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5 KURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

,Ç OCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en ltUvveW yar. 
dımcısı. çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu ııe

ven her babanın yavnısurıa verebileceği en güzel hediye. 
dir. Müessesemiz taratından nesredilml:ltir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 

Alman-Sovyet Paktı Tahakkuk Etti 
lngiliz Parlamentosu Toplanıyor, Kabineye 
Geniş ve Fevkalade Salahiyetler Veriliyor 
lngiltere, Le/ıistana Verdiği Taalılıütleri ı- Ordumuz Dinleniyor 

Katiyetle Ve Tamamile ifa Edecektir lkinciHavaHücumu 

A lman - Sovyet anla, matnnda 
mühim rol oynadığı söylenen 

T ürkiYe Sefiri Papen 

1 
Ruslar, Almanlarla Ademi Tecavüz 
Misakı Yapmayı, Demokrasilerle 
Anlaşmalarına MCini Görmüyorlar 

V • . H ' IA :--.... azıyetm u asası 

i 
······ı 

f 

1 - Almanya ile Sovyet Rusya arasında bir ademi tecavüz f 
paktının im:uuı kararlaşhrılmışhr. 

2 - lngiliz - Fransız. Ru• cukeri konUfmalannın devam 
edip etmiyeceği henüz kestirilemiyor. Fakat devamı 
i.,'ıtimalinden bahaediliyor. 

3 - 'Almanyada askeri hazırlık en genif ölçüyü bulmuftur. 
Lehi.atan da mukabil tedbirler almııtır. Vaziyet tam 
manasile vahimdir. 
• ., . ..... t..:;L.;-.-a: c .. "\•.!"'""' ~·'• .. diiii Ja.ahhiitleri ifa 
edecegını . bır Rere daha u an ettı ve lngiltere Yarıamen-
tosundan Jiktatöryal salahiyetler iatemeğe karar verdi. 

Fevkalade saliihiyetler layiha.. bir günde meclisten 
çıkarılacaktır. 

5 - lngiltere bütün ~keri kuvvetlerini her Uihza emre mii

heyya bir hale getirmiftir. 
....................................................... 

Moskovada Stalin ile görüsecek 
olan Alman Hariciye N~zırı 

Fon Ribbentrop 

Alman Haricige Nazırı Tagyare Alman_qa ve Lehistan Karşılıklı 
ile Bugün Moskovaga Gidi_qor Askeri Tahşidat Yapıyorlar 

Londra, 22 (Hususi) - Sovyet Birliği ile Almanya ara
sında yapılacak ademi tecavüz paktı müzakerelerinin üzerin
de Hariciye Nazırı Von Ribbentrop Hariciye erkanı ile bir
Iilcte Salzburgdan şarki Prusyadaki Königsberg'e hareket 
etmi~tir. Alınan Hariciye Nazırı yarın tayyare ile hareket e
derek öğleye ~oğru Moskovaya varacaktır. Von Ribbentrop' 
un yarın Stalın tarafından kabul edileceği ve müzakerelerin1 

birkaç gün içinde ikmal edileceği haber verilmektedir. ~ · 

* Tas ajansı ise Moskovadan şu .ma. / 
lU.matı veriyor : 

Sovyet • Alman ticaret ve kredi 
ınukavelenamesinin imzasından sorı. 

r a, Almanya ile Sovyetler Birliği a. 
tasındaki siyasi münasebetler in i
yileştirilmesi meselesi ortaya çık. 
huştır. Bu hususta Almanya ve Sov. 
Yetler birliği hükumetleri arasında 

\>ukuagelen fikir teatisi, her iki ta. 
rafta da aralarındaki siyasi münase. 
betlerdeki gerginliği azaltmak, bir 
h arp tecellisini ortadan kaldırmak ve 
b ir ademi tecavüz paktı akdeylemek 

arzusunun mevcudiyetini tesbit ey. 
lenüştir. Bununla alakadar olarak, bu 
işı:: müteallik görüşmelerde bul•ın
hlak üzere Almanya Hariciye Nazırı 
Von Ribbentrop bir kaç güne kadar 
l\Ioskovayı z.i&'aret edecektir. 

Hudise bütün dünya siyasi maha. 
f ilini ve matbuatını meşgul eden en 

•trıi.ıhim hadisedir ve hadise Berlin ve 
.Moskova da dahil olm~k üzere her 
YPrde hayretle karşılanmıştır. Bu 
fevkalade sürpriz karşısında şaşır. 
?Xuyan bir kimse kalmam1~tır. 

Askeri Görüşmf ler 
3 

hk düşünülen meselelerden bıri 
Moskovada İngiliz, Fransız ve Rur 
)'a arasında yapılan askeri müzake
relerin neticesi olmuştur. / .. · · ... 

(Sonu Sa: 6, Sif:. •l ) 

•ı. 

lngilterede 
Müdafaa 

Faaliyete 

Denemesi Yapıhyor 
1 Edirne, 22 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) - Bü-

yük Trakya manevralarına iştirak eden kıtalarımız dün istira
hat etmişlerdir. Bugün de istirahat günüdür. 

Er ve subaylarımızın çoğu Edirneye gelmiştir. Sokaklar 
bilhassa geceleri geçilmiyecek derecede kalabalıktır. 
Yarın Genel Kurmay Başkanı Ma.. ı-~- 1 

reşal Fevzi Çakmak ile manevralar 116 ı • 
harekat müdürü Birinci ordu müfet- LVl areşa ın 
tişi Orgeneral Fahrettin Altay, ma- M. .11.A ş 

1 
./ ı 

nevraların umumi kritiğini yapacak- l l e J e 
!ardır. Cu'"'Ila günü de sabahleyin E- c 
dirne ve akşam üstü de Kırklarelin. ı evaplarl 
de büyük resmigeçitler yapılacaktır. 
Ayni gün Edirne Ziraat nı~ktebi bah. 
çesinde, Orgeneral Fahrettin Altay 
tarafından ecnebi ataşemiliterler ve j 
matbuat mümessilleri şerefine büyük ! 
bir ziyafet verilecektir. 

Dün alınan çok parlak neticeden 
<:nnrsı hıır.~cfa ha lkırı yur. ~ tın müdafa
asına olun emniyet ve ordümuza e:lan 
bağlılık ve sevgisi bir kat daha art
mıştır. İşine gücüne her zamandan 
fazla sarılmış bulunan Trakya sehir 

:ı: 1 

kasaba ve köyleri halkı boş saatlerini 
bir neşe ve eğlence içinde geçirmek
tedir 

ikinci hava hücumu denemesi 
İstanbulun hava hücumlarına karşı 

pasif müdafaası için yapıl:.ıc3k ikinci 
hava taarruzu denemesin!n en kuv. 
vetli bir ihtimalle bugün ve yahut 
ta yarın ve yine gündüz y :ıpılması 
beklenmektedir. I ' 

Büyük Trakya manevraları bitmiş ı 
olmakla beraber İstanbul vilayeti i
çin mefruz harp hali henüz bitme
miştir. Mefruz harp halinin baslan- ' 
gıcı olduğu gibi nihayeti de bir 

4 

res
mi tebliğ ile ilan edilecektir. Bur.a 

(Sonu Sa: Q, Sü: 3) 

Büyük Trakya manevralarını 
takip buyurduktan sonra, evvel
k i gece şehrimizi teşrif hu;\'U· 
ra n Reisicümhur Milli Sef is. 
met İnönü dü n, Floryad;ki de
n iz köşkünde istirahat ctmis-
lcrdir. "' 

lteisicümhur İsmet İnönü'ne 
Genel Kurmay Başkanı l\lare. 
şal Fevzi Çakmak tarafından 
aşağıdaki telgraf gönderilmiş
tir : 

I
Sayın Türkiye Reisicümhuru 

Milli Şef ismet lnönii 
Trakya nıane·n·aJarı dolayısi

le yüksek iltifatınıza rnnzhar o. 
lan ordunun, miIJet ve hüku
metimizin itimadını bir kat da
ha takviye azminde bulunduğu. 
nu sarsılmaz bir imanla arze
derken yüce varlığınıza en de
rin saygılarımı sunmakla bii. 
yiik iftihar duyarım. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mare1al 

F ev:ıi Çakmak 

• 
Bir ihracatçılar 
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PENC REMDEN 

Bir S a kArın 
Ölümü 

Yazan : M. Tur han TAN 

T ürki~ ede resmin nefis bir so
nat oldubrıınu ilk nnlıyanlar

dan \'e Türklerden de kı3 metli rcs-
amlar çıkabilecegini A\rupa sanat 

alemine nnn affakı~ etle anlatanlar
dan biri 11 li1 Pa adır. Bu znt 1856 
da dogdu, 1868 de miihendi haneye 
girdi, dört l ıl onra ıniilazimlikle o
radan çıktı 'c snnatktir l aratıldı ı 
için, bir l olunu bularak (187S) de 
re im tah ili için Purise gitti. 

Orada altı ) ıl kaldı, fakat çalıştı, 
güzel anatlcr mektebinde hocaları 
olan meshur re amlardan Ger&m 
ile Courtoi 'nın dikkatini celehede. 
rek, seçi.in talebe arasında l er aldı 
'e bu mU\ affokı~ etini nefis tablolar 
'ücude getirmek urcth le genislete
rck. mektep dısındn da i mini tanıt
tı. Bu genç 'e pek değerli Ttirkiiıı 
muhtelif ergilerde te hir ettiği tab
lolar, daima takdir görmüş, kendisi
ne madnh al ar \ c takdirnameler ' e
rilmistir. 

Re am Halil, 1884 de Pari ten 

: ......................... . 
j Gazi Köprüsü 
J 29 T eşrinievvelde 

: Açdacak 
ı : 
ı Gazi kôprii iinün orta kısmı-I 
$ na ait in ant tamamı3 le ikmal, 
t rran adan celbedilen n ~,aç pnr-

1 
keler de tcfris edilmi tir. Şim
di köprumin iki basındaki he. ı 
ton kı unlar ~ apılmaktadır. İn. 

t şant 25 tesrinie\•\•cle kadar be- f 
ı heınehal ikmal edilerek, köp- ı 

t rti Beledi) e) e teslim olunacak- ı i tır. Köprii Cünıhuri:r·t hayra. 
: mındn nakil \'asıtalnrın.t \'e • i ~ olculara açılacaktır. t 

............................ : 

Üsküdar 
Tramvayı 

Dahiliye Vekili, Hattm ) urda dondu 'c gerçekten \ elfıt bir 
ustat oldugunu j pat ederek, ortayn 

birbirinden ciizcl e erler ko)dıı . Belediyeye Geçmesi İçin 
Memleketimizde otuz, knk ) ıl için. 
de nçı1an her resim sergisinde onun Dün Tetkikat yaptı 
kı) metli bir knç e eri vnl'drr ve se-
) irciler bu sanat bediaları öniiıu1c tiskudor - Kadıköy tramvaylarının 
daima hn)rnnlık gii terıni<;lercHr. da belediyeye devri etrafında Dahi-

Askeri Ehliyetname 
Usulü Kaldırıldı 

Bundan Sonra Askerlik Muamelelerinde Mekteplerden Alman Diplomalar 

Muteber Olacak, Eksik Müddetler Kamplarda Tamamlanacak 
l\lnarif Vekaleti a keri ehli)ctnameler için alnkn

dar ıncl.teplere bir tamim göndermişti r. llu tnmi

me gi;re, li e \'e orta mek teplerden nıezun olanla

rın n kcrlik muameleleri doğrudan doğruya e lle

rindeki diplomalarına güre takip cdilcceğiııdcn, 

buııda:ı böyle kimse~ e askeri ehliyetname veıilmi

yecektir. Yalnız sıhhi mazeretleri dola)ı ile her 

hangi bir 'eya bir kaç ders senesi kampına girme

miş clnıılnra, diploma ) erine birer 'esika 'erile

cek bunlar nok an kamplarını ikmal ettikten son. 

rn, mektep miidiırhiklerine yapılacak işar üzerine 

diplorr alarını alnhileccklerdir. 

A - Lise \ e muadili mek tepleri bitirenler, o lll 
Üniversite \ e Yüksek lUekteplere girdikleri takdir· 
de, nok an kamplarını sıhhi mazeretleri zail oldu
ğu 7.aınan talim taburlarında tamamlıyacaklardır. 

B - Üniversite \'eya Yiiksek Mekteplere girmi
yenler de sıhhi mazeretler i geçtikten sonra, mezun 

Anayurda 15400 

oldukları \ eya bulundukları mıntakalardaki hse 
miidtirlüklerine müracaatla, o lisenin ilk çıka<"ağı 
l.ampta tamamlıyacaklardır. Arzu edenler kamp 
ıniiddcti ni beklemeyip, ~ a talim taburlarında ' e) a 
garnizon lrnmandanlıklarının münasip göreceği kı
talardn ikmal edebileceklerdir • 

(' - Uııi\'ersite veya Yliksek l\lektepleri bitiren

ler, noksan knmJ>larını sıhhi mazeretleri zail oldu

ğu ?.aman eski talimatnameye göre tanıuınlıyacak
lnrdır. 

Bu müddetler zarfında a kere çaj:;'J'ılacak olanla

rın lrnmp için mliracaatları kabul edilmiyecektir. 

1935 senesinden evvel hak kazanmıs ve fakat 
her hangi bir sebeple ehliyctnnınc al:maınış olan 
tnlcbclcrc askeri ehliyetname \•crilecektir. Hariç· 
ten li~ ' e orta mektep bitirme imtihanlarına gi .. 
ren lere askerlik dersinden nazari ve ameli olarak 
ders ve talim gördiiklcrinc dair ibraz edecekleri ve. 
saik üzerine diploma 'erileccktir. 

1916 da 'Sana) ii •efi e,, mekte· Jiyc Vekiıletincc tetkikler yapılmak. 
bi miizclerdcn n)rıldığı ve 'Güzel tadır. Şehrimizde bulunan Vekalet Göçmen Getirilecek 
Sanatlar Akademisi,, halinde ~·eni mnhaUi darcler umum mudüru Rük-
bir te ckkul olarak ten ik edildiği nettın, dun oğledcn evvel bu mak- Bu yıl Romanyadan Kostence yolu 
sll'nda Halil Pa a dn miidlir ta)in c- satla belediyeye giderek belediye re- ile 3400 ve Bulgaristandan Varna 
dil mi .ti. is muavini Lutfi Ak oyla birlikte yolu ile 12 bin goçmen gelecek1ir. 

Beynelmilel 
Arkeoloii 
Kongresi 

istimlak Komisyonu 

Dün işe Başladı 
Şehir meclisi azasından Refik Ah. 

met Sevengil, Suphi Artcl, Mehmet 
Ali Gokçen ve İhsan Namığm riya
setinde teşekkül eden yeni takdiri 
kıymet komısyonları, belediye istim
litk müdürü İsmail Hakkının da iş
tirakile dün vali ve belerliye reısı 

Lutfi Kırdarın riyasetinde bir top
lantı ynpmışlardır. 

lhti) arlık her r ni gibi, nihayet Üskudar tramvay idare ınin bugün. Bunlar beraberlerinde hayvan, zira
bu aziz ii tndın ela lın) atında belir- ku vaziyeti hakkında tetkiklerde bu- at ve sanat aletleri ve zirai eşyalnn 
di, e ki i gibi çnh amaz oldu \'C ken- lunmuştur Bu tetkikler sırasında i- olduğu halde yurdo getirHecektir. 
disinin e 1 ... i u ule göre tckaiide !.ev- darenin bugunku vaziyetine göre oy- 15 cylfılden sonra Köstenceden ge. 
kedilme i icap etti. o usul, esefle lık varidatı, alacakları, verecekleri, lecek olanlar Kavakta yalnız dezen
söylemek liizım, miitekaitleri yalnız memurin ve müstahdemin kadroları feksiyon, aşı tatbikatı gibi sıhhi mu. 
i ten değil, refoha yakın bulunmak mal halinde mevzu sermayesi tesbit ameleleri yapıldıktan sonra vapura 
i mkunından da uzakfostırıyordu. edilerek not halinde Dnhiliye Vekili. bindirilerek doğruca Marmara Ereğ
Halil Pn n dn - mal , e mülk sahi. ne verilmiştir. Bu notJ::ırı alon Vekil lisine yollanacaktır. 
b 

.......,,,___~""1'-- ·-'-t. •- "'--" A• 1 r,,_--'.,..J --'~- ·- .:ı..-....~ 
i ôlmıYan her .ski ~ t~t g"t· r eisi Lf.ıtfi Kırdarln beraber t sküda- Tudaya gideceklerdir. arnaya lJK 

bi _ ıztırnp1ı bir ômrc nınhktiın · · N 27 31 ra giderek idarenin mcr ·ezinde, e- seferını yapan ozım vapuru • . 
olmu demekti. O şerefli \C uzun \indeki notlara göre tetkiklerde bu- ağustos tar'hlerinde .a~d t ede~k:~r. 
sanat ha) atının bu muhterem ii ta-

1 
~ t ı Geçen sene olduğu gıbı bu yıl da goç-

da temin ettPi kazanç. a~ı ız htb- unmuş ur. men sevkiyatı 4 ay sürecektir. 
lolann hnynJiJe mulıteli{ er ilerden 
ahnnus madahalnnn 'e takdirna
melerin kollek i) onundan ibareUi. 

Bu vnzil ette ona, lısırlı Prens 

Kınah ve Bur9aza 
Elektrik Verilecek 

Elektrik idaresi, Büyüknda ve Hey 

bcliye olduğu gibi Kınalı ve Burgaz 

adasına da elektrik cereyanı vermek 

için tetkikler yaptırmaktadır. Bu ıki 
adaya Heybelideki muh~vvile mer

kezinden cereyan verilecektir. 

Sultan Köyünde 
Bir Yaralama 

Üniversite için Yeni 
Bir Bina Kiralandı 

Üniversite rektorluğü Romanolcji 
ve arkeoloji enstitülerini tevsi et
miyc karar vermiş bu iki enstitü i
çin Şchzadebaşındn Gençtürk cadde

--o--

Gelecek Ay Dolma 

Bahçede Toplanacak 
18 inci Beynelmilel Arh>o

Joji \ 'C P rehistorik arkeoloj i 
kongre i 18 .E3 liılde sclıriınizdc 
toplanacaktır. 

sına ong rc
ye i tirnk etmek iizcrc mu hte
lif memleketlerden "chTimize 
bir çok arkeologlar gelecektir. 
K ongre biiro u, hu hu ustaki 

1 
h azırlıklarını ikmal etmek üze
redir. 

Liman Amelesi 

işlerini Bırakıyor 

Toplantıda, komisyonların bir ey
lCılden itibaren faaliyet~ gecip, bele
diye istimlfık .müdürlüğünce hazırla
ıyme 

rilmiştir. 

ak ır e m erme arar ve-

Hazırlanan listelere göre, kcımis
vonlar ilk önce Em"nbnü ile Koska
da istimltık işlerine baslıyacaklardır. 
Eminönünde istimlak edilmek üzere 
700, Koska ile Beyazıt nrasında is
timlak edilmek uzerc 200 bina tes-
bit edilmiştir. 

Belediye Koska ile Beyazıt ara -
sında istimlfık edilecek bin9lar için 
simdilik 100 bin lira tefrik etmiştir. 
Bu istimliıkler sırasında Beyazıt İn
kıH'ıp miizcsinin alt tarafına tesadüf 
eden binalar da ist:mlak edilecektir. 

Ylldırımdan Bir Orman 

Yangını Çıktı 

Abbas Halim Paşa el uzattı, kendisi. 
ni - bas iizre ~eri olan mulıterem 
bir misafir olarak - Mısıra götiir
du, cnclcrce l anında bulundurdu. 
Onun 'atandnn ayrılması, sanat ft
lemimtz için, elemli bir lıüclise ol
mak lllumdı. Kimseler alfıkn gö tcr
medi. Fakat geri dönii.ü, )İne o fi
lemi sc\ indirecek me ul bir hndise 
olduğu için, gidi inde c irgenen ala
kanın hu efcr olsun gö terilme i 
lazun gelirdi. Ne ya'Zık J ... i, l ine al
dıran görülmedi. O kadar ki, Len de, 
bii) ük anntkurın l\lısırdan ne za
man geri geldiğini dul mus cle~iliın. 

Sıvas (TAN) - Şar kıslanın Sul

tan koyunde bir yaralama vakası 

olmuştur. 

sinde bir b'na tutmuştur. Bu iki ens- Limanda çalışmakta olnn tahmil 
titüden boş kalacak odalar da, ders- ve tahliye amelesinin bir çoğu işle. 
hane ve seminer ittihaz edilmek ü- rini bırakmıya ve başka işler yap
zere edebiyat fakültesine bırakıl~ış- mıya başlamışlardır. Bu amelenin iş
tır. Şimdiye kndar edebiyat fakiilte- ten çekilmeleri limanda b'r işçi buh
sinde tedrisat yapılan yabancı d ' l er ram tevht etmiştir. Dort yiız elli a
mektebi ile yabancı dill"ri kursları melcden yalnız yüz elli amele çalış
da şimdilik, enstitulcr için tutulan maktadır. Amelenin işten çekilmele- Dün sabah Sarıyer kazasına bağlı 
binalara taı;ınacnklardır. \ rinin sebebi bu gıbilerin kazanç ka- Akalan ve Kalfa köyleri arasındaki 

nunu mucibince yüzde 20 nisb0 tindc oımanlarda yangın çıkmış, bir kısım 
vergiye tabi tutulmalarıdır. Mesele· orman yandıktan sonra söndürülmüş 
Münakalfıt Vekfüetinc biltliriltniştir. tur. Yangının buyük bir ağaca yıl-Kadeş Yarın Geliyor . 

23 - 8 - 93!) 

ı ... ························: 
! Ebedi Şefin 1 
• • 
ı Annesinin J 
: lzmirdeki Kabri J : . t İzmir, 22 (A.A.) - Atntiir. i 
f kiin \•alidelerinin Soğnl ... l.u) u- ı 

i
t daki mezarları etrafında vücu- : 

• de gefüôlcn pnrk tnınamlnn- 1 
.., mak iizeredir. l\Iezarm ıizeriııc 

• konulan on tonluk granitin üs. • 

f tiine emaye harflerle knhartına 1 
ı o!arak şu ) azı ) azılmıştır: "E-

t bedi Şef Atatiirk'ün annesi Ba-

: yan Zübeyde burada yatıyor.,, i : ........................... . 

Bira 
Satışları 

Perakende Satışlar.da 

Halkm Aldatılmaması 

için Tedbir Afmıyor 
Belediye, bira fiyatlarında yapılan 

tenzilatı müstehlike duyurmak için 
gazino ve birahanelerde kontrollere 
devam etmektedir. Bu kontroller sı. 
rasında inhisar idaresinin ihtiyaç nts .. 
betinde piyasaya bira çıkardığı, fa .. 
kat bayilerin az bir kar bırakılma
sından dolayı, ihtiyaç kadar bira al
madıkları ve bu yüzden bazı semt
lerde biraya fazla ihtiyaç hissedildi. 
ği anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu tetkikler sırasında bira 

satışının halkın nleyhine olmak üze
re ihtikfıra da müsait olduğu, usulü 

dairesinde doldurulan dubleler yarım 

litreye yakın t.i .. a istiap ettiği halde 
unun yarı ın an az bıra aıaıgı ve 

bardağın koptllde doldurulduğu da 
müşahade edilmıştir. Belediye bunun 
önune geçmek için ikı tedbir düşün
mektedir. Ya bira satısını tamamile 
şişe ile yaptırmağı temin etmek, ya
hut kopuksuz bira ile dolması ltızım 
işaretli ve tek ölçüde duble ve yahut 
balon tnbir edilen bardaklar yaptır. 
mak, perakende bira tevziatını bu
nunla temin etmek. Belediye bunun 
için inhisarlar idaresilc ve P.ısabahçe 
şişe fabrikasile de temas edecektir. 

----o----
Bir Köyde 58 

Ev Yand~ 

Onun öliimiinii de gazeteler, Gii
zel Sanatlar Akademisinin \ erdiği 

bir Han iizerine yazdılar. Ne h al 
tercüme ini ka) ıt, ne de kıymetine 

işaret eden bir bent lok. in,,an bu 
hale, bu ka) ıt ızlığa bakıyor d a, sa
natkarlığın l urdum uzda suç s~· .. 1. 
dığına inanacağı geliyor. 

Ali Çelik, ökfulcrini Mehmet oğ
lu lbrahiınin tarlası kcnaunda otla
tırken lbrahim buna mani olmak 

' istemiş, okuzlerden birinin ayağını 
kırmıştır. Ali: "Ne hakkın var, böy
le yapmağa? Bizim sana zararımız 
yok,, deyince, t ... bancayla Aliyi sağ 

Almanyadan hareket eden Kııdeş 
vapuru yarın limanımıza gelecektir. 
Diğer Savas ve Eğemen adlı vapur
ların montajları bitmedigindcn bir 
ay sonra hazırlanmış olacakları ha

ber alınmıştır. 

Y ıldırımdan Öldü dırım düşmesinden ileri geldiği an-
Murath (TAN) - Çorludan bir laşılmıştır. Ayrıca Karacaköyii civa

saat uzaktaki Knratepetaş ormanla- rına düşen bir yıldırım da jandarma 
rındn çalışan İbraim, yıldırım isabe- ı karakolunun telefon santralını vak-

tile derhal ölmüstür. rr.ıştır. 

Balıkesir, (TAN) - Dursunbeyli .. 
nin Osmaniye köyünde yangın çık
mış, 441 nüfustan ibaret olan bütün 
halkın çalışmalarına rağmen dört 
saat sürmüş, mevcut 68 evden 58 i 
tamamen yanmıştır. Aynca 56 zahi .. 
re anhan ve 57 samanlık da kül ol. 

muştur. 

Vali Recai Güreli, Sıhhat müdürü 
Saffet ve jandarma kt~andanı Hu,. 
liısi ile köye giderek ilk yardım ted .. 
birlerini ittihaz etmiştir. Şehrimiz 
Kızılay şubesi, şimdlik 200 lira gön,. 
dermiştlr. 60 çadır ve giyecek levazı 
mı getirtmek teşebbüsünde de bulun Yazık, gerçekten ynzık! .• 

Av Esnasında Bir 
Adam Öldürüldü 

Soğut (TAN) - Burada avcuar 
bayram1 yap1lm1ş, ıyi bir ~iın geçi
rilmiş e de, donuitc mi.ıcssif b~r kn 
za olmu tur. Bozöyuk avcılarmdan 
Haf1z, Sb utlu 19 yaşında AhMcdi 
kazaen 'urmuı;tur. Ahmet hemen 
olmuştur. 

Belediye Koopera tifinden 
Bir ist ifa 

Belediye kooperatifi idare merlisi 
riya etinde bulunan belediye reis mu 
avını Rifnt Yenal, kooperatifin bazı 
fuzuli ışlere giri me inden dolayı bu 
vnzifcden istifa etmiştir. 

Siverekte Bir Yaralama 
Siverek (TAN) - ÇaylarbaŞl na

hiyesine bağlı Tcllakin koyunden Be
kir, çoktanberi bir harman mesele
sınden arası açık oldugu Bucak na
hıycsinin K t ne koyund"'n Mustafa 
tarafından tabanca ile ağır surette 
rarnlanmı ır. Mustafa kaçmıstır. 

oğsund n agırca yaralamıştır. 

SUAL .~ SORUNUZ, CEVAP VERELiM CEVAP 
S. - Şura) ı Dc'I: let reisi kim. zamana kadar pul yerine soğuk 

dir, Şlıra) ı De\let kanunu nerede damga kullanılırdı. 

bulunabilir? * 
c. - Şurayı Devlet reisi Bay s. - F atih Mehmet i tanlnıht. 

lsmail Hakkıdır. Şurayı Devıet ne zaman aldı ? 
kanunu Ankara caddesindeki ki- C. - Fatih Mehmet lstanbula 
tapçılarda bulunur. 1453 sencsı mayısının yirmi do· * kuzuncu gunu girdi. 

S. - Karacnh i ar k alesi hak- ,,._ 
kında m üstakil bir eser neşredil- S. - Orta mektep nıe:7.tlnn o-
miş m idir? Edilmediyse, hangi lup ta, halen ücretle çalı an bir 
ka) naklara m iiracaat edcbiliı im? kimse yeni bareme göre kaç lira 

c. _ Müstakil bir eser neşre- iicret Hya maaş alır? 
dilmemiştir. Şarl Teksiye'nin "Kü- C. - Yeni barem kanununun 
çuk Asya,, adlı eserinin tercüme- 13 üncu muvakkat maddesine gô
slne ve Evliya Çelebi seyahatna- re, bu kanunun neşrinden evvel 
mesinin ikinci cildine müracaat ücretle istihdam edilmiş olanların 
etmek mümkündür. bu kanunun neşrinden sonra, üc-* retli veya maaşlı bir vazifeye ta-

s. _ t ik posta pulu nerede vP. yinlerinde, girebilecekleri derece-
ne \•akit kullanıldı? ler, bu kanunun hükiimlerinc ve 

c. _ llk posta pulu H340 sQne- tahsil vaziyetleriyle geçmiş biz.o 
sinde lngilterede kullanılmıştı. O mçt müddetlerine göre tayin edi-

ı..:::.:::..;:~=.::~--_:_.---------

lir. Şu kadar ki, bunların girebi
lecekleri derecenin ücreti son al
dıklan ücret miktarından fazla 
olamıyacağı gibi, maaşlı memuri
yetlerde dahi bunun bir aşağı de
recesi esas tutulur. Bu maddeye 
gore, baremin 14 üncü derec~sin: 
tabi tutul'ursunuz. Fakat bugunku 
ücretiniz, daha yuksck derec~y.e 
tekabul edi;> orsa, maaşa geçtığı
niz zaman bu ücretin bir derece 
daha aşağısından maaş alırsınız 

* S. _ Milli b ir müessese vey~ 
bankada çalısan bir memur gayrı 
m Uslim bir kızla evlenebilir mi? 

C. _ Devlet memurları ancak 
ecnebi kadınlarla evlenemezler. 
Türk tebeası kadınlarla evlenebL 
l irler . Din kaydı yoktur. 

* S. :... Bankalar ve devlet mfies-

nıiş şeklini gazetelerde göreme
dim. Bu kanunlar k itap halinde 
çıktı mı ? 

C. - Daha çıkmadı. Fakat 8 
ve 11 temmuz tarihli res~i gaze
teyle neşredildi. Posta ücretini ve 
iki gazetenin bedeli olan beş ku
ruşluk bir posta pulunu Başvekalet 
neşriyat ve müdevvenat dait'esi 
müdiırluğunc bir mektupla gön. 
derirseniz, o iki gazeteyi size gon. 
derirler. 

* S. - Ti.irkiyede fnbril<alardn 
~ahşan ne kadar işçi vardtr? 

C. - İstatistiklere nazaran (As
keri fabrikalarda çalışanlar müs
tesna olmak i.ızere) teşviki sanayi 
kanunundan istifade eden mües
seselerde çalışmakta olan 70 bin, 
diger müesseselerde çalışmakta o

seselerf"'f>areminin katiyet kesbet. 

-----------------------· 
lan da 35 bin işçi vardır. 

muştur. : 

TA K V I M ve H AVA 

23 A9ustos 1939 
ÇARŞAMBA 

8 incl ay 
Arnbt: 1358 
Recep: 8 

Gün: 31 

GUnes: 5.17 - Öğle: 
İkindi: 16.03 - Ak am: 
Yatsı: 20.38 - im !ık:' 

Hızır: 110 
Rumt: 1355 
Ağustos: 10 

12.17 
19.00 

:?.2G 

- Hava Vaziyeti -
Ycşllk8y meteoroloji istasyonundan alı

nan malılm ta göre, yurttn havn Trakya, 
Marmara havza ı, orta Anadolu ve K ra
denlz kıyılnrınd buluUu ve mevµJ y lı, 
Doğu Anadolu ile cenup do~sunda nı;ık, 
diğer yerlerde bulutlu geçmiş, rüzgllrl r 
umumiyetle şlmnlden Trakya ve M rm ra 
havznsındn yer yer kuvvetlice, diğer yer
lerde orta kuvvette csml tir. 

Dün İstanbuldn hnva çok bulutlu ve ya
ğışlı gecmlş, rilzgtır lmalden sanly de 2-4 
metre hızla csml tir. S t 14 de h v taz
ylkı 1009.1 mılıbar lrl l. Sühunet en y ık k 
27.3 'l:e en dusuk 16.7 santıgrat ol r 
knydedllml5tlr. 
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~ ~JEifK 
İngilterenin 
Kararı 

Y"zan: Ömer Rıza DO'GRUL 

A lmanyada en geniş askeri ha
zırlıkların yapıldığını bilmi

ycn kalmadı. Son günlerde bu hazıı·
lıklar, hummalı bir mahiyet aldı. 
Lehistanın da mukabil tedbirler aldı
ğı haber ,·eriliyor ve bu tedbirlerin 
de her ihtimale karşı gelecek mahi
yette olduğu temin olunuyor. 

Küçük Devlet j 
Konferansı 

Toplanıyor 

INGILIZ MANEVRALARINDAN BiR iNTiBA: Amerika İle 
Japonya 
Arasında 

Girip Çıkmayı 
Bilmiyoruz! 

Yaza": B. FELEK 

Y ani alemi tenkit edecek şunun 
bunun kusurunu arıyacak yel'· 

de, kendimizin eksiklerini görüp, gi
dermiye çalışsak, daha miislıet iş 

yapmış o1acağız! 
İzmir panayırı açılırken, dört ki

şinin ezilmiş olduğu hakkındaki ha. 
her beni bu serzenişli satırları yaz
mıya sevketti. 

Son Siyasi Vaziyet 

Üzerinde Görüşülecek 

-0-

iktısadl Ambargoya Dair 

Haberler Asılsızmış 
Bir tecnüz vukuu takdirinde bu

nun ilk hedefi Lehistan olacağı için 
Lehistanın uyanık davranmasını ga
yet tabii görmek icap eder. 

Fakat son günlerde göze çupan 
bir takım tahavvüller karşısında İn
giltere ile Fransa tarafından Lehista
na verilen teminatın kıymetini kny
betmesi ihtimalinden bahsediliyordu. 

Brüksel, 22 (A. A.) - Alakadar 
mahfeller İsviçrenin Oslo grubu 
memleketlerinin Çarşamba sabahı 

Brükselde akdedecekleri konferansa 
davet edildiğini teyid etmektedir-

Vaşington. 22 (A. A.) - Japonya
ya gönderilecek mallara ~mb_argo 
konması ihtimalinin mevcudıyetı do
layısile J aponyada Amerikay a k:rşı 
bir düşmanlık hissi doğmuş oldugu.1 
na dair gelen haberler hakkında tef
sirlerde bulunan Summer Walles 

demiştir ki: 

Dikkat ediniz ne zaman bir resmi 
küşat olur, bir bil yük halk kütle~i 
harekete gelir, bir maç yapılır, bir 
stat boşalırsa, mutlaka az çok tehli
keli •şekilde, bir kaç vatandn:i ~ara
lanır \reya - Atatiirk'ün tahutunu 
ziyaret hadisesinde olduğu gibi -
beş, on kişi ölür. ler. 

Bilhassa dün Berlinden gelen ha
berler hep bu mahiyette idi. İngiltere 
kabinesi dünkü toplantısından sonra 
neşrettiği tebliğ ile bu noktayı aydın
latmış ve İngilterenin her şeye rağ
men taahhütlerini yerine getirmek 
azminde bulunduğunu göstermiştin. 

Hükumetin parlamentoyu davet 
ederek fevkalade salahiyetler almak 
istemesi de, İngilterede verilen kn
rarın katiyetini gösterir. İngliteTe 
hükumeti Mec1isten alacağı fevkaıtı
de salahiyetlere istinaden icabında 
parlamento ile de istişareye lti'ıum 

görmeden memleketi idare edecek 
ve bu suretle her ihtimale kal'Şl ha
zırlanmış, zerre kadar tereddüde düş
meden karar vermek imkanını elde 
etmiş olacaktır. 

Alakadar memleketler vuku bu
lan daveti kabul etmiş oldukları için 
konferansa İsviçreden mada Avrupa
nın şimdiki vaziyeti karşısında müş. 
terek bir siyaset takip etmek üzere 
birbirlerile istişare etmekte menfaat
leri olan yedi küçük şimal memleke
ti iştirak edecektir. Bunlar Norveç, 
İsveç, Danimarka, Hollanda, Finlan
diya, Lüksenburg ve Belçikadır. Bü. 
tün bu devletleri kendi hariciye Na
zırları temsil edecektir. 

Amerikanın sarahaten izah edil
miş olan hattı hareketinde bir değişik 
lik yoktur. 

Bir Japon nöbetçi neferinin bir 
Amerikalı kadına tecavüzü ile vuku. 
bulan son hadiseye dair gelen rapor
lar hakkında Walles Amerikalılara 
nezaketle muamele edilmesi için Ja. 
pon ordusu tarafrndan tedbirler a
lındığını ve talimat verildiğini söyle
miştir. Mumaileyh bunun üzerine A
merika Hariciye Nezaretince hadise. 
nin kapanmış addedildiğini ilave ey

lemiştir. 

Medeni alemde bundan daha ayıp, 

bundan daha çirkin bir şey olamaz. 
Maalesef çoğumuzda önündekin. 

den daha evvel çıkmak i~in, tcrbiye

ı-izcc bir tehalük vardır ki; kalaba. 

lık bir kütlenin dar bir yerden ak· 

ması halinde tehlikeli bir cereyan 

alır, önüne durulma·ı bir kuvvet o

lur. İşte o anlarda bu kuvvetin önii· 

ne düşmüş bulunanların hayatlarl 

ister istemez muhataraya düser. 

İngilterede hükUmete diktatöryal 
salahiyetler vermek ancak pek müs
tesna zamanlara mahsus bir haldir. 
Ve İngiliz parlamentosu kendi sah\
hlyetlerini ancak fevkalade ehf'm
miyeti haiz zamanlarda devretmeğe 
razı olahilil'. İngiltere hük\imeti ise 
bugünkii gerginlik ve buhran devre
sini bu mahiyette saymaktadır. İn-... 1.e-- -e'---.-. 1n "h.ii\,.,"';-.llı.a.4- fra ... 

nen la~ ihayı kabul etmekle hükume
tin içtihadına iştirak ettiğini gösfe· 
receği şüphe götürmez. İngiltere ta
rihinde nadiren '\'Uku bulan bu h~\-

Konferansa Belçika Başvekili 
erlot riyaset edecektir. 

Norveç tekzip ediyor 
Oslo, 22 (A. A.) - Oslo grubu dev

letlerinin bugünkü enternasyonal va 
ziyet karşısında bir uzlaşma teklifi 
ileri sürecekleri hakkındaki gazete 
mütalealan hakkında Norveç ajansı. 
na beyanatta bulunan Hariciye Na. 
zırı KQht. bu haberleri yalanlamış. 

tır. 

----<0,----

Yunanistan ihtiyat 
Subayları Çağırıyor 
Atina, 22 (A. A.) - Harbiye Neza

retinin bir tebliğine göre, ihtiyat su. 
ceJ 1!:13::>-ve llföt:> seneierl~ an·w15tı
tün sınıflara mensub ihtiyat subay 
ve küçük subayları bir talim devresi 
için çağrılmıştır. Bunlar, 26 ağustos
ta şubelere müracaat edeceklerdir. 

dise, vaziyetin ne kadar ciddi bir ma
hiyet aldığını ve İngilterenin vazi- Bu davetten, yalnız müracaat ta. 
yete, sinir buhranlarile değil, belki rihinde yabancı memleketlerde bulu_ 
azim üade eden tedbirlerle mukabele nanlar ile muvazzaf ordudan tekaü. 
ettiğini göstermeğe kafidir. de sevkedilmiş veyahut istifa etmiş 

Bu tedbirlerin öğrettiği bir şey ol;ınlar müstesnadır. 

Bir Yanardağ 
Faaliyete Başhyor 

Londrada yapılan bir yuruyu, esnasında balon barajlan uçu
rulmuş ve bu suretle bunların tayy_areler tarafından görülme-

mesi temin olunmuştur. 

Macar Hariciye Nazırı 
Son Seyahatleri 

U zerindeBeyanat Verdi 
• - ~ - - • .- - _ ._ I ' ~ A -

Çalışmak Beyhude Zahmet Olur, Diyor 
Budapeşte, 22 (A. A.) - H.ariciye ı mak, sulhun idamesi ve Macarista. 

Nazın Kont Csaky, Macar a3ansına nın hayati menfaatleri aleyhine ça
verdiği bir beyanatta ezcümle şunla- lışmaktır. Macaristan ile dostları ara_ 
rı söylemiştir: 

. sına soğukluk sokmaya ve Macaris. 
Almanyada ve Italyada bulundu-

ğum zaman yabancı matbuatta çı- tanı dostlarından ayırmaya çalışmak , 
kan yazılar ve ileri sürülen kombine- beyhude zahmetlerde bulunmaktır. 
zonlar, diğer memleketlerde mevcut Zira Macaristanın dostları biliyorlar 
sinirliliğin bir neticesidir. Halbuki ki kuvvetli ve müstakil bir Macaris. 
diğer taraftan Macaristanda, Alman- tan orta Avrupanin siyasi muvazene
yada ve İtalyada tam bir sükunet sinde elzem bir unsurdur. 

varsa, o da İngilterenin Lehistana 
'\•erdiği sözii her şeye rağmen tufaca
~ına kati bir kanaat uyandırmasıdır. 
Belki de bu kati kanaat Avrupa sul
bünü korumağa yardım edecek en 
kuvvetli amildir. 

Atina, 22 (A.A.) - Santoren ya- mevcuttur. 
nardağı adasının etrafında birkaç Hiç bir kimse, Macar hükumetin- Macaristanda Naziler 
gündenberi devam eden volkanik den ve yahut Macar Hariciye Nazı- tevkil ediliyor 

I ki Japon silah 
kaçakçısı yakalandı 

Vaşington, 22 (A. A.) - Şanghaya 
11 tabanca 600 mermi ihraç etmeğe 
teşebbüs eden iki Japon Los Angelos 
daki Amerikan gümrük memurları 
tarafından tevkif edilmişlerdir. 

On Bin Bulgar işçisi 
Almanyaya Gidiyor 
Sofya, 22 (Hususi) - Bir müddet. 

ten beri burada Alman "Herman Gö. 
ring,, müessesesi ile Bulgar mesai 
mudürlüğü şefi R. Oşanov ve inşaat 
amelesi birliği ile devam eden müza. 
kereler, bir anlaşma ile neticelenmiş 
tir. Bu anlaşmaya göre Almanyaya 
10,000 kadar Bulgar inşaat amelesi 
gidecektir. Bulgar amelesi, Alman. 
yada günde 10 saat çalışacak ve sa
atine 5tl.60 pfenig ücret alacaktır. 

Bulgar amelelerin yol masrafları Al
man müessesesi tarafından temin e
dilecektir. 

Bulgar Maarif Nazın 
Almanyaya gitti 

:::ıofya , 22 (Hususi) - Bulgar Ma. 
arü Nazırr Filov, Almanyaya gitmiş.. 
tir. Berlinde bir müddet kalarak tet. 
kiklerde ve görüşmelerde bulunacak. Vaziyetin azami tehlikeye girdiğ; 

bu sırada sulh cephesinin bu azmi, 
belki de sulhi.i kurtarır. 

hadiselr, ziyadeleşmiştir. rından bir şey istemiş, arzu etmiş 
Bu ada üzerindeki küçük Aya.Yor 

Londra, 22 (Hususi) - Son bir tır. 

Milli Şef ve Başvekilin 
Telgrafları 

veya talep eylemiş değildir. Hiç bir 
gi limanında hararet derecesi 56 ya 

kimse de her hangi bir teklüte bile 
çıkmıştır. Limanın sağ tarafındaki 
rıhtım, su altında kaybolmuştur. Kra bulunmamıştır. 

400 Çinli Öldü 

Kalabalık günlerinde Taksim sta. 

dından çıkanların batini bir kaç de· 

fa yakından müşahede etmek bed. 

bahtlığında bulundum. Bir takım 

hayta ve çapkınların: 
- Etmeyin yahut avazesiyle önle· 

rine geleni itip kakarak, bu çıkı~a 

verdikleri sulu ve yılışık panik çeş· 

nisi, kapının dar ve meyilli yerinde 

onları da sürükliyecek bir ~ığ halini 

almakta ve öndekilerin en az iistiinii 

başını yırtmıya sebep olmaktadır. 
Çocuk ve kadın gibi, bu şuursuz ce
reyanın temposuna uyamıyanlar ise, 

ayaklar altına düşerek ölmese d«', a. 

ğır )·aralarla ancak bu badireden 

çıkmaktadırlar. 

Bu .nedir? Bu ne edepsizlik, bu 

ne haydutluk \'e ne itliktir? 
Böyle sebepsiz olarak vatandaşın 

hayatını tehdit edenlerin ne zama
na kadar terbiyesizliğine aıüsaaıle 

edeceğiz? 

Bundan iki sene evvel, Kadı ki;. 

torin etrafındaki çöküntüler de de- Emniyetli ve müsmir dostlukları 
İzmir, 22 (TAN) - MılH Şef İnö- vam ediyor. ayırmaya ve yahut azaltmaya çalış-

hafta zarfında Macar hükumeti, Ma

caristan nazileri şeflerinden 21 ıru 

tevkif etmiştir. Bunlara atfolunan 

suç, gayri meşru şekilde şiddetli pro. 
pagandada bulunmaktır. 

Çunking, 22 (A. A.) - Kiatingin 
Cumartesi günü Japon tayyarecileri 
tarafından bombardımanında 400 ki. 
şi ölmüştür. 

yünde bir festival suvaresine bilet. 
siz girmek isüyen bir kaç yüz ava
renin zorıyle kapılar kırılmış, bir 
iki polis yaralanmış ve halk arasm· 
da tatsız bir panik olmu~tu. Bizzat 
ben, yoluna düştiiğiim bu şuursuz 
insan çığının önünden tesadiiien <"a
nımı kurtarmıştım. O zaman, o mii
nascbetle yazdığım gibi, bizde ııoli

sin bu gibi büyük halk kiitlelerini 
se'\·k ve idarede tecrübesi yoktur. 
Onun için, büyük spor miisabakala. 
rı \ ' C bayram giinleri toplantılan gi· 
bi, kalabalık kütleyi har<'kete geti
ren fırsatlarda bunlara ..J>ir h:Jlk ldit. 
lesini nasıl durdurmak kabildir, hu· 
mt göstermek ve bu yolda tatbikat 
yaptırmak çok faydalı olur. 

nü ile Başvekil Refik Saydam, Tica

ret Vekili Cezmi Erçine, cevaben 

gönderdikleri telgraflarda fuar için 

iyi temennilerde bulunmuşlardır. 

Sırplarla Hırvatlar 
Anlaştılar 

Londra, 22 (Hususi) - Beıgrattan 

alınan malumata göre Sırp - Hır

\'at görüşmeleri bir neticeye bağlan-
' rnış ve hazırlanan anlaşma tasdik o. 

lunmak üzere kral naibi Prens Pol'e 
takdim edilmiştir. 

---o---
lzmirdeki Sefirler Ayrıldı 
İzmir, 22 (TAN) - Burada bulu. 

nan Romanya ve Polonya sefirleri 

bu sabah tayyare ile İstanbula giL 

tlıişlerdir. İtalyan sefiri de İtalyan 

bandıralı Lero vapurile Romaya ha

reket ctmjştir. 

Fransız sefiri Massigli · ve refikası 

bugün Bergamaya kadar giderek ha
rabeleri gezmişledir. 

Kerensky Evlendi 
Martins Creck, Pensylvania (A. A.) 

- Eski muvakkat Rus hükumetinin 
Şefi Kerensky burada Avusturyalı 
Lydia Tritton ile ev1cnmistir. 

Kerensky 58 yaşında, , karısı 33 
Jaşındadır. 

• 

• 

HAD i SEL ERfN i Ç YÜZ O - .... 
Görülüyor ki; halk tabakası maa· 

lescf böyle yerlerde ne ta\· ır takma. 
cağını bilmemekte \'e koyun siirüsü 
gibi, kendini kapıp koyuverınckte· 

dir. 

Romanya hükumeti, Almanyaya petrol verilmesi
ni menetmistir. Sebep olmak üzere de petrol sa
hiplerinin r:ıallarına karşı doğrudan doğruya pa
ra istedilkleri gösterilmiştir. 

• IIHler, l\1acaristana, vaktiyle Avusturya • Macaristan: 
la <"•lan ,·aziyetine müşabih bir şekilde Almanya ile 
lıirlesmesini teklif etmiştir. Bu takdirde, Almanya -
Mac;risfan müsterek devleti kurulacak ve başına Hit
lcr geçecektir, fakat l\lacaristan devlet reisi Hosty, bu 
teklifi redddmiştir. Bunun iizerine İtalya, şÖ.''le bir 
teklif ileri sürmiistiir: Slovak;ra, Macaristan, Yu~os. 
Iav:va ve ileride Bulgaristan hükumetlerinden rniirek
kep bir konfederasyon viicude getirmek, ve bu konf e
derasyonu ıniln•ere bağlamak. Daha henüz Macarist:ı
nın mihverle olan münasebetine kati sekil verileme

• 

fakat bundan evvel demokrasilerin ve Polonya
nın Danzigin ilhakını kabul ederek hüsnüniyetle· 
rini isbat etmeleri lazım geleceğini ıöyliyecek, ve 
bu nutkunda Alman ve /talvan müddeivatı.nın 
hepsini sıralıyacaktır • 

* 

Her defasında bir kaç vatanda~ın 
canına mal olan bu hadiseler (intin
de, sade eleın değil, kendi hesabıma 
ben daha ziyade lıicap ta hissetmek. 

Ritlcr, tamim ettiği bir emri ye,·mide, Danzig mese}P,. teyim. 
sinde hiç bir müzakereye katiyen yanaşmıyacağtnı, Dünyanın her tarafında böyle ka-
bir sulh masasına oturmak için, her şeyden evvel Dan- labalık kütlelerin sevkine dair usul· 
zig'in ilhukında ısrar edeceğini, ve ikinci şart olarak ler, sistemler \'ardtr. Hunların en 
ta İngilterenin Polonyaya '·erdiği garanti:yi geri alma- basiti, böyle önii ardı birhiriııden 
sını istiyeceğini bildirmiştir. Bu hususta Mus-;olini haber alanuyan ve beş metre ileri. 
ile de mutabık kaldığını ilave etnıiştir. de bir kaç kişinin ayaklar altında e-
AJmnn matbuatına da, Danzig meselesinde Po1on;rnya zilınekte olduğunu bilmediği ıçın, 
fazla ;yüz verdiği için, İngiltereye şiddetle hücmna de- muttasıl yürüyen kalabalıkların ar-

mi5tir. ka saflarını bir anda durdurmak i. 
vam ediluıesi emredilnıiştir. *' çin, (Hoparlör) ler kullanırlar , ·e bü-* tiin çıkısı görebilecek bir ~ crrle dtt· 

27 Ağustosta Tanenberg'de yapılacak merasim • ltalyada yapılan manevraların verdiği menli ne- ran bir polis, halkı sırasına ~öre ha • 

münasebetile veyahut 2 EylUlde Nuremberg'de tice üzerine, ltalyan ErkanıharbiyeBi yıldırım rekete getirir, sırasına göre teYkif 

toplanacak parti kongresinde Bitlerin söylemeğe harbi plamnı terke temayül etmiştir. Bunun yeri- edebilir. 

h l d .... k h kk d al A 'l h l Bilmem vallah! dedi .. O-im gibi ben azır an ıgı nutu a ın a şu m umat verı • ne yeni bir arp p anı düşünülmekte ve hazırlan-
her resmi ki1şatta. her hii;viik miisa-

mektedir: maktadır. Manevralar, ltalyanın gerek levazım, bakada ve her mera~iın giinleıinde 
Hitlerin bu nutku sulh nutku olacaktır. Hitler gerek zahire ve gerek ham madde bakımından böyle bir kaç kişinin ezildi(!ini oku-

müstemleke, askeri ve iktısadi meselelerin halli 9rJk geri olduğunu göstermiş, ve ltalyan Erkanı- dukça kendi hesabıma utanıyorum. 
için bir sulh masasına oturmağa hazır olduğunu. harbiyesinin maneviyahnı bozmuştur. Halbuki sırasına göre, terlıi~ ey;, 

-------------------·----------------------------------------------·•lnezaketi, medeniyeti de kimseye 
verrneylz değil mi? 
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Kızıyle Bir Olup 
Torununu Boğmuş 

Dünkü Muhakemede ihtiyar Büyük Baba ile Genç 

Ana, Çocuğun Öldürülmesi Hadisesini Anf attıf ar 
Mayısın yirmi dokuzuncu günü Yedikuledeki Ermeni hastahanesine 

Çemişgezekli Vartohi babası Sergis ~atırdı. Orada muayene etmiş. Bi
ile el bi_rliği yaparak beş gün evvel zım kızın karnındakinin ur değil, ço
doğurduğu gayri meşru çocuğunu cuk olduğunu anlamış. Haseki has. 
boğarak Yedikulede Ti.irk mezarlığı. tahanesine göndermiş, orarla da beş, 
na gömmüştür. Torun katili Sergis on gün yatmış. Ben İstanbulu bil. 
ile kızı Vartohi daha o vakit tevkif mem. Tramvaya ömrümrle binme. 
edilmişlerdi. Dün ağır ceza m~hke- dim, fakir ve muhacirim. 30 liravı 
roesinde duruşmalarına baş1andı. Ev. ,da. borç bulmuştum. Sora sora ha-s
velfı Vartohinin hüviyeti tesbit e- tahaneyi buldum. Bizim kızın, bir oğ. 
d~di. Sonra da babası Sergis dinlen. lan çocuğu doğurduğunu öğrendim. 
dı. • . . . Üc gün sonra beni hastahaneye ça-

Sorgu bakımının kararnamesinde ğırdılar: 
ihadise şöyle tasvir ediliyordu: Varto-J K l .. t.. d d'l B ·· . . . - ızı a go ur, e ı er. en mu. 
hı Yeclikule Ermem hastahanesinde d '. ı d _ .. .. ure ya var ım: 
dogurmuş, uç gun sonra taburcn c. A ··d·· d a· B · . . . - man mu ur, e ıın. enım e-
dılmış, babası Sergıs: · k k' k B' d _ . . V!m yo , ımsem yo . ır gece aha 

- Bu namus me,,elesıdır. Ben se- hastahanede kalsın M .. d.. k bul t · d " d . . 1 u ur a e _ 
n~ e çocugunu a ı~temcm. demiş. medi. Çıkardım. Cebimden bir h<ls-
Bır gece hastahanenın bastabakıcıla- tabakıc b' ı· a· Ad . . . ıya ır ıra ver ım. ı Beü. 
rından Beatrısın evmde kalmıs, er- rı·sıı·r o "ece k · d k 1 

• .. • . • • 0 ızım onun evın e a -
tesı gun Sergıs ıle Vartohi tekrar dı E t · .. b hl · · h . . . r esı gun sa a eyın yıne as. 
hastahaneye gıtmışler. Ha:>tahane ço. tahaneye gı'tt•k ç - .. ·· ·· .. - 1 .. . ı . .ocugun yuzu gozu 
cugu a mamış, donerlerke1ı. Vartohı, şismişti. Meme almıyordu D d kl _ - 00- • . u a a 
çocugunu gmuş, otların arasına rı morarmıştı. .MTıdü:re tekrar al. 
bırakmış, daha ertesi günü de baba- d y var ım: 
sile mezarlığa gitmişler, çocuğu gom- B .. 1.. h ı· d k. " 

·· 1 f k , - en o um a ın e ı cocugu a-
muş er, a at mezarlıktan ayrııffken 1 "t" T d · di : d a· . ıp go uremem. e avı e nız, e ım. 
polısler ve bekçiler tarafından ya- ç - 1 d 1 y · kt .. .. ocugu a ma ı ar. erım yo u, na. 
kalanmışlar, olu çocuk topraktan çı- 1 k 1 · ı· B 'ht" h musum e e enmış ı. en ı ıyar a-
karılmış, morga gönderilmi~tir. limde hastahaned kt B · 

M 
• b en çı ım. eynım. 

org raporu okundu. Çocugun o- den vurulmu ibi .... d.. Ark -
" 1 k "ld"-·· 1 l c.l V kt' ş g yu.ru um. am 
gu ara 0 ugu an aşı ıyo_r u. a ı- dan da kızım gelivordu. Yedikule de-
le Vartohide akıl hastalıgı bulundu-

1 
. ik~ B 

., . . . . _ nen yere ge mışt . en tramvayı 
gu da ıddıa edılmış oldugundan .. a·· A k b k • . . ., . .. h _ gor um. r ama a tım. Kızım u-
adlı tıp ışlerı muessesesı muşa aue- . . 
'L •• d.. .. - .. d k eli . 1 zaktan gelıyordu. Elınde cocuk yok-
.ııane mu urugu e en .sım e ce. t S d ~ 

· hl' · · lb d k b' h alık u. or um: zaı e ıyetını se e ece ır ast 
bulunmadığı hakkında rapor vermiş. - Öldü, otların arasına bıraktım, 
ti. Dün mahkemede Vartolu kendi- dedi. Böylece Pangaltıda Bayır so
sini kısaca şöyle müdafaa etti: kağındaki 49 numaralı ev~ geldik. 

- Çocuğu hastaneden aldım, gö. Ben gece uyuyamadım. Kızım zaten 
türürken araba çarptı. Yolan 01a11. ""'"-"-0"'- nlr=-11 •..l•rı! ~ ...... lS •• '"-°,." ............ '"'' 

raktığını merak ettim. Beraber kal
Ben de otların arasına koydum. Ben 
Cildürmedim. kıp çocuğu aramıya gittik. Kız ço-

Müdafaa sırası Sergise gelmişti: cuğu bıraktığı yere gelince bana: 
_ Kızımın karnında bir ur peyda - İşte buraya bıraktım, eledi. 0-

oldu. Bu ur büyüdükçe büyüyordu. rası kalabalıktı. Kendisini bastonum. 
Beni merak sardı. Kız ara sıra ku- l:ı dürttüm. Şi.mdi doğru yürüyelim. 

h t h Sonra bakarız, dedim. Fakat bizi bek 
suyordu. Nihayet Sürpagop as a ~-
nesindeki doktor Hayrebetyana go- cilerı polisler yakaladıl:;ı.r.,, 
türdi'tk. o da urdur, dedı. Sonra ben- Bundan sonra üç şahit dinlendi. 
den 32 lira istedi. 2 lira rapor 30 U- Mahkeme gelmiyen bir şahidin çağı
ra da hastahane parası imiş, kızımı rılması için talik edildi. 

İngilterede Milli Müdafaa 
Teşkilatı Faaliyette 

(Baştaraı 1 incide) 
kik ettiği anlaşıldıktan sonra bütün 
ibunların Lehistana verilen taahhi.it
ler üzerinde hiçbir tesiri haiz olma
dığı, İngilterenin bütün taahhütleri
ni ifa edeceği izah olunmaktadır. 

Bundan başka hükumet perşembe 
günü toplanacak olan Meclisten is
tiyeceği fevkalade salahiyetleri ka
rarlaştırmıştır. Hiikumet fevkalade 
salahiyetlere ait kanun layihasınm 
bir gün içinde parlamentodan ~ıka
rılmasını ileri sürecektir. 

Hükumet bu sayede, Fransada ol
duğu gibi dekreler neşrederek ka':ar
lar verecektir. Parlamento buhranın 
devamı müddetince hergün toplana
caktır. 

İngiltereden yapılan ihracat ta ay
rı bir kontrole tabi olacak ve mem
leket için lazım olan eşyanın çıkma
masına bakılacaktır. 

Resmi tebliğ bütün bunları anlat
tıktan sonra ve bütün bu ihtiyati ted
birleri almak için karar verildiğini 
izah ettikten sonra: "Bugünkü p-üç
lükler içinde müzakere ile hallolun
mıyacak hiçbir mesele yoktur. Fa
kat her şeyden önce ortalıkta ~mni
yetin teessüsü şarttır. İngiltere hü
kumeti bu şartları temine çalışmak
la beraber kuvvet istimal olunduğu 
takdirde kuvvete kuvvet istim:ılile 

mukabele edecektir" diyor. 

Mister Chamberlain'in perşembe 

günü parlamentoda mühim bir mı
tuk sövlemesi beklenmektedir. 

İngiltere kabinesinin bugünki.i ka
rarları, Londranın Berline kati ce
wabı olarak telakki edilivor. 

Dün Berlinde, İngilterenin artık 
Lehistana verdiği taahhütleri tutmı
yacağı ve bu taahhütlerin suya di.i.ş

tüğü söyleniyordu. İngiltere hüku
meti bu iddialara kati cevabını ver
miş bulunuyor. 

Diğer taraftan İngilterenin Mosko
va sefiri bugiin Rusya Başvekili ve 
Hariciye Nazırı Molotofla görüşmüş 
ve Almanya ile bir ademi tecavüz 
paktı imzalamanın İngiliz - Rus -
Fransız askeri konuşmaları üzerin
deki tesiri~i anlamak istemiştir. İn
giliz sefirinin aldığı cevap ifşa olun
mamaktadır. Fakat saiahiyetli Rus 
mahafili, Almanya ile ademi tecavüz 
paktı yapmayı, İngiltere, Rusya ye 
Fransa arasında tedafüi bir ittifak 
yapmağa mani saymamakta ve ade
mi tecavüz paktınx sulbü temin yo
lunda kati bir adım olarak göster
mektedir. Fakat Londra mahafili 
henüz bu kanaati beslememektedir. 

Bununla beraber bazı Rus gazete
lerinin faşistlik aleyhindeki neşriya
tı göze çarpmıştır. Bunlar fa:ıistliğe 
şiddetle hücum ederek "Faşist cana
varlara karşı açılacak hare. en haklı 
harptir,, diyorlar. 

Fransadaki Toplanh 

Paris, 22 (Hususi) - Bugün Nazır
lar Meclisi toplnnmış ve toplantı bir 
saat kadar devam etmiştir. Kabine 
mühim bir karar vermemiştiı. Yal
nız Başvekil Dnladier, içtimaı müte
akip, Fransız orduları başkumanda-

n General Gamelinle uzun bir mü
lakat yapmıştır. 

Fransa hukümeti bugi.inkü vaziyet 
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Bir Tüccar Bi!9liği Bir Adam "'!P.!§J 
1 K J Karısını uru uyor öldürdü 

İhracatçılarla Elele Verilerek 
Tek Fiyat Usulü Konulacak 

Tarsus - Namrun'da bir adam 
karısını öldürmüştür. 

40 yaşlarında bulunan Mustafa 
Münif. eve geldiği zaman, karısı Ze
kiyenin iki erkek hemşerisi yanında 
çamaşır yıkad•P,'ını görmüş ve zaten 
karısından şüphelendiği için, bunu 
iyi telakki etmemiştir. 0.hya ça
ğırdığı karısı da; "Işim var., diyerek 
gelmemiştir. Bl'w.,.:ii üzerine sokağa 
çıkan Münif, bir müddet sonra eve 
dönünce, kıırısiyle kavgaya başlamış 
ve üç kurşunla onu öldürmüstür . 
Yarını saat kadar sonra, katil kara
kola gidip teslim olınus, Zekive ile 
8 ay eyvel evlenrnış olduğu a~laşıl
mr~tır. 

(Başı 1 incide) 
le aramızda sıkı bir tesanüt temini 
suretile takviye edecek olursanı'l i
çinde bulunduğumuz bu intikal dev
rini daha az sarsıntı ile atlatabiliri7. 
Bilirsiniz ki hükumet birçok dev
letlerle ticari anlaşmaların daha iyi 
bir şekilde işliyebilmesi için müzake
re halindedir. Bu rniizakerelerle is
tihdaf ettiğimiz gaye yeni bir isti
kamete göre mübadelelerimizi nor
mal şeraitin seyrine yaklaştırmak-
tır. 

Yeni ticari anlaşmalar 
yapıJA=>ruz 

Fransızlarla ticaret anlaşmasmın 
birkaç güne kadar bir karara bağlan
masını bekliyoruz. İngilizlerle keza
lik ticaret anlaşmasının alacağı şe
kil üzerinde teatii efkarda bulunul
maktadır. Resmi müzakerelere bu
günlerde başlanacaktır. 

Amerika ile son vaziyetin ihdas 
ettiği mekanizmayı işler bir hale gı-. 
tirmek için görüşmeler cereyan et
mektedir. İsviçre ile Bernde devam 
eden ticari müzakereleri yakında ik
mal etmeğe çalışmaktayız. Bir kül 
halinde ele alınan bu anlasmahrın 
bize vereceği kuvvetle kısa ;amanda, 
ihracat davası müşküliltını hiç değil
se tahfif etmiş olacağız. 

Dahili tedbirler alıyoruz 
Diğer taraftan dahili tedbirler al

mak da zaruridir. Hükumet bunu df.I 
nazarı dikkate almıştır. Gerek kol} 
peratifler, gerek bankalar vasıtasilı. 
dahili piyasanın seyrini normal s-evi. 
yede tutmak gayesile bazı tedbirler 
de zamanında alınmış olacaktır. Bu 
meyanda İnhisarlar İdaresinin mü
bayaa için zamanında piyasaya mü
dahale etmesini, bu işlerle me~gul 
Vc.l.ril ,,,,.,1 .. ",ı--..:1- -=- -...:a 

Gerek harici, gerek dahili her ça-
reye başvurmak görülüyor ki zaruri 
QJuyor. Bımdan dolayıdır ki geçirdi
ğimiz günleri intikal devri diye tav
sü etmek yerinde olacaktır. Bu dev
rin ihracat mevsimine tesadüfü se
bebile biraz sıkılltı çeker vaziyette
yiz. Yeni anlaşmalarımızla, şimdiye 
kadar muhtelif vesilelerle söylendi
ği ve matbuatın da neşriyatını yap
tığı gibi, bugünkü ahval ve şerait 
dolayısile kliring usulünden husmıi 
takas usulüne temayül ediyoruz. Kli
ring dünkü ihtiyaçlara göre nasıl 

vazifesini görmiiş ise, takas usulü de 
(zaten kliring mekanizması yanında 
kısmen işlemekte idi) bugünkü ihti
yaçlara cevap verecek bir mah)yet' 
almaktadır. Takas da şüphesiz ki ti
caretin tabii şekli değildir. Ancak 
istikbalde serbest mübadeleye doğru 
bir adım olarak telakki edilebilir. 
İçimizde serbest mübadeleyi şiddet
le arzu eden arkadaşların temennisi
ne ben de tamamen iştirak etmekte
yim. Fakat bugünki.i şerait içinde 
bunun tahakkukuna da imkan olma
dığı meydandadır. 

Ticaretimizin inkişaf 
edeceğini sanıyoruz 

Ümidimiz takas usulünün hartcı ti
caretimize büyük bir inkişaf temin 
edeceği merkezindedir. Tam bir vu
zuh temin edilecektir diyemiyorum, 
fakat yolumuzdaki engelleri tahfif 
edecektir. Yaptığım hususi temaslar
dan öğrendim ki sizlerin de fikir
leri birkaç arkadaş hariç. tamamen 
bu noktada toplanmaktadır. 

Bilhassa İngiltere ve Amerika 
ile miinascbatımızı teshil edrcck 
tedbirleri si.iratlc almak imkanı 

hasıl olunca, piyasanın bugiinkü 
sıkıntılı vaziyeti ha{iflemiş ola<!ak 

karşısında Fransız parlamento.;unu 
davete lüzum görmemiştir. 

• 
Bükreş, 22 (A.A.) - Kral bu sabah 

Gafenkoyu kabul ederek kendisile u
zun müddet konuşmuştur. 

• 
Lahaye, 22 (A.A.) - Holanda mat-

buat bürosunun ı~ugün neşrettiği bir 
tebliğde enternasyona 1 vaziyetin 
göstercHği inkişaf münasebetile hu
dut, sahil ve h.;ıva müdafaasına tah
sis edilen kıtaattaki mezuniyetler bi
lamüddet kaldırılmıştır. 

~························· ............ -............. . 1 

f lngiltere lie 
j Mali ve Ticari 
j Müzakereler 
: . 
: Yeni Tiirk - Fransız ticaret 

muahedesi bu hafta içinde Pa
riste imzalanacaktır. Bu mua
hedeyi hazırhyan Ti.irk heyeti 
reisi Halit Nazmi Paristen J.on
draya gitmiştir. Kendisi Londra 
hükumeti ile bazı ticari ve mali 
meseleler üzerinde temaslarda 

---o---
. "Trakya .. 8 Yaşında 
Iskeçede türkçe çıkan ·'Trakya,, 

bulunacaktır. 

Diğer taraftan dün Almanv:ı
dan iktısatc:ı1ardan mürekkep 
bir heyet şehrimize gelmistir. 
Heyet, Alman ticaret ataşesile 

• gazetesi sekiz yaşına girmistir. Teb
rik ederiz. 

• ve Almanya ile iş yapanlarla 
görüsmclcrde bulunmuş, tadr
lerin dileklerini, hangi mallar· 
dan istifade edilebileceğini, re
koltelerimizin vaziyetlerini tcs
hit etmeğe ha~lamıstır. Heyetin 
hiikfmıetimizlc yeni bir ticaret 
mualıedcsi için müzakerelere 
girismek üzere Ankaraya 2'İde
ccği söylenmektedir. 

Bu ayın 31 inde bitecek olan 

Ti.irk - Alman ticaret muahede
sinin temdit ve~·a feshedilcc~ği 
hakkında heniiz hitbir işarda 
bulunulmamıştır. . ...................................................... 
ve Fransa, İngiltere ve Amerik:ı 
piyasaları bııglinkünclen daha ge
niş bir şekilde bizim için istifade 
mevzuu olacaktır. 

Ticareti teşkilatlandırmak 

Her memleket harici ticarette teş
kilatlanmak zaruretini hissetmekte
dir. Bizim münasebette bulunduğu
muz devletlerin ekserisinde hattf-t 
liberal ekole dahil olanlarda bile bu 
teşkilatlanma az çok kendisini gös
termiştir. Mesela kendilerilc temasta 
bulunduğumuz birçok memleketler 
ve bu arada Amerikalılar haricı ti
caret için ne dereceye kadar teşkilat
landığımızı sormaktadırlar. 

Dahili piyasayı tutmak için ih
racatçıların elelc verip ahenkli bir 
fiat usulüne gitmelerini temin<'n, 
gerek miistahsil, gerek hakiki ih-
racat tiiccarları arasında birlik 

vücudc getirmek elzemdir. 

Birliği yaparken düşündüğiimiiz 
şey az, ~ok Hatlarda bir vahdet te
minini istihdaf ediyor. Bunun dı
şında kalan ve birliğe dahil olnu
yan tüccarlar hakkında bir tazyik 
yapılacak değildir. Gaye, sadc<'e 
fiat birliğini temindir. Bil'likteki 
arkadaşlar kendilerini tesbit edi
len fok fiatla mukayyet bilecektir. 
Birlik vücudc getirilmesinde ih· 
racatçılarmıızı bağlıyan kayt bun
dan ibarettir. 

Teşkilatlanma yo1ile fiatı tutmak 
hususunda başka çare göremiyoruz. 
Aksi halde teşkilfıtlanmış olarak bi
ze karşı harekete geçen memleketler 
piyasalarının zebunu olarak dahili 
piyasamızı müstakr.r halde tutamı
yacağız. 

Birliğin yapacağı işler 

Vücude getirilecek tüccar hirli
ğini, bir taraftan kooperatifler birli
ğini. diğer taraftan milli bankala
rın alacağı tedbirler takviye edecek
tir. İlaveten bazı kredi yollarile ihra
cat tacirlerimizi takviyeye imkan 
bulursak piyasayı harici tesirlerden 
mümkün olduğu kadar kurtarmağa 
muvaffak olabiliriz. Herhangi bir te
şebbüse geçmeden evvel bu vadide 
hazırladığınız avan pror- 0 fö:erinde 
çalışmak maksadilc bir komite 
teşkilini rica edeceğim. ı: .ı komite 
azası esas projeyi hazırlar ve mües
sis sıfatile imzalıyarak Ankaraya 
gönderir. Biz de formaliteyi ikmal 
ederiz. Fiat tesbiti mevzuunda rica 
edeceğim nokta birlik projesinin ka
tileşmesi icin Hızım gelen formalite
nin ikmalini beklemeden harekete 
gecmck, tek fiat esası iizerinde yü-

rümektir. Piyasamızın esas bünyesi 
sağlamdır. Alacağımız tedbirler sizi 
takviye edecektir. Bu tedbirlerin bil
hassa bünyemize ve iktısadi icapla
ra uygun olması üzerinde dururken 
muvaffakiyetli netayicinizi krsa bir 
zaman içerisinde görmekten emin o
labilirim." 

Bir· kişi bu fikre muarız 
bulundu 

İhracatçılar birliği tesisıne top~ 
lantıda bulunanlardan yalnız ~e
rü Remzi itiraz etmiş, bu teşekkü
lün prensiplere aykırı olduğunu, 
memlekete büyük faydalar temin e
deceği kanaatile kurulacak birlio'in 

b 

bilakis büyük zararları görüleceğini.. 
bu birliğin sadece tüccarlara fayda
lı olacağını söylemiştir . 

Tüccardan Haydar AibaY?ak da 
tek fiat meselelerine aykırı hareket 
edenlerin tecıiyesi lüzumunu ileri 
sürmüştür. 

Vekil bunlara cevan vPr., .. .,ı,. ~ .. 

"- Yalnız bir kişi hariç olarak, 
ekseriyet birliğin teşekkülünü isti
yor. Bu itibarla birlik teşkil edile
cektir. Fiat ve sair hususlarda birlik 
mukadderatına aykırı hareket ede
cekler için şüphesiz bazı cezai ted
birler bulunacaktır." 

Projeyi tetkik etmek üzere 12 ki

şilik bir tali komite teşkil edilmiş ve 

öğleye doğru içtimaa nihayet veril

miş, Ticaret Vekili gruplar halinde 

ihracatçılarla hususi görüşmelerde 

bulunmuştur. 

Vekilin dünkü tetkikleri 
Cezmi Erçin bugün İzmir Palasta 

Geri tütün kumpanyası direktörünü, 
Hatay malları münasebetile İzmire 
gelmiş olan bir heyeti kabul etmiş
tir. Hatay heyeti, Hatayın ticari du
rumu hakkında Vekile izahat vermiş. 
ve Vekil, Hataylı tüccarların dilek
lerini dinlemiştir. Akşam üzeri tek
rar Ticaret odasına gelerek ihracat
çı !ar la görüşmelerde bulunan Cezmi 
Erçin saat 19 da Bayraklı vapurile 
körfezde bir gezinti yapmıştır. Ve
kil yarın öğleyin Ege vapurile İstan
bula hareket edecektir. 

Cuma günü İstanbuldan Ankaraya 
geçmesi muhtemeldir. 

incir piyasası bugün açılıyor 
İncir piyasası yarın sabah saat on

da Borsada açılacaktır. Hususi bir 

trenle Aydın mıntakasından külli
yetli miktarda incir gelmiştir. Piya
sanın açılmasında Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin de bulunacaktır. 

Üzüm piyasasınrn da perşembe gü
nü açılması muhtemeldir. 

Takas ofisi 

Halen faaliyette bulunan Takas 
Limited Şirketinin Takas Ofisi şek
line sokulması Ticaret Vekaletince 
muvafık görülmüştür. 

Yağmurdan zarar gören 
üzümler 

Son yağmurlardan Manisa mınta
kasında sergide bulunan küllivetli 
miktarda üzüm ıslanmıstır. Bağcıla
rın ricası üzerine Ticaret Vekili Cez
mi İnhisarlar Vekaleti nezdinde te
şebbüste bulunmuştur. Bu üzümlerin 
şarap imalfıiında kullanılmak iizere 
mübayaası lüzumunu bildirmiştir. 

İnhisarlar İdaresi bu üzümlerin hep
sini satın alacaktır. 

Türkiye 
Tiirkiyc 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw, 

T. A.. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Çarşamba, 23. 8. 1939 

12.30 Program. 12.35 Türk muzıgı -
Pl. l 3 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14 Müzik (ka
rışık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Hafif müzik (Pl.) 
19.30 Türk müziği: Fasıl heyeU. 20.15 Ko
nuşma. 20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri 20.50 Türk mü
ziği: Okuyanlar: Mefharet Sağnak, Nec
mi Rızn Ahısknn. Çalanlar: Ruşen Kam, 
Refik Fersan, Cevdet Kozan. 1 - Yesari 
Asım - Hicaz şarkı (Bilmem niye bir 
buseni) 2 - Tambul'i Cemil - Hicaz 
şarkı (•Hep sayei vuslünde gönül) 3 - ~o
bar - Hicaz şnrkı (Ağlıımış gülmüş ce
faya katlanmış) 4 - Aşık Mustafa -
Şehnaz şarkı (Fırs:ıt bulsam yare de var
sam) 5 - Şehnaz saz semaisi. 6 - Rah
mi Bey - Suzinak şarkı (Bir sihri tarap) 
7 - Mu!'a Süreyya - Suzinnk şarkı (Kfır 
etmedi zalim sana bu ahu cninim) 8 -
Arif Bey - Hicazkar şarkı (Güldü açıldı 
yine gül yüzlü yar) 9 - Halk türküsü 
(Mecnunnm Leylamı gördüm) 10 - Halk 
türküsü (Yıldız) 21.30 Konuşma (hafta
lık posta kutusu) 21.45 Neşeli plaklar -
R. 21.50 Müzik (Solistler) 22 Müzik (Kü
çük Orkestra - Şef: Necip Aşkın ı -
Cari Rydahl Melodi 2 - J. Strauss Biz
de - Vals 3 - W. Czernik Güzel sanat
lar töreni (uvertür) 4 - Max SchönheıT 
Alp köylülerinin dans havaları 5 - Wal
ter Noack Romantik uvertür 6 - Miros
lav Shilik İspanyol dansı. 23 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, kam
blyo - nukut borsn!<ı (fiyat) 23.20 Müzik 
(Cazband - Pi.) 23.55 - 24 Yarınki prog 
ram. 

~~~ 
- ASKERLiK iŞLERi ~ 
~,,....."""''""'-~~~ 

Şubeye Davet 
Eminönü Askerlik Şubeslndenz 

Askerlik çağına giren 335 doğuınlulann 
son yoklaımıları · 1 eylUl 939 cuma günü 
sazahtan itibaren bar;lıyacak ve 30 P.irin
citcşrin 939 günü ı;ıkııamı ııihayet bubcak
tır. 

Bu doğumlular ve gerek bu doğumlular
la muameleye Ulbi bulunanların yukan-
...ı... ··--·1· ,. -·~---·-
cüzdanları, okudukları mekteplerin tah-
sil derecelerini gösterir bir şahadetname 
ile gelmeleri, mazeretsiz gelmlyenler hak
kında cezai muamele tatbik edilece2i ilan 
olunur. 

8 
Beykoz As. $.den: 

1 - Beykoz As. şube5İne mensuo 335 
doğumluların ve geçen 938 senesi as:terlık 
mecllsince ertesi seneye bırakılmış bulu
nanların son yoklamaları 2 Eyliıl 93!) da 
başlayıp 30 Eylfıl 939 günü sona erecektir. 

2 - Yoklamalar haftanın Salı - Per

sembe - Cumartesi günleri yapılacaktır. 

Alakadarların mahalle mümessillerine 

müracaatla günlerini ögrenmeleri ve tn) in 
edilen günlerde Askerlik m~clisine müra
caatları ili'ın olunur. 

Tam ehliyetnameli olup 1 Eyltll 9~9 da 

Yedek Subay okuluna sevkedilecekleri 

kendilerine tebliğ edilen şube mensupla

rının 31 Ağustos 939 günü şubede bulun .. 

malan ilan olunur. 

• 
Beyoğlu Yabancı Askerllk Şubesinden: 

ı - Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları da
hilinde bulunan 335 doğumlu ve bu do
ğumlularla muameleye tfıbi erlerin son 
yoltlaınasına 5 eylCıl 939 salı gününde baş
lanılacaktır. 

2 - Yoklama gi\nleri Salı ve Perşembe 
günleri olup saııt 9.30 dan saat 12 ye ka
dar devam eder. 

3 - Bu doğumlulardan olup ta ilk yok
lamasını yaptırmamış olan erat oturduk
ları mahallenin mensup olduğu emniyet 
memurluklarından alacakları ikamet ka
ğıtları ile ve iki fotografla cuma günleri 
oğleden ev\·eı kayıtlarını yaptırmik üzere 
müracaatları. 

4 - Bu eratın muayeneleri Birinciteş

rin sevkıne kııdar de\•am edecektir. 

5 - Halkın askerlik kanununa göre ce-

7.a görmemesi için yukarda sözü geçen 

günlerde şubeye mür:ıcaal etmeleri. 

• 
Beşiktaş Yabancı Askerlik Şubesinden: 

Bu sene askerlik çağına girmiş bulunıın 
335 doğumlu delikanlılarla tah!;il ve sıhhi 
ahva!lerinden ötürü ertesi seneye terke-

dilcrck bu doğumlularla muameleye tnbi 
kalmış dığcr dogumlu mükelleflerin 1 Ey
ICıl 939 günü son yoklamalarına b:ı.,Juna
caktır. Hangı günlerde ve hangi ;rnat!erde 
yoklama yapılacağı ayrıca kaza lcaymn
kamlığına gönderilecek olan davetiye cet
vellerinde gosterilecektir. Bu cct\•ellercic 
gösterilecek glinlcrde ilk yoklaması yaı;ıl
mış olanlnrla yapılmamış ol:ınların ~ube 
mE'rkezinde tesekkül edecek a!'lkerlik mcr
lisine gelmeleri ve okullarda fahsilde bu
lumınların da tnhsll vesik:ılarının rıiımu

nesi vechile okul direktör ve dekanları ta
rafından muayyen nıı.iddet içinde n~ker
lik meclisine göndenııelcri. aksi taJ,d'rclı: 

knnunım 1ryin ettiği ccznl:ırla ccz::ılaııdı

nhıc:ı~ı ildn olunur. 
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23 Ağustos 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklyo Ecnebi 

1400 Kr. 
750 
400 
150 

.. 
n 

n 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. .. .. 
• 

Millctlcrarnsı pos ta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sıraslyle 30, 16, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli pcşlndır. 
Adres değlştlrm~k 25 kuruııtur. 
Cevap tı;in mektuplara 10 kuru:ıluk 
pul ntıvesi Uızımdır. 

l'i3n!l!t bi!W D4 ! t!I 
Burası lmanya 
Değildır 

H er yabancı, misafir bulunduğu 
memleketin kanun ve ~idctlc. 

rine riayete, ,.e o memleket halkı· 
nın milli hislerini rencide etmeme. 
ğe mecburdur. Bir başkasın.in C\ in· 
de, o e\ in kaidelerine ria;) et etme
dikçe yaşanamaz. 

Şehrimizde bulunan Almanlar a
rasıra bu kaideyi unutuyor, kendi. 
lerini ya Almanyada \•eyahut lıir Al· 
man ıniisteınlekesinde zanncc\iyor
Jar. l\lentlekefin kanun \'e adetforine 
münafi ve misafire yak1şmıynn ha· 
reketlerde bulunuyorlar. 

Bu hareketlerden bir tanesi, gc!;en 
gUn Beyoğlunda bir kahvehanede 
Türk vatandaşı bir yahudiyi dövme
ğe kalkmış olmalarıdır. Bu hadise 
birinci değildir. Geçenlerde Ankara· 
da buna benzer bir vaka olınu~, yine 
bir kaç ay evvel Beyoğlunda böyle 
bir hadise tesbit edilmişti. ~u dcfaki 
üçiinciidür. 

istanbulda misaffrperverliğimiı. 

den istifade ederek yaşıyan Alman
lara hatırlatmak isteriz ki, burası 

ne Almanyadır, ne de bir Alman 
miistcmlekesi. Tiirkiye ne nazidir, 
ne de yahudi düşmanı. Bizde hütiin 
vatandnslar miisa\•i hakka sahiptir
ler. Tiir]- tebaası bir museviye hnkrı· 
ret etmek, bir Türke, ve Tiirk Im
nunlnrına sn gısızlık göstemıcktir. 
dikkat etmelerini rica ederiz. ....... ........_ * " 
'Almanyada/<İ Talebelerimiz 
Alınanyada bulunan talebemiz ka

file kafile döniiyorlar. Hepsinin ~öy. 
lediğ'i ayni şeydir: AlmanyaJa Türk 
talebeye fena muamele edilmekte
dir. Sınıflarda ve atiil ,·clerde t·all!::. . ~ ~ 

mak imkanı kalmanu~tır. 
Birbirini takip eden hu hfıdiseler 

de ispat ediyor ki, Almanyada Tiirk 
talebesi için artık tahsil yapma im
knnı kalmamıştır. Zaten edebi~ nt, 
felsefe, hukuk ve iktısat gihi rnnay
~·cn bir görüşe dayanan tedrisat i~in 
Almanynda talebe bulundurmak ha
tadır. Fakat biitiin miiessescler Al
manyada harp ihtiyacına göre a~·ar 
cdilditti ve üni\'ersiteJer hile bu ih. 
tiyaca cevap verecek tar?:da organi· 
ze edildiği için, diğer ilim \'e fen 
8ahalarında da 'l'ürk talebesi iı;in Al· 
manyadan istifade etmesi gii~Ieşıni~
tir. Buna, orada Tiirk talebesine :ra. 
pılan fena muamele de ilave edilin
ce, hala Alınanyadaki talebcmhi ni. 
çln tamamen geri çekmediğimizc 

hayret etmemek mümkiin değildir. 
Yeryüzünde Almanyadan baskn 

tahsil edecek yer mi kalmamıştır? 
Biitiin de\•]ct miiessesclerinin Al
manyaya gönderdiği talebeyi geri 
çağırarak, yeni tedris senesi lınsla
madan, diğer memleketlere gönder
mesini dileriz. .. _ * 
lngiltereden 
Gazete Gelmiyor 

İngiltere ile siyasi ve askeri iiti. 
fak yapmış olmamıza rağmen, ikhsa
di anlaşma hala müsbet bir netice
ye varmamıştır. Hatta son ~ünl<:rde 
bu anlaşmamazlık, iki memleket o
rasındaki kültür münasebetlerine 
hile tesir etmiştir. Bir haftadanberi 
İngiliz gı:ızcte. mecmua ve kitapları 
1'iirkiycyc gelmemektedir. Çünkii 
Türkiyeye gazete ve 1<itnp gönderen 
acentelerin Türkiyedeki alacakları 

birikmiştir. Bu para;n tahsil etme
dikçe, sevkıyatı durdurmıya karar 
\'ermişlerdir. 

Bu teessüfe şa ·an hadise, iki 
memleket ricalinin iktisadi anlaşma
Yl tacil etmelerini ı:aruri k,lmnkta
dır. Fakat anlaşma oluncıya kadnr, 
İngiltere hükiımctinin hiç olmazsa 
gazete ve kitaplar için muvakkat bir 
•at yolu hulmasını dileriz. 

'r A N 

A.land adalannda Mariehamn limanında dünyanın en büyük yelkenli gemilerinden beş onunu birarada görmek mümkündür 

Baltık Denizinde Finlanda 
B u son günlerde A vrupanın 

geçirmekte olduğu buhran
da tamamile bitaraf kalmak isti .. 
yen şimal memleketlerinden biri 
de Finlandadır. Bu genç cümhu. 
riyet geçenlerde Almanyanın tek-
1 i f e t t i ğ i a d e m i tcca
vi.iz itilafını imzalamak istemedi. 
Demokrasi devletlerinin garantisi. 
ni de arzu etmiyor, fakat herhan. 
gi bir taraftan vaki olacak bir ta
arruza karşı memleketi şiddetle 

müdafaaya hazırlandığını da giz
lemiyor. Umumi bir ihtilaf çıka· 
cak olursa Almanyanın Finlandaya 
asker çıkararak oradan Ladoga gö. 
lü yolu ile Leningrad üzerine bir 
harekete kalkışması çok uzak bir 
ihtimaldir, buna mukabil Alman. 
ele geçirmek için Aland adalarına 
karşı bir tecavüze teşebbüs etmeleri 
pek mümkün görülüyor. İşte bu dii
şünce ile olacak ki, !<'ini.anda hü
kumeti geçenlerde bu adaları tah
kim etmek istemiş, fakat Aland a
halisinin itirazı karşısında bütün 
hazırlıkları boşa gitmişti. 

Ne Olacak? 
WiJson prensipleri bir daha ayak
lar altına alınıyordu . Cemiyetin 
kuruluşundan sonra ilk temizledi. 
ği beynelmilel arazi meselesi bu 
idi. Konsey silaha müracaate ha-
cet bırakmadan bu iş kolayca hal
ledildi, diye iftihar ediyordu. Bu 

Yazan: ' itilafa Finlanda ve İsvectcn başka 
---------. Baltık denizinde ilişiği olan Al-

ı 

Faik Sabri DURAN 
Aland adaları 

Baltık denizinin 
iki mühim körfe
zine haklın bir 
vaziyette bulu· 

İsveç, hem Fin. 

landa kıyılarına 

ya!nndır1ar. Bu 

adalara yerleşe

cek olan bir kuv. 

vet Stockholınu 

ve Finlandayı 

tehdit ettikten 

başka isterse Rus 
• 

donanması n ı n 

... ... 
rak kullan:nıya

cakları da şart ko
şu I muştu. Aland 
adaları etrafında 

ikinci bir buhran 
1 n oo 

Finlanda körfezi· 

ne serl'>P.stçe girip 

çıkmasına bile 
mani olabilir. Bu 

Aland adalarile lsveç ve 
Finlandanın vaziyeti 

etti. Ruslar 1856 

anlaşmasına ruğ. 

men, ihtilalciler • 

Alnndlard::ı silah 

knçakçılığı yapı· 

yorlar iddiasile a
dalara asker sev

kine ba'llamışlnr. 
dı. Büyük devlet· 
!erin müdahalcsile 
bunun önüne ge. 

çilinciye kadar 
hayli uğraşılmış • 
tı. 

cihetle şimdiye kadar birkaç defa 
Aland adaları Baltık kıyılnrındaki 
memleketler arasında şiddetli ihii· 

laflara sebep olmuş, hatta bu kav 
galara İngilizler bile karışmışlardı. 
Bu adalar vaktile İsveçindi. 1809 
da Ruslara yenilen İsveçliler Fin. 
landa ile birlikte Aland adalarını 
çarlara teslime mecbur oldular, fa
kat Frederiksham muahedesintle 
bu adaların tahkim edilıniyeceği 

vaadini Ruslardan kopnrmamışlar
dı. Bu cihetle Ruslar Bo:narsund'
da büyük bir kale kurdulardı; Kı
rım muharebesinde İngilizler ve 
Fransızlar Aland adalarına asker 
çıkardılar, Amiral Nap'er Bo
marsund'u topa tutmuş, kale ile 
beraber buradaki şehir de tama
mile harap olmuştu. 1356 da Rus
lar ile sulh yapılırken Rusların A· 
landları badema askeri bir üs ola. 

1917 de çarlığın sukutıı üze· 
rine Finlanda istiklaline 

kavuştuğu vakit 1809 dr.nberi :Fin-

landa Büyük Dukalığının bir kö
şesi sayılan Aland adalarının İs. 

veçli olan ahalısi Finlandaya bağlı 
kalmak istemediler, İsveçe bağlan
mak için rey topladılar. Fakat Fin
landa çabuk davranmış, adalara 
eısker göndererek bu ayrılın ha
ı eketinin başında olanları tevkif et
mişti. İki hükumet arasındaki bu 
dava gittikçe alevleniyordu, niha
yet İngilterenin miidahu esi ile me
selenin halli Milletler Cemiyetine 
bırakıldı. Bir tahkik heyeti yerin. 
de araştırmalar yaptı, iki tarafı 

dinledi ve onun verdiği rapora gö
re, Milletler Cemiyeti meseleyi 
yukarda anlattığımız şekılde hal
letti. İsveçlilerle mesk(ın olan a
dalar Finlandaya bırakılıyor ve 

manya, Estonya, Letonya, Polon-
ya, Danimarka ile İngiltere de im
zalarını koymuşlar, Aland adala· 
rının tahkim edilmiyeceğini ve as
keri üs olarak kullanılmıyacağmı 
t nsdik etmişlerdi 

B u itilafname miidafnn bakı. 
mından Finlandnya açık bir 

kapı bırakıyordu. Baltık cfonizinde 
bir harp t ehlike i zuhur edecek o
lursa Finlanda adalarının bitaraf
lığını temin edebilmek için etraf. 
larına mayn dökmek ve icap ede. 
cek diğer tedbirleri almak için ha
zırlanabilecekti, fakat bunun için 
bu itilafa imzasını koymuş olan bü
tün devletlerin birer birer mm·a
fakatini alması ve keyfiyetten Mil
letler cemiyetini hnberdar etmesi 
lazımdı. Sonra iş Aland meclisine 
intikal edecekti. Finlanda Hariciye 
Nazırı M. Enkko aylardanberi uğ
raşmış. bu formalitelerin hepsini 
tamamlamış ve kararı bundan son
ra Alandlıların önüne koymuştu. 

A land adaları irili ufaklı 6500 
kadar adadan mürekkeptir. 

Bu nasıl şey, Aland ada1arı 
Finlandanın değil mi? Ora

da hükumet istediğini ya!>amaz mı? 

diyeceksiniz. Hakkınız var, fakat 

vaziyet bu kadar basit değil. Ci

han Harbinden sonra Avrupanın 

muhtelif yerlerinde kurulan yeni, 
yeni teşekküllerin bir çoğunda ol
duğu gibi bu adalarda da vaziyet 
biraz garibcedir. A!and adaları 

Finlandanın ise de ahalisi Fin de

ğil, İsveçlidir. rn•' de Milletler ce. 
rniyeti bu adaları Finlanda cüm. 
huriyetine bırakırken ad:ılılara 

muhtariyet verilmesini de şart 

koymuştu. Bu cihetle Finlanda par

lamentosunun bu adalar hakkında 

alacağı herhangi bir kararı tatbik 

edilebilmek için bir de Abnci ada. 
ları meclisinden geçirilmek lazım 

gelir. Ekserisi balıkçı ve gemici ol

mak üzere 30 azadan mürekkep o

lan bu meclis, hükumatin hazırla. 

dığı bir kanunu vetosu ile durdura

bilir, o zaman ihtilaflı işin .Mil1et. 

ler cemiyetinde halledilmesi ltızım 

gelir. Adaların tahkimı hakkında· 
ki hükumet kararı meclise geldiği 

vakit söz alan mebuslar hep bunun 
aleyhinde söz söylemiş'er, nihayet 
nasyonalistlerin şefi M. Sandblöm: 

ı.-

Bunların içinde yalnız 80 kadarı 
meskundur. Adaların umum nüfu. 
su 28 binden ibaret. Başhca şeh. 

ri 1600 nüfuslu Mariehamn'di'r. 
Küçük bir balıkcı köyüne benziyen 
bu şehrin çok dikkate değer bir hu
c::usiyeti vardır. Ahalisinin ekserisi 
ötedenberi gemici olan Alandlılnr 
uzun deniz seferlerinde tecrübe ve 
maharet sahibidirler. Yelken gemi· 
ciliği devrinde başlıyan bu şöhret
lerini bugün de muhafaw ederler, 
daha doğrusu buhar ~emiciliğine 

hiç iltifat etmemiş. yelkenci olarak 
kalmışlar \'e gemi inşacılığında i
lerlemeler yapıldıkça bunlar daha 
büyük yelkenlilerle dünyanın en 
uzak yerlerine kadar gitmişler ve 
bu işi bırakmamış]ar. Bugün dün
yada mevcut ve ıstiap tonilfıtosu 

3000 i geçen dört direkli büyük 
yelken gemilerinin adedi 31 i bu
lur. Bu gemiler ekseriyetle Avus
tralyadan Avrupa liınhnlarına buğ. 
day taşır ve her seferlerini üç dört 
oyda bitirirler. Bu 31 yelkenlinin 
biri Alman, biri İsveç, biri Dani
marka, geri kalan 26 sı Finland:ı 

bayrağı altında seyahat eder. Fn
kat Finlanda bayrağım taşıyan bu 
26 geminin 26 sı da Aland adala
rındaki bu küçük Mariehamn lima. 
nına kayıtlıdır. Bu gemiler işlerini 
bitirince gelir bu limanda topla
nır, sonra yeni bir Avustralya yol· 
culuğuna çıkmadan evvel buradan 
yükledikleri odunu Londraya go. 
türürler. 

"Biz beynelmilel rekabet oyunları
na kurban olmak istemiyoruz. Bi
ze ne kale, ne top, bir şey lazım 

değil,, diyerek arkadaşlarının dü
şüncelerıni hulfısa etmiş, alkışlarla 
karşılanan bu protestodan sonra 
meclis 8 muhalife karşı 22 rey ile 
hükümetin teklifini reddetmi~. A
landlılar bu hareketlerile ihtiyar 
Avrupa çıldırmış ise bize ne, biz 
kendi köşemizde uslu akıllı otura· 
lım mı demek istiyorlar. İyi ama 
Alandlılar yalnız son asır içindeki 
tarihlerini bir saniye göz öniine ge. 
tirselerdi bu kararı vermek için 
bu kadar acele etmezlerdi. Mütecaviz totaliterlere karft sulh cephesinin sesi ve yumruğu 

F akat Finlanda için Aland a. 
dalarında hazırlıklı bulun

mak bir zarurettir. Diğer Baltıklı. 
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Bir Ameri a 
Mecm 
Gör ü9ü 
a·r Fıkra 

1 

Nevyok, 2-8-929 

A merikn radyoları, iki iiı; para 
mukabilinde naziJerin tuza!h

na düşen gazetelerin hikayesini ba
ğıra bağıra anlatı~ orlar. 

Asia mecmuasının temmuz niisha
smda nazilerin Arap iilkelerinde ııa
sıl çalıştıklarını, Arap, Yahudi zıtlı· 
ğmı nasıl kundakladıklarını uzun ll• 

zndıya yazıyor. Ve bu arada Tiirki
yeden de bahsederek, nazilerin biz
de de ~asıl dolap çcvirmeğe uğraş
tıklarını, fakat bizim çiğnenmez ve 
yutulmaz bir demir leblebi olduğu. 
muzu anlayınca, vaz geçtiklcı ini 
söylerken, araya da şu cümleleri sı .. 
kıştırıyor: 

"Tiirkiyede, İngiltere ile Rusya 
dostluğuna istinat eden ve açık bir 
harici siyaset takip eden ku\ vetli 
bir hükQmet buldular. Burnda sıkın
tı yaratmıya teşebbüs etmek tehlike
li olacaktı; riişvetlcrin hazan gazete
lere nüfuzu olabilir, fı:ıkat, hükılme .. 
te asla . .,, 

Nazilerin kaleyi içinden fethetme 
tekniğini artık bilmiyen yok. Avus .. 
furyanın için için nasıl çüriitüldii. 
gunu, Çekoslo\•akyanın kuru .. 
muş bir ağaç gibi, nasıl devrildiği .. 
ni, bugiin de Damig·in ayni usulle 
nasıl kemirildiğini gördük ve görn .. 
yoruz. 

Bugün gazetelerimizin ~oğunun 

başında bulunanlar, dün, J,izj ezen 
istibdadın yıkılması için canla başla 
uğraşan kimselerdir. İstibdadın, bo. 
yunduruğun tadını onlar pek çoğu. 
muzdan dııha iyi bilirler. Diin yık· 
mak için uğraştıkları şey için, bu
gün en hafif bir miisamaha göstcr
miyecekleri gayet bedihidiı· • 

Binnennlcyh, o istibdadın modern 
bir nüshası olan faşizme yahut nn
zizme knpılmnk iddialarını her ~c
kildc r eddederiz. 

._ ... 
"' • 

T iirk gazetecisi, kurulması için 
yardım ettiği büyük eseri, beş on 11 

para muknbiliııde yıkmıya tenezziil r . 
etmez. 

Posta Umum 
Müdürlüğünün 

Nazarı Dikkatine • 
Isparta, (TAN) - İzmir fuarı mü

nasebetile İzmir hattına munzam 
trenler konmuş ve haftada dört gün 1 

olan Afyon - Karakuyu - İsparta 
hattına da her gün tren işlemiye baş. r 
lamıştır. Fakat herhangi bir düşünce 
ile veya İstanbul postahanesinin es- z 
kiyi nazarı dikkate alıp tadilatı göz 

~ önünde tutmaması neticesi postalar, d 
eskisi gibi haftada dört güne inhisar 

e 
ettiriliyor. Posta umum müdürlüğu~ j 

niın nazarı dikkatini celbeder ve acil 
tedbir almasını bekleriz. 

u 
Karacaviranda Bir Cinayet E· 

Çııy (TAN) - Karacaviran kö
yiinde bir çocuk kavgası, cinayetle 
neticelenmiştir. Araboğlu Ismail, bu 
kavga yüzünden kin beslediği Rama 
zam koyun güderken sıkıştırmış ve J' 

tam kalbinden vurmuştur. Ramazan c 
hemen ölmüştür. Kaçmağa tcşeb. 
büs eden katil tutulmuş, Adliyeye 
verilmiştir. • . 

lar gibi Finlandalılar da Rusları 

sevmedikleri kadar Almanlardan 
çekinirler. Finlandahlar çarlık 

devrinde sizi ruslaştıracağız diye 
yapılan tazyikleri unutamıyorlar. 

Bolşevikler de 1918 de Finlanda... 
ya girmiş, pek çok kan dökmüşler
di. Fin generali Cari Mannerheim'· 
in idaresindeki "Beyaz ordu,, kı
zılları ancak Almanların yardımı 
ile memleketten çıkarabilmi şti. Fin. 
landanın imdadına gelen General 
Von der Goltz'un ordusu orada 
yerleşip kalmak ist ıyordu. Almnn. 
ya Finlanda tahtına bir Germen 
prensini getirmek üzere idi. Fa
kat garp cephesinde sıkışan Al
manlar nihayet buralardan asker. 
lerini çekmiye mecbur oldular.19H 
11 ikinciteşrinde mütarekenin im. 
zası ile Almanların yıldızı büsbü
tun sönmiış ve 1919, 17 haziranın
da Helsinki'de toplanan diyet mec
lisi Finlandanın idaresi içın etim. 
huriyet şcklinı kabul etmiştı. 
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Nevyork Sergisinden Röportailar: 

Duvarda kabartma bir harita. Muhavere başlar başlamaz otomatik olarak 
bir elektrik şuaı Nevyorktan kalkıp Kalilorniyaya geliyor 

Dünya Sergisinde Bedava 
Telefon Pavyonuna 

· Uşüşenler Arasında 
Kim olsa bedava telefon et. 

mek fırsatını kaçırmak is. 
temez; doğru değil mi? İşte bu se. 
bepten dolayıdır ki sergideki Bell 
'telefon şirketinin pavyonunu her 
gün yüzlerce, binlerce insan ziya
ret ediyor . . Kapıdan girerken eli. 
nıize doldurulmak üzere şöyle bir 
kağıt veriyorlar: 

- Kime telefon etmek istiyor. 
sunuz; adres ve numarası nedir? 

Bana da bir tane verdiler. İste
dikleri malumatı yazıp kağıdı ge
ri veriyorum. Elime üzerinde "52,, 

Y..<}.zı!! _b_if_~u e~-J~:Y.~: ı;: ~ _çe~ 
izahat: 

............................ 
Yazan: 

Sevim Zekeriya 
SERTEL 

........................... 

''- Her saat başı bir kura çe. 
kiyoruz. Eğer elinizdeki numara 

kazanan beş numaradan birisi ise 

falanca odada gelip bizi bulun. 

Kurayı kazandınız d~mektir ki bu 

size Amerika devleti dahilinde is. « 

tediğiniz birisine ücretsiz telefon 

etmek hakkım verlı.'~ 

Saat başına daha çok vakit 
var. Beklemeli. Sağ taraf. 

taki salonda büyük bir kalabalık 
görüyor, oraya doğru gidiyorum. 
Burada iki tarafında camdan iki 
telefon kulübesi olan büyük bir 
sahne. Kurayı kazananlar sıra ile 
istediklerile buradan konuşuyor
lar. Salonda 200 tane kadar telefon 
llhizesi; halk bunlar vasıtasile bü. 
tün konuşulanları duyuyor. Zaten 
işin hoşluğu burada. Ben de kula. 
ğıma bir tane yaklaştırıyorum. 

Henüz telefon operatörleri nu_ 
marayı arıyorlar. 

Nevyork operatörü -Alo .. Alo .. 
Kaliforniya ... Nevyork konuşuyor. 

Kallforniya operatörü - Alo .. 
Alo.. Los Anjelos.. Kaliforniya 
vasıtasile N evyork konuşuyor. 

Los Anjelos operatörü - Alo .. 

Alo .. Los Anjelosla Belview ... Los 

Anjelos - Kaliiorniya vasıtasile 
Nevyork konuşuyor. 

Belview operatörü - Alo .. Alo .. 
Belview'de "1339,,... Kalüorniya 
devletinin Los .Anjelos şehrinin 
Belview kasabasında 1339 numara
da Mr. Barrymore ile Nevyork şeh. 
rinden Mirs Barrymore konuşmak 
istiyor. 

Sergi operatörü - Alo.. Mr. 
Barrymore .. Burası Nevyork dün_ 
ya sergisinde Bell telefon şirketi. 
nin pavyonu. Mirs Barrymore ko_ 
nuşuyor. Halk muhavereyi dinli. 
Yor. Haberiniz olsun. 

Sahnenin üst tarafında Ameri. 
kanın duvara kazılmış büyük bir 
haritası. Mister Barrymore'la te. 
masa geçildiği şu dakikada otoma. 
tik olarak bir elektrik şuaı Nev. 
York şehrinden kalkıyor, tren yo_ 
lunu takip ederek Kaliforniyaya 
geliyor ve burada elektrikle Kali. 

forniya ve Belview isimleri yazılı
yor. 

Kurayı kazananlar, aıra ile 
istedikleri numara ile 

konuşuyorlar 

Mis Barrymore'u cam kulübe. 
de görüyorum. Sarışın, in. 

ce uzun boylu, sevimli ve şirin bir 
genç kız. Şimdi onun sesi duyulu. 
yor. 

- Alo baba ... Sana sergiden te
lefon ediyorum. 

- Aman krzım sen kaçırdın mı; 
Nevyorktan Kaliforniya dünyanın 
paras1. Böyle beni gece yarısı ya. 
taktan kaldıracak ne var. Çabuk 
söyle? 

- Gece yansı mı? Burada saat 
henüz beş. 

- Beş olsun .. Paraya yazık de. 
ğil mi? 

- Baba bu bedava telefon. Ser . 
gide kurayı kazandım. 

- Hay Allahım, sen orada eğ. 
lence peşinde koşuyorsun. Ben se. 
ni oraya ... 

- Baba sus; halk ... 
- Susu musu yok. lfak sana 

söyliyeyim. Sen bana Corc'dan ha. 
ber ver. 

- Baba daha Corcu göremedim. 
Sırası gelmedi. Kuzum başka şey 
konuşalım. 

- Ne? Daha görüşmediniz mi'~ 
Şu rezalete bak. Sen bana; baba 
dedin eğer beni N evyorka gönde
rirsen ben ne yapar yapar Corcu 
kandırırım, evleniriz; böylece pa. 
rasına konarız. 

Halk, gülmekten kırılıyor. 
- Baba Allahaşkına muhavere. 

yi değiştir. Milyonla insan bizi... 
- Bir milyon insan, iki milyon 

insan. Ya sen eve Corcu avlayıp 
da gel; yahut hiç yüzüme bakma. 

Sen onun mu parası peşindesin; 

yoksa beni mi o bahane ile kan. 
dırdın? 

Kahkahalar .. Kalabalığın arasın. 
da, yağız suratlı uzun boy
lu güzelce bir delikanlı hid
detle ahizeyi yerine koyuyor ve 
sonra yanındaki arkadaşına: 

- Bak hele ihtiyar tilkiye, di. 
yor. Az kaldı kul.'duklan tuzağa 

düşecektim. Fakat artık iş işten 

geçti. Kızı eve eli boş gelince ne 
ona çatsın, ne beni kabahatli bul. 
sun. Çok konuşmanın cezası. Hid
detle kalkan zararla oturur derler. 

nun farkında olmıyarak verdiği bu 
malumata çok teşekkür ederim. 

Bu genç zat muhaverede bahsi 
geçen Corc olsa gerek. Ey 

Mis Barrymore; Allah mübarek 
etsin! Bir parasız telefon. ettin ki. 
Eğer sana kaça mal olduğunu bir 
bilsen bundan sonra bedava olan 
her şeyden bucak bucak kaçardm. 

Ser gi operatör ünü n sesi - Alo, 
Mis Barrymore; bir dakika doldu. 
Mis Barrymore kulübeden çrkıyor. 
Duvardaki haritadan Kaliforniya 
ve Belview isimleri siliniyor. 

M uazzam bir sAyin neticesin
de elde edilen bu bir daki

kalık uzun mesafe muhavereleri
nin; zamanın kıymetini takdir et· 
miyen halk tarafından nasıl israf 
edildiğinin gayet vazıh bir şekil
de isbat edildiği bu birinci salon
dan kulağımda Sasy'nin çınlayan 
yaygaralarile ayrılıyorum. 

İkinci odanın duvarında şöyle 
bir yazı: "Kulağınızı m uayene e
din." Bizi küçük sess:-z bir odaya 
koyuyorlar. Elimize tombala ka
ğıdını andıran bir kart veriyor
lar. Boş olan kareleri n umaralar 
söylendikçe sıra ile dolduracağız; 
yalnız bunları her defasında va
rım ton daha yavaş bir sesle bildi
riyorlar. İlk sırayı doldurabilen 
insanın kulağı zayıf. İkinciyi biti
ren, iyi; üç sıraya da adetleri yaz
dınızsa kulağınız fevkalade. 

Paviyonun en alaka uyandıran 
bir hadisesi de konuşan makine. 
Bu biraz büyücek bir yazı makine· 
si. Daktiloya siz ne isterseniz ~öy
lüyorsunuz. O tuşlara basıyor. Ma
kine sözlerinizi size tekrarlıyor. 
Söylediklerine göre halihazırda bu 
makinelerden yalnız iki tane var. 
Birisi bu, diğeri de San Fransis
ko sergisinde. Eski zamanda olsa 
mucidine peygamber gözile baka
caklardı. 

Saat basında kazanan numara
ları öğreniyorum: 

23 - 39 - 50 - 51 
Kurayı kazanmak ümidile ~il'"

diğim pavyondan, mağlubiyeti öğ
renerek cıkarken içimde hiçbir 
yeis yok. Şimdi fennin bir gün bizi 
nereye götüreceğini düşünerek 

yavaş adımlarla voluma kovuluyo
rum. 
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Heyecan Uyandıran Bir Kitap 1 

~-----------------------------~ 

Almanya Harbi 
1 

Kaza·namaz 
Yazan: Prof. İvan Laios 

-3-

A lmanyanın zabit ve küçük 
zabit kadroları bakımından 

vaziyetı efrat itibarile olan kifa
yetsizliğinden daha iyi bir halde 
değildir. Versay muahedesi Al. 
man zabitanının adedıni 4 bin ola. 
rak tayin etmişti. Halbuki bugün
kü Alman orduları asgari 45 bin 
zabite muhtaçtır. Versay muahede
sinin harp malzemesi ve silahlar 
kısımlarına belki riayet edilmemiş.. 
tir. Almanlar eslihalarını Versay 
muahedesinin devam ettiği zaman~ 
larda da gizli gizli yapmışlard1r. 
Fakat zabit yetiştirmek hususun- • 
da alenen hareket edikmiyeceğin
den bu noksanı telafiye imkan bu
lamamışlardır. Nitekim Versay 
muahedesini tanımamıya başlad1k. 
ları zamanlarda ilk ehemmiyet 
verdikleri şey zabitan kadrosunu 
doldurmak olmuştur. Fakat bütün 
gayretlerine rağmen askeri mek
teplerden mülazim apoletini taka
rak çıkan gençlerin adedini senede 
4 binden daha fazlaya çıkaramamış 
!ardır. Halen Alman ordusunun za
bit mevcudu 34 bin içindedir. Bir 
de seferberlik ilan edildiğini, harp 
halinin hakim olduğunu düşüne • 
tim. Bu takdirde Alman ordusunun 
zabit ihtiyacı 150 bine çıkar. Hal
buki bugün ancak Almanyada 62 
bin ihtiyat zabiti vardır. 
Almanların yeni bir harpte 1914 

teki kadar asker çıkaracağını, y.lni 
120 fırka piyade ve 11 fırka süvari 
yı cepneıere seKed.ecegmı tahmln 
edersek bu zabitan kadrosuni.ln fa. 
kirliğini ne kadar acı htss'=deceğini 
tasavvur edebiliriz. 

Birinci ve ikinci sınıf ihtiyat uı.
bitam kadrosu ise öyle kolay ko
lay doldurulamaz. Muvazzafla:::m 
tekaüde sevkedilerek birinci sınıf 
ihtiyat zabiti addedilmeleri ve i. 
kinci sınıf ihtiyat zabitlerinin de 
kafi dere<'ede çoğalmaları için se. 
neler lazımdır. 

Umumi seferberlik olduğu takdirde A lman orduruna katiyen 
kafi gelmiyeceği anlaplan yüksek kumanda heyetinden 

bir kısmı manevralarda Hitlere vaziyeti anlatıyor 

YÜKSEK KU.MıL~DA HEYETi 

A lman orduları yükse'' ku
manda heyeti itibar.ile de 

zayıftır. Generaller ve erkanı harp 
zabitanı hayli eksiktir. Nitekim bu 
husustaki gediği kapatmak üzere 
son zamanlarda vakitsiz, terakki_ 
lerle asgari haddi elde etmek çare. 
sine başvurdukları halcle, general
lerin adedi 42 ye, büyük rütbei.i 
erkanı harplerinin adedini de 600 e 
çıkarabHdiler. Bir harp olduğu tak
dirde bu adetleri altı ile zarbct. 
mek şartile elde edilec~k yekun 
miktarınca kumanda heyeti Al
man ordularına elzem olan haddin 
asgarisini teşkil edecektir. O ka
dar yüksek rütbeli zabite de Al -
manyanın daha uzun seneler malik 
olması maddeten imkan ho.rcinde
dir, 

ŞİMENDIFERLERIN 

KİFAYETSİZLİGİ 

B ir harp vukuunda vesaiti 
nakliyenin ve şimendifer

lerin ne kadar mühim rol oynıya
cağı malumdur. 914 harbinde itti. 

fak devletlerinin başhca faikiyet
lerini şimendiferlerinin mükem. 
meliyeti ve vagon, lokomotif hu. 
susundaki zenginlikleri teşkil et-

mekte idi. O sayede bir cephedan 
diğerine asker nakletmek kolaylı
ğı ve süratini elde ettiklerinden Rus 
cephesindeki muvaffakıyetlari 
kazahdılar. Diğer tali harekatta 
mühim kolaylıklar elde ettiler. 

Yeni Almanyayı şimendifer hat
larının zenginliği iitibarile senele
rin icap ettirdiği terakkiyi takip 
etmiş addetsek bile vagon ve lo
komotif hususunda pek fena bir 
vaziyete düşmüş olduğunu kabul 
etmemiz icap eder. 

Şimendifer seyrüseferleri ha
ıen 1914 e nisbetle yüzde seksen 
nisbetinde artmıştır. Buna mtt!ı::abil 
vagon ve lokomotıfler hatta bazı 

raylarda hatların yenilenmesi yüz. 
de üç nisbetini geçememiştir. 

Resmi rakamlara nazaran Al. 
manya 4 bin lokomotif ve 200 bin 
vagona muhtaçtır. Mevcut adet bu 
hadlerden çok aşağı olduğu gibi 
son manevralar. işgaller ve tahki
mat dolay1sile çok zed~lenmi~ ve 
ekserisi baştanbaşa tamir edilecek 
hale gelmiştir. 

Halbuki iktısadi vaziyet. tamire 
ve yenilenmiye muhtaç vesaitin 
ancak yüzde onunu temine kifayet 
etmektedir. Vesaitin yüzde doksa
nı olduğu hallerinde hıra kılmakta. 
dır. Almanyanın şimendifer vesai. 
ti bakımından olan vaziyeti gittik
çe fenalaşmaktadır. 

Bu halin devamını Alman şimen
diferlerinin hazan sekiz, dokuz sa. 
ate kadar çıkan teahhurları ve ga. 
zetelerinin ikide bir munzam bir 
seferin kaldırıldığı hakkındııki i
lanları gösterir. Diğer bir isbat o
larak. son zamanlarda pek sıkla. 
şan kazaları sıralayabiliriz: 1932 
senesinde Almanyadaki şimendifer 
kazalarının yekunu 400 ü bulmuş. 
tu. 937 de bu adet 1000 e ç1kmıştır. 
Kaza nisbeti yüzde iki buçuktan 
yüzde yirmi beşe terfi ettiğine !!Ö
re. hakiki vaziyetin şimendifer bah 
sindeki çehresini göz nrıüne ge· 
tirmek mümkündür. 

.M:EV ADDI İPTİDAİYE 

MESELESİ 

H arp ekonomisi itibarile. me. 
vaddı iptidaiye cihetinden 

Almanyanın ne kadar zayıf oldu. 
ğu herkesçe malumdur. Ciddi Al
man muharrirleri ve askeri müte
hassıslar Fransanın dejenere oldu
ğu ve iptidai maddelere zan ve i. 
lan edildiği kadar malik olmadığı 
şeklinde yapılan propaganda ma
sallarına katiyen inanmamaktadır
lar. 

Askeri mütehassıslardan .lus
tus Schmidt, Kriegswirtschaft
liche Jaharesherichte'in J 937 
d e çıkan cildinde Fransanın 

malik olduğu mevoddı iptidai
ye ve harp ekonomisine hasret
tiği uzun bendde kanaatini 
şöyle neticelendiriyor: 

1\levaddı gıdaiye, iptidaiye ve 

ziraiye hususunda harp halinde 

Fransa fevkalade miisait ''azi

yettedir. Müstemlekcleriuden 

bazı mevaddı pek az ithal edecf"

ğini hesaplasak dahi zaruri 

maddeler ve gıda meselesinde 
zorluk çckmiyeceği aşikardır. 

"Kitabın 142 nci sayfası,, 

Eslihe bahsine gelince. Fran
sanın harbin devamınca ordula
rına 13.7.ım olacak kadar silah 
yetiştirmek ve silahlarının 

kudretini arttırmaktan başka 
endişesi olnııyacaktır. Buna da 
şimdiye kadar kurulmuş. iyi 
teşkilat1andırılınış "·e kafi hir 
teknik ile idare edilmekte olan 
tezgah ve fabrikalan yetişir. 

Fransanın sulh halinde dahi 
kendi ihtiyacından çok fazla 
silah ~ıkardıj!ı , dost memleket
lere miitemadi silah satnıasiJe 

belli olmaktadır. Bu suretle 
Fransızlar hem silah yanma ka
bili~'etlerine. hem de silahları
nın kudretini arttırma ve yeni 
modc11cr bulmak imkanlarına 
da sahip olmuşlardır. 

"Kitabın 149 uncu savfası., 

AMELE VE İŞÇİ MESELESİ 

M uhakkak olan bir şey varı-a 
yeni harpte sarfedilccek mü 

himmat ve esliha miktarı 1914 h<tr
binden kat kat fazla olaca!<tır. Al. 
manyanın icap ettiği kadar me
vaddı iptidaiyeye sahip olduğunu 
farzetsek bile, o maddeleri silah 
ve mühimmat haline getirecek a
mele ve işçiye de malik bulunup. 
bulunmadığını tetkik etmek icap 
eder. 
Miiteakip makalel er de\"am edecek 
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Günün Azılı Uç Komitacısı 
Arnavutköy Merkez Memuru Bu Namlı Komitacdara 

·eıdeki Kuvvatle Saldırmıya Cesaret Edemiyordu 
Şu ciheti hiç te ilaveye lüzum 

yok ki, bu üç kafadar, Damat Pa
şayı tezelden, sıhriyeti ile iftihar 
ettiği hanedanının geçmiş ve gi>ç~ 
müşlerine kavuşturacak olan vesa· 
iti de, Üzerlerine sepet ve tezgiih
larına yerleştirmişlerdi. Gözleri 
)'Ollarda bekliyor, istemedikleri hal 
de, aksi değil m~? Sürü sürü müş
terilerle karşılaşıp uğraşıyorlardı. 

Uv- çü de o derece kurnaz ha
reket ediyorlardı ki, ne ci

var halkında, ne de yol üzerinde 
nokta bekleyen, devriye gezen po. 
lislerin dikkatlerine bile çarpmı.. 

yor, vaziyetleri hiç kimsede şüp

he uyandırmıyordu. Neye yarar ki, 
orada karşılarına bir engel çıkar
mıyacak kadar bu fedailere yarlı
ğını gösteren talih, öte tarafta Da. 
mad Feride de yardım ediyordu .. 
Onu ölüm bekleyen bu yoldan bir 
türlü geçirmiyordu. 

Şiddetli helecanlarla geçirdikle
ri günler altıyı bulmuştu. Talih, 
o gün de Damad Feridi korumuş. 
tu. Sadık Kaptan, intizar ateşleri 

ile kızaran gözlerini Erzincanlı Şa. 
kirin somurtgan çehresine çevir. 
miş, inler gibi söylemişti: 

- Şakir, bugün de geçmedi. Ne 
yapacağız? .• 

- Belki geçer, biraz daha bekli. 
yelim Kaptan. 

- Bugün bekliyeceğiz. Fakat 
yarın? .. 

- Yerimizi değiştirelim. 
- Nerede bekliyelim? .. 
- Yıldız kapısında. 

.,.uwa QlmMReil~1ı:afUr uhU~~~1 
kapısından çıkarır. Kahpeleri ko. 
ruyor işte görmüyor musunJ .. 

- Ne yapalım kaptan? .. 
- Yapacak bir şey var. Sadaret 

kapısını beklemek. 
- ....... . 
- Neye düşünaün yar ... 
- Tehlikeli değil mi Kaptan bu 

teşebbüs? .. 
- Elbette, fakat, tehlike var di. 

ye aldığımız vazifeyi yapmıyacak 
mıyız? .. 

- Yanlış anladın sözümü. Beni 
düşündüren, işi gördükten sonra 
tutulmak. vurulmak değil, oralar. 
da beklerken görülüp tanınmak_ 

tan çekiniyorum. 
- Haklısın Şakir, hiç şüphesiz 

ki bizi tanırlar. Bir otomobil ile 
peşine takılsak, kalabalık bir yer. 
de ansızın üstüne atılsak nasıl o. 
lur dersin? .. 

- İşte bu olur. Kaptan. Ne va. 
kit yaparız bu işi? .. 

- İki gün sonra. 
- Ne için yarın değil? .. 
- Otomobil bulmak kolay. Fa. 

kat, emniyetli bir şoför •.. 
- ......... . 
- Düşünme Şakir, onu da bul. 

mak mümkün, yetişir ki talih bir 
kahpelik etmesin. 

Halbuki talih, Sadık Kaptanın 

aklından geçirdiği kahpeliği etmiş. 

ti bile. Rüştüyü Bebekten, Şakiri 
de Boyacıköyünden ve eski tahar. 
ri memurlarından olduğunu bilen 
Bebekli "Eftakyos,. adında bir düş 
ınan hafiyesini o gün, bunların sı
ralandıkları kayalar mezarlığın. 

dan geçirmişti. Gözü açık bir adam 
olan Eftakyos, Rüştünün kağıt hel. 
Vacılığına ve hele, hali vakti yo. 
lunda olduğunu pek iyi bildiği Er. 
zincanlı Şakirin simitçiliğine bir 
ınana verememiş ve hele koz hel
vacılığı yapan tahta sakallının göz_ 
lerini hiç beğenememişti. Birden 
sivri bir bıçak gibi zihnine sap. 
Ianan şüphenin, sızlatıcı tesiri al
tında kalan Eftakyos, ilk rastladığı 
otomobile atlamış, soluğunu Arna
VUtköy merkez memuru Hacı Ke
ınaı Beyin odasında almıştı. 
Muhatabının naklettiği bu es

rarlı hikaye, Hacı Kemal Beye, 
Said Molla tarafından hünkara 
Yapıldığını işittiği ihbarı hatırlat
lnıştı. Maiyetinde bulundW"ulan 

saray sivillerini hemen odasına 

toplamıştı. Fakat, günün bu üç azı. 
lı ve namlı komitecisine eldeki 
kuvvet ile saldırmak cesaretini 
bir türlü gösterememişti. Telefo. 
nu açmış, Hademei hassa müdürü 
kaymakam Zeki ile karşılaşmıştı. 
Aldığı haberi biraz da mübalaga
landırarak heyecanla anlatmıştı. 
Sonunda da: 

- Gördünüz mü Beyefendi, de. 
mişti. Mollanın ihbarı tahminimiz 
gibi tezvir değil, bilakis acı bir ha. 
kik.at imiş meğer. Şimdi sayei şa
hanede üçünün de ellerini kolları. 
nı bağlayıp huzurunuza gönderece. 
ğim. Ancak, bunların ve bilhassa 
Sadık Kaptanın çok yırtıcı ve azılı 
bir komiteci olduğunu yakinen bil
diğim için alimdeki on sivil ile 
Üzerlerine gitmeği mufafrk bul. 
madım. En seri bir vasıta ile kulu
nuza on kişi daha göndermenizi 
rica edeceğim .... 

Merkez memuru Bey, bu yük. 
sek sesli mükalemesine devam e. 
de dursun, Arnavutköy merkezi 
polislerinden Neşet Efendi, Kaya. 
lar mezarlığına koşmuş, mükale
menin işittiği kısnnlarıru Sadık 

Kaptanın kulağına koymuştu. Ya. 
nm saat sonra, belleri çift taban. 
calı, cepleri çift bombalı yirmi 
memurla Kayalar mezarlığını sa. 
np araştıran Hacı Kemal Bey, 
çarpışmayı göze aldığı komiteci. 
!erle değil, servilerin loşluklarında 
cilveleşip cümbüşlenen birçok çift 
lerle karsılaşmış ve ancak onları 
ürkütüp korkutmuştu. 
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ları, Boyacıköyünde, Said Halim 
Paşanın akaretlerinde oturan Mı. 
sırlı Mehmet Zeki Beyin evine sı. 
ğmmışlar, Ertesi gün de Alemda. 
ğına sıvışmışlardı. 

Bulgar Sadk Kaptan ile ar. 
kadaşlannın tasavvurlarını 

Gönanlı Kamil adında bir boşbo. 
ğazdan öğrenen Hacı Kemal, 
birden büyük bir şöhret kazanmış, 
adeta günün Şarlok Hölmesi ol
muştu. Bu suretle kabına sığamr. 
yacak kadar şımartılan bu zavallı, 
artık suikast teşebbüsünü hayali. 
nin yettiği kadar genişletiyor, mü
teşebbislerin adedini yüzlece var. 
dırıyordu. Fırsattan istifade, mil. 
liyetçidir diyor saldırıyor, ittihat. 
çıdır diyor kaldırıyor, birçok suç. 
suz vatandaşları durmadan kara. 
lıyordu. Eline iyi bir şöhret ve 
menfaat vesilesi geçmişti. 

Said Molla bu işe gerçekten şaş. 
mıştr. Uçurduğu tezvir balonunun 
tam yerinde ve gününde patlayıp 
ortaya hiç yoktan dört başı mamur 
bir suikast meselesi fırlatması onu 
da nihayetsiz derecede şimartmış, 
hıyanet dolu göğsünü bayağı ka
bartmıştı. Yalnız hünkarın değil, 

Mediha Sultanın ve hele Damad 
Paşanın minnet ve şükranlarını, 

teveccüh ve ihsanlarını kazanmış. 
tı. İşte o gün de, yalıda tertip edL 
len hususi bir ziyafette, Mediha 
Sultanın şerefli bir davetlisi ola. 
rak bulunuyor, büyük bir hürmet 
görüyordu. Aşırı derecede Ağırla-

SELBÜLİT HASTALIGI 
Sayın okuyucularımızdan Ba

yan Fahirenin ahbaplarından bir 
bayana sellülit hastalığına tutul. 
dutunu söylemişler. Bayan Fahi. 
re de merak etmiş, Tarabyaclan 
gönderdiği mektubunda: 

- Bu, nasıl hastalıktır, başka
larına da bulaşır mı? 

Diye soruyo;, Eskiden bir lrn
laşık hastalığın sözü geçin<'e, yal
nız çocukların kulağını çekerler
di. Çocuk olınıyanlarm da bulaşık 
11astalığa tutulabilecekleri öğrenU. 
diğindenberi kulak çekmenin fay. 
da vermiyeceğini herkes biliyor 
ve hekimlere sormaktan ba~ka ça
re kalmıyor. 

Fakat, gerek bu sayın okuyucu
muzun, gerek onun gibi merak e
debilecek başka okuyucularımızın 
meraklarını ieskin için haber ve· 
reyim ki, bu hastaJığ~n mikroıJlar. 
dan ileri geldiğini iddia eden ol. 
muşsa da, buna sebep olarak gös
terilen mikroplar zaten lıerkesin 
kamında her vakit bulunan davet
siz misafirlerdir. Onun için, bu 
hastalığın mikroplardan ileri gel
diği doğru olsa bile. başkasından 
gelebileceğini merak etmeğe bir 
sebep ;ı.·oktur. 

Zaten selliilit hastalığına sebep 
mikroplar olduğu da ispat edilmiş 
bir şey değildir. Bir kere bu has
talık yüzde doksan kadınlarda o. 
lur. Kadın ve erkek ayırdetmiyc. 
rek, herkesin barsaklarına misafir 
olan mikroplann selHilit hastalığı 
yapmak için bayanlara karşı bu 
kadar hü:vük sa:rgısızhk göster
mesi anlaşılamaz. 

Sonra da. seJliilit bayanlııl'a en 
ziyade kadınlığın sonbahar mev
siminde ınusallat olur. Bir hasta
lık o zamanda meydana çıkınca, 
onun kadınlık hormonlariyle mü
nasebeti olduğu hatıra geJmek ta. 
bildir. Şinıdive kadar görillen sel. 
lülit hastalıklarının dörtte iiçün
de de kadınlık yumurtahğmda bo
zukluk olduğu anlasılmıstır ... Bir 
de hormonların hepsin~ hi.ikme
den ipofiz guddesinde. 

Asıl sebep, honnon bozukluğu 
olduğu anla8ıldıktan sonra, bu 
hastalığa tutulan bayanlarııı kar-

nında mikroplar bulunması, bazı. 
!arının zaten romatizmalı obuası 
ehemmiyetsiz kalır. · 

Sözün kısası, bu hastalık baş. 
kasuıdan bulaşmaz. Ona tutulmak 
istidadır tutulanın kendisinde bu
lunur. istidadı meydana !?ıkarmak 
İçin, mikrop lazımsa, o ınikı·op za
ten herkeste vardır. 

Bunu soran Bayan, lıastahğın 
alametlerini, tabii, öğrenmiştir. 
O alametleri, epeyce zaman olu
yor, burada yazmıştım. O zaman 
okuyamamış olup ta, şimdi adını 
öğrenince, hastalığın alaınelleriui 
merak eden yahut okumuş olsa
lar da, belki unutmuş olaıı okuyu. 
cularımın hatırına getir~yim: 

Sellülit hastalığının en miihim 
alameti ağrılardır, derinden gelen 
içerde bir çıban varmıs ta oradan 
geliyormuş gibi hissedilen' ve çok 
defa şiddetli ağrı. Kimisinde ge. 
celeyin artar, kimisinde giindüz. 
Ağrının şiddetinden bazılarında 
adaleler gerilir... Sinirler büzü
lür, bunu da ağrının :ıiddetinc 
hamlederler, lıalbttki hormonların 
bozukluğu.na atfetmek daha doğ
rudur. 
Ağrının yeri ensede olur, gö

ğiiste olur, arkada. kollarda, ba
caklarda ve karında olur. Vücu
dün hemen her tarafıncla demek. 
Fakat bereket versin - lıer ta
rafta birden değil. Ağrının bulun
duğu yere göre, hastalık daha 
başka marifetler de gösterır. 
Ağrının bulunduğu yerde, cilt 

biraz şişkin olur, arasına su top
lanmış gibi. Cilt biraz sertleşir, 
el sürülünce, hcın ağrı artar henı 
de cilt kıtır kıtır eder. Bir 

1

de el 
altnıda bir sıraya tesbih taneleri 
gibi dizilmiş kücük kücük kattlık-
Iar hissedilir. • • 

Bu hastalık kendi haline bıra
kılsa da - şiddetli ıztıraptan baş. 
ka - ehemmiyetli bir neticesi o. 
Jamaz. Ağrılara karşı tiirlü ti.irlü 
ilaçlar verirler. Fakat en iyisi, ağ
rı olan yeri ovdurmak, o te<ılıih 
tanelerini birer birer ezdirınektir. 
bunu, zaten, o ağrılara tutulan 
bayanlar da pek iyi bilirler. 

i 
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Casusluğa Ait HikCiye Serisi 

BEYAZ ZENCi 
~ Yazan: Arthur 

el<><)<)C<><>C><<><)e<e 

Mills Çeviren: 
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F avel saate baktı. Yediye çey
rek vardı. Artık vakit geç

ti. Bu saatten sonra Klotz'un ona 
telefon etmesi muhtemel değildi, 

canı sıkıldı. Ta İsviçrede tanıştık. 
ları gündenberi Klotz on:.ı görmek 
imkanı mevcut olunca, bu fırsatı 
hiçbir zaman kaçırmamıştı. Kız, 

"acaba İsviçredeyken Klotz'un ne
nin nesi olduğunu bilseydim, ona 
karşı muamelem değişir mi idi'!,, 
diye düşündü. İsviçrede hoş bir 
vakit geçirmişlerdi. Fakat şimdi 
İngilterede idiler. Herifin de bir 
espiyon olduğunu öğrenmişti. Ken
di milleti aleyhine çalışan bir es
piyon. İşte bu hakikat her şeyin 
rengini değiştiriyordu. 

Ateşe bir başka kütük aitı. Klotz 
telefon etmediği takdirde o akşamı 
nasıl geçireceğini düşündü. Bir 
gece evvel bol bol uyuyarak uy
kusuzluğunu gidermişti. Bu gece 
de horul horul uyuyamazdı ya. Ken 
di kendine acaba hemen yemek ye. 
yip sinemaya gitsem mi? Yoksa 
yemeği geç vakte bırakarak, şu 

Jermin meydanında yeni açılan ye
re mi gitsem? Bu iki ~eyin birini 
yapmıyarak, bir arkadaşın evine 
uğrayıp tatlı tatlı hoş beş mi et
sem., diye iyice düşündü. :Fakat 
hiçbir şeye karar veremedi. Tam 
o sırada kapı zili çalındı. 

B ir hissi kablelvuku ile KJotz
dan bir haber geldiğini an. 

ladı. Hemen kunduralarını giyerek 
kapıya koştu. 

Kapının önünde elinde bir zarf 
tutan bir çocuk gördü. Zarfın ü. 
zerinde kötü ve muntazam bir el 
vazısile adını okudu. Klotz'un el 
yazısını hiç görmemişti. "Eğer bu 
yazıyı Klotz yazmışsa, çok mun
tazam ve metotlu bir adam ola -
cak., diye, düşündü. 

Çocuk, "cevap verecek misiniz, 
bekliyeyim mi?,, diye sordu. 

Favel, "Evet, gel de şu sandal
yada otur,, dedi. Klotz mektubun. 
da şunları yazıyordu: 

"Mektup yazıyorum çünkü te. 
lcfona ''aramıyorum, Size altıda 
telefon edecektim. Fakat elan he
yet halinde toplanmış bulunuyo
ruz. Eğer devlet işleri görüşülür

ken kalkıp da sefarethane tclefo
nile güzel bir kızla konuşursam, 
mutlaka işimden olurum. Yarım 

saat sonra serbest olacağımı umu
yorum. 

Aman beni evde bekle de, bana 
seninle görüşmek fırsatını IUtfet.., 

f avel saatine baktı. Neredey. 
se saat yedi olacaktı. Klotz

un kendisile beraber y~meğc git
mek istediğini kestirdi. Doğrusu. 
bir erkek telefon edccı~k diye, o
nu sabahtan akşama kadar evde 
beklemek, bu yaşına kadar yapmış 
olduğu şeylerden değildi. Kız he
men yazı masasının başına keçe
rek, cevabı şöylece verdi: 
"Hoş bir sürpriz oldu. Sizden 

bir mektup geleceğiDi beklemi
yordum. Konferanslar bitince ha
na telefon edin. Ben bu akşam ne 
yapacağımı henüz kararlaştırmış 
değilim.,, 

Aradan yirmi dakika geçmeden 
telefon çalındı. Saat yedi buçuk
tu. Kulağına ahizeyi yanaştırır, 

yanaştırmaz Klotz'un sesini tanı
dı. Telefon etmekte kusur ettiği i
çin af diledikten sonra bu akşamı 
benimle geçirmek can sıkıntısına 
katlanır mısınız?,, diye sordu. 
Kız cevap verdi: 
j'- Kabul ediyorum.,, 
r•_ O, pek memnun oldum. Eh, 

söyleyin bakalım, ne yaoalL-n? 
"- Ne istiyorsunuz? Siz giyine

cek misiniz? Ben dekolte giymek 
istemiyorum.,, 

" -P~k ala, ne dersiniz bir si. 
nemaya gidelim mi? 
"- Olur. Berkley'de'd filmin 

güzel olduğunu söylüyorlar. Bir 
Fransız filmini seyredebilir mi
siniz?,, 

.. _ Evet fransızca bilirim. Ge-

çen sefer yemek yediğimiz yerde 
size bir ziyafet çekeyim mi?,, 

"- Hayır, oraya gitmiyelim.,, 
"- O halde, Ritz'e mi, yoksa 

Berkley'e mi gidelim?., 
"- Bu sonuncusu daha iyi, hem 

de sinemaya yakın~,, 
'j- Bence de muvafık. Aman pek 

sıkıntılı bir gün geçirdim. Çünkü, 
diplomatları idare etmek askerleri 
idare etmekten çok daha güç .. Her 
ne ise tam saat sekiz buçukta bu
luşacağız değil mi? Allaha ısmar. 
ladık.,, 

F avel, Berkley'e gittiği za. 
rnan, Klotz, onu antrede 

bekliyordu. Kızın kapıdan girmek
te olduğunu göriince h~men ona 
doğru yürüdü ve dedi ki: 

" - Bu akşam sizi görm ek ü mi
dini kaybetmiştim. Telefon ettiğim 
.;aat o kadar geçti ki..,, 

O, cevap verdi: 
"-Bana telefon edeceğinizi söy-

lediniz. Ondan dolayı ben de akşa
mı geçirmek üzere bir tertibat al. 
madım. Çünkü, beni yemeğe davet 
etmenizi muhtemel görüyordum.,, 

"- Benim için beklediniz, de

mek?,, 

"- Beklemek mecburiyetinde -
idim. Sizi İngilizleştirme hususun
daki muahedeyi unutuyors~muz ga. 
liba. 

" -Muahede! Ha! Şimdi hatır. 

ladrm. Pek ala, bu akşamdan iti

baren başlayın bakalım. 

J kisi beraber yemek salonUT)a 
girdiler. Favel, şurada, kö

şede bir masa tuttum. Hoşunuzı:. 
gider mi Mis Wood?,, diye sordu. 
Kız muvafakat cevabı verdi. 
Masaya doğru ilerlerken F avel, 

1nasanın üzerinde, büyük bir de
met kırmızı karanfil gördü. Öteki 
masalarda cicek voktu. 

(Devamı var) 

1 Ordumuz Dinlenigor 

ikinci Hava Hücumu 
Denemesi Yapılıyor 

j 
(Baştaraı 1 incide) 

göre şehir harp halinin son günleri_ 
1 ni geçirmektedir. 

Bu arada hücum edecek tayyare. 
ler, daha uzakta iken haber verecek 
vasıtalar çoğaltıldığı gibi şehr~ teh
like işaretini verecek canavar di.ıdı.ik-

1 lerinin sayısı da arttırılmıştır. 
Alarmın halli: tarafından daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu düdiıkler üçer 
dakika fasıla ile ve ayrı ayrı tonlarla 
çalışacaktır. 

Mısır heyeti reisinin beyanatı 
Kardeş Mısırın asker! heyeti reisi 

Tümgeneral Ezzeydi Paşa, aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Manevra hakkında ihtfaasla

rımı soruyorsunuz. Mareşal Fevzi 
Çakmağın yüksek lı'.ltufları ve ma. 
nevra müdürü Orgeneral Fahrettin 
Altayın gösterdikleri yardlm ve de. 
laletle kardeş Türk ordusu11un ma
nevrasında bulunmakla pek büyük 
bir şeref ve sevinç duyduk ve çok 
istifade ettik. Gerek Mare~al hazret
lerine ve gerekse Orgene.rnle çok min 
net tarım. 

Manevranın tertip ve tanzimi ve 
bilvesile komutanların harekatı ida
resi ve gerek subay, gerekse erlerin 
gösterdikleri inzibat ve talim ve ter
biye kudretini büyük bir hayranlık
la gördük. Hava kuvvetlerinin cesur 
ve mahirane manevralarını iftihar ve 
takdirle seyrettik. Bütün bu gördük
lerimiz ve asri vasıtalarla mücehhez 

Türk ordusunun yüksek hareket ka
biliyeti ve bütiın cihanca müsei1em 
olan muharebe kudreti bizde der]n 
bir intıba bıraktı. Bununla müftehi
riz. 

Bundan başka büyük Reisicümhur 
İsmet İnönünün manevra meydanın. 
da bilvesile yüksek iltifatlarına maz. 
har olduk. Bundan duyduğumuz if
tihar pek büyüktür.,, 

M anevralarımız ve Almanya 
Berlin, 22 (A.A.) - D. N. B. A

jansı İstanbul muhabirinden aldığı 
aşağıdaki haberi neşretmektedir: 

Şarki Trakyadaki büyük manevra
lar pazartesi günü bitmiştir. 
Şimalden ve şimali garbiden taar. 

ruz eden mavi tarafı kırmızı taraf 
müttefiki garp devletinin yarrlımile 
tardetmiye muvaffak olmuştur. Mü. 
tearrız mavi taraf iki müttefik dev
letin müşterek ordusunu temsil edi
yordu ve hedefi de Trakya, İstanbul 
ve Boğazlar idi. Muharebeler Edir
ne ile Kırklareli müstahk~m mevkii 
arasında vuku bulmuştur. Türkiye
nin son sistem silahları, modern fır. 
kaları, tayyareler ve zırhlı kıtaat bu 
harbe sokulmuştur. 

Reisicümhur. nazırların büyük bir 
kısmı, Mısır askeri heyeti. ecnebi a
taşemiliterler dün seyirci olarak ma
nevrada bulunmuşlardır. 

25 Ağustosta Edirnede manevrala
ra iştirak eden 70 bin kadar asker 
geçit yapacaktır. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
İkinci mühendislik kursu 4 - 9 - 939 Pazartesi günü açılacaktır. 

Bu kursa iştirak· etmek üzere Vekaletçe kendilerine tebliğat yapılan 
Fen memurlarının: 

1) Nüfus hüviyet cüzdanr 
2) Üç adet 4,5x6 eb'adında Viktorya sistemi fotoğraf. 
3) Fen memuru diploma numarası. 
İle 2 - 9 - 939 Cumartesi günü saat 13 e kadar okul müdürlüğüne 

müracnatları lüzumu ilan olunur. '6567) 
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Daima Genç 
Daima Güzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratmdan 

Krem Balsamin 
KANZUK 

rı.-(' T ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 saheserl. bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarlan
dır. Ötedenberi memleketimiz kibar 
Aleminin takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzellilinin sihrini terki

binde saklıyan en ciddi ve sayanı iti
mat markadır. Genç ve ihtiyar bü
tün kadınlar içfn zaruri bir ihtiyaı:
tır. Cildin letafet ve taravetini art
tırır. Ya~lı, yalh:1z VP. arıh;ıdem rins

leri vardır. 

Ekslr Balsamin Kanzuli 
Cildin daimi yumuşaklığını temin 

eder. Yüzdekı dl ve lekeler! alır 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traştan sonra cilde latif bir serinllk 
verir. 

İn~liz KANZUK eczanesi 
BEYOCLU • İSTANBUL 

1 esviy i Aranıyor 
Her gün Sutlücede Madeni e~

ya fabrikasına müracaatlan. 

Kır Balosu 
Göztej>e 5 inci ilk okul yoksul co. 

cukları himaye heyeti 26 nğustos cu
martesi günü akpmı Fcnerbahçede 
Belvü gazinosunda hasılatı yoksul ço
cuklar menfaatine bir kır balosu ter. 
tip etmiştir. Mualla, Kemani Sadi 
ve arkadaşlan, varyete, caz ve snir 
zengin programı vardır. 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentalığı 

•8CHULDT • ORIENT • LINE• 

Efyayf ticariye nakli için seri posta: 

ŞARK • GARI' HATTI (Hamburg, 

Bremen, Anven, Yunanistan, Tür· 
kiye, Bulprfstan, Romanya) ve av
det. 
Eşya tahliyesi fçln beklenen va

purlar: 

Norburg vapuru 27 Ağusto a doi
ru. 

Marftza vapuru S Eyltlle doğrJ. 

Eşya tahmlll için beklenen vapurlar: 
Norburg vapuru 8 Eyi le do ru. 
Maritza vapuru 12 Eyltlle doğru. 

11. PAJKURIÇ 
Vapur Acentası 

•ZITBl<A PLOVIDBA A. D.a de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 

konferan11nda tula edilen ent'!lr• 
balkanlk hat. BUyUk IUkı rnıdern 

"LOYCEN .. 
vapul'U ile fatanbul, Ka.tence, Pi· 
re, Korfo, Al'ftavutluk, Dılmıqyı 

uhfll, Trlyeete. Venedlk ve Suuk 
araaında muntazam poSta. 

Yolcu ve eşyayf ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

MQstesna ~rsat. 

KÖSTENCEYE 
lık potta 5 lylQI uat 13 te. 

PİRE, KORFU, AmavuUuk, Dal
maaa sahllll"ri. VPT'lf'dlk ve Trfves
teye ilk po ta 8 Eylul saat 15 te. 

Her nevi taf 1 t lo,;ln Galatad 
(Yolcu salonu karşıt;tnda) umumi 
acenteUJe: Telefon: 44708 ve bütün 
~h t ldareh n terine müracaat. 

Eısiıdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırl•nır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 
Umumi Depo: INGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - ı~+anhul 

lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Açık Arttırma ile Gayrimenkul Satıı llcinı 

Kostantin Hrisostomosun Şark Sigorta Şirketine olan borcundan 
dolayı birinci derece ipotek gösterdiği Galatada Kara Mustafa Paşa 
mahallesinde Gümrük sokağında eski 54, 56, 58 Yeni 38 No. lu bir bap 
mağazanın tamamı borcun ödenmemesinden dolayı bu kere açık arttır. 
ma ıle satılacaktır. 

Evsafı: Gayri menkul kargir olup zemin katta 38 No. lu cephesi 
istor kapalı kepenkli olduğu gibi sokaktan 36 numerotaj taşıyan çüt 
kapaklı demir kapıdan zemini çimento döşeli ustü asma katı bulunan 
miışterek mthalden camekanlı kapıdan mezkur dükkinın arkasındaki 
taşlığa girilir ve altı boydan boya bir bodrum mahalli ile mezkiır bod. 
rum mahallinden diğer katlara işliyen halatla müteharrik bir yük a. 
sansoru vardır. 

Asma kat: Zemin katta mermer basamaklı ve demir parmaklık 
korkuluklu merdivenle çıkılır zemini çimento döşeli bir oda. 

Birinci kat: Zemini karasiman döşeli ufak bir sahanlıktan arası ca
mekanla bölünmüş bir sofa üzerinde dört oda bir haladan ibarettir. 

İkinci kat: Zemini çimento döşeli boydan boya büyük bir odş. 
Uçuncil kat: Zemini karasiman döşeli ufak blr sahanlıktan zemini 

yine karasiman döşeli sofa üzerinde 4 oda bir halA ve zemini çimento 
döşeli mermer musluklu ve çimento tekneli bir taş odadan ibarettir. 

. • •. __ , , ,ı.,ı.- ~-ı. ı . ...... tı. nomir kan1vı havi 
zemini çimento döşeli etrafı kargir korkuluklu bır taraçadan ibarettir. 

Evsafı umumiyesi: Mezkur gayri menkul kargir olup kat tavanla. 
rı potrel arası volta kemerlidir ve asma kattan itibaren üçüncü kat ara. 
sındı:kl merdiven ahşaptır. içerde elektrik, terkos tesisatlan vardır. 

Hududu: Tapu kaydine nazaran bir tarafı cemi altı hanı ve bir ta. 
rafı Kemankeş camüşerüi ve bir tarafı Maimoda oğlu mağazası ve Ka. 
dink.o mağazası ile Duz oğlu Maran vereselerinin arsası ve İspanya te. 
baasından Mişon Sevil ya ile biraderi Y asef Sevilya mağazalan ve hazan 
Rahe! l;Iayim Barohun kızı Kalo Yahudi mağazas.ı ve tarafı rabii tariki 
am ile mahduttur. 

Mesahası: Tamaı 106 metro murabbaı olup bundan 30 metro mu. 
rabbaı müşterek methalden ibarettir. 

Takdir olunan kıymet: Mezkiır binanın heyeti umumiyesine 
(17.490) Fra kıymet takdir edilmiştir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 5 • 9 • 939 tarihin. 
den itibaren 938 • 4958 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muay .. 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olan. 
lardan fazla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938 .. 4958 
dosya No. ile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betinde pey veya Milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek
tir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlarm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş. 
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna.. 
mesini okumuş ve lüzumlu malfunat alınış ve bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunur. 

5 - Gayri m,rnkul 28.9.939 tarilıinde perşembe günü saat 14 den 
16 kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağnldık. 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir, ancak arttırma bedeli muham.. 
men kıymetin % 75 ni bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların bu gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art. 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edile
rek 13 - 10. 939 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin ala. 
cağına rüchanı olan diğer alacakWarın bu gayri menkul ile temin edil
miş alacaklan mecmuOndan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin 
% 75 ni tutmak şartlle en çok arttırana ihale edilir böyle bir bedel eL 
de edılmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lu kanuna tevfikan geri 
bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya veri.. 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olına7.S8 veya bulunmazsa hemen on be§ 
gün müddetle arttırmağa çıkarılıp e nçok arttırana ihale edilir. İki iha. 
le arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap edilecek faiz ve 
diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memwiyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. (Madde: 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız Tapu ferag har. 
cını 20 senelik vakıf taviz bedelinl ve ihale karar pullanru vermeğe 
mecburdur. 

Muterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellAliye resimden mü. 
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresl borçluya ve yir. 
mi senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

İsbu gayri menkul yukarıda ıröaterilen tarDıte İstanbul Dördüncft 

f1u resmi 
"KODAK" J• siz de çekeblllrsiniz 

''KODAK'' JUNIOR 620 
Anastigmat objektif. otomatik 

Yeni Krome Modellettı 

bakınız! 

Kıymef 

biçıtirml? 

15 ~dan başlar. 
KOOAK satıcılarınilan aravınız . 

ve ra şu adrese müracaat ediniz : 
~ 

KODAIC Şlrkltı - 8eylğlİI, lıtanbur 

- Seyy a hatların ız"ila 

- Eğtentılennizae 

• tlezintılerTnliae. 

-Tatjl 

,am~nfirınızaa 

Sadık arkacfaşınaz 

ı. KADIKÖY YAKIFLAR DIREKTÖRLOGONDEN : 
Muhammen Muvakkat Mahallesi 

kıymeti teminat: Semti 
Sokab No. sı Cinsi 

L·. K. L. K. 

, 

47 13 3 54 Boğaziçi 
659 28 49 45 Boğaziçi 

140 97 10 57 .Kddıköy 

Çengelköy 
Kandilli 

RasimPap 

Abdioğlu sokağı 10 
Derman 1,3 

86 metre murabbaı arsa 
Beş odalı ahşap ve bah. 
çeli evin tamamı 

202 02 

85 10 

350 00 

15 15 Boğaziçi Kuzguncuk 

6 38 Boğaziçi Çengelköy 

Kahve !55 
57 

İskele N. taj 
27 61 

Abdio~ltı 14 20 

97,5 murabbaı arsa 

Yarım kagir dükkan 
(159) metre murabbaı 

16 22 arsanın tamamı 
26 25 Usküdaı Sellmlall Tekkeiçi 29 Beş odalı sıhşsıp ve bah· 

• çell evin tamamı. 
Yukarda cınsl ve .. ~evkileri ya~ılı yerler.in mülkiyeti sıhlT'lak üze!°'! müzayedeye çıkarılmıştır. İhalele-

ri 4.9.939 pazartesi guııu saat J5 tedir. İsteklilerin Kadıkôy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (6430) , .......................................................... ~ 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - İlle, Orta v~ Lise kısnnlanna yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yenıden az talebe a!ınacağJndan mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler 
3 - Eski talebe eylulün onuncu ~~~üne kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kavdını yeni-

le~~lidir. Eski talebenin eylulun onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 
4 - Butunleme ve engel smavlan eylulün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Sehzadebası Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 

icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma 
dairesinde satılacağı ilin olunur. 

şartnamesi l 8ıhlbl ve Nqrlyıt MUdUrü Hal 1 L 
DÖRDÜNCÜ, Gazeteclllk ve Neır 

(9985) T. L. f. Ba11ld10ı yır TAN Matb 



lanı" ve •ani yapalclıiı Mil ••aya ltayat ıoc•k tıclalarlle 
yaYrUn-• ıaltlltdl•I ..... ,. koyarsınız. 

.Allalun yaratı.; ... saf ve tabii h•ubattan yap11nl11 

•.ınpanuaw111 • ..,. ~ 
1 N3<INJS3S3SS30W 

IY>IYI NYWSO 
~ Salıah. ilğle ve aktcıın kar y-••ten sonra 

RADYOLi H A S A N 
OZLO UNLARI 

Vitamin 

Kalori 
Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Niş'e 

Enerii 
Zeki 

- Batla yerden atıı ver1f .UI -

OSMAN IAl<AR 
MOESSESESINDE : 
TAKStn.E SATIŞ 

1 
Galata:~ cad. No. fT Voy
voda han zemin kat: Tel : '2789 
Beyazıt : Univenite Cad. No. 28 

Elektrik idareaL kaqıaı 
Xadık67 : İskele cad, No. 31 - 2 ,l ______ L_ 

Dfln7anın en meşhur 

HOHNU 
Akol'deonlan lzmir 
l'uarında Almanya 

pav!7onunda 
Tlrklye genel ajanı 

JORJ 
D.PAPAJORJiu 

Galata VUlcMkkal· 

dırun to • t2 

Londra ve Pari'lin en metlıur 
fabrlkalarından gelen Bayanla
'm mahsus maıı.toluk, rop ve 
kostüm tayyörlfik yüksek fan .. 
tazı rodier, m.oreau, harı.is, 

~- ve saire YONLU KU
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, clna 
ve renkleri Beyoilunda BAXER 
MalaZalarında her yerden mü-
aaicl l&rilar ve ucuz fiatlarla 

satılmaktadır. 

' 

KAYİP - tstaiıMır ~ tlldl 
IOJ! auııftan 933 Ül"li yılı aldJlmı ta.lo 
dilmameınl kaybetilm. Yenlalni 81*-

ı cajundan eskisinin hükmü yoktur. 
....... llm~!lllllll ................................... "" .... llİll .. ., HANDA.~ 

ve yeni bel ıoi•kl•i•••· mesane lltlhalt ını, ltel ainsınl, sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerlnl giderir. Bol idrar temin eder. idrarda kumların ve 
••ıanecle taılann teıekldilüne mdnl olur. 

DiKKAT: HILMOBLO lclrannı• teanldyereli ına vlleıtlrlr. 
Srhhd V ...... in 14/7;93z l*ili • 2/rl nume..-ı nh•tmı haisdir. 

- HORSEY HORSIY (PaWI Glide) 
CHESTNUT TRll 

.Smm Star B8nd Ca&t tarafindan muvaffaJdyetle 
-:f J;r caimmıt ve Tbomaa Sl1ice tatafnldan obnm111 ıa. 

~et penaa Amwjtati'e edilmif olan bu ~ J)8k yakmda 

PIAlanncle clWepcekslnlL 

Tiifldye 
ıı .. " ea .. FalwlUlan 
Anonim Sosyetesinden: 

Kullanan mes'ut güzeller 

RADYOLIN 
K\illaııdıklarmı söyledikten sonra, 1 pıplacak feydir. BADYOLiN'le 
diflerin niçin bu kadar beyaz ve fırçalanan dişler ebedt hayata, nh-
~ olduğuna §A§lllak hakikaten hate ve ~~ malik olurlar. 

SalHlh, öğle ve alcıam her yemekten 

sonra günde J defa 

RADVOLIN dis macunile lırçalaY1nız 

KURTULUS 
Doktorlar, Barikacılar, Kltlplet, MektePliler, Mühendisler 
velhasıl bütün mürekbbfl- kalemle yazı yazanlar, 
mürekkebin ceblerine akmaalndala, Jmrumasindan. 
ve ucun bozuhnasnıdan kuriaa ıe«Ane 

T 1 K U DOLMA KALEMi 
Avnrpda taadlt olundulu Ribl bütün 
Türklyede de mürekkepli kRlemle 
ruı ya-.t JJJec~W}'I~ olar 
balkı hakfkateD h eziyetten 
kurtarmıp. TQW flCU 
aşınmaz. Bol milreJcbb 
alır.. kuvvetli ban
hrsa 3 - 4 kopya 
çıkanlabWi'. 

Zümrild aklılarına : 


