şeylerden değil
dir. 

Dün bu inanılması güç olan şey 
oldu. Tehlike düdükleri duyulur du
yulmaz bütün bir şehir halkının göz
den sır olması için tam dört dakika 
kafi geldi. 

Alarm işareti verÜince 
Tehlike didükleri saat tam 9.36 

da ötmeğe başlamıştı. - Söz arasın
da şu noktaya işaret edelim kı bu 
düdükler İstanbul şehrini tehlikeden 
haberdar etmek için kafi değildi. 

Bereket versin Emniyet müdürlüğü 
iyi tertibat almış ve şehrin en tenha 
semtlerinde bile polisler ve mahalle 
bekçileri düdük çalarak halkı tehli. 
keden haberdar etmişlerdir. Yoksa 
kulelerin ve diğer canavar düdükle
rinin sesi şehrin birçok yerlerinden 
duyulmamış, bu yüzden birçok yer
lerde tehlike ancak tayyare motörle
rJnin gürültüleri işitilince farkedil
miştir - tehlike düdüklerinin dayul. 
ması ile halkın kaçışmaya başlama
sı arasında bir saniyelik bir zaman 
bile geçmemiş, saat tam 9.40 da ise 
şehir sokaklarında vazifedar ve ala
kadar insanlardan başka bir tek kim
se görtilmemiştir. 

10-15 dakika merak ve tecessüs 
sai.kasile bile başını penceresinden 
uzatan tek insan görülmüyordu. 
Tayyarelerin gelmesi uzadıkça ve ilk 
heyecan biraz sükunet buldukça teh. 
likenin zail olduğunu sanarak dışarı 
çıkmak isteyenler olmuş, fakat bun
lar polislerin cidden nazikane ve bir 
ihtardan ziyade bir tavsiye mahiye
tini taşıyan müdahaleleri ile tekrar 
evlerine veya sığınaklarına çekilmiş
lerdir. 

Şehrin kenar semtlerinde damlara, 
taraçalara çıkarak tayyarelerin ha
vadaki vaziyetlerini görmek isteyen
ler olmamış değildir. Fakat bunlar 
da tayyareden görünmemek için ih. 
tiyatlı davranmayı ihmal etmemiş
lerdir. Yalnız kapalı çarşı halkından 
bir kısmı , birkaç kendini bilmezin 
arkasına takılmış, çarşının damının 

üzerine çıkmışlar ve burada yine ne-
2aketle hareket eden polisleri bir 
hayli üzmüşlerdir. 

Tayyareler ilk olarak tam saat 
9.54 te görülmüşlerdir. Şu hale göre, 
ilk tehlike işareti ile tay;yarelerin şe
hir ufuklarnda görülüşü arasında 1P. 
dakikalık bir zaman geçmiş, bir da-

• kika sonra da tayyareler şehre gir. 
miş bulunmuşlardır. Şehir semala
rında tayyarelerin görünüşü ve mo
tör seslerinin duyuluşu yeni baştan 
bir heyecan uyandırmış. geçen Hl-20 
dakikalık zaman zarfında ihtiyatı el
den bırakanlar yeniden gizlenmek i. 
çin telaşlanmışlar, vazifedar olanlar 
da hemen hazirol vaziyetine geçmiş
lerdir. 

Tayyarelerin def'i idn aktif ko
runma tertibatının faaliyete geçişi. 

top ve mitralyöz ateşleri, halkın ko
runmada istica lini temin etmisti. 

Beyazıcla dü~en ilk bomba 
Tayyarelerin mefruz bombardıma

nı esnasında şehrin dört yerinde Be
yazıt, Fatih, Beşiktaş ve Taksim 
meydanlarında hakiki tecrübeler ya
pılması muksrrerdi. Tayyareler bü
tün şehri bombalıyacaklar, fakat at-

hl~ıbom~takWi~y~r~hn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~r~.~ebulme~~~ma~ 

da renkli dumanlar ve alevler yapa- 1 H lk 'T' • l danı da şehirde teftişler yapıyordu. 
rak yere düşmiyecek, yahut da içle. . Q Q 1. Q v S ıg e er • 1 

Sıhhi merkez ve cankurtarma 
ri boyanmış kireç dolduğu için yere 1 • Cankurtaran otomobili de faaliye-
düşse de zarar yapmıyacaktı. Nite- te . geçmişti. İlk önce dişçi mektebi 

. 
tih camiinin üzerinden geçerek Köp-
rü istikametine doğru geçmişlerdi. 

Bu anda bir bomba tarrakası işitildi. 
Fatih itfaiye grupuııdan bir ekip ha
reket emrini alarak süratle mefruz 
bombanın düştüğü cihete koştu. Fa-kim de böyle oldu, bir ktSım bomba- K 1 e önündeki bombardımanda kolu kı. 

lar havada patladı, yalnız renkleri orunma çın rılmış ve yakıcı gazla zehirlenmiş o- tih kayma~amlığımn yanında bir bi-
görüldü, bir kısmı da şehrin ötesine lan hasta cankurtaran otomobiline na çökmüştü. Nüfusça bir zayfat ol-
berisine düştü, yalnız düştüğü yeri 1 konuldu. Bunun ilk tedavisi ikmal matlığı anlaşıldı. Müteakiben tram. 

boyamakla kaldı. ş T db e 1 
1 

edilmişti: Cankurtaran bu hastayı vay caddesine düşen bir şişeden et-
Halbuki bunlar düşünce adam öl- u e ır ere sıhhi merkez ittihaz edilen Eminönü rafa iperit saçılmıştı. Kurtarma e-

dürürler, zehirlerler ve yangın çıka- kaymakamlığı binasına getirdi. Bu- 1 kipi ve itfaiyeciler koşup geldUer. 
rırlardı. Bunlardan korunma ise fa- rada iki hemşire, bir hastabakıcı ve İperitli yere hususi arabalarla kireç 

raziye ile olmazdı. Onun için bu ' D e kk t E d O e bir doktorla yardımcılarından mü- kaymağı serpmekle beraber sahayı 
meydanlarda yangınlar çıkarıldı, 1 a ın 1 z rekkep bir grup intizar halinde idi. sarı flamalarla tahdit ettikten sonra 
hakiki zehirli gazler kullanıldı ve bu Sedye ile otomobilden indirilen has- bol su ile yıkamağa başladılar. Yine 
sahadaki çalışmalar görüldü. ta, derhal tedavi altına alındı ve can bu anda bir yan~m bombasının tev-

Beyazıt meydanında ilk düştüğü kurtaran ilk tedavileri yapılmakta lit ettiği ateş derhal söndürli1dü. 1t-
farzedilen bomba bir yangın bomba. I stanbulda yaıulaıı ve ya- yerlere sığınak denir. Bu s1ğı- olan diğer bastala,rı almak üzere fa iye ve gaz ekipleri ile maskeli po-
st idi. Yerde bir bomba patlatıldı ve pılacak olan hava korun- naklar mermilere, mermi pnr~·a. derhal y~e Beyazıt meydanına ha- lisler vazüelerini büvük bir soğuk. 
bu tarakayı müteakip sıra kahveler 

1 
ma denemeleri dolayısile Hava !arına ve gazlara karşı koruya- reket ettı. kanlılıkla ifa ediyorlardı. Filo ikinci 

hizasında terzi Bahaettinin işgal et- Müdafaa Genel Komutanlığının cağına göre, başka başka kalın· Fakat gidip gelmesi güç oluyordu. defa Fatih üzerine gelmisti bir tah-
tiği binanın üst katından bir alevin 1 İstanbul halkana tavsiyeleri şun- lıkta veya tertipte olurlar. Bun- Çünkü iki yerde tramvaylar çok fena rip bombası daha bırak;ı. ' Ar!{asın-
parladığı görüldü. Tarasa tutusmuş, 1 lardır: lar ıyı düşünülerek yapılırsa, vaziyette durmuşlardı. Tehlike işare. dan da bir boğucu gaz bombası düş-
alev alev yanıyor, kara dumanlar çı- 1 - Havaya karşı korunma faydaları büyük olur. ti verilir verilmez tramvayların ce- tü. Bu son iki tecavüz neticesinde it-
kı:vordu. İtfaiye ı;?rupu harekete geç- tecriibelerinden maksat, hakiki 6 _ Bir evde sığınak olacak reyanı kesildiği için de bunları ye- faiye caddesindeki havagazı bor•lla-
miş, ateşi söndürmeğe kosuyordu. düşman taarruzları vaki olduğu yer en iyi olarak evin alt katı rinden oynatmak ve yoldan geçişi rı patlamış ve gaz ateş aJmıstı. Ye. 
Tam saat ondu. Bu sırada Marmara zaman, nasıl korunmak lazıın veya bodrumudur. Bu alt kat ve- daha müsait bir hale koymak müm- tişen teknik ekip ~az borularını tıka-
istikametinden gelmiş olan tayyare- geldiğin{ öğrenmektir. ya bodrumda bir odayı sığın:\k 

1 
kün olamamıştı. Bu fena durus va- mağa muvaffak oldu. Yalnız amele-

ler havadan boyuna bomba at1yor- Bunun için fstanhulda yapılnn olarak hazır bulundurmak her ziyetleri. tam Ayasofya camiinin den Zeynel boğucu ~azın tesirile yere 
!ar, beyaz. kıM'Yltzı bulutçuklar husu. ve yapılacak olan havaya karşı aile sahibi için mümkündür. Bu köşesinde ve Şahinpaşa otelinin ö- düştü. Fatih Belediyesinin cankurta-
le getirerek Üniversite mahallesini. korunma tecrübeforimlc herkes gibi sığınaklar, tam isabet hnli. nündeydi. Tramvaylar burada tesa. ran otomobili ile hastaneye gönderil-
Beyazıt mevdanını tahrip ettiklerini kendisi, çoluk ve çocuğu lC ma- ne göre değil, parça lc!>irine knr- düfen birbirlerine pek sık vaziyette di. 

b için neler yapın ..... ı ıa~zını g ı durmuslar ve sıhhi imdat otomobili-ve zehirlerliklerini anlııtıvorlardı. .... e - şı koruyacak halde bulunursa, • 
diğini düşünmeli ve bilmelidir. ka~fı'dı'r. ne rahatça ve süratle geçiş imkam 

Gazlı sahada laali.vel 
2 - Havaya kat'~J korunmada bırakmamışlardı. Cankurtaran oto. 

Artık bütün ekipler faaliyete geç- şu iki noktayı temel taşı fllnrak 7 - Her aparbmanda bodrum mobili bu gidiş geliş esnasında her 
mişti. Beyazıt meydanından Aksara- gözönünde bulundunıuıtıdır: katları sığınak olarak kullanıl- zaman çıkardığı 0 yürek hoplatıcı 
ya ginen cacfrlenin mpthali de iperit A _ Can korumak.. malıdır. Bina ~öktüğü zaman en- ı:;esini <'ıkarmıyor, sessiz sadasız ge-
ııazı ile zehirlenmisti. Bu sahada bir B _ Mal korwn"k. kaz altında kalmamak h.in, lıu , 

u lip gidiyordu. Bunun sebebi de tay-
ekip hakiki inerit nesretmiş, bir bas- 3 _ Gerek can l'e gerek mal bodrum katlarınm dayanıklı ha- \ [ yare hücumu devam etmekte olduğu 
ka ekip te hemen bu sahavı iplerle korumak için yalntz hükfunl!tin, Je konulması lazımdır. Bu da ' 1 için evlerine kapanmış olan halkı 
ve sarı flamalarla kordon altına ala- ı b 1 potrellerle veya diı-l"klerle temin ya mz e ediyenin iş yaıımasmı heyecana düşürmemekti. 
rak içeri yaklasılmasını menetmişti. beklemek doğru de~ildir. Her- edilir. Apartımamn büyHklüğii. Bütün bu faaliyet sessiz, sadasız 
Nesredilen ıtaz insanın hanceresine kes kendisini, hl!r nile sahibi ne göre, bu işler bir ıni.ihentlis bir halde büyük bir sükunet içinde 
klorofom koklamıc:: ~ibi bir tesir ya- kendi ailesini nMtl lcoruyacağnn veya bir mimar tarafından tnn- ve fevkalade intizamla cereyan edi-
pıvordu. Sarı flamaların arasma düşünmeli ve hazırfonnıaluhr. ziıu edilirse, faydalı olur. yordu. Gazlı saha y1kanmış, temiz-
"gazlanmış saha,, yazıh levhacıklar Hükftmet ve belediye ahali~·e bu 8 - Bahçesi olan evlerde hah- lenmiş, sarı flamalar kaldırılarak ü-
konulmustu. Bu levhacıklarda gaz.. hususta ancak yol göstermekle çenin bir kenarında siper halin- zeri "geçilebilir" yazılı Iavhacıklar 
!anma günü ve saati de yazılıyordu. yardım eder. de sığınak yapmak en ameJi bir konmuş, bütün hastalar nakledilmiş, 

Temizleme ekioi hı>men harekete 4 _ Hava tehlikesinden ko. iştir. Bu siperler, ailenin mikta. yangın söndürülmüş, su boruları, 
gecmisti. Fakat iperitin nesri esna- runmak için, havudan gelecek rına göre genişçe olınalııJır. Si. ı tramvay tel ve yolları tamir edHmiş, 
sında kacmıva muvaffak olamamııı mermilerin patlamasiyle husule perlerin üstleri makineli tüfek '. I enkaz kaldırılmış, hulasa Beyazıt 
bir amele Beyazıt meydanındaki sa· gelecek sarsıntılardan, bu mer. mermilerine ve bomba parçala- meydanında bombardımandan eser 
atli sütunun oldu{!u :verde zehirlen· milerin parçalarından, tayyare- rına dayanabilmek için kapalı brakılmamıştı. Ekipler yeni bir hava 
miş ve kalmıstı. Şimdi bir taraftarı lerin atacakları makineli tüfek olmalıdır. Bunların üstleri mu~ı- hücumunun tahribatına intizar edi-
~azlanmış sahanın temizlenmesine mermilerinden korunmak laı:mı telif surette kapanabilir. En ha- yorlardı ki tehlikenin zail olduğu i-
uğraşılıvor, burası arazözle yıkana· geldiği gibi> yerden bizim topla- siti, üstüne ağaç veya tahta diz. şareti verildi ve bir anda ortadan sır 
rak ve kire~ kavmağı dökülerek ga· rımızın ve makineli tüfeklerimi- dikten sonra, yarını metre kadar olan halk, yine bir anda sokaklara 
zın tesirinin izalesine çalışılıyor. bir zin tayyarelere atacaklan mer. toprakla örtmektir. Bu siperlerin doldu. Şimdi Beyazıt meydanının bir 
taraftan da boğucu µazla zehirlen. milerden ve parçnlarından dahi duvarları toprak olarak kalabıl- dakika evvelki tenhalığı zail olmuş, 
miş olan bu ameleye ilk müdavah korunmak icap eder. Ayı·ıca diği gibi, tuğla veya taştan da malıseri bir kalabalık ba~lamıştı. 
vapılarak maske ile temiz hava veri- tayyarelerden atılacak gaz tesir- yapılaı'ak küçük bir oda haline Fatihe dü~en bombalar 
liyordu. lerine karşı da emniyette bulun- getirilebilir. Bu suretle çok .ııas- Tayyare filosunun gelişini haber 

Bu esnada da tayyareler yeni baş- nıak lazımdır. Bunlardan sakın- raf yapmadan en iyi bir sığınak veren düdükler basladıktan beş da-
tan görülüyor ve yeni baştan BP.ya- mak için, açıkta dolaşmamak ve meydana getirilmiş olur. Bu si- kika sonra Veznecilerden Fatihe ve 
zıtı ve Üniversite mahallesini bom· bir örtü altında bulunmak icap per sığınakları apartımanların ı Fatihten Edirnekapı ve Aksaraya 
balamıya başlıyordu. Bu ikinci bom· eder. bahçelerinde de yapılabUh-. Şu kadar olan sahanın sokakları tama-
bardımanda disci mektebine bir tah. 5 - İnsanları ve korunulması kadar ki, bina yıkılacak <ıhwrn, t men boşalmıştı. Kendi haline terke. 
rip bombası isabet etmiş, mektebin lüzumlu şeyleri havadan gelecek bu siperler enkaz a!t.nJa kal- dilmiş tramvay arabalarından. oto-
bir kısmı cökmüs ve buradan gecetı 1 

; tehlikelere karşı koruyacak olan mamalıdır. 1 büs ve kamyonlardan başka ortada 
su yollan bozulmuş farzedilmistir. --=:J hiçbir nakliye vasıtası görülmiiyor-
Bu esnada burada da bir adam yara- du. Fatih kaymakamlığı önünde 
lanmış, iki ayağı birden kırılmıstır. dürlüğü önündeki tramvay hattı bo- dafaası genel komutanlığından Sadi mask('li polisler nokta bekliyor ve 
Bunun üzerine teknik ekip faaliyet(' zulmuş, tramvay telinin koptuğu Selçuk idi. Bütün bu hareketleri bü- motosikletli polisler mahalle ve so
J?ecmiş, su yolları tamir olunmuş. en- farzedilmiş, bu işte çalışacak ekip te yük bir hassasiyetle takip ediyor ve kaklatdan düdük çalarak geçmek 
kaz kaldırılmıs, ve bacağı kmldı~ı faliyete geçmiştir. Bu suretle Beya. bütün ekiplerin vazifelerini şayanı suretile halkı tehlikeden haberda:: e
farzolunan hastanın da ilk tedavisj zıt meydanında yüzleri maskeli muh- takdir bir soğukkanlılıkla yaptıkla- diyorlardı. Ortalıktan el, ayak ta
yapılarak bacaklan tel kafesler içine telif ekipler, canlarını dişlerine ta- rını söylüyordu. Korgeneral Hüsnü mamen çekildikten sonra tayyare 
alnırken bir ücüncü adamın kolu kı- karak bütün manasile hayati bir fa- Kılkış ile General Osman Tufan da motörü sesleri duyulmağa başladJ. 
rıldığı görülmüştür. aliyete girişmişlerdir. Beyazıt mey- bir aralık Beyazıt meydanına gelmiş- Saat ona bir dakika vardı. Trakya 

Daha sonra Beyazıt nahiye mü- danındaki askeri hakem hava mü- ler, korunma faaliyetini gözden ge- istikametinden ilerliyen bir filo Fa.. 

Tam bu sırada Tevfik adlı birisi 
soluk soluğa gelerek: 
"- Aman yetişin! Bir kadın kor

kudan çocuğunu düsürdü. Hayatı 

tehlikededir!" demiştir. Polis komi
ser muavini. derhal telefonla can

kurtaran otomobilini ~ağırtarak Da
rüşşafaka caddesinde Havrettin med
resesinde oturan Tevfiğin karısını 

hastaneye kaldırtmıştr. Saat on bu
çukta ekipler işlerini bitirmisler, i
kinci bir taarruz beklemeğe başla

mışlardı. Fakat on dakika sonra tay
yare filosunun Beyoğlu istikametin
den avdet ettiği haberi geldi. Dü
dükler tehlikenin zail olduğunu bil· 
dirirlerken gaz ekipleri de terden sır
sıklam bir halde kauçuk elbiseleri· 
nin içinden çıkmışlardı. 

Denizde alınan tedbirler 
Tehlike işareti verilir verilmez li

man reisliğinin bir motörü hemen 
denize açılarak limanda seyir halinde 
bulunan irili ufaklı bütün merakibe, 
derhal en yakın sahile cekilmeleri liı
zumunu bildirmiştir. Evvelce de ve
rilmiş olan emir mucibince limanda 
ve rıhtımda bağlı ve seyir halindeki 
bütün gemilerin yolcuları da derhal 
ambarlara ve alt kat salonlara indi
rilmiş ve gemilere boş oldukları 

manzarası verilmişti. 

Bu arada İzmire hareket etmi~ o
lan Denizyollarmın Eı:ı:e vapurile li
mana girmekte olan Mersin vapuru 
da bütün yolcularını güverteden 
çekmişlerdir. 

Şirketi Hayriyenin Boğazicinde 

seyir halinde bulunan vapurları da 
işareti alır almaz derhal en yakın is. 
kelelere gelip bağlamışlar ve içlerin
deki yolcuları alt kat salonJar3 al
mışlardır. Yolcuların vapurlardan 
dısarıya çıkmalarına meydan veril
memiştir. Bu arada Şirketi Ha~·riyP

nin 64 numaralı vapuru Çubuklu. 75 
Yeniköy, 59 Tarabya. 53 Yenimnhal-

(Sonu Sa: 10; Sü: 4) 



8 

TEFRiKA No. 11 

Mustafa Kemal, Sivasta 
• t' 

O; Yalnız Türkün Şehametine, Cesaretine Güvenerek 
Vatanı Parçalanmaktan Kurtarmak istiyordu 

:::: Eski Sıvas meb'JSU. İliğine 
kadar ittihatçı. Daha doğrusu ye. 
ni baştan mebus ol~bilmek için it
tihatçılığa sadakat gösteriyor. Mus
tafa Kemalin, emrile Müdafaai hu
kuk cemiyeti, diye bir dirınti 

vücude getirmek istedi. Tek bir 
adam kandıramadı. Kazdırdığı 

mührü koynunda gezdirip dufu
yor. 
Dayanamadım, taşı gediğine kÔy

dum: 
- Mühür kimde ise Süleynum 

odur, demiştiniz. Demek ki Rasim 
Bey de bir Suleymnn. 

- Aramızda fark var. Ben par
mağımı kaldırsam büttin Sıvas a
yağa kalkar. Rasim Bey, davul znr .. 
na çaldırsa kulak asan, dinliyen ol
maz. 

Rasim Bey, fesholunan mecliste 
arkadıışımdr. Temiz bir insan, le
kesiz bir vatandaş olarak tanın

mıştı, bütün arkadaşlarının mu
habbetini kazanmıştı. Onun Sıvas. 
ta bulunması, Mustafa Kemal Pa
şa ile temas tesis etmiş olması - ne 
yalan söyliyeyim - hoşt!lma gitti. 
Çünkü yalan dolan bilmez bir genç 
ti, kendisile samimi surette hasbi-
h;l edilebilirdi. ,.. ' 

Fakat serde valilik vardı. Ra
sim beyi, bir vesile olmadan zi
yaret edemezdim. Etrafı ştiphe
lendirmeden onu çağıramazdım 
da. Halbuki içimde bu zatı hemen 
görmek için, adeta bir iştiyak ve 
bir ihtiyaç uyanmıştı. Gönülden 
gönüle yol olduğundan mı, yeni 
valinin nasıl bir program taşıdı
ğını öğrenmeyi gerekli gördüğün
den mi bilmem, Rasim bey gecik
medi, benim bu iştiyakımı tatmi.r 
etti, yani ziyaretime geldi. 

Kendisine ilk sualim şu oldu: 
- Mustafa Kemal Paşa ne ya

pıyor, ne yapmak istiyor? 

Vatanı parçalanmaktan, 
devleti batmaktan, milleti esir ol
maktan kurtarmak istiyor. 

- Neye güveniyor? \ 
- Türkün şahametine, cesare-

tine, fedakarlığına! ı 
Rasim bey, yirmi iki gündcn

beri Anadoluda bulunan Mustafa 
Kemal Paşanın valilere, müstakil 
mutasarrıflara bir çok emirler ve 
dircktüler verdiğini söyliycrck, 

benim bu baptak·i dosyayı tetkik 
etmekUğimi ihtar etmişti. Ken
disiyle henüz bir kere görüşebiL 
miş . olduğum vali vekili haklın 
Hasbi efendi ya yazman bulamadı
ğından, ya unuttuğundan bu dos
yayı bana vermemişti. Rasim be
yin ihtarı üzerine hfıkim efendi
yi çağırttım, dosyayı istediın ve 
aldım. 

İfadelerimin karışıklığından do
layı belki bu hatıraları okuyan
larda vakaların tarihi üzerinde bir 
tereddüt hasıl olacaktır. Bu se
beple izah edeyim ki, hürriyet ve 
itilaf fırkasının Sıvas şubesi lide
ri (!) Halit beyin beni görmesi 
Sıvasa girdiğim günün akşamına 
doğrudur, Rasim bGyin ziyareti er
.teıoi sabahtır. Ayni gün Mustafa 
Kemal Paşa, Havzadan Amasya. 
ya· gelmişti (12 Haziran 3%). Ya
ni Halit ve Rasim beylerle ilk t~ 
maslarım vukua gelirken, l'le Ali 
Kem!llin mnhut telgrafını, ne de 
Mustafa Kemalin Sıvasta bir kon
gre akdini emreden mektubunu 
almış değildim. 

Sadede gel~im: Berlim valili. 
ğe tayinimden önce, Mustafa Ke
maf Paşndan vilôyete gelmiş ve 
gelişi güzel b.ir zarf içine konul
muş olan telgrafnameleri gözden 
geçirdim. Bu dosya o kadar şişkin 
değildi ve ilk olarak şu vesikayı 
ihtivıı ediyordu: 

Sıvas \.'ali ''ekili ltiıkim Hasbi 
efendi Jıa%retlerine 

6'İ:tmirin ve maalesef bumi ta
kip eden Manisa ve Aydının i~ga
li, miistakbel tehlikeyi flaha ale. 
ni ihsas etmi,..tir. Tamamiyeti mül
kiyemizin nmhafazn ı için - te
znhüratı milli) enin daha canlı o
larak - izhar ve iclamesi lazım

dır. Hayat ve istikli'ıli milliyi rah
ncdar eden İ§gal ve ilhak gibi hn
diseler, bütiin ınillcti dilhuıı et
mektedir. Tcessürat zaptolunami
yor. I<:abill hazmii tahaınmiil ola
nuyan bu ahvalin derhal izalesini 
büti.in medeni milletlerle büyiik 
devletlerin adlii te'siriııdcn sabır
tesızhkla intizar, zemininde önü
müzdeki hafta zarfmda ve muh
telif ''ilayetlerc göre pazartesi 
ba~layıp, çarşamba giinü - mü
racaatın arkası alınmak iizere -

Yuzun frenk mumuna dönmüş! Bırak şu munda
nn peşini onu bulayım derken, kendini ka) bcdc-
ce~in! • 1 

Ayşe hanımın dişleri tıkırdıyordu: 

:·- Bir parcacık kömiırümiız yok mu? Dedi. 
İhtiyar kadın, sırtındaki eski atkıyı kızıııın omuz-

larına attı: ;. 
:·- Sen şuna sarın! Dedi, ben şimdi yakanm 

mangalı. Kömürümuz var ... 

büyük ve heyecanlı mitingler ak. 
diylo tezahüratı miliyede bulunul· 
rnası ve bunun tekmil mülhakata 
da teşmili ve bütün düveli muaz
zama mümesilleriyle Babraliye 
müessir telgraflar \.'erilmesi ve ec
nebi bulunan yerlerde ecnebilere 
de tesir yapılmakla beraber, teza
hüratı milliyedc edep ve sük1ine. 
tin fevkalade mahfoziyeti ,.c ltı. 

ristiyan halka karşı bir taarruz ve 
nümayiş ve husumet Eibi etvar a· 
Jınmaması elzemdir. Zatıalilerinin 
bu fikirler etrafında hassas \"e 

"müessir bulunmaları cihetile işin 

hüsnü idaresinden ve rnuva(fakı
yettcn acizlerinde itmi'nnnı 

tam mevcuttur. Neticesinin inba 
buyurulmasını rica ederim. 

28: l\fayıs: 335 - Havzadan 

Vçüncü Ordu Müfettişi 
F ahr'i Yaveri Hazreti Şehriyari 

Mirliva 
Mustafa Kemal 

Askerlerin siyasetle iştigali ya.. 
sak olduğuna göre, Mustafa Ke
mal Paşanın valilere, müstakil 
mutasarrıflara böyle telgraflar 
yazması dikkate şayan olabilirdi. 
Lakin bütün Anadolunun bu işa
ra uyarak muazzam mitingler ter· 
tip etmesi ve bu mitingler sonun
da Avrupa medeni merkezlerine, 
Istanbula heyecanlı telgraflar ya. 
zılınası daha ziyade dikkate la
yıktı. Çünkii bu hareket, Türk 
milletinin haksızlıktan bizar ve 
haksızlığa karşı isyana hahişkar 
olduğunu gösteriyordu. Şu halde 
Mustafa Kemal Paşa, resmi· bir 
yasağt dinlememiş olmakla bera
ber, milletln yanık hislerine ter 
cüman oluyor ve millet tarafın -
dan dn dinleniyor deme~ti. 

Fakat Paşa, yaın:z milli duygu.. 
Iara ve ihtiyaçlara tercüman ol
makla kalmıyordu. Gerçekten ce-.,. 
sur ve pervasız davranıyordu. O-
nun, İstanbuldaki harbiye neza
retine yazıp ta bir suretini - ma. 
ltimat veya ibret hasıl olsun di
ye - valilere, miistakil mutasar
rıflara tebliğ "ettiği cevabi bir tel· 
gııaf vardı ki, benim Sıvasa geli
şimden evvel• vali vekilliği yap. 
mış olan hakimden aldığım dosya
nın en kıymetli vesikasıydı, okur-
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SOLDAN SAGA VE 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir erkek ismi - Geçirl-
2 - Uzatmak - Bayrak. 
3 - Canlılık - Bosluk. 
4 - Mükemmel - Amel - RQtuoet. 
5 - Müteyakkız. - Bir nota - Bir hay-

van. 
7 - Halis - Bir nota - Bir göz renırl. 
8 - Aşikl\r - İş. 
9 - Kapıya takılır - Aşık.ar. 

10 - Namaz. kıldırır - Anlatmak, bildir
mek. 

r Dr. HORHORUNI ] 
Hastalarını aksama kadar Sirke

ci Vivana Oteli yanındaki muayene
hanesinde tedavi eder. Telefon: 24131 

Ankara Üçüncü İcra memurluğun
dan: Mehmet Cemile borçlu İstan
bul Boğaziçi İstinye Şamdanc1başı 
yalısında iken tanzim edilen icra 
emrine mübaşir tarafından verilen 
meşrubatta ikametgahı meçhul ol
duğu anla§ılan bayan Fatma, Seniha-
ya: •· .. 
Hakkınızda 1916 No. lu resen tan

zim edilen noter senedine müsteni
den istenilen 200 lirayı maafaiz tari
hi ilandan itibaren 20 gün zarfında 
ödemeniz, bu müddet zarfında tet
kik merciinden temyiz veya gıyabi 
muhakeme yolu ile ait olduğu mah
kemeden icranın tehiri hakkında bir 
karar getirmedikçe cebri icrnya de
vam edileceği ve yine bu müddet 
zarfında mal beyanında bulunmanız 
müddet içinde beyanda bulunmnz 
veya hilafı hakikat beyanda bulu
nursanız hapisle tazyik edileceğiniz l 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 

1 
iltıTı olunur. 

ken beni heyecan içinde bırak

mıştı. 

(Devamı var) 

20 - 8 - 939 
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ROMATiZMA • LUMBAGO • SiYATiK 

ARKA • BEL • DiZ • KALÇA AGRILARI 

SiLKO 
1 

TESKiN ve iZALE EDER 
Sıhlıat Vekaietinin 9.10-935 tarih ve 4/93 numaralı ruhsatını haizdir. 

~ ................................... .,, 
' 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü llanı~rı 
I - Keşif, şartname ve planı muciÔince idaremizin Düzcede yaptıra

cağı "Tütün bakım ve işleme evi,, kapalı zarf usulile eksiltmeye kon. 
muştur. 

lI - Keşıf be<leli 258,147,58 lira, mukavvat teminatı 14157.37 liradır. 
III - Eksiltme 5 - 9 - 939 salı günü ı;;aat 15 de Kabataşta levazım ve 

mi.ibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hE'r gün Levazım şubesi veznesiiıden ve Ankara, 

İzmfr başmidürlüklerinden ve Düzce memurluğundan 1291 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

V - Münqkasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
sr.ikle % 7 ,5 güvenme parası veya banka teminat mektubu ve şartname
nin "F,, fıkr:ısmda bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla. 
rını ihale saı:ıtinden bir saat evvel mezktı.r komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilinde verme1eri ilan olunur. ... "6338,, 

* * I ::... Şartnamesi mucibince 4 ~det kamyon kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

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

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

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

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak mah:cmo Muhammen teminatı İhale glinü 

bedeli 
İkinci hariciye kliniğine 
bir adet epidiaskop 

4350 lira 327 li. 24/8/939 saat 15. 

Tedavi kliniğine bir adet 
Bazol metobolima aleti 
Cam ve sair laboratuvar 
levazımı 

600 " 

1466 ,, 
45 " " " 15.5 

110 ,, 28/8/939 15 

8 adet buz dolabı 2528 " 190 " " " 15.5 
Yukarda yazılı 4 iş ayrı ayrı Üniversıte Rektörlüğünde açık eksilt

meye konulmuştur. İsteklilerin ihale günü ticaret odası kağıtlarile gel
meleri. Liste ve şartnameleri pazartesi, perşembe günleri Rektörlükte 
görülür. "6009,, 

, TÜRKİYE , 

•KIZILAY CEMİYETİNDEN: 
Kavak, Tuzla, Sirkeci ve Marmara Ereğlisi Göçmen ashaneleri icin 

mahallerinde teslim edilmek üzere 

EKMEK, ET ve ODUN iHTiY ACI 
Pazarlıkla ihale edileceğinden alakadarların 21.8.939 tarihine müsa

dü Pazartesi günü saat 11 de Yenipostane civarında Kızılay hanın. 

da Kızılay İstanbul Deposu diııektörlüğüne müracaatları lüzumu i

lan olunur. 
L 

geçmiş, ve çocuklarını alarak Bursaya gitmişti. 
Doktor, Bursanın temiz ve sağlam havası ıçinde, 

ve dikkatli bir tedavi ile Pervıni kurtarabileceğini 
ummuştu. Bu suretle, kendisi de, mütemadiyen ö
len çocuğunu hatırlatan muhitinden uzaklaşmış o-
luyordu. •-

Fakat maalesef, bütün ihtimamlarına rağmen, 
Bursaya gidişlerinden iki buçuk ay sonra, ' biçare 
Pervini de toprağa vermişti. 1 

İhtiyar kadın mangalla uğraşırken, Ayşe hanım, 
buz kesilen avuçfarını hohluyor, nefesinin haıa
retiyle buz kesilen parmaklarını eritmege çalışı. 
yordu. 

TEFRiKA No. 57 

En küçük kızıyla birlikte Istanbula bir 1rnç saat 
evvel dönmüştü. Hizmetçiden, Ayşe hanım' tarafın
dan hemen her gün aranıldığını öğrendiği için, ilk 
iş olarak, bodrum palası ziyarete iniyordu. 

O sırada Ayşe hanımın kocası da bermutat yı
kıla yıkıla bodruma inmişti. Bu gece, Çcmberlitaş
taki meyhanede, eski ve merhametli bir arkadaşı
na çatmıştı. Bu merhametli arkadaş, ayyaş adamın 
harap govdesıni gırtlağına kadar rakıyla doldur
muştu. O bodruma inince, karanlıklar, yerlere üç 
dört teneke rakı dokülıntiş gibi ispirto kokusuyla 
dolmuştu. 

Sarhoşun\ııyakta duracak hali de yoktu. Sağa so
la sendelerken masayı, ayağı kırık bir sanda.lyeyi, 
boş bir gaz tenekesini devirdi, Ve yatağına yıkıldı. 

Beş, on dakika sonra, onun, boğazlanan bir insan 
gırtlağından çıkan korkunç hırıltıyı andıran horul
tusu, çoktan uykuya dalmış bulunan çocukların Jıa
fü horultularını da bastırdL 

Onun bu haline bakınca, Ayşe hanımın gözleri 
doldu: 

- Neydi bu başına gelenler? Neydi günahı? Al
lahın her emrine, Peygamberin her kavline elifi 
elifine itnat etmemiş miydi? lki eli kandayken bile. 
namazını kılmamış, orucunu tutmamış, tesbihini 
çekmemiş miydi? Eğer Allah kendisine bir parça 
para vermiş olsaydı, Hacca bile gidecekti. Buna 
rağmen, her yerde hazır ve nazır olduğu halde. AL 
lah niçin hfılfı onu görmüyordu? 

Allahı inkar edenler, kuş sütüyle beslenirlerken, 
meydi bu Ayşe hanımın çektikleri? 

Kocadan hayır görmemişti. Anadan hayır gönne
mişti. Evliıttan payır görmüyordu. Dünyada cehen
nem azabı çektikten sonra, cennette ne bulacaktı 
sanki? Hem oraya gidebileceği bile şüpheliydi. ZL 
rn, hiç bir gün cebine topluca para girmemişti ki, 
fırsat bulup ta bir kurban kesebilsin. 

Bu vaziyette, cenneti nasıl ümit edebilirdi? Sırat 
köprüsünü, neyin sırtına binip te geçecekti? 

Allah mademki, bütün kullarına birer koyun kes
mek imkanını bağışlamıyordu, bari sokak kedile
rini kurban etmeyi de sevap kılsaydı ya! 

Bu gtce, Allaha bile isyan edecek kadar mane
vıyatı sarsılan Ayşe hanım: 

"- Adanı sen de, dedi, iş kısmette!.. Kısmetim 
de olmadıktan sonra, benim elime kedi de kal
mazdı! 

Sonra, bağlanacak başka hiç bir şeyi kalmadığı 
için, Allahla arayı bozmaktan ürktü: Tövbe, istiğ. 
far etti. Allah tarafından görüldüğünden emin ola
rak boynunu büktü. Yüzünü, her hangi bir kimse
ye yalvaran usta bir dilenci gibi kırıştırdı. Kendi 
kendisini, mümkün mertebe zavallılaştırdı. Ve yü
züne, Allahm merhametini tahrik edecek bir mana 
verdiğinden emin olduktan sonra: 
"- Affet yarabbim .. Dedi.. Ben deliye döndüm. 

Sana sığınıyorum. Kurtar beni!,, 
İhtiyar kadın. mam!ala kömürü vurmuştu. Ayşe 

hanıma: 

"- Şunu, dedi, sokağa koyayım: Beş dakikada 
hepsi nar kesilir. Biraz daha dişini sık! 

Fakat ihtiyar kadın, elinde mangalla bodrumun 
taş merdivenine doğru yürürken, birden ged dijn
dü: 
"~ Ayşe, dedi, bak, birisi geliyor! 

' Ayşe hanım, taş merdivenlerin, methalden gelen 
cılız akşam ışığiyle yarı aydıtılanan üst basamak
larına bakınca, kızgın demirle dürtülmüş gibi sıç
radı: 

Zira gelen, doktor Memduh Şerifti! 
Memduh Şerif, basamakları, idam sehpasına çı

kan bir mahkfım bitkinliğiyle iniyordu. 
Bursa seyahatinden henüz dönmüştü. Dört ay 

evvel, büyük kızı Güzin, kendisini ikide birde ve 
durup dururken, hıçkıra hıçkıra ağlatan o sarsıcı 
nevrasteni ve isteri buhranlarından birisltıi atlata
mamış, koca bir şişe süblimeyi lıkır lıkır içerek, 
intihar etmişti. 

Bu ölüm, bilhassa, küçük Pervini, çok sarsmıştı. 
Doktorun narin, nazik yaradılışlı ortanca kızı, bir 
ana gibi sevdiği ablasının ölümiyle kökünden sar. 
sılmıştı. 

Günün birinde, mütemadiyen öksüren. P~ıviııin 

kırmızı tükürdüğünü gören doktor Memduh Şerif, 
ikinci bir fclfıkcte uğramak korkusiyle harekete 

Fakat, bugün, bu ziyareti yapan Memduh Şerif
le, eski Memduh Şerif arasında hiç bir benzerlik 
yoktu. \ 

Arka arkaya gelen iki büyük felaket, ihtiyar 
" doktorun ruhunu, bir daha hiç bir saadetin imar 

edemiyeceği korkunç ve karanlık bir viraneye çe
virmişti. 

İçinde, giderilmez bir bezginlik vardı. Ruhiyle, 
kalbiyle, kafasiyle hayatın tadını değil, diliyle, ye
diği yemekl~in lezzetini bile alamıyordu. Düşün. 
dÜğü, duyduğu, gördüğü ve ellediği her şeyde, fena 
pişml§ bir yemek tatsızlığı buluyordu. 

Ve göğsünde, hiç bir şeyin gideremediği bir ha
raret vardı. 

lki çocuğunun ölümü .. Bu iki büyük felaketin ız
tırabı, ihtiyar doktorun yorgun ruhunu, btitiı'l be· 
şeri ihtiraslardan tasfiye etmişti. Ve bugün, bod
ruma, ilk defa yüreği insani duygularla dolu ola. 
rak iniyordu. Gözleri, kafası, ölen kızlarının hayal
leriyle doluydu. Ve o hayallerle dolu olan hafıza
siyle, Mürüvveti, Mürüvvete karşı beslediğı küçük 
duyguları utana utana hatırlıyordu. Böyle olduğu 
içindir ki, bodrumun taş merdiveninden ağlr ağır 
inerken, onda günah çıkarmıva giden ihtiyar bir 
tövbekar hali vardı. 

(Devnmı var) 



20. 8 - 939 TAN 

V ahdettinin Çehresi Sararmıştı 
Suikast Meselesinin Sait Mollanın Tezviri Olduğunu 
Ve Meseleyi de Eniştesinin Hallettiğini Bilmiyordu 

Vahdeddinin sararan çehresi so. 
murtmuştu da. Hakkı da vardı. 

Çünkü, suikast meselesinin, Said 
Mollanın tezviri eseri olduğundan 
haberdar bulunmadığı gibi hal'i 
teşebbüsü işinin de eniştesinin e
seri tertibi olduğunu bilmiyordu 
tabii. Entrikacı Ferid, bu tertibi 
ile Vahdeddini tehdit ve mevküni 
tahkim etmek istiyordu. Yoksa, 
Vahdeddine söylediği gibi ne böyle 
bir tasavvur ve ne de teşebbüs var 
dı. Açıkçası, maksadı padişahı 

!korkutmak. ve hükmü altında tut
maktı. 

'i-

M mı varlığı, Çatalca ve 
havalisinde temsil ve müda. 

faa eden Dramalı Halil Beyle ar
kadaşları "Babankaş., köyü civa. 
nndaki Harbiye tabyasını kendi
lerine merkez edinmişlerdi. Buna 
da sebep, Kalfa.köy, Dağ Yenice ve 
Kestanelik Rumlarının, o sırada 
ıssız ve muhafazasız bulunan is. 
tihkamlara ait binaları yı.kmağa, 
keremit ve kerestelerini köylerine 
taşımağa kalkışmaları olmuştu. 

Hatta, bu nankörlerin, kamaları 

alındığı için ruhsuz birer ceset gi
bi oldukları yerlerde uzanan top. 
lan bile tahrip edecekleri haber 
alınmıştı. Müfreze, Harbiye tab:. 
yasını kendine merkez edinmekle, 
hem bu alçakça teşebbüslere mani 
olmuş, hem de fırsat buldukça et. 
rafa saldıran çetelerin şerlerinden, 
civardaki müslüman köylerini ko. 
rumuş oluyordu. 

Dramalı Tatat Avcının kuman. 
dasında bulunan diğer kuvvetli 
bir milli müfreze de, icabında Ça. 
takayı muhafaza etmek üzere, 
kasabaya hakinı bir mevkide bulu
nan Ferhad Paşa camisinin geri. 
sindeki tepede bulunuyordu. Bu 
müfrezenin devriyeleri her gün 
muntazaman Büyükçekmeceye ka. 
dar iniyor, oradaki milli teşekkü. 
lü idare etmekte olan Nusret Bey
le temas ediyordu. Nusret Bey de 
her gün devriyeler çıkarıyor, Kü. 
çükçekmece imamı Mehmet, aha. 
liden Kadri ve Dede Ahmet Efen. 
diler gibi canlarını ve faaliyetleri
ni milli emeller uğruna hasreden 
fedakarlarla Çatalca müfrezesi a. 
rasmdaki bağlılığı koruyordu. 

B u sıralarda , Milli teşkilatın 
Yeniköy şubesi, Damad Fe. 

rid hükumetinin ani bir baskınına 
uğramıştı. Köylerini müdafaa ve 
baskıncılara mukavemet imkanım 
bulamıyan milli müfrezelerin ihti. 
yat efradı, silahlan ile ancak ka
çabilmişlerdi. Baskıncıların başı, 

köyün jandarma kumandanı Tev. 
fik Çavuş ile Arabacı Mehmet ağa. 
yı, milli müfrezelere yardım etmek 
suçile tevkif etmişti. Bulunduğunu 
haber aldığı cephane ve sil8.hları 
ele geçirmek için de birçok evleri 
aramış, sahiplerini hırpalamıştı. 

Fakat yaptırdığı zulümlere rağmen 
hiç bir şey bulmağa muvaffak ola. 
mamıştı. 

O gün, Yeniköyün bu suretle 
basıldığını haber alan Dramalı Ha 
lll Bey, mukabil bir baskın, ile kö
yü ve köyde saklı sil8.hları kurtar. 
malt için Harbiye tabyasından ye
niköye gitmek üzere yirmi feda. 
karla yola çıkmıştı. Hızlı adımlar
la Dursun köyüne doğru ilerliyor
lardı. Ne yazık ki, Damad Ferid 
hükumetinin, Yeniköyde bulunan 
kuvvetten başka iki kuvvetli müf. 
rezeyi de kendilerini derdest ve 
imhaya memur ettiği haberini he
nüz alamamışlardı. 

O sıralarda, sarayda çalıştırılan 
ihanet sürüsünde, yepyeni bir şah
siyet belirmişti. Kasdi menfaat mi, 
yoksa şöhret mi kazanmaktı bili. 
nemez, bu adam, diğerlerine naza. 
ran daha çalışkan ve atılgan gö. 
rünüyordu. Arap Mehmet Ali adı
nı tasıvan fakat. dini ve milliyeti 

anlaşılamıyan bu kara yüzlü düş. 
man uşağı "İstavri,, isminde Bo. 
ğaz köylü bir Rurnun klavuzluğu 
ve avcılık bahanesile İstanbuldan 
çıkmış, Büyük ve Küçük Çekme. 
celer arasında bulunan "Anarşa., 
köyünde yuva tutmuştu. Bu köyün 
papazı Kostantin vasıtasile elde 
ettiği birkaç nankörü de yanına a
larak uzun bir keşif seyahatine 
çıkmıştı. Feyruz köy, Ömer Paşa 
çiftlikleri, Yarunburgaz köyü, Ak
çeburgaz ve İskeçe çiftlikleri civa. 
rile Büyükçekmece gölünün şimal 
kısmında, Muha ve Hadımköy is. 
tikametlerinde beş on gün dolaş

mıştı. Gezdiği yerlerde, kaldığı 

çiftlik ve köylerde, kendisine zen. 
gin bir av meraklısı süsü veren ve 
su gibi para harceden bu habis, o 

civarlarda bulunan ve barınan mil. 
li müfrezelerimiz hakkında bir 
hayli malıimat edinerek İstanbula 
dönmüş, verdiği malumat ile uşak 
lığını ettiği efendilerinin sevinçten 
başlarını döndürmüştü. 

Jhanet ocağının şahlanan e. 
lebaşılan Arap Mehmet Ali 

ile haşhaşa vermişıer, Milli müfre
zeleri avlamak ıçın, akıllarınca 

dört başı mamur bir takip planı 
meydana getirmişlerdi. Bu plana 
göre, Kürt Mıstığın kumandasında 
bulundurulacak kuvvetli bir müf
reze Küçükçekmeceden, ve polis 
merkez memurlarından (S) Beyin 
idaresine verilecek diğer bir müf. 
reze de Eyüpsultandan hareket e. 
deceklerdi. Bu iki müfreze rastla
dıkları köy ve çütlLleri, orman 

ve fundalıkları araya taraya iler. 
liyerek tayin ettikleri bir nokta. 
da birleşeceklerdi. Bu müfrezele. 
re gezecekleri havalide gözcülük 
ve habercilik suretile yardımda 

bulunmak üzere, yirmişer de açık
göz ve tecrübeli karakulak verile. 
cekti. Ayrıca Rum köylerinin de 
muavenetleri temin edilecekti. 

Yapılan bu plana göre bütün 
hazırlıklar bir hafta içinde bitiril. 
rniş ve silahlandırılan çeteler iha. 
net yolunda harekete geçirilmişti. 

Bu kara kuvvetler, birbirleri ile 
bağlılığı koruyan kuvvetli posta
lar halinde ve geniş bir cephe üze. 

rinde ilerliyor, Rum köylüleri ile 
Karakulaklar da gözcülük ve ha. 
bercilik hizmetleri görüyorlardı. 

Bu defa gerçekten çok tedbirli ve 
intizamlı hareket ediyorlardı. Bil. 
hassa hedeflerini, yürüyüş istika

metlerini Türk köylülerden saklı. 
yor, etrafa yanlış haberler yayarak 
ve yaydırarak milli müfrezeleri 

tuzağa düşürmeğe uğraşıyorlardı. 

İşlerinde gerçekten muvaffak da 
olmuşlardı hani. 

Bu kara kuvvetlerin gözcüleri 
Dursun köyüne vardıkları gece, 
Dramalı Halil Bey ile arkadaşla. 
n da bu köye girmişlerdi. Fakat, 
Halil Bey hissettiği herhangi bir 

lüzum üzerine arkadaşlarını orada 
bırakmamıştı. Müfrezeye klavuz. 
luk eden Halil Ağa ile beraber, 
"Hacı Maşlı,, ya göndermiş, ken
di de ertesi sabah hareket etmek 
üzere Dursun köyünde kalmıştı. 

(Devamı var) 

1 L o k M A N i~itiliıf ll~~~~i~füf !Mi~!i!li~® 
m~r~ırm~r~ırtHfü~fütimm~ M E K i Mİ N 
=e:=G=t:!!J:::T::; L e R i ıı~~~~~~t~~~~~fü~~~~t~~~fü~f~fü~~~~~ -KADINLARDA UR HAST ALIGI 
Bayanların da uzuvlarını~ he

men her yerinde ur çıkabilirse de 
en meşhuru çocuk yatağında pey
da olan urlardır ... Bir hekim ho
casının istatistiklerine göre, he~ 
kadın üzerine bir tane-;inde bu 
urdan bulunur. Ancak hocanııı 
tuttuğu istatistik, yalnız kendisi
nin gördüğü kadınlar arasında ol. 
duğundan, onun görmedikleri de 
hesaba katılınca, bu nisbetin mü. 
balağalı olduğu meydana çıkar. 
Bununla beraber, bir hastalıktan 
dolayı kadın ha-;talıkları müte
hassıslanna müracaat eden bayan
lardan beşte biri ur hastalığına tu
tulmuş sayılabilir. 

Bütün urlar gibi. çocuk yatağın
da peyda olan urun da asıl sebebi 
bilinmez. Şu kadar ki, çocuk yata. 
ğı urunun, daha ziyade, hiç çor:uk. 
suz yahut tek çocuklu kadınlarda 
çıktığına hekimler pek eskiifenhe
ri dikkat etmislerdir. Bundan do
lai't kadınlık· hormonlarının iyi 
işlemem.esiyle ur çıkması arasın
da bir miina-;ebet olduğuna inan
mak zaruridir. Bu fikre kuvvet 
verecek bir sey, cocuk yatağında 
ur bulunan bir kadın gebe kaldı. 
ğı vakit, urun yumuşaması, ltü. 
çülmesi, bazılarında çocuk doğ
duktan sonra hiisbütün kayboJ
rna.;;ıdır... KadınhiPn sonhalıann
da da. bir coğunda, ur küçiiliir, 
küçlili.ir, acfeta kaybolur. Ru da u
run kadınlık hormonlarivle rnüna. 
sebetini gösterir: Bu s~fcr azal. 
masından dolav1 fle~1. artık vii
rufla alış verişi kalmamasından 
dolayı ... 

Bu hac:talıjhn sova ÇPktii!i de 
şüphesizdir. C.ü,,kü ayni nilc.Jen 
bir kaç kadında birden görüldüğii 
olur. 

Hastalığın alam .. •lni :'l!l ile 50 
yas a:rac:ınıfa meydana rJkar<ıa rla 
ur 25 ile 30 yas Brasmda büyü
m-:"'" haslamış ıı:avılır. 

ilk alamPt. cok kan ka:vbehnek
tir, fak~t d1u1in durmken değil, 
bernen daima kadınhi!'m muayven 
ırünlerinde. O ıriinlerde hem kan 
Ön('eki zamanlardan daha fazla 
2elir, hem de o günler, önceki za-

mantardan daha uzun sürer. Se. 
kiz gün, on gün, on iki gün.. Ur 
bulununca kadınlığın son 1· ahar 
mevsimi de çok defa geciklr. Ba. 
yan elli yaşına, elli iki yaşma ge
lir, o günler hata devam eder. 
Hastalıksız olsaydı, hoşa gidecl~k 
bir hal ama, sebebi hastalık olun
ca... Bazılarında ur bulunduğ• 
halde hiç kan gelmez. Bu da ur 
çocuk yatağının içinde yahut ke· 
narlarının arasında olm~yıp ta, clı
şarısında olursa ... 

Çok kandan sonra da beyaz a. 
kıntıJar. Kimisinde de arada sıra. 
da birdenbire sade su boşanır: 
Renksiz yahut, açık limon sarısı 
renginde bir su, bir litreye kadar. 

Daha sonra da ağrılar. Fakat 
ağrılar, kan kaybcttirmiyen, ço
cuk yatağının dışarısında, kamın 
içinde büyüyen urlarda olur. Ta
bii bir yeri tazyik etmesinden. 
Tazyik ettiği yere göre de ağruıın 
yeri değişir. 

En sonra da karnın büyiiıuesi. 
Ur ne kadar büyükse, karımla o 
kadar çok belli olur. Otuz, hatta 
elli kilo ağırlığına kadar büyük 
urlar görülmüştür. 

Ur, kendi haline bırakılır-.a, bü
yümesi durabilir. Hic bir rahatstz
lık vermemesi mümkündiit'. Fa. 
kat türlü türlü marifet gösterdii{i 
de vardır: Bükülür, kangren olur, 
mikrop kapar ve sarkom olabili.r .. 
Sonradan ne olacağını, önceden 
kestirmeğe de imkan yoktur. 

Onun icin, belli günlerin fazla 
uzamasından ve cokça kan gelıne
sinden dolavı urdan süphelenince, 
mütehass•s kadtn hPldmine mua
yene edilmek lazımdır. 

Mütrha-;sı<ılar, çocuk yata~nda 
UM~ ilıiçlın·la, kanhralarla, elek
trikle, rönt(!'.en t<;ıklarivle, radi
yomla. en sonl"ıt 1'11. amelivntla te
davi edPt"ler. Tabii. nruna ve onu 
tasıvan havanın haline ~öre. 

Bu zamanda temiz temiz ame. 
liyat yanıp. uru ç1kartttrmnk pek 
kolay oltfuğ-ımdan. mfüehassıs he
kim amelivata lüzum !!'Östcrince, 
tereddüt ·etme2·e hic bh- sebep 
'.''Oktu.r. 
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Klotı gerek burada, gerek Pa

riste güzel bir malfımat parçası e
le geçirmek fırsatını bulur da, hiç 
tehlikelidir, diye ele geçirmez o;ur 
mu? Asıl mesele onu nası.ı. tuzağa 
düşüreceğimiz? 

Evvelemirde onu Parıse gitmiye 
razı edeceğiz. Ondan sonra gözle. 
rinin önüne güzel bir malumat 
p;yçası sallandıracağız. O, hah ke
lepiri buldum, diye davrandı mı 
idi, kafese girdiğinin resmi olacak.,, 

- Ne dersiniz? Fran::.ız ikinci 
büroya haber versek te onlarla el
ele çalışsak?,, 

" -Onu ben çoktan düşündüm. 
Fakat tehlikeli oyun. Çunku 1 ran· 
sada bu gibı işlerde her zaman bir 
ajan provokatör, yani kışkırtıcı bir 
ajan kullanıyorlar. Şu Dreyfüs i
şinde yapılmış olduğu gibi, bu iş 

te de, Fransız zabitinin biri, Drey. 
füs hadisesindeki usulü takip et
mekle Fransaya büyük bir hizmet 
etmekte olduğuna kani olur. Hal
buki Klotz, mutlaka kendisine oy
nanmak istenen oyunu çakar. Fran
sızların verecekleri yalancıktan 

malumatın yalancıktan olduğunu 

anlar ve mantara basmaz. Bu fik
ri terkedelim. 

Mesele şudur: Klotz'un göz ö. 
nüne tutulacak malumat: ne biç:m 
malumat olmalıdır ki, o mahl.m;:ıt 
uğrunda kendisini tehlikeye koy
mağı göze alsın. Sen ne dersin? 
K.lotz acaba Parise gider mi?,, 

"- Gitmesine gider. İşin o ka
darı oldu bitti, sayılabilir. Fakat 
Fransızların onu göz aıtmda bulun
duracaklarını her halde bilir.,, 

Çeviren: 

tahsisatı mestureden m:ıaşmı çek. 
miye bir başlıyakoysun Mis Wood 
da Marsmall'in ne çetin seciyeli 
olduğunun farkına varacaktı. 

M is Favel, Ebury sokağındaki 
eve doğru yola düzüldü. Mi

sis Wallace ona saat dörtte telefon 
etmişti. Ve sebebini bildirmeden, 
gelip kendisile beraber çay içme
sini söylemişti. 

"Sen saat beşte ha.'la gelip çay 
içeceksin., demişti. O k-ıdar. Mi
sis Wallace'ın sesinden, artık Mis 
Favel'in, eskisi gibi her aklına e. 
seni yapmakta hür olmadığını bil
diren bir diklik vardı. Artık dev-
letin maaşlı bir hizmetkarı olmu~
tu. 

Misis Wa11ace'ı o gün gidip gör
mek Mis Wood'un pek hoşuna git
miyordu. Rapor edilecek, bildirile. 
cek bir şey yoktu. Bütün gi.in , Klotz 
dan bir haber gelmemişti. Klotz'un 
ya telefon edeceğine, yahut kısa 
bir mektup göndereceğin·~ emindi. 
Ama Klotz ne birini, ne ötekini yap 
mamıştı. 

--Cevat Şakir ~ 

e><>C<><><:<>C-<>< ~<>< • 

Tam saat beş olunca Mis Wood, 
Misis Wallace'm kapısını çaldı. Ka
pıyı evvelce görmüş oldugu bir er
kek hizmetçi açtı . Favt:J'in, bu, iJ_ 
çüncü uğrayışı idi. Adamın yü
zünde eski bir aile dostunu rastge
len emektar bir hizmetçi halı var
dı. Her halde teşkilata girmiş ol. 

duğu kendisine söy!enmiş olacak

tı. Favel'e: 

"- Misis hemen gelecek,, dedi. 
Kızı salona götürdü. "Misis Wal-

kce, Çin çayını mı, Hint çayını mı 

tercih ettiğinizi soruyor,, diye sor· 

du. Favel: . 
."- Hangisinden içerse, ben de 

ondan içiveririm,, dedi. Etrafına 

baktı. Şöminede ateş canlı canlı 

yanıyordu. 

Şöminenin önüne karş1lıklı iki 
koltuk sandalyası konmuştu. Kol
tukların yanı ba~ında da bir ma
sa üzerinde. çay finc•rnlart, şeker
danlık, keykler ve çay öteberileri 
vardı. 

(Devamı var) 

"- Bittabi bilir. Burada da ta
kip edildiğini pek ala bıliyor . Fa. 
kat bak mesela bugün, bunu bildi
ği halde, hiç yapacağını yapmak
tan geri durdu mu? Ben bir mem
leketin kontrespiyonajına, Klotz 
kadar ehemmiyet vermıyen bir a-

dama daha r~~g~lme~im.Ş~.m~i M:sı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Wood pazar gunu Parıse buyük a. 

yarışın~ beraber gitmeleri içi~. ~~ Rektörlüg ... ünden • 
na teklüte bulunur. Pazar gunu • 
sabahleyin tayyare ile buradan kal Bu yıl Ankara Yük.sek Ziraat Enstitüsünün Ziraat veteriner fakülte-
karlar. Ve pazar gecesi Pariste ka- sine kız ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı 
lırlar.,, yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıda-
"- Böyle gece kalışlı seyahat- ki şartlara uymak gereklidir: 

lere Mis Wood razı olur mu, ol- 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im-

maz mı bilmem.,, 

"- Oluru olmazı yok. Mut-

laka gidecek.,, 

"- Bir insan bir k3.dını bir er

kekle birlikte Parise gidip kalını-

ya mecbur edemez ki.,, 

"- Edebilir. O harbiye nezare-

tinin emrindedir.Onun evrakını ma

liye şubesinden geçir. Kızı Misis 

Wallace ele alıp düzeltsın.,. 

"-Pek iyi efendim!, 

S hore aldığı emri yerine ge
tirmek üzere kapıya doğru 

yürürken Albay M:arshall: 

"- Adı resmen kütüğe g~çtilt. 

ten sonra, eğer planunız mucibin-

ce hareket etmek istemiyorsa, her 

zaman istifasını vermekte serbest 

olduğunu kendisine bildir. Ben şim-
diye kadar hiçbir ajanı, verdiğim 

emri arzusu hılaf ına yerine getir

mek mecburiyetinde bırakmadım. 

Fakat ajan olarak kalınacak olduk-

tan sonra emir yerine getirilmeli. 
dir. Hizmetten çıkıp çıkmamağı 

hep kendi arzularına bırakırım. 

Böylece hareket etmekle iş rantlı-

manm1 çoğaltırım. Çünkü işi ya-

pan e1ı::seriya istekle yapar.,, 

Sbore Albay Marslıall'e baktı. 

Artık tamamen ağarmak üzere o
lan o kır saçlarile, ve o babacan 
bakışile, çok iyi yürekli ve müsa. 
mahakar bir adama benztyordu. 

Fakat Shore, onunla beraber e. 
peyce çalışmış olduğu için, Mar
shall'in esas itibarile, ne ;;elik i· 
radeli, gözü yılmaz adam olduğu
nu biliyordu. Hele, Avam kama • 
rasınm sualsiz, itirazsız verdiği 

tıhanını vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekale
tince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya 
Üniversite veya yük.sek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

it - Üniversite ve yiiksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil
lerine göre hanei sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük karar 
verir. 

III - Enstitiiye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 
yukarı olamaz . .N'ehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak. 
kında tam teşekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nümunesi 
Enstitüden veya ziraat orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik o
lunur. Bu nümunf.'den başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüy~ yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağ
lık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden 
kabiliyetini göst::>remiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat f :1kÜltesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj gör
miye mecburdur. Bu sta~ nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi 
için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gösterilir. St:ıjyer 

talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edildiği takdirde kendi
lerine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parası1 satıh talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne 
suretle olursa ohun kendıliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 

veya cezaen çık1rılanladan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 
hakkında, verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. Enstitüye girmek isteyenler. yukarıda yazılı sağlık raporundan 
başka lise ve oigımluk diplomasını veya tasdikli örneklerinin ve rıüfus 
tezkerelerini. pohs veya b<!!ediyeden alacakları hüsnühal kağıdını aşı 

raporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındakı 
ehliyetnamelerini iliştirerek el yazılarile yazacakları pullu bir di1ek<'e 
ile: ve 6 tane forografla mrlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Ens. 
titüsü Rektörlü~üne müracaat ederler. Talipler dilekçelerinde hang! 
fakülteye kayıt olmak istı>diklerini bildirmelidir. 

IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve vuk:m'laki 
maddede yazılı evrak ilişiğinde olınıyan dilekçeler muteber değildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddedP va
zılı vesikalarla vnktinde başvuranlar arasında pek iyi veya iyi derecelı 
ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakülte:c;i tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni ka
bul edilecek talebeye şareil olmak üzere beş senedir. 

XII - Cevap jsteyenler ayrıca pul göndermelidir. 
XIII - Baş vurma zamanı 15 Ağustos 939 tarihinden Eyluliin M un

cu günü akşamma kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edil-
mez. 04~705 .. "6167. 





Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Şikdyet Edenlere : 

SATILIK DiŞÇi AL.ATI 

Emniyetle 

kullanabileceğiniz KANZUK GLUTEN 
Müstahza rları 

piyasaya çıktı . 

Tekirdağmda dişçi muayeneha
nesi alat ve edevatı sahibinjn 
vefatı dolayısile devr en satıl!.k 
veyahut münasip bir ücretle i
cara verilecektir. Müracaat Te
kirdağında Diş Doktoru Nadir 
Top Top ailesi Mansure Top Top 

Mantarlı muşambalar, storlar 
perdeler ve sair her türlü 

Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGI 

(Biscottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRİYESi 
Bütün tanınmış Eczane, 

GLÜTEN GEVREGI 

GLÜTEN PiRiNCi 

KANZUK 

-KANZUK 

TEF R i ŞAT. 
Levazımatı, Beyoğlunda BA
KER mağazalarında her yerden 
müsaid şartlar ve ucuz fiatlarla 
satılmaktadır. Beyaz eşya dai
remizde haseler, yatak çarşaf
ları ve yünlü yatak örtülerinin 
fiatlan loyas kabul etmez dere-• KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine 
Uygun ve Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

cede ucuzdur ve rekabetten 
aridirdirler. 

I . Zayi gümrük makbuzu: Istanbul 
Ithalat Gümrüğünden aldığım 433 
parçanın teşkil ettiği 17144 kilo su 
borusuna ait 938 teşrinisani tarihli 
ve 364829 numaralı makbuz senedi
ni zayi ettik. Yenisini alacağımız

dan hükmü kalmadığını ilan ederiz. 
İstanbul Köpriilü handa 33 No. da 
Sebat ambarı. 

KANZ·UK GLÜTEN MOSTAHZARLARI 
' 

Fazla Şişmanhğa İstidadı Olanlar İçin En Mükemmel Reiim Müstahzarlarıdır. 
Vücudu Besler Fakat Şişmanhk Yapmaz. 

Umumi Depo : INGILIZ KANZUK ECZANESi · • Beyoğlu, ISTANBUL 'Jr. SUP.Hl $ENSES 

1 tdrar yolları hMfalıklan mQtehassısı l 
Beyoğlu Yıld12 sineması karşısı Lek-

IZMiR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. ~ .. 

İstanbul Levazım Amirliğinden , Verilen : 

· · ; Harici · Askeri Kıtaat. ilanları 
~ . . ' . .. .· . . 

Lüleburgazda bir adet garaj kapalı zarfla yaptınlacaktır. İhalesi 
24/ 8/ 939 Perşembe giinü saat 16,30 da olup ilk pey parası 3783 l ira 25 
kuruştur. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satınalma komisyonuna müracaatla 253 kuruş mukabilinde alı

nabilir. 
İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklü mktuplarını Çorluda Kor Satrnalma ko. 
misyonuna vermiş bulunmaları. 

Edirnede Saray icinde harici taş duvarları mevcut dört tavlnnın ye
niden tamiri münakasa$l kapalı zarf usulile 25/ 8/ 939 Cuma giinü saat 
16,30 da Çorluda yapılacaktır. İlk pey parası 12,195 lira 95 kuru~tur. 
Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda Kor Satı
nalma komisybnuna müracaatla 10 lira 95 kuruş mukabilinde alabilir
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte bel. 
li gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarım Çorluda Kor Satı· 
nalma komisyonuna vermiş bulunmaları. 

Çorluda iki adet hangar kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. İhalesi 

22/ 8/ 939 sah günü saot 16,30 da olup ilk pey parası 10,502 lira 95 ku
ruştur. Şartnar.~ ... :::ini görmek ve almak istiyenler 926 kuruş mukabilin
de her gün Çorluda Kor Satınalma komisyonuna müracaatla alabilir. 
ler. İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte bel
li gün ve saatten bir saat evvel teklü mktuplarını komisyona nmiş bu
lunmaları. 

Lüleburgazd~ bir adet garaj kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. İhalesi 
23/8 / 939 Çarşamba güniı saat 16,30 da olup ilk pey parası 420B lira 58 
kuruştur. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çorluda 
Kor Satınalma komisyonuna müracaatla 295 kuruş mukabilinde alabi. 
lirler. İstekliler kanunun 2, ' 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona ver-
miş bulunmalan. (227) (5922) 

* * Uşakta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hangarının bede] keşif mu. 
vakkat teıninatlarile ihale gün ve saatleri aşağıda yazılmıştır. P avyo
nun fenni keşif ve projesi 213 kuruşla ve iki hangarın 303 kul'UŞ mu
kabilinde Af yon da inşaat şubesinden alınabilir. Bir pavyon ve iki han. 
gar inşaatı ile tediye şartları hakkında mufassal malUmat edinmek is· 
tiyenlerle k eşii ve şartnameyi okumak ve projeleri görmek istiyenler 
her gün ve isteklilerinde arttırma eksiltme kanununun 2, 3 cü madde
lerindeki belgelerile teminatlı teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evvel Afyonda askeri satınalrna Komisyonuna vermeleri. (226) (5f)21) 

Keşif bedeli İlk teminatı thale günü 
Lira Ku. Lira Ku. ve saatı 

Uşakta bir pavyon 42,341 61 3176 61 22/8/939 salı 11 
n lki hangar 60,659 00 4232 95 ., 

11 
., ,, 15 

* * Muğla ve Marmaris, Milas, Küllük, Bodrum garnizonlan ihtiyacı o. 
lan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulafa talip çıkmadığından pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 21 - Ağustos • 939 pazartesi günü 
başlıyacaktır. Arpanın tutan 19250 lira, kati teminatı 2888 lira, yula
fın tutan 20125 lira, ve kati teminatı 3018 liradır. Şartnameler Ko.da. 
dır. Kanuni vesaiki olan istekliler Muğlada komutanlık satınalma Ko.na 
müracaatları. 0 230,, "5971,, 

* * İzmir müstahkem mevkii komutanlığınca gösterilecek yerde 118554 
lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon ve bir mutfak bir ahır inşası 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. İhalesi, 21 - Ağustos • 939 
pazartesi günü saat 16 da İzmir levazım amirliği satmalma Ko. da ya. 
pılacaktır. İlk teminatı 7177 lira 74 kuruştur. Şartname, keşifname ve 
projesi her gün müstahkem mevki in~aat Ko. da ve Ankarada M. M. V. 
emakin inşaat şubesinde görebilirler. İstekliler Ticaret Odalarında ka
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden en az bir 
hafta evvel İzmir Ndia fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek 
mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu. 
nun 2, 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah. 
kem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yap
tırılmış tezkiye v~sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ko. na vermis bulunacaklardır. 

"229,. 115972,. .. .. 
Izmir müstahkem mevki birliklerinin 50,400 kilo sade yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26 - 8 • 939 cumartesi günü sa. 
at 12 de İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin edilen tutarı 47,880 lira ilk teminatı 3591 liradır. Şartna. 
mcsi her gün İzmirde Komisyonda .ı:rörülebilir. İsteklilerin Ticaret oda. 

. . . 

Levazım , Amirliği S_atmalm~ Komisyonun~an: 

Düzine 

200 13 X 18 Röntgen filimi 
400 18 x 24 .. ,, 
500 
400 

24 x 30 
30 x 40 

" ,, ,, 
Yukarda eb'adları yazılı 1500 düzine röntgen filimi alınacaktır. Ka. 

palı zarfla eksiltmesi 31 - 8 - 939 perşembe günü saat 15 de Tophanede 
İst. Lv. amirliği satınalına komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 8235 lira ilk teminatı 617 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber t eklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
m elerL " 141,. " 6274., 

* * 2500 adet tüylü deri alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 31-8.939 
perşembe günü saat 15.30 da Tophanede amirlik satın alına K o.da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 5500 lira ilk teminatı 422 buçuk liradır. Şart
Rame ve nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na verme-
leri. "142" "6275" 

~----
SATILIK MOTÖRLER ___ rtıııı, 

1 Bir aded gayet iyi 35 beygirlik Gazojen, bir aded 20 beyt!irlik yeni ı 

1 
mazot rnotörlerile iki cift tas bankolarile değiı:men teşkilatı tebdili 
dolayısile ucuz fiatlarla sat1lıktır. Taliplerin: Istanbul, Yemiş Değir- ı 
nıı>n c::ok"l{ ~Q n11m~rada Yahya, Şükrü A l<>mı'l~rh,. w• c::Priki ffr-

masına müracaatleri. 

smda kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 cii maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplannı iha
le saatinden en az bir saat evveline kadar komisyona vermeleri (6107) 

(248) 

* * 422,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. !halesi 22-8-939 
Salı günü saat 16 da Niğdede tüm satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 53,805 lira, ilk teminatı 4035 liradır. İsteklilerin bel
li gün ve saatten bir saat evvelinQ kadar ilk teminat ve teklif mektup-
larını Niğdede Komisyona vermeleri. " 5970, 

T eslim yeri Miktarı 

ton 
* * Tutarı 

lira 
İlk teminat 

lira 
İhale saati 

Babaeski 1040 9360 710 15 
Pınarhisar 770 5775 433 16 

Vizedeki tümen birliklerinin yukarda yazılı odununa talip çıkmadı
ğından tekrar 4 - 9 - 939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi Vizede tümen satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihalP.. saatin. 
den bir saat evvel Vizede komisyona vermeleri. "266., "2676,, 

* * 523,000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt-
mesi 30 - 8 - 939 çarşamba günü saat 10 da Diyarbakır levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 18.319 lira ilk 
teminatı 1373 lira 92 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görüle
bilir. Taliplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını kanunun 32 nci maddesine uygun olarak 
Diyarbakırda komisyona teslim etmeleri. "6277 .• 

Cinsi Miktarı 

kilo 

Un 540,000 

Bulgur 72,000 
Kuru fasulye 36.000 
Pirinç 9,600 

* * Muhammen ilk 
fi atı teminat 

Kn. Sa. Lira Ku. 

----
13 50 5467 50 

8 50 459 
15 405 
24 50 176 40 

İhale İhale t arihi ve 
şekli saati 

Kapalı 4-9-939 15 
zarf 

•• ., 
15.30 

" 
,, 16 

Acık 
., 16,30 ~ 

eksiltme 
Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın ihale tarih 

ve saatleri yukarda gösterilmiştir. Şartnameler garnizon levazım mü. 
dürlüğünde her gün görülebilir. Kapalı zarf münakasasına .girecekler 
mühürlü teklif mektuplarını 2490 sayılı kanundaki vesaikle bEiraber 
ihale saatinden bir saat evvel Dörtyolda askeri satınalma komisyonuna 
vermeler i. "262., "6280,. 

1 
ler ıınarhman. Fakirlere oıırıım1_ 

' T'~l: 4:i92' , 

Hükumet Konağı İnşaatı 
G. Antep Vilôyeti Pazarcık Kazası MalmüdürlüğünC:len: 

Pazarcık kazasında yapılacak 23743 lira 42 kuruş keşü bedelli hüktl. 
met konağı inşaatı kapalı zarf usulile ve on bin lirası bu yıl bakiyesi 
940 mali yılında ödenmek şartile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Dosyasındaki evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname 
B - Multavele projesi 
C - 1 inci kısım keşifnamesi 
D - 2 inci kısım keşifnamesi. 

2 - Dosya G. Antep Nafia Müdürlüğünden ve Pazal'Cık malmüdür· 
lüğünden görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 1780 liradır: 
4 - İstekliJerin ihale gününden asgari sekiz gün evvel G. Antep ·Vi

layetine yaptığı işler, bonservislerile müracaat ederek vesika veren ko
misyondan alacağı ehliyet vesikasile 939 yılı Ticaret Odası vesikası ib

. raz etmesi. 

5 - Eksiltme 8 - 9 - 939 gününe müsadif cuma _günü saat 16 da Pa
zarcık malmüdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapıla. 
caktır. 

6 -=- İstekliledn 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlıyacakları 
mektuplarını saat 15 e kadar komisyon riyasetine vermis olmaları. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. 

KANZ.UK 
Q 

.'KUVVET şu R u ·e U ·' .~ . 
I ~ • ~ • ~; ·-~ - ~·, . ·~ ~~ · .... ·:/. 

· .V 1TAL1 ;·N ', {'·.:.-,.;: .': 
l . . . . . ' , " 

K&nsızlık, Dermansızlık, lştahsizhk . gibi · vak'a-
' . ·- . . 

larda kulla.nılan en tesirli şuruptur. ' ÇO:cuk,arrn 
çabuk büyümelerini . temin eder. · · _, · 
V 1TAL1 N şurubu her eczanede· bulunür.~; 

. . . 

INGILiz KANZUK ECZANESi - Beyoğlu , l~t~n.bul 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden : 
Kayıt 25 ağustosta başlar 23 eylülde biter ve yalnız pazartesi per. 

şembe günleri mesai saatlerinde yapılır. 
Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul. 

da yüksek Öğretmen okulu direktörlükleridir. Müracaat bir istida ile ve 
bu istidaya bağlı aşağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları nüfus cüzdanı asılları 

2 - 8 tane 4, 5 x 6 boyunda fotoğraf 
3 - Aşı kağıdı. 

İmtihanlar 25 • 9 - 939 pazartesi ®nü saat 8,30 da başlar tafsilat 
müracaat yerlerinden alınabilir. (3672) (6117) 

Maltepe Belediye Riyasetinden: 
21 - 8 - 939 Pazartesi günü saat 15 de Maltepe Belediyesi Daimi Encü. 

men odasında proje ve keşfi mucibince yaptırılacak mezbaha binasının 
işç:ilikleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

İ5teklilerin en az "3000,, liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idn
relerinden almış oldukları vesikalarile 21-8-939 pazartesi günü saat 15 
do? Maltepe Belediyesinde müteşekkil Daimi Encümene müracaatları 

ilan olunur. "6312 .. 

Devlet Limanları işletme Umum Mlidürliağünden : 
İşletmemi1 ihtiyacı için otuz üç kalem muhtelif defter ve matbu ev

rak kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(6300> lira ve muvakkat teminatı C472) lira C50) kuru:" olan bu evrakı 
matbuanın ihalesi 25 . 8 - 939 tarihine rastlayan cuma günü saat on bes
te Galata rıhtımında kain liman merkez binasının birinci katındaki mu • 
bayaa komisyonunda yapılacaktr 

İstekli1erin evrakı matbua nümuneleriyle şartnameyi her gün le
vazım kaleminde görebilecekleri gibi ihale günü azami saat on dörde ka
dar teklü mektuplarını sözü geçen komisyon reisliğine tevdi etmeleri 
lazımdır. (6082) 
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1 - M._,lfJrJe aUWar muhfıtBf ihttAslar için ,eksek tahstlde bu-
lumnek ...._ ...W ... ,...._ mGAbah De 12 talebe l!ldlecat&. 

2 - latekınerin ~ IUt)an hab olman Jlzmvlır: 
• - Tidl elmak 
b - IWeaJeıde 'fW1ll aha ~ talil'btlecek kablUJett,e Ye eth. 

bati ...... ~__... ...... ,,apWıcaktır.• 
c - U•JraJ ille vqa kolleJ mezmıu olup, G1pD1uk ftllka11m amııt 

bulnnmU 
d - Yap 18 den aP&ı,,. 21 den yakan olmam~ 

a - Mlghpb ta 4tılllerdea yapWıcüı1r: 
a-Nuarlı..p 

b-Ceblr 

-Tatil 

• 
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