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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitapta göıteri:ll~I m uıullerl tatbik etmek sul'etlle 
bir iki ıene gibi kısa bir zaman içinde mUıterllerlnln adedini bir 
misli arttırabilir. Ben bu kitabımda ılze bu sanatı öğretiyorum." 
Flatı 50 kurı.ıı. 

H itlerin Teklifine Cevap ·u azırlandı 
Kabinesi Almanyanın lngiliz 

Tetkik Etti, 
Taleplerini 

Henderson Berline Dönüyor 
İtalya da Bir Harbi 
Ön_lemek için Hitleri 

- --

Jazyika Uğraşıyor 
Rooseveft, Pof onya Cümhurreisinin Muvafakat 

' •. Cevabmı Bir Mesai ite Hitlere Bifdirdi 

Lonôra, 26 '(Hususi)' - İngilterenin Berlin Sefiri Mister 
Nevil Henderson, dün H:er Hitlerin talebi üzerine kendisile bir 
saat ve bir çeyrek görüştükten sonra bu sabah tayyare ile Lon 
draya hareket etmiş, Londraya varır . varmaz Hariciyede 
Lord Halifax ile birkaç dakika görüştükten sonra Lord Hali
fax ile birlikte Mister Chamberlain ile görüşmek üzere Başve
kalete gitmiştir. 

-, Üç saat süren görüşmelerden son

Herkesİn Halletmeg•e 1 ra Lor~ Halifaks ayrıl~ı~, H.endcr-
son Mıster Chamberlaın ıle bır saat 
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1 - İngiliz Sefiri Hende!'son, i 
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dün tayyareyle Londraya gi
derek, Bitlerin tekliflerini 
Mister Chamberlain ile Lord 
Halifax'a anlatmış, kabine 
içtimaın.da hazır buluıımuş

tur. İngiliz kabinesi bu sa
bah ta toplanacak ve daha ! 
sonra Sir Hendeson da Ber
linc dönecektir. Sir Hcndcr
son'un sulh lehinde, en son 
teşebbüsü taşıdığı bildirili
yor. 

Çallştığı Sual : daha görüşmüştür. ' Milli Şef, FloryaJa Başvekilimiz ve Berlin Büyük Elçimizle görüşüyorlar 

2 - Romada büyük bir siyasi 
faaliyet göze çarpmaktadır. 
Mussolini, Alman Sefirini i. 
ki defa kabul etmiş \ie Her 
Bitlerin telefonla verilen i
ki mesajını alarak bunlara 
cevap \'ermiştir. 

3 - Romanya, Macari· tana Lir 
~emi tecaviiz paktı teldif 
etmiş, fakat bu tcklü red He 

., kar~ılanmıştır. . 

u....... nı,..,.,.ı, "'', . 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

D iplomasi harcıalem oldu. 

Kabine Toplandı 
. ... 

bu akşam toplanması kararlaştırıl
mıştır. 4 - Alman~·a, Belçika. Ilolanda 

ve İsviçre lıükıimetlerine ka. 

Herkes bu suali soruyor: 
Harp olacak mı? Ve herkes, 
şimdiye kadar politika ile hiç 
nıeşgul olmamış kimseler bile, 
bu sualin cevabım bulmağa ça
lışıyor. 

Kabine, bu akşam toplanmış ve 
Sir Nevil Henderson da içtimaa iş-
tirak etmiştir. --------------

• ti bitaraflık takip etmek şar-
j tiyle teminat \·errni~tir. 

Vaziyet o kadar karışık, hadiseler 
o kadar sürprizlerle dolu ki, kati 
bir tahminde bulunmak, biraz keha. 
net oluyor. Yalnız insan bir mesele 
hakkında kati bir hükme varmak i
çin muayyen bir takım malümlara 
dayanmak ihtiyacındadır. Muadele. 
nin en tabii hal şekli budur. 

Binaenaleyh harp olacak ını, sua
line cevap araştırırken, harp ihtima
linin lehinde ve aleyhinde olan ma.. 
luınıarı bir araya getirelim ve müm
kün olduğu kadar hakikate yakın bir 
neticeye varmıya çalışalım. 

J 

2,5 saat süren konuşmadan sonra 
kabine sabahleyin tekrar topl'\nmak 
üzere dağılmıştır. Kabine içtimaını 
müteakıp bir resmi tebliğ neşredil
memiştir. Fakat İngilterenin Berlin 
sefiri Sir Henderson sabahleyin yi
ne tayyare ile Berline dönecektir. 

Sir Henderson, bugün Kral tara
fından da kabul edilmiş ve Kral He 
bir buçuk saat görüşmüştür. Bu mü
him konuşmaların ne üzerinde dö
nüp dolaştığı hakkında hiç bir malfı 
mat verilmemektedir. 

Sulh için Teıebbüsler 

Yalnız İtalya hükumetiyle yakın
dan alakası rnalı'.lm olan Sinyor Gay 
danın bugün Romada çıkan Jurnale 
D'İtaliada yazdığı makaleden, sulh 
için son bir teşebbüs yapıldığı anla-

H arp olması ihtimalini arttıran şılmaktadır. Sinyor Gayda, bu yazı
sebepler şunlardır: sında totaliter devletlerin sulbü kur 

1 - Hitler ve bilhassa Alman Ha- tarmak için dündenberi son bir te-
liciye Nazırı Fon Ribbentrop İngil- şebbüse girişmiş olduklarını anlat
terenin harp etmiyeceğine kanidir. makta ve İtalyanın bu hususta öna
Alnıanya 1914 te de bu kanaatle har- yak olduğunu ihsas etmektedir. Bu 
be girmişti. Bugün de hala bu kana. makaleye göre, dünden itibaren Hit
ati sarsılmamıştır. İngilterenin bütün lerle Mussolini arasında konuşma
harp hazırlıklarına, Polonya ile ak- lar devam etmektedir. Ve bu konuş
dettiği askeri ittifaka, Başvekilin te- malar neticesinde büyük devletlerin 
lllinatına ve Berlin sefiri Henderson mümessillerine son bir proje teklif 
1/asıtasile Hitlere yapılan resmi teb- edilmiştir. Bu proje hali hazırda İn
ligata rağmen, Hitler Mister Cham- giltere hariciyesinin önündedir. 
b.~rlain'in Danzig için veya diğer kil- Sinyor Gaydanın bu· yazısındı:ın 
ç~ bir Avrupa meselesi için harbe Sir Hendersonun bir proje ile geldiği 
gıreceğine bir türlü inanamamıştır. anlaşılmaktadır. Fakat gazeteler ta
:Su kanaat onu blöflerinde cesur yap- rafından ileri sürülen bütün tah
?tıaktadır. minlere rağmen bu projenin mahiye. 

RESMİ 
TEBLiG 

lstanbul 26 (A.A.) -
Resmi tebliğ: 

Reisicümhur :4.nkaraya . 
hareket etmiş ve teftişte ve
ya istirahatte bulunan icra 
Vekillerinin de merkeze av· 
detleri tebliğ olunmuştur. 

Bu tebliğ beynelmilel va
ziyetin elkô.rı umumiyece 
malum olan halinden başka 
hususi bir vahametin icabı 
değildir. Dünya vaziyetinin 
ağırlığı ve nazikliği önünde 
mesul devlet ricalinin işba
şında bulunması tabii görül
mesindendir. 

Nurenberg 
Kongresi 

ilga Edildi 

25 - 40 Yaşındaki 

ihtiyatlar Sevk ediliyor. 
2 - Hitler demokrasilerin asker- t~ henüz anlaşılamamıştır. Ağlebi ih

likçe zayıf olduğuna kanidir. Deniz- tıma.le göre, Sir Nevil Henderson, 
lere İngiliz donanması hakimdir. Fa- B.~r.~ıne avdetinden ve lfor Hitlerle 
k~t Hitlerin denizlerde yap~cak har- 1 g~ruşmesinden sonra bu projenin İn
bı Yoktur. Akdenizde İtalya harp e- ı gılterec: nasıl .kar~ıla~dığ: hakkın
decektir. Baltık denizini kapayacak-

1 
da malumat edınmıye ımkan hasıl o~ 

tı~: Karada ise garp devletlerini ve lacaktır. 
rnuttefiklerini kolaylıkla ezebileceği- Berlindeki Kanaat 
~e kanidir. Bu inanış onu demokra-

~ılere karşı yüksekten atmıya sev. Havasın Berlinden bildirdiğine 
etmektedir. / göre, Hitler, Mareşal Göring ile Rib 

D 
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- Almanyanın bir zaafı vardır: 1 bentropu ,bugün saat 17,30 da başva 
ıu:varı:1ı ~i~ harb: tahammülü yok- 1 k,:alett~ ~~~ul ~tmiştir. GÖring, daha 
t · Çunk~. ıktısadı kaynakları zay.tf.-r eyve~~~l5 de Hitlerle gö-
ır. Petrolu yoktur, pamuğu yoktfi~, ~~Ş~~~\t'., · '1 

Berlin, 26 ÇHususl) - Her 
Hitler tarafından mühim bir nu 
tuk irat etmek üzere hazırlanan 
"Tanenberg,, merasimi ilga e
dildiği gibi eylulün ikisinde ya
pılması mukrrer olan ve Nazi 
partisinin tarihi toplantıların
dan biri sayılan senelik ''Nu
renberg,, toplantısı da son da
kik~na "ilga edilmiştir. . · 

Malum olduğu üzere Nazi Partisi 
(Sonu Sa: 8. Sü: l) (Sonu Sa: 9, Sil; 2) \ <ır• ::·: ·• ·:. ~u Sa: 6, Sil: 1) 

. . •: .. 'i '<" .• ._,~'~ 
• !'I. . . • 1 ,l, 

B •• •• v k e ı 1 . 5 - Roosevelt, HitJere bir mesaj ut un e 1 ere i dAha göndererek. Lehistanın 
j uzlaşma tekHCini kabul et-

A k A d · 1 tiğini bildirmiş. Kanada Baş. n araya V et eri• vekili de buna benzer bir 
teşebbüste bulunmuştur. 

T hı 6 - İngiltere, Fransa. Polonya 

e ı•gv Olundu ve Almanyada askeri ted-

ı :i:!::r~~:~1~ ::ı~0:u~:a~:: 
Cümhurreisimiz, 

Kabul Ederek 
Deniz Köşkünde 

Bir Saat Kadar 

F P ! ğınmştır. Polonyada silah al- ' 
on a peni i tına alınan asker me\Cudu 

G 1 ı 1,5 milyon kadardır. i 
ÖrÜştÜ er 7 - Umumi k:naate göre. ı;ul- i 

hün mukadderatı İngiliz Se. i 
firi Sir Hcnderson 'un Berli
ne götüreceği cevaba hağlı. 
dır. Bu cevap. ya masa başı
na geçmeyi, ya harp ilan et
meyi icap ettirecektir. 

Milli Şefmiz İsmet İnönü, refakatlerinde Başvekil Dr. 
Refik Saydam ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu bulun
duğu halde dün gece Ankaraya hareket etmişlerdir. Milli 
Şefimiz, dün saat 15,30 da Floryada Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu ile Balıkesir' Mebusu General Kazım Özalpı kabul 
etIJlişlerdir. Saat 16,20 de Alınan Büyük Elçisi Von Papen 
Floryaya gelmiş, Cümhurreisimiz tarafından kabul edilmiştir. 

1 8 - Bitler bugiin söyUyeceği 

! . nutuktan vazgeçmiştir. ................................................. -...... 
Bir saatten fazla süren bu mülakatı-.- . 

sırasında Hariciye Vekilimiz Şükrü p l d s •ı Alı 
Saracoğlu da ha=:ır bulunm~ştur. . 0 0 ng a a l Q 

Saat 17 ye dogru Başvekıl Refık . 

1 
Saydam, Dahiliye Vekili Faik öz- A l A l l . 
trak, Nafıa Vekili Fuat Cebesoy, t lllQ ınan arın 
Milli Müdafaa Vekili General Nacı 

Tınaz, Parti Umumi Katibi Fikri 'l)" k A 1 5 M 
:~zer, İs~an.bul Vali ve Belediye Re- L e unu ,·ıyon 
ısı Dr. Lutfı Kırdar, İstanbul Ku- 1 
mandanı Korgeneral Halis Bıyık
day, yeni Berlin Büyük·Elçimiz Hüs
rev Gerede Deniz Köşküne gelmiş. 
ler ve Cümhurreisimiz tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Milli Şef, saat 18.30 da, refa
katlerinde Bafi,rekil ve Hariciye Ve
kili olduğu halde, bir motörle, Flor
ya açıklarında demirli bulunan Sa
varona yatına geçmişler ve bu zevat 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Savarona 18,45 te Derinceye ha
reket etmiştir. Cümhurreisimiz, De
rinceden hususi trenlerine geçmiş
ler ve Ankaraya müteveccihen yoL 
lanna devam etmişlerdir. 

Sefirlerle mülakat 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

dün Perapalas otelinde Romanya se
firi M. Stoyka'nın, bunu müteakıp 
ta İngiltere Büyük Elçisi Sir H uges-

(Sonu Sa: 6, Sii: 5) 

Hudutta 

Fransa 
Mütemadiyen 

3 Sınıfı Daha 
Çarpışmalar 

Silah Artına 

Oluyor, 

Aldı 
Londra, 26 (Hususi) - Leh:staıı, 

harp hazırlıklariyle meşguldür. Se
ferber edilen kuvvetlerin yekiınu 

-'lawupa u1wı:.ıel uo.\nw l{n5nq .rrq 
tedir. Bütün otomobiller ve atlar 
musadcre edilmiş, kıtaat, tanıamiy
lc hududa sevkolunmıya başlamıştır. 

Hudutta Çarpışma 

Bugün de Leh _ Alınan hududun
da müteaddit hadiseler vukubul-
muştur. 

Almanlar üç noktadan hududu 
geçmişler, bir noktada hududu teca
vüz eden 160 kişi · hudut içinde ya_ 
rım saat kalarak, bir köprü kurmak 
istemişlerse de, muvaffak olamamt§· 

!ardır. Şarki Prusyada bir hcidisede 
Lehlilerden bir muhafız maktul oL 
muş ve biri de mecruh düşmüştür. 

Leh Silezyasında müteaddit Al
man evlerinde infilaklar vukubul
muş ise de, Lehistan hüktlmeti bun. 
ların Alman ajan provakatörler ta
rafından yapıldığını tesbit etmiştir. 

Alman mahafili, Lehlilerin dört 
tayyareye ateş ettiklerini haber ve. 
riyorlarsa da, bu haberlerin aslı ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Danzigten alınan malumata L7Öre, 
Alman hücum kıtalarına mensup 
polislerin Lehlilere ait petrol depo
~annı musadere ettikleri ve buğday 

(Sonu Sa: 6, Sil: 5) 
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PENCEREMDEN 

Değişen 
Hakikatler 

Yazan : M. Tur han TAN 

B inhaşı Gambel adlı bir ı;portme
nin Mavi Kuş adlı l{ano oto

mobili ile saatte 277 kilometreden 
fazla bir sürat elde ederek evvelce 
214 kilometre olarak teshit olunan 
rekoru kırdığını yazan gazeteleri
mizden biri bu münasebetle ~u cet
' eli veril or: Tayyare rekoru hugiin 
için saatte 755, otomobilinki 575, 
motosikletinki 279, Kano otomobi
Jinki 277, moto • bi ikletinki 122, 
hisikletinki 45, yayalannki 19 kilo. 
metrec1ir. 

Ku lan derece derece imrendire
ceğine şliphe edilmemek lazım ge
len hu rekor cetvelini okurken, ha
tırıma şu fıkra geldi: l\loşhnr Bekri 
Mu tafn, bir giin gedikli meyhane. 
)erden hirine postu sererek, her bi. 
ri uzun ho ·lu bir adam ~ ük ekli
ğindeki kiiplerden şarap çeşnisi fut
mnkla Ol nlnnır \'e yavnş Y3\ n~ ta 
çakır ke~ if olmak yolunu tutarken 
kulnğınn bir tellalın şu bi~imdcki 
hayk1n ı çarpar. 

- On günde Bağdada gidecek 
babayiL'1t yok mu? On günde Bağ
dadn gidecek babayiğit yok mu? 
~Bekri. :Mustafa hemen çevresiyle 

agzını sılcr, siliihlığına çeki diizcn 
verir, Börkiinü yann l'lkar, soknğa 
Cırlar ''e tclliılı l aknlnr: 

. - Ulan, der, Bağdada on günde 
gıdccck babn}iğiti kim arıyor? 

- ŞevketlU hünkar! 

- Götiir ö~ leyse beni saraya? 
Bekri l\lustafa, o devrin en tanın. 

mış simalanndandı. İstanbulluların 

çoğu kendisini tnnıdığı gibi, tanımı. 
yanlar da arslnn ynpılı bir insan o
luşuna bakıp, ondaki iç cevherine 
intikal etmekte güçlük çekmezlerdi. 
Onun için tellal, hiç tereddüt cf
medi, aranılan baha;) iğiti kendisinin 
ele geçirdiğine zahip olarak sevin
di, Bekri l\hıstnfnnın öniinc diiscrek 
saraya kadar rehberlik eyledi.· 

Halbuki :sarayd• bu. fClalc,..-.4, -c 
kat daima. nıcst yeniçeri neferini ta. 
nınuyan yok gibiydi. Onun için, her 
kapı önünde açıldı, her kapıcıdan 
önüne selamlar saçıldı, yiğit snrhoş 
izzetle, ikram ile kapıağasının hu
zuruna götiiriildü. 

O da Mustafayı tanıyanlArdandı, 

böyle davetsiz yanına geldiğiui gö
rünce neşelendi: 

- Hayrola Bekri, dedi, seni han
gi rüzgar buraya attı? 

O, bıyıklarını burarak, yafoı:anı. 
nı okşıyarak cevap verdi: 

- On günde Baidada gidecek bir 
adam aranıyormu~ ta .... 

~TEK UN 
Nü mu nesi 

Hazırlanıyor 
Dahiliye Vekili ekmek işleri hak

kında belediyede yaptığı tetla"kat sı
rasında verdiği direktif üzerine ek. 
rnek imalinde ~ullanılncak tek un 
nümunesinin tesbiti iızerinde çalış. 
maktadır. Bunun için belediye ikti
sat müdürlüğü değirmenciler ve be
lediye kimyahanesi mhfürlüğü ile de 
temas etmiştir. 

Verilen karara göre, sert ve yumu

şak buğdaydan mürekkep olmak Ü

zere yilzde seksen randımanlı bir un 

nümunesi hazırlanacaktır. Bu nümu

ne kimyahaneden geçiriUp tahlil ra

poru alındıktan sonra yeni bir ek. 

mek çeşnisi hazırlanacaktır. 

Stadyomun Pl6nı 
EylOlde Geliyor 

Italyan mimarı Viyeti Violi tara
fından hazırlanmakta olan Dolma
bahçe stadına ait plan ve maket 15 
eylule doğru şehrimize gönderilmiş 
bulunacaktır. Plan ve maketin hazır. 
lanmasında Vieti Violiye yardım et. 
mek üzere belediye mimar Şinasi ve 
Fazılı memur etmiştir. Genç mi. 
marlanmız yalnız stadın planında 

değil, Viyeti Violinin almış olduğu 

butün siparişlerin hazırlanmasında 

kendisine yardım etmek suretile ye
tişecekler ve ancak ondan sonra İs. 
tanbula döneceklerdir. 

Gülhane Sertabipliği 
Çorlu Hastahanesi ser tabibi Al

bay Cemal Gülhane hastahanesi ser 
tabipliğine tayin edilmiştir. Çorlu 
hastahanesi ser tabipliğine de Albay 
Asıın tayin edilmiştir_. 

Orta Tedrisat Müfredat 
Programı Değiştirilecek 
Tecanü~ü Temin İçin Orta Mektepleri Bitirenler, 
Seçme imtihanından Geçirilerek Liselere Ahnacak 
• lnarif Vekaleti, Maarif Şurasında verilen karar. 

lnr iizerine, orta tedrisat imtihan talimatnmncsi.rle 
beraber, müfredat programlarını da esnsh şekilde 
değiştimıeğe karar \'ermiş ve ıniitehassıs 'bir heye• 
tt• tetkik ettirmek iizerc, bu programın ana hatları
m hazırlamıştır. Vekaletin hazırladığı orta tedrisat 
müfredat programı taslağına göre, lise sınırlarını 
teşkil eden talebenin, kabiliyet ve fikri inkisar bn. 
kınımdan tecaniisiinü temin etmek için, tedris sc,·i· 
yeleri başka başka ve düşük olan orta mektep ta. 
lcbesi, ancak esaslı bir seçme imtihanına tabi tu
tulduktan sonra, lise sınıflanna geçirilecektir. Ted
risattan beklenen tam randımanın alınabilmesi için, 
muallimsizlik ve yersizlik bir mazeret telakki edil. 
ıncden, lise sınıflarında talebe miktarı pedagojik 
usullere irca edilecektir. Yine ayni maksatla hare· 
ket edilerek, programlar esaslı şekilde ıslah edile. 
cek, tedrisatta, en modern metotların takibi gayr, e
dinilecek, ilmi ve pedagojik kifayetsiz:lği giirü
len lise mualimlerinin bu metotlara &öre hn11r· 
}anmaları için, muhtelif çarelere baş vurulnrnk, 
milletin istimai ve iktısadi hayatında idareci ve 
teşkilatçı aırnsırı yetiştirecek olan liselerimizin, ha
kiki kültür ,·eren müesseseler haline gelebilmeleri 
için icap eden ıslahat yapılacaktır. 

Li•elerle ortalar birbirinden aynlacaklar 
Bu ıslahat sırasında, lise \'e orta mektepler, bina 

\•e sınıf bakımlarından birbirlerinden tamamen ay. 
·rılacakhr. Bir lisenin i gal ettiği binada, mthıhası
ran lise tedrisatı yapılacak ve şimdi oldugu gibi, 
birinci de\TC ismiyle orta mektep sınıfları liseye 
bağlanmıyacaktır. üniversiter bir teşekküle malik 
olmıyan lisansiyeler, lise tedrisat heyeti ara ında 
yer nlmıyacaktır. Bundan başka Hse muallimi ola. 
caklar için, bir ne\ i AJıregation imtihanı ihdas edi
lecektir. 

Program meselesine gelince; bugiin muhtelif 
dersler müfredatının tevziinde görülen ııisbetsizlik 

bale edilecek, asgari bir kiiltür progr.um tesbit 
etmek sureti~·le lise programları hnfiflctilcC'ektir. 
Ayni ?.amanda programda, her dersin hedefi ,.e 
tedris teknigi hakkındaki direktifler buhınarnk \'e 

her ders miifredatı senelere değil, aylara tuksim o. 
lun:ır~ktır. 

Lise tedrisatını miitealcıp, yiiksck Cnhsil sahası· 
nın gençlere lisan iiğretecek hir mektep olmadığı 
gözününde tutularak, gençlerin 1i elcrde ecnebi dil· 
lerden birini okuyup anlıyncak ve tercüme yapn. 
t'ak derecede öğrenmiş olarak çıkması gözönündo 
tutulacak ve program da huna göre, ecnebi dil ders
lerine ehemmiyet verilecektir. lUiifredat programla
rı tanzim edildikten sonra, mevcut ders ldtapları 
miitchnssıslar tarafındnn bu programlara uyr,un hir 
şekilde gözden geçirilecek, ilmi kifayetsizliği gi;. 
riilen kitaplar, programlardtın büsbiitiin tayycdilc· 
rck, hunların yerlerine yeni kitaplar haz.ırlanncak. 
tır. Bn kitaplar tahcdilmcdcn e\'\'cl, ilmi ve didak
tik bakımdan iiniversitenin alİlkadar zümreleri pro. 
fcsörlerinin \"e bazı lise muallimlerinin nazarı tet
kiklerinden geçirilecektir. 

imtihan talimatnamesinin son sekli 
Vekalet, bu taslağa göre bir müfred;t programı 

hazırlamak ve teshit edilmiş bulunan imtihan tali
matnemesine son şeklini ''ermek üzere, bir de ko. 
misyon teşkil etmiştir. Koınisl on, \'ekti.lelin nltika
dar umumi nıiidiirleril le l hın bul Maarif ıniidürii 
Tevfik Kuvvet, Pedagoji Enstitüsü profc örlcriu. 
den Sadrettin Celal Antcl, lzmir maarif miidiirü 
Ali Uıza, Galatasaray lisesi miidürii Behçet, Uni
'er ite Hukuk \'e Tıp Fakiiltcsi profesörlerinden 
Ordinar~·iis profesör llirş, Noymark, Edebiynt Fa. 
kUlte~i Felsefe tarihi Ordinary iis profesifrii Petl'rs 
ile Jınzı viliiyetlerdcn da,·et edilen otoriter şahsi. 

yctlcr 'c maarif müdürlerinden miirckkeptir. Şeh

rimizden bu komis~·ona da\'et edilenler b\lı:::lin An. 
aral'a ba_reket cdcceklcı4U-.. 

TÜCCAR 
Alacağını 

Alamıyor 
Şehrimizde müesses büyük ecnebı 

ticarethanelerinden bazıları tüccar. 
larımızdan ve müstahsillerden satın 
aldıkları mnlları ihraç ettikleri halde 
bedellerini vermemişlerdir. Kendile
rine vaki olan müracaatlara vazi~·et 
icabı bankalardan pnra alamadıkla
rı bir muddet beklemeleri lazım 
geleceği cevabı verilmektedir. Hal. 
buki bu müesseselerin kendi ihtiyat 
paraları ile borçlarını ödemeleri la
zımgelirken alacaklıları bekletmek
tedirler. Bu yüzden şikayetler ba~

lamıstır. 

Takas lıleri ve 
Takas Ofisi 

Ticaret Vekni Cezmi Erçin dün sa. 

bah Takas Limited şirketine gelerek 

öğleye kadar meşgul olmuştur. Saat 

on birde şirketin müdürleri ve idare 

heyeti azalarile dış ticaret dairesi re 
is vekili Cemal Ziya. mıntaka ticaret 
müdürü Mehmet Ali, Mersin mınta
ka ticaret müdürü Mithat, vekilin ri
yasetinde toplnnmışlardır. İçtima iki 
saat sürmüş ve tnkns işlerine ait me. 
seleler etrafında yeni kararlar itti
haz edilmiştir. Ticaret vekaletince 
bir takas ofüi kurulması to.savvuru 
hakkında Vekil Ankaraya gittikten 
sonra icap eden esac;lıırın f.P.sbit edi
leceği söyleniyor. 

Kadeş Vapuru 
Havuza Ahndı 

Kadeş vapuru dün Haliçte havuza 
girmiştir. Siir'at vesaire tecrübeleri 
ikmal edilir edilmez hemen seferle. 

Tahmil ve Tahliye \12ô·ö-&kdi;~·ı Pasif Korunma için 
lşçileririeZam Y apıbyor \ 'T" M1~mEudr.u \ Yeni Tedbirler Alınıyor 

: .1 er ı ıyor • 
Kendilerinden İstenilen Vergiyi i

$ Diin belediyede yapılan bir J Mahallelerde Vazife Göreceklerin işleri Ayrıldı, 
toplantıda yeni barem konunu. i Sefere Ç k k V 1 d T 'b t Al $ na göre, maaş \"aziyetleri )'eni- i 1 aca apUr ar a ertl a tntyOr 

Amele, 

• den teshil cclilccek memurların • k · yonu d"" hl'k i k ·· hh b 
Mükellefiyet vergileri yüzde beş. takdirde ancak ilave edilen mükcl- • • Havadan korunmn omıs un va te ı es na arşı muce ez ir 

l . . k l b"l k S sicilleri tetkik edilmiş ,.~ bnn- • toı>lanarak ı>asif korunma faaliyc. 
ten yüzde yirmiye çıkarılan tahmil lefiyet vergi erını arşı aya 1 ece • t lar hakkındn bir liste hazırlan. $ 

Verebilmek İc;in Bu Zammı da Az Görüyor 

vaziyette çıkacaktır. Ayrıca hususi 

şirketlere ait vapurlarda da ayni teş. 

Kapıağnsı hemen yerinden fırla. 
dı, kızlarağasına müjde verdi, 0 da 
dördüncü sultan l\l\frada he~aret gö
tiirdli ve biraz sonra Bekri Mustafa 
koltuklanarak, pohpohlanarak, hu
zura çıknrıldı. 

tahliye amelelerinin bir kısmı işleri. lerini söylemektedirler. Bu husus gö t • tinde vazife alacak 46 ve 
4

7 yaşla. 
ni bırakmışlardı. Amele murahhas- rüşülecektir. $ nııştır. $ rındaki şahısların yapacaklan işleri 
larile iktisat vektıleti iş bürosu mü- • Yeni liste ile zoo e ynkm me- i tesbit etmiştir. Bunlar bir hava hü-
fettişleri dün limanlar işletmesi u- Çocuk Bahçeleri Yapıhyor 1 &nurun barem derecesi birer de- • cumu vukuunda mahallelerde hasta 
mum ım.idı.irlüğünde toplanarak va- Nişantaşında 15 inci ilk mektep ci. $ rece zam verilmek suretile de. S bakıcılık yangın söndürme, gaz te. 
ziycti go' ·· l di ı:r t tah ·ı ı gwiştirilmektedir. ! mizleme işlerinde çalışacaklardır. Bu 

ruşmuş er r. ~eye mı varında yapılacak çocuk bahçesile : 
Ve tahl

. .. tl · ğ vazifeyi yapacak adamların ı'sı"mle. 
ıye ucre crıne zam yapma a k k • B d b k du"nku·· kon1"ıs-Şjşhane arakolunda yapılaca ço. • un nn aş a ıı ı · d 

karar vermi..+ir. Eskiden i.icret ton • d h' k · t • 1 r ri maha e erın eki duvarlara yapış. 

kilatın yapılması için alakadarlara 

emirler verilmiştir. Vapurların bu 

hususlara riayet edip etmedikleri 

Dcnizyolları tarafından kontrol edi. 

lecektir. 

:1• cuk bahresinin pliinlan belediye i- • yon a ırço ycnı ayın e 
Hünkar, Bağdadı muhasara eden 

ordu kunınndanı Hafız Paşaya bir 
mektup uçurnınk istiyordu, s:ıatler

denbcri sabırsızlanıp duruyordu. 
Bekri l\fustaf anm bu iş için gelme. 
sinden pek nıahzuz oldu, onu güler 
yüzle kar ıladı ve sordu: 

Diğer taraftan Denizyolları bütün 

vapurlarına hava hücumuna karşı 
tedbir almak üzere maske, kireç kay 
mağı vesair icabeden levazımı dağıt
mıştır. Badema vapurlar sefere ha-

b 
·· d" 18 · · k ~ • tırılncak ilanlarla tesbit edilecektir. aşına gun uz gece yırrnı uruş- mar mi.idurlügünce ikmal edilmiş, • yapılmı tır. Ger~k zam gören 

tu. Yeni şekle göre ücretler ton ha- şartnamesi de hazırlanarak eksiltme- i memurlara, gerekse yeni tayin· 
şına gündüz 20 gece 23 kuruş ola. ye konulmak üzere dün belediye da- lere ait listeler, tasdik edilmek 
rnk tesbit edilmiştir. imi encümenine verilmiştir. İki ço. : iizere dün akşam ,·ali ve bele- : 

Ameleler bu miktarı da az gördü. cuk bahçesi için 50 bin liralık bir J diye rei ine verilmiştir. J 
ler. Beş kuruş daha zam yapıldığı masraf tahmin edilmiştir. 1 ••••••••••••••••_.·--·-

Cerrahpaşa Hastanesi 
Pavyonları Tamamlanıyor 

Belediye evvelce inşaatlan ya
rı kalan Cerrahpaşa hastahanesinde
ki Çamaşırhane ve mutbak pavyon
larını ikmal ettirmcğe karar vermiş
tir. Belediye ayrıca bu iki pavyona 
konulacak olan makineler için de 50 
bin lira tefrik etmiştir. 

- TelUılı duyup saraya geldin, 
öyle mi Mustafa? 

- Evet şevkctlu hünkar öyle. Ue. 
rifi dinledim; on günde Bağflnc!:ı gi
decek bir adanı aradığınızı a'lladım. 
Bu işin elimen gelemiycceğini, on 
günde Bağdnda gidcmiyeceğimi söy
lemek için ko a koşa buraya geldim!. 

Bugün Bağdatta aceJe görülecel< 
i leri olnnlnr, Bekri Mustafa gibi, 
,Joi:rru sözlülerden (sabır) dersi aJ. 
maktan müstaL'lli kalmışlardır. ÇHn. 
kii Dağdada değil, Tok;)oya bile İs
tanbuldan dört, beş günde mektup 
göndermek mümkiindiir ve mesnfc3e 
taalluk eden hakikatler, siyasete nit 
kanaatler gibi temeJinden değhmic;-

• 1 ~ • 
tır ... 

Tramvay Kazalarına 
Ait Davalar 

Ötedcnberi tramvayla diğer nakil 
vasıtaları arasında vukubulup ta 
mahkemeye intikal eden vakalarda 
mahkeme belediyeden ehlivukuf o
larak mühendis tayin edilmesini is.. 
temektc idi. Tramvayın belediyeye 
geçmesi üzerine ehlivukuf vazifesi 
gorecek sahısların başka müessese. 
]erden seç.ilmeleri kararlaştırılınış

tJr. 

SUAL~ 

S. - Osmanlı, İstiklal Harhi ve 
Cümhuri~ et pullarından bir mik. 
tar pula sahibim, baz.ı serilerin 
fotoğraflarını gönderiyorum. Bun
ların kıymetlerini nasıl anlıyalıi. 

lirim? 
C. - Foloğrafisini ,gönderdiği

niz pulların serileri noksandır. 
Bundan dolayı kıymetleri düşük
tür. Kıymetlerini anlamak kin, 
bir pul kataloguna müracaat et.. 
meniz Hizımdır. 

• s. _ Sar'a illetine müptelayım, 
hiiki'tmet islerine girebilir miyim? 

c. _ Hükumet işlerinde de, 
diğer islerde de çalışabilmek için, 

~ s ' tam sıhhatli olmak Iazımdır. ar a 
işe olduğu kadar, müptelası için 
de zararlı bir hastalıktır. Tedavi
si mümkundür. Sinir doktorları
mızdan veya sinir hastalıkları has
tanelerinden birine müracaat edi-

SORUNUZ, CEVAP VERELiM 

niz, tedavi edilerek bu illetten 
kurtulunuz. 

• 
S. - Üni\'ersite asistanlnrının 

terfihi eslti esaslara nu tubidir, 
yek!\a yeni hüklimler konulmuş 
mudur, ''eynhut konulacak mıdır? 

C. - üniversite asistanlarının 
terfihi için yeni tasavvurlar olup 
olmarAığını bilmiyoruz, terfi etme 
bahsine gelince, bunun için de 
yeni bir şey yoktur. asistanların 
derece derece terfileri eski hü
kümlere bağlıdır. 

• S. - Kazalarda Ermenilerin 
diikkan ve mağaza açıp ticaretle 
iştigal etmelerine müsaade edili. 
yor mu? 

C. - Türk tebaası olan, Tür
kiye vatandaşlığı vasfını h1iz o
lan her \•atandaş, bulunduğu yer· 
de dilediği ticaretle iştigal edebı. 

lir. Türk vatanında, 

tandaşl an arasında 
yoktu= 

• 

Türkiye va

hiç bir fark 

S. - Saadet ıinciri serle\'halı 

hir mcktuı> aldım, bu mektubun 

elden ele gönderilmemesinin şen· 
met tevlit edecebri yazılı~or ve 

vatandasları Jıaklı bir endi~eyc 

düşüriiyor. Bu nedir, şeamet tev
lit edeceği doğru mudur? 

C. - Bu mektubun elden ele 
gönderilmemesinın şeamet tevlit 
edeceğine inanmamak lazımdır. 

Batıl itikatlara inanmakla bu şe
amete inanmak arasında fark 
yoktur. Mektup işsiz, bazı kimse
lerin dostlarına yaptıkları azizlik
ten başka bir şey değildir. Bu ka. 
bil mektupları yırtıp atmak en 
doğru harekettir. 

S. - Hataydaki öğretmenler, 
Türkiyenin her hangi bir şehrin. 
de tavzif edilecekler mi? Yoksa 
orada kalıp, maaşlarmı oradan mı 
alacaklar? 

C. - Halen Hatnyda bulumm 
öğretmenlerden orada kalmak i
çin Vekalete müracaat c<lenler 
vardır. Orada bulunanların maaş

ları Hatay vilayetinden verilecek

tir. Hatayda kalmak isteıniy~nler 

hakkında Vekalet henüz bir karar 
vermemiştir. 

• 
S - So\'yet Rusya Franko bü-

k\ımetinl tanımış mıdır? 

C - Tanımamıştır 

• 
S - Refik Halidin soyadı yok 

mudur? 
C - Vardır. "Karay,, dır. 

TAKViM ve HAVA 

27 Ağustos 1939 
PAZAR 

8 inci ay 
Arabi: 1358 
Recep: 12 

Gün: 31 

Güneş: 5.21 - Öğle: 
İkindi: 16.00 - Akşnm: 

Yatsı: 20.31 - İmstık: 

Hızır: 114 
Rumi: 1355" 
Ağustos: 14 

12.16 
18.55 

8.39 

- Hava Vaziyeti -
Ye llk6y Meteoroloji istnsyonundnn a

lınan m:ılCunata göre, ha\'B yurtta Ege, 
Orta, Cenup ve Cenubu Şarki Anadolu 
bölgelerinde nçık, Trakya bölgesi ile 
Marmara havzasında ve Karadenizin Garp 
kıyılarında bulutlu, Doğu Anadoluda çok 
bulutlu ve mevzii yağışlı geçmiş, rUzgdr-
1ar Doğu bölgel'erde Garbt, Trakya böl
gesi ile Knı:adenlz kıyılarında Şarki, dl· 
ğcr bölgelerde Şimali lsUknmetten orta 
kuvvette esnıistir . 

Diln İsUınbulda hava az bulutlu geç
mlıı, rür.gftr Cenuptan saniyede 1 - 3 
metre hızla esmiştir. Saat 14 tc hava taı.
yiki 1012,7 milibar idi. Suhunet en yuk
sek 29,3 \'c en düşük 16,9 santigrat ola
rak lnıydcdilmlstlr. 
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reuGON 1 
Son Teşebbüs! 

Yaan: Omer Rıza DOGRUL 

H er Bitlerin dün İngiltere, Fran
sa, Japonya Sefirlerini davet 

ederek, bilhaua İnıiltere Sefiri ile 
uzun bir mülakat yapması, İngiliz 
Sefirinin bu mülakatı müteakıp Lon
draya uçarak, İngiltere Hariciye Na. 
zırı ve Başvekili ile saatlerce görilş
nıesi, İngiltere kabinesinin toplana· 
rak Sefirin getirdij'i maltimat üı:e. 
rinde karar vermesi, ıulh lehinde 
son bir tetebbüs sayılmaktadır. Ro
nıada çıkan Jurnale d'İtalia'nın, İ. 
talyan bilkflmeti ile sdu fıkı alakası 
nıalfluı olan Sinyor Gayda, b~ünkü 
ınakaleııinde bütün bu hareketin son 
bir teıebbils olduiunu haber vereli. 
tinden dolayı, İngilterenin Berlin 
Sefiri Sir N evli Hendenon'un Lon
draya bir sulh projesi götürdüi'il an
lqılmaktadır. Fakat bu ıulh projesi. 
ilin mahiyeti nedir? 
Malfmı olmıyan bir nokta varsa, 

budur. Çünkü bütün tetebbüı Her 
Bitler ile Almanya Hariciye Naun, 
İnailtere Sefiri ve İngiliz kabinesin
ce mal6mdur ve İnsllis kabinesi, bu 
satırlan yuclJiumz sırllda, henib 
toplanmamJf ve vasiyeti tetkik et. 
Dlemiı bulunmakta4ır. Gerçi bau 
İıısiliz sueteleri, Amerika matbua
tuıuı iatihbaratuaa atfen, bir takım 
tahminleri ileri sürmekte ve Bitlerin 
\' enay muahedesinin son haksızbk
lannı kaldırmak, eski milstemlekele. 
ri iade etmek. Danzigi Almanyaya 
ilhak etmek, koridordan Almanyaya 
bir yol aymnak gibi talepler muka
blliıule yima1 bet MDe müddetle bir 
"enıi tecavüz paktı imzalamaia ra. 
aı oldutunu söyleme)d .. irlet'. Fakat 
htltün bunlar Wrer tahminden iba
rettir. Ve asıl teıebbilaün mahiyeti 
belki yann anlaşdacaktJr. 

T AN 

Alman - Rus Paktına Gizlil 
• 

Bir Muahede Bağlı imiş 
Moskova Müzakereleri, Rus Askerlerinin Lehistandan 

Geçmesi Kabul Edilmediğinden Akamete Uğradı 
Paris, 26 (Hususi) - Bura siyasi mahafiJln•n 

kanaatine göre, Rus - Alman ademi t~a·ıüz pak~ı. 
gizli bir muahedeye bağlı bulunmaktadtr. Bn gizli 
muahedenin mahiyeti henüz anlaşılmamıştır. Fr:m
sanııı M•>sko\•a sefirinin Parise geldiği zaman bu hu. 
suı;ta Fransa hükumetini tenvir etmesi ~lenmek
tediı. ....... . t 

A.Jreri wörüpneler 
l\fosk~va, 26 (Hususi) - Mareşal Voroşilof bu. 

gun beyanatta bulunarak, lngiliz ve Fransız askeri 
heyetlerinin aradaki ciddi ihtilaflar dolayısile mem
leketlerine dönmek mecburiyetinde kaldıkla:-ını an
latmıştır. Voroşilof, lngiltere ile Fransanın Rusya ta
rafından Lehistana yardım istediklerini ve bu yar
dımın ancak Rua askerler:nin, Lehistan toprakların. 
dan geçmderi p.rtile yapılabileceğini, başka türlü 
buna imk&n bulunmadığını, halbuki Ingiliz ve Fran
sız heyetlerinin buna karşı geldiklerini, Lehistan•n 
da Rus askerlerinin topraklarından geçmelerine mü
saade etmediklerini, binaenaleyh konuşmaların bu 
yüzden akamete uğradığını anlatmıştır. 

Fransanın Moskova sefiri 

Rizede de Seller 
Yeniden Esasll 
Tahribat Yaptı 
Rize, 265 - Gecikmi§tir. 

Molotoftan Al-

man - Rus paktı hakkında malumat aldıktan sonra 
hükumetine rapor vermek üzere Parise ıınreket et
miştir. 

Fransız sefiri geri açğnldığı için değil hükume. 
tini tenvir etmek lüzumunu hissettiğinden bu seya
hate lüzum görmüştür. 

İngiliz ve Fransız askeri heyetleri memleketle
rine dönmek üzere hali hazırda yolda bulunmakta
dırlar. 

Mısırda a keri tah,itlat , 
Kahire, 26 (A.A.) - Gazetelerin yazdığına ~öre, 

üç İngiliz hava fırkası Mısıra, Sudana ve Kıbrısa 
gitmek üzere Filistinden ayrılmıştır. 

Mısıra yeni Hint kıtaatı gelmektedir. 
Beyrutta mütemleke ulıerleri 

Beyrut, 26 (A.A.) - Buraya her ~ün Fransı:r. ve 
oıJhass& müstemleke askerleri gelmekte ve vapur
lardan karaya çıkarılmaktadır. 

\ * 
Tchongking, 26 (A.A.) - Salahiyettar bir şahıs 

bir Avrupa harbi zuhuru takdirinde Çin siyasetinin 
değişmiyeceğini söylemiştir. 

Gerginliğin 

Türkiyedeki 
Akisleri 

Alman Vapurları 

Hareket Ettiler 
İzmir, 26 (Tan Muhabirinden) 

Alman bandıralı Herbesbast vapuru, 
Almanyadan aldığı emir üzer:ne yük 
lü bulunduğu çimentoları boşaltma
dan hareket etmiş, hamulesini bırak
madan ayrılması doğru görülmediği 
için vapur liman haricinde çevrilmiş. 
tir. Ancak çimentolar boşaltıldıktan 
sonra geminin hareketıne müsaade o
lunmuştur. 

İngiliz lirasının sukutu, İzmir pi. 
yasasında fena bir tesir yapmıştır. 

Maamafih üzüm ve incir stoku az ol· 
duğundan fiyatlar di.ışmemiştir. İh
racatçılar gemilere mal tahmilinde 
miıtereddittirler. • 

Uç gündenberi Alman ve İtalyan 
gemilerine yüklenen mah$ulfor için 
sigorta kabul etmiyen acenteler bu. 
gün öğleye doğru merkezlerınden al
dıkları emir üzerine tekrar ınuame. 
leye başlamışlardır. Bu vaziyet, pi
yasada iyi bir tesir husule getirmiş
tir. 

* Mersin, 26 (Tan Muhabirinden~-
Limanımızda bulunan Alman bandı.. 
ralı iki vapur Berlinden aldıkları e
mir üzerine hamulelerıni boşaltma

dan Rodosa hareket etmiflerdir. 

Amerilran tebaan gidiyor 

3 

f"lEK 
Faizin, Faizinin, 
Faizinin Faizi ! 

Yuan: 8. FELEK 

B ir Nasrettin Boca fılaası var
dır. Güzel bir şarkı gibi şunu 

beraber hatırhyahm: 
Bir rün Hoca kahvede otururken, 

birisi gelip, bir altın vermiş: 
- Hoca elendi! Şunu bozuver! 

Demiş. 

Hocada bir altın bozacak para 
yokmuş ama, kelle kulak, kürk ve 
kavuk yerinde olduğu için, züğürdü. 
ğünü itiraf etmedense, başka bir 
bahane bulmak istemiş ve: 

- Bu altın eksiktir! cevabını ver
miş. Acele bir işi olan para sahibi 
ısrar etmiş: 

- Zaran yok! Eksiğine boz! 
Hoca tekrar: 
- İyi ama, çok eksik bu! Sonra 

ziyan edersin! 
Diye başından savmak istemiş. 

Fakat öteki de: 
- Anladık a canım! Ne kadar ek

sik olursa olsun? Sen boz ~unu! Di· 
ye ayak direyince, Hoca altını fiyle 
elinde bir tarttıktan sonra, şu c:evap. 
la işi kesip atmış: 

- Bu altın o kadar eksik ki; sen 
daha bana üste üç akçe verereksin! 

Tabii altın sahibi parasmı alıp git
miş. 

• 
Bu fıkrayı şunun için yazdım: 
Bir arkadaşım, bundan iki, ii e. 

ne evvel evini tamir ettirme' için, 
vakıf paralar idaresinden (350) lira 
borç almış. t.Jç senedir de bu borca 
mahsuben 668 lira ödemiş. 

Bu son teıebbilstln ılyasl baJwn. 
da• ifade ettiii ın&na ıudur: Blr fırtına ile devam eden 26 aa.. 

A•~ ... __ .____1._ri .-.aıL attlr fiddetJl yatmurlardaıı huaıle 

Gençlerimiz Yurd 
Müdafaasına Göre 
Hazırlanacaklardır Siyasi hidiselerin son inkişafı üze

rine ,ehrimizde bulunan ecnebiler
den bir kısmı, memleketlerine dön. 
mek üzere hazırlıklara başJMmıf]ar
dır. Bilhassa Alman, İtalyan ve Ame. 
rikalılar, buradaki hesaplarını tasfi
ye ettn\~erd\r. 

Evet! Yanlış ıörmüyorsunuz! 350 
lira borca mukabil 668 lira, yani a· 
şağı yukan iki misline yakın para 
ödemit. Likln kendisine çıkarılan 
hesapta anadan daha 159 lira borcu 
kalclıfl bildirilmiı ve istikraz 
muamelesini teedit etmedij'i takdir. 
de evini satmak itin icraya müraca
at edileceği ilave olunmu~. Bu arka. 
da ımın elindeki mnkbuılarn göre, 
şimdiye kadar verdiği 668 liranın 
nınhtellf yerlere ve hesaplara tevzi 
sure~i şöyledir: 

&manya, u•---- D Vvnua• ,_ -"- .... __ il 
lert .. __ L Leldataa b ,. ..... -a- çarp ve - maha eri 

ta 
ika tllw, • l'fl bum'f ve matua v• diikkAnJarda 

aldatltlerlnl ,.erine ptlreeeklerlne t.ahri)Mt DUtt 
nank hareket llb1n!t1111u an!lbnıJ- Y.4P ır. 

'-aaaladıjı IHienn tecavüz paktr, ger- acfın 've g~uk" Ö~ÜŞiür~
1

Tr~bz~~: 
st RuayaDID, sulh cephesine iltihakı. dan inkıtaa l!!rıyan telgraf ir.tij)atı 
"- mbi olnnqtur, fakat bu da İn· yeniden tesis tdilınlştır. 
lilte~ ile Fıan..yı vertlikleri söz. Seller Trabzon yolunda iki ve Er. 
:en dondUrnıemiıtır. Bilikis iki dev- zurum yolunda da bir köprüyü yık-
et derhal huırhklannı tamamlamı. mıı ve heyelan husule gelmiştir. 
~~ ~e vaziyetin icap ettirdip bütün Yeni yapılmakta olan elektrik fab. 
-..bırleri almıya hakım 1 d · Bu . 1 ar ır. rikası yanındaki köprüye ve bir de e-
llq vazıyet karpnnda, Almanyaya ve iki yıldırım düsmüştür 

tıktan birini seçmek düşmekte). U .. ~ -- · 
di. Biriıi, Lebiatan ve demokrasiler. ç dort mahallede bazı bahçeler. 
le harbe girmek. diieri, bir sulh te- deki maadalina ağaçlan seller tara
lebbUaii yapmak ve harbin önüne fından sökülüp denize sürüklenmiş. 
leçnıek! ı· 

Alınanyamn ba .lldad pkkı ihti. 
)lr ettiti, ln,ııterenin Almanya Se
~in Londraya uçmasından ve İn. 
:Uteıe hükimetl tarafmdan tetkike 

ır. 

Japonyanın Çin 
Siyaseti Değlımiyecek 

Sporumuza Müdafaa 

TP.lif Edilerek Yeni 
İzmir, 26 (A.A.) - Beden Terbi

yesi Genel Direkförü General Ce
mil Taner dün saat 17 de Halkevi 
salonunda ''Türk sporunun hali ha
zır veçhesi mevzulu,, çok alika u
yandıran bir konferans vermiştir. 

Cemil Taner bilhassa spor teşkili 
tımızın şimdiye kadar bünyesinde 
mevcut sakatlıklardan bahsetmiş ve 
yeni teşkilatın baŞiıca hedefleri, 
gençliği memleket müdafaası gayesi 
le sportmenliği telif edecek bir tarz 
da fizik ve moral sahalarda yetiştir-

Yeni Yugos:av 
Kabinesi Kuruldu 

G ayesiyle 

Bir Veçhe 

Sportmenlik 

Verilecek 
mek olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Direitörü 
İzmir gençlerine yakmda yapılacak 
olan resmi tebliğe hazır bulunma
larını ve tebliğ yapılınca hmen genç 
lik klüplerine koşarak idmanlarına 
ve yurd müdafaasına hazırlanmala
nnı söylemiş, İzmir gençlik alayı
nın ilk nüvesini Cümhuriyet bayra
mında gösterecek İzmir gençliğinin 
Cümhuriyete ve Milli Şefe bağlılık
larını teyit etmelerini tavsiye etmiş
tir. 

Bulgari standa 
Askeri Hazırllk 

Bütün memleketlerdeki Amerikan 
sefirleri, tf!baalarını ıııemleketterine 
döninlye aavet etmişferdir. Bu ara
da Amerikan İstanbul general konso. 
loshanesi de şehrimızde bulunan 200 
kadar Amerikalıya ayni tavsiyede 
bulunmuştur. 

Bu arada şehrimizdeki Amerikalı
lara könsoloshane tarafından dağıtı.. 
lan bir broşilrde her Amerikalının 

bir gaz maskesi tedarik etmesi tav
si;re edilmekte, herhangi bir hava 
tehlikesine karşı Bebek ve Arnavut
köyündeki Amerikan kolejlerinde A. 
merikalılar için sığınakhlr haz.ırlan
dığı bildirilmektedir. 

Lira Krı. 

191 88 Ana borç 
386 09 Faiz ve komisyon 

78 H Sigorta 
3 38 Masraf 
8 41 Muamele \•ereiıd 
--

168 58 

Şimdi bu kalemlere dikkat! Cc se
nedir bu adam ana paradan aneak 
191 lira ödemişken, faizden bunun 
iki mislini vermiş. Bu nasıl is yahu? 

eter teklifter götürmesinden anla
fllnıaıttadır. 

B11 teklifler kabule deler mahi. 
~ette nıidir, detil midir? Bu apayrı 
lr llleseledir ve tekliflerin anlaŞJl· 

..... illa baihdır. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domei ajansı
nın tebliğ ettiğine göre Alman - Rus 
paktınm imzaslle hadis olan yeni va. 
ziyet, Japonyanın Çin hıtkkındaki va
ziyetini ~atiyyen değiftirmiyecektir. 

Belgrat, 26 (A.A.) - Sırp - Hır· Sofya, 26 (A.A.) _ Bulgar erkAnı 
vat kabinesi teşekkül etmiştir. Kabl. harbiyesi, bir kaç halta evvel tralim 
ne başlıca şu nazırlardan teşekkül için çağırılan ihtiyat sınıflarıpın a
etmiştir: ğustos 28 ve 30 unda terhis edilec<'k

Japonlar Almanlan 
TokatlamıyaBaıladllar 

Kanun, yüzde sekizden {azla fala 
alınmasını yasak ettiği halde, biz 
kaçamak olarak yüzde ondan hesap 
edelim: 350 liranın senelik faizi 35 
lira eder; üç senede bu para 105 li
raya baliğ olur. Bunun da il~ sene. 
lik yüzde ondan katmerli faizini 
koysak, eder 130 lira. Ya bu 386 li
ra nedir? 

Burada mülihua edllecek bir :;kta, bu son teıebbüsiln demokr• 
er tarafından dejil, Almanya ta

'alıııdan vukuudur. 
'4 Y..ı harbe dojTu atılan ailratli 

1 lllılan durduran taraf, demokrasi. 
~- tleifJ, totaliterler olmuştur. Bu 

Japonyanın Avrupa devletlerine 
k&rfı olan vaziyetine gelince, Japon. 
siyaseti Avrupa iflerlne hiçbir alaka 
göstermiyecek, y,,lunda inkişaf c?yli
yecektir. 

Başvekil Tsvetkovlç, Başvekil mu· ~erini ve yerlerine diğer sınıfların ça
avini Maçek, bevlet Bankası Kons. ğırılacağını bildiriyor. 

tantinoviç, Hariciye Nazın Marko- Yeni kabine ıı Sırp ve 5 Hırv t 
v~ç, Harbiye ve Bahriye Nazırı Ni- nazırdan mürekkeptir. Binaenal ah 
dıç, Dahiliye Nazırı Mihaldiç, Mali-ı ~en~ş ~ir t~merküz ve hatta bir ~~L 
ye Nazın Şutey. li bırlık hükumeti mahiyetindedir. 

-----------------------

Tientsin, 26 (A. A.) - İki günden. 
beri huduttan geçmek talebinde bu
lunan Almanların Japon nöbetçileri 
tarafından tokatlandığı ve yere atıL 
dığı birkaç kere görülmüştür. 

Birçok Almanlar alelacele Tient
sin'i terkedt><rek meçhul bir semte ha. 
reket etmişlerdir. 

Biliyorum: Bütün muhasebeler gi· 
bi, vakıf paralar idaresi de bir takım 
rakamlan, bir takım maddeleri ve 
bir takım hesaplan önümüze döke-
rek, kendinin gayet haklı ve bizim 

___ , _ _____ __ de münasebetsizcesine haksıx oldu-
) "'-khtı ne takip edecejini bllmi· 
~· ~abt, dün, ıulh lehinde kal-
rlıa Söyleditimlz biricik yüzde hı. • 
'1lı. lalli salebe çalmasuaa umuyo-

HADiSELERiN iÇYUZü 
TAN'd11 ıeçen hafta Makyavel hakkında çıkan bir ya
zı üzerine Muuolini 1talyada Makyavel'in eserlerini 
toplatmış n yeni bastırmakta oldutu bir eserinin de 
ne~rini menetmiıtu. 

"!'det.mesi~in en mümih sebebi, demokrasiteft kal'Ş'I 
hır numa~·ıt yapmaktır. İkinci hedefi de lneilizlerle 
Sovyefler arasında bir anlaşmaya mini olmaktır. Sov
yetlerln vereceji söze güvenmemekle beraber, sulh 
cepheıdni zayıf düşiirmek onun için kafi bir '\nu, affa. 
kıyet sayılmqtır 

ğumuzu bize yazmakta gedknıiye. 

cektir. Likin bütün bu (lif)lar şu a
cı hakikati örtemez: 

~anevra Yüksek 
kumanda Heyeti 
lehrimize Geldi 
Biıinc 

ll'ah i Ordu Müfettifi Orgeneral 
l'al reddin Altay ile Trakya manev
~ın yüksek kumanda heyeti a. 
lel'dir dün sabah fehrimize gelmit-. \ 

ll'.cl· Mıaır laeyeti •eldi 
res lrnede ordumuzun büyük geçit 
ti drrıhıde bulunan Mısır askeri heye. 
lrıiftu;; sabah Edirneden 19hrlmize gel-

. Heyet azalan l> ·· -"'ı...ı leıhıtn ucun ~ ... e 
kara er Yapacak ve bu akşam An-

a:..a gideceklerdir. 
J1'.dirn illi &eçitte bulunmak üzere 
tez,1 eye gltmif olan ecnebi ata§emlli 
ınU: de dün sabah tehrimize dön. 

l'dir. 

• 

• 

• 
Sooyet ·Alman aJ~i tecavüz mUalrının .Wi 
matldeleri luJılnntla tereıfiih etlen malUmat fll- ' 
dur: 
Sovyet Ruqa bir harp vulmrınJa iter ilri tarala 
da ü teJiii itam maJthleri .atmalı halılnm mu
ltalaa etmİftİr. Bu meyanda Polonyaya itam 
m.Ue vermelrte devam eJecelrtir. 
Yine Souyet Raya, ba muaheJeyi ne gibi f'IJ'f· 

lar içinde l a'-leceii laalılrınJa birçolr lrayıtlaı 
lıor:lrınnUftrıT. BunlGI' meyanınJa Sov7et Raya 
Almanyanın iatilaanı lrenJiaine tehlilreli •öriir, 

laarelretini lommiinU,,. aleyhinde bularaa mua
laeJqi laih halrlrını mulaalaza etmelıteJir. 

• 
Bitlerin Sovyet Rusya ile bir ademi tecavüz misakı 

• 

• 

350 liraya üç sel9ede 386 lira faiz 
alınmıştır. Yani aad borçtan fazla 
faiz alınmıı ve buna mukabil ana 
borçtan da daha yarısına yakın mik. 

* tar ödenememiıtir. 
H " l Biliyoruz ki; vakıf paralar idare-

.'' er astıfı nnir harbinth mağlup olmuftur. in- si de emniyet sandığı, halk bankala-
p tere V~ F rtDUamn •iMterdiği muAcıuemet 1ıar,,. n ıibi, memm ve küçük esnafın pa-
n ntla Hıtler fClflrnllf, ve dünyayı yeni aulh tek- ra sıkıntısını defetmek için tesis e-
lilleri ile .arprü lrarJUıntla bıralrmalı iatemiftir. dilmiı bir ikraz müessesesidir. Bu· 
F altat bu harelreti Hitlerin fİmdiye lraJar ortaya radan para alanlar aldıkları parala-
at •• tıfı bütün iddialan inkôr mahiyetinde old--"- rı ifletip kir etmek, ticaret etmek 

Al hal ,..... veya bir büyük iş çevlrmek maksa-
ısın~ man lrı natlinJelri itibarını bo:unuftur. dını güden adamlar deiildirler? o. 

* nan için, bunlara karııı para verir-
llltlerl kati hareketten meneden en mühim sebepler· ken biraz insafb olmak o müessese • 
den biri de, İtalyanın vaziyetini tayin etmemest ol. fer, hele hayrat için müesses olan 
muştur. Almanya Kont Cianodan hal!·anın vaziyetini vakd idaresi için ilk vaı..ife nlmnb-
tavzib etınesinl iıtemiş, fakat Kont Ciano İtalyanm dır. 
karannı vermekte serbest olduğunu söylemJıtlr. ~ Eğer bu dostum şimdi yasak edi • 
İtalyanın bu vaziyeti Alnıanyayı tereddüde diiftlrmiış len tefecilerden birine müracaat e-
ve Bitleri sulh yollan aramıya sevketmiştir. derek, lirasına ayda iki kuruş, yani 

Yüzde H faizle 350 lira almı'J obay
(L6tfen sayfayı revirini&) 
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..M.a.h.k:eri-ıeleİ-cle 

Satie Davasında 

TAN 

SPOR: 

lzmirde Serbest 
Güreşlere 

Dün Başlandı 

Ekonomi: 

Almanya ile 
Yeni Ticaret 

27 - 8 - 939 

RAD.~C> 
AN~ARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosd 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

Mevkufların Tahliye 
Talepleri Reddedildi 

İzmir, 26 (TAN Muhabirinden) -
Ankara, İstanbul. İzmir güreşçileri 
arasında mukarrer olan Fuar serbest 
güreş birinciliklerine bu akşam (dün 
akşam) saat 17 ,30 da açık hava ti
yatrosunda başlanmıştır. 

Anlaşması 
Almanlarla aramızda mevcut tica

ret anlaşmasının müddeti bu ayın 
31 inde sona erecektir. Almanya hü
kumetimizle yeni bir anlaşma yap. 
mak için müracaatte bulunmu~tur. 

T. A. Q. 19,74 m. llH95 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. %0 Kw. 

Pazar, 27. 8. 1939 

12.30 Program, 12.35 Turk müziği (Eski 
eserlerden seçilmiş şarkılar) Okuyanlaı· 
ve çalanlar: Ankara Radyosu küme heyeti. 

Satie binası yolsuzluğu davasına 
dün de ağır ceza mahkemesinde de. 
vam edildi. Mevkuf suçluların avu
katları geçen celsede ceza kanununun 
ayni maddelerine göre tecziye edil
meleri istenen bazı mevkuflar ser
best bırakıldıkları halde diğer üçü. 
nün bırakılmamalarının doğru ola
nnyacağını, çünkü adalette ikilik ol. 
madığını ileri sürmüşler ve Yusuf 
Ziya Öniş, Tahir Kevkep ve Neşet 
Kasımın kefaletle tahliye edilmeleri. 
ni istemişlerdi. Muhakemenin bu hu. 
sustaki kararını tefhim etmesi bek
leniyordÜ. Halbuki reis evvela sor -
guya geçti. İki svçıu isticvap edil
dikten sonra tahliye taleplerinin red. 
dine dair olan karar okundu. 

Hamdi Emin Çap ne diyor? 
Dün ilk dinlenen suçlu, bankanın 

umumi müdür muavinlerinden Ham
di Emin ça.Ptı. O kendisini şöyle mü. 
dafaa etti- · 

- Ben vazifemi suiistimal etmiş 
değilim. Bunu tamamen reddederim. 
Esasen ben işletme müdür muavini 
idim. Benim Satie işine karışmaklı
ğım esasa değil, şekle taalllık eder ve 
ancak bir tesadüf eseridir. Bir gün 
evrak meyanında meclisi idareden 
çıkan kağıtlar da bana getirilmişti. 
Aidiyetleri cihetile servislere hava. 
le ettiğim kağıtlar arasında bir de 
Satienin keşif raporu vardı. Bu ha
valeyi benim gibi diğer şefler ve mu. 
avinler de yapabilirdi. 

hakkında meclisi idare kararı mev. 
cut olup olmadığını sordum. Kararın 
mevcut olduğunu ve her şeyin ha
zırlandığını söyledi. Bankanrn intizar 
odasına gittik. Tapu memuru ve ta
nımadığım bir takım adamlar vardı. 
Kağıdı okudular. Evvela Tahir Kev. 
kep, sonra ben imzaladık. Meclisi i
dare kararını yerine getirmek için bu 
formaliteyi yapmıştık. Banka hukuk 
müşavirinin şifahen teminatını al 
dıktan ve alakalı mÜdür muavinini~ 
imzaladığını gördükten sonra benim 
imza etmem bi:r zarurettir. Bunu ben 
den başka sirküler mucibince imza
ya salahiyetli kimler varsa onlardan 
biri de imza edebilirdi. Tesadüfen 
bana gelmiştir. 

Banka sirküleri mucibince bütlin 
muharrerata çift imza atılırdı. 

Müddeiumumi muavini Sabri şöy
le bir sual sordu: 

- Denizden dolma kısım hakkında 
imzası yok mudur? 

Hamdi Emin Çap cevap verdi: 
- Esasen bu kısım da ferağ mua. 

melesine dahildi. Hepsi ayni iştir. 
Ferağla beraber hazırlanmış olan bir 
iştir. Bütün muamele yanımızda ya
pıldı. Sonra imzaladık. 

!ardaki tafsilat bedeli icarın da rnik 
tarım da göstermiş olması icap eder. 
Bu mektup bedeli icarı tebarüz ettir 
mek için yazılmış bir mektup değil
dir. 

Reis bir sual daha sordu: ' 
- Birinci mektupta kıymeti gös

termediniz. ikinci mektupta ni~in 
gösterdiniz. 

Suçlu İsmail İsa su cevabı vet·di: 
. - Zannedersem ikinci mektupta 
lktısat Vekaleti bu tarafı sormuştur. 
Hatırımda bedeli icar yanlış kalmış. 
binanın değeri mevzuu bahsolduğu 
için Tahir Kevkebe serduın. O da 
bir buçuk aylık bedeli icar olarak 3 
bin lira verildiğini söylemiş, hatırım 
da böyle kalmış. 

Reis yine sordu: 
- İktısat Vekaleti mümkünse 

binanın satın alınmasından sarfı na
zar edilsin diyordu. Niçin istimlak 
cihetine gidildi. Denizbank kanunu 
nun 21 inci maddesinde sarahat var-

Şehrimizde bulunan Beden Terbi
yesi Genel Direktörü General Cemil 
müsabakaları takip etmiştir. 

Muta seromonileri rnüteakıp gü
reşlere başlanmıştır. İlk güreş 56 ki
lodıı Çakır Ahmet <İstanbu1' ile Se
fik (İzmir) arasında yapılmış ve Ah
met galip gelmiştir. 

61 kiloda dünya birincisi Yaşarla 
(İstanbul) Suat (Ankara) karşılaştı. 
Yaşar galip sayıldı. 

66 kiloda Servet (İstanbul) An
karalı Doğanı yendi. 

72 kiloda Celal (Ankara) Faik 
<İstanbul) ı 10,36 dakikada tuşla 
yendi. 

79 kiloda Koç Ahmet (İstanbul) 
Vahit (Ankara) i yendi. 

87 kiloda Ali Ahmet (İstanbul) 
Seyit Ahmet fAnkara) i sayı hesa
biyle mağlup etti. 

Ağır siklette Çoban Mehmet, İz
mirli Mehmedi 7,22 dakikada tusla 
mağlup etti. • 

Umu~~, _tas:1ift: İstanbul birinci, 
Ankara ıkıncı. Izmir üçüncii ol
muştur. Güreşlere iki gün daha de
vam edilecektir. 

dır. Niçin bundan istifade edilmedi. - - - - ~ ı 

Yakında Ankarada müzakerelere 
başlanacaktır. 

Liret, Kıymetini 

Muhafaza Ediyor 
Siyasi buhran tesirile bütün Av. 

rupa borsalarında endişeli tenezzül
ler olmuştur. Londra borsasında bir 
sterling mukabilinde dün sabah 
Raych M~rk 11,60 ve Fransız frangı 
·175 şe düşmüştür. Yalnız üç gün ev
veline kadar bir sterling 8~.05 liret 
olduğu h~ldc bu fiyat liret lehine o
larak 84,50 olmuştur. Liretin yük. 
selmesi mali mahafilde İtalyanın sulh 
cephesine doğru meylettiğinin bariz 
bir delili telakki edilmesinden ileri 
gelmiştir. İngiliz lirası bol'samızda 
düne kadar 590 - 593 kuruş iken dün 
Merkez Bankası sterlingi 580 _ 583 
kuruş olarak tesbit etmiştir: Altının 
ise 1425 kuruş olduğu haber veril
miştir. Avnıpada esham ve tahvilatm 
düşmekte olması bazı bankalara ya. 
pılan mevduatın geri çek.ı.lnıesine de 
sebebiyet vermi:?tir. 

ltal·yan Bankaları 

iskontoya Başladllar 
Suçlu bu suale şöyle cevap verdi: : TAN ~ 1 

- Binanın pazarlık veyahut is- QZ l İtalyan bankalarının üç gündeJlr 

btim~ak suretiyle alınması hakkında i A ı·/esı·nı·n beri ıskonto yapmamaları ve evrak 
enım tarafımdan verilmiş bir emir mukabilinde kredi açmamaları na-

Müddeiumumi ikinci bir sual 
ha sordu: 

da.. yoktur. Fakat sorulmuş olsaydı vere- 'r zarı dikkati celbetmişti. Dünden iti-
ceğim cevap, "istiml8k mecburiyeti 1

1 ,ı eşekkür /el l baren İtalya bankaları eskisi gibi ıs-
- İkinci raporu nasıl havale 

miş? 

ct- yoktur,, olacaktır. konto yapmıya ve kredi açmıya baş,. 
Suçlu bundan sonra Nafıa Veka- Trakya manevralarını ga- lamışlardır. Milli bankalarımız eskisi 

Hamdi Emin bu suale karşı dedi 
ki: 

leti hukuk müşavirleriyle beraber zetemiz namına takip eden gibi muamelelerinde devam etmek-
Nafıa Vekilinin yanına nasıl çag~nl- a k d N . E km ' 1 tedir. Alman bankaları konsimento 

ı 1 r a aşımız ecmı r en k b 1 Aradan aylar geçtikten sonra, - İkinci raporu Tahir Kevkep ba- <lığını ve Nafıa Vekili ile neler ko- L "/ b I Ç l ' , 1 a u etmemekte devam ediyorlar. 

İdare eden: Mesut Cemil. 13.00 Memleket 
saat Ayarı , ajans ve meteoroloji haberleri. 
13-15 Müzllc (Küçük orkestra. Şef: Necip 
Aşkm): 1 - Paul Lincke: Dans Melodisi, 
2 - Gerhard Winkler: Kemanın aşk şar
kısı, 3 - Amedel: Saz çalan aşık süitin
den: Aşk Rüyası, 4 - Karı Blume: Günes
te - Vals, 5 - Paul Llncke: Venüs - V.als, 
6 - Bernhard Kutsch: Çigan fantezisi, 
7 - Hanns Löhr; Hulyalı gece - Vals in
termezzo, 8 - Oscar Fetras: Rus müziğin
den akisler. 13.15 - 14.30 Mü.zik (Dans 
müziği - Pi.) 

l8.30 Program, 18.35 Müzik (Dans mü
~i .- . Pi.), 19.05 Cocuk saati, )11.35 Türk 
muzığı (Fasıl Heyeti), 20.10 Neşeli plak
lar - R. 20.ı5 Müzik (Kabare müziği _ Pi.) 
20.30 Memleket saat ayıırı, ajans ve mete
orololi haberleri. 20.45 Türk müziği: Oku
yanlar: Radife Neydık, Sadi Hoşses. Ç'a
lanlar: Ruşen Kam, Vecihe Daryal, RPrık 
Fersan. 1 - Osman Bey: Hicaz hümayun 
P~.srevi, 2 - Şevki Bey; Hicaz şarkı (Bil
m ~yoı-um bana ne oldu), 3 - Cemil Bey: 
Hıcaz şarkı (Ne küstün btsebep böyle) 
4 - Refik l"ersan: Hicaz şal'lı;; (Cihand~ 
biricik sevdiğim), 5 - Refik Fersan: Hi~az 
şarkı: (Ey benim gonca güh.im), 6 - Tak
si.'.11• 7 - Udi Ahmet: Suz.i.nllk şarkı (Bir 
ı:ıunah ettirnse cana), 8 - Yesari: Suzinak 
şarkı (Ayrı duştUm se\•diğimden) 9 -
SüzinAk şarkı (Sen bezmlmize g

0

eldiğin 
ak§a111 ), 10 - Karcagar şarkı (Aşkı pün
haıı eden1em), 11 - Karcağar ti.ırkü (B<l· 
ğa geldim ay çıktı}, 21.30 Müzik (Dans 
milziği - Pi.), 22.45 - 23.00 Son ajans ha· 
~leri ve yannk iprogram. 

N 1 KAH 
Bursa lisesi tarih ve coğrafya öğ. 

retıneni Bay Muhtar Şevket'n kı7.ı 
Bayan Nihal tsca ile genç ve değerli 
subaylarımızdan Lutfi !scanın ni
kahlan dün Beyoğlu beledıye daire
sinde güzide bir davetli kütlesi hu
zurunda icra edilmiştir. Genç nikah
lılara saadetler dileriz. 

1 u e urgaz a or u ara•ın- 1 Küçük hesapların bı"r kıs•.m ashabı 
buradaki Denizbank memurlan va- na getirdi. İtimat üzerine imza et. nuştuklarını anlatırken de dedi ki: d 
zifelerinden ayrıldılar. Bu işi tetkik tim. Rapor olduğunu bilmiyordum. - Bir gün Nafıa Vekaletinde hukuk ' ~ b~r otomo~il ka:uuı ge- ı Ziraat Bankasından matluplarını al. ACI BiR ÖLÜM 
eden Vek8.let, benim bir suçumu gör- -rann--"ft.~-çr...._ .. _ - - - ·ı~ • • -· , ~mıfı mrlJı(şlil JJ.'fl.MiPW mışlardır._ Bankalar vazivPtin RRh- ,. ~- ~ . 
memiş olacak ki, yerimde bıraktı. u. ledi. Ben de ~-a~d~~· Çünkil bana ce vekilin yanına gittik. Daima bana r mı '"" ~- • senet kırdırmak istiyenlere bt. k ·~ Ali Saıt Akbaytuganın hemşırezade-
ınum müdürlüğe Yusuf Ziya Erzin ~?s~~ tekemmulu ıçın yapılacağını hayırhah oldukları iç.in vekil beye mandanı K,!Jrgeneral Salih l ı gün sabretmelerini tavsiye etı:ek: si ve Ankara su mühendisi Arslan 
getirildi. Bu sırada Vekaletçe müfet- soyluyordu. Ben de tetkık etmeden saygım vardır. Bana dedi ki: ' Omurtak, kazanın akabinde ! dirler. Bankalardaki 11evduatını geri Turdoğanın refikası Bayan M~.zey-
tişler gönderilerek tahkikata başlan. imzaladım. - Sen kolay kolay yanılmazdın, arkadafımtzın •ıhhi vaziyeti 1

1 

almak istiyenlerin miktarı pek az ol- Y~~ pek genç yaşında hayata gozle. 
dı. Bir gün beni müfettiş çağırdı ve Reis te son olarak şöyle bir sual nasıl oldu da bu tarzda hareket et- ile yakından alôlıatlar ol- duğu da ehemmiyetle kı:ıydedilmek. rını kapa~ıştıl\. . 

t 'h · t• • • • • tcdir. Cenazesı bugün saat (11) buçukta 
bir rapor gösterdi. Bu raporun ilk evcı ettı: ın. mUf, tetlavısıne ıhtimam e- , Taşkışla yanındaki Fransız hastaha-
sayfası köşesinde H. E. harfleri var- - imzaladığınız kağıtta Sadun Ben de Denizbank müdürünü on 1 d.ilmeai için bütün tedb.irl.e- i,I İtalyan Vapurları nesin.de_n kaldırılarak namazı öğleyin 
dı. Bu imza ve para bana aitti. Fa- Galibin ve Tahir Kevkebin imzaları- milyonlarca işi yapmakta serbest bı l T 
k t l 

.. d"" .. .. ? rakan bı'r kanunun heyetı· umumı"ye 1 rın a ınmasını emretmıştır. Y 1 eşvıkıye camiinde kılındıktan son-
a evve ce havale edildiği anlaşılan nı gor unuz mu. B 1 Al or ar A 

d·~ b" s 1 b rd'• sın' den bu bı'nanın da pazarlıkla alı- u ıayede arkadasımızın O CU mıy , ra sri mezarlıktaki medfeni mahsu. 
ıger ır rapor daha vardır ki, 0 , bu uç u şu ceva ı ve ı. , 

değildi ve üzerinde havale yoktu. E. - Bu imzaları görüp ı?Örmedii:imi nabilmesine müsaade edeceği neti- 1 tehlikeli olan •ıhhi vaziye· Dün limanımızdan geç hareket et- sunda rahmeti ilahiyeye tevdi edile-
sasen aylarca evvel geçen evrakı tef- hatırlıyamıyorum. cesinin çıkarılacağını söyledim. tinde •alô.h h&.ıl olmu•tur. mesi lazım gelen Cita Bari İtalyan c1 e~ti: .. Bütün ailesi efradına taziyet-

• 
1 l ld ; ı'r ·· · erımızı sunanz. 

rik etmek bence kabil değildi. Mü- l•mail l•anın •orgusu Burada avukat Sadi Rıza söz ala- 1 Ga!etemiz yazı aile•i, bu 1 vapuru a mış 0 ugu em uzerır.e 
:!etti~ bu ikisi arasında .fark olduğu- Bundan sonra hukuk müşaviri Is- rak bu hususların da zapta geçiril- husu•i alakalanndan d'Olayı 1 yalnız Pire için yoku alarak öğleyin 
nu söyledi. Ben de bundan malumat- mail İsa dinlendi. O da şunları söy- mesini istedi. ,,, _ al Lk hareket etmiştir. İtalya vapuru İtal. 

l d y b'ld' d' i ı ' il •ayın n..urgener e teşe1e Ü· 1 ya ı"çin hiçbir yo!cu almamış ve İtal-tar o ma ıgımı ı ır ım. Müfettiş. ledi: smail sa bundan sonra sözlerine 
ten ayrıldıktan sonra meseleyi 'fa- şunu ilave etti: rü borç bilir. yan ataşemiliterinden başka kimse 

- Bu işin hakiki vaziyetini müdü. . . 
hir Kevkepten sordum. Tahir Kev- rü umumi Yusuf Ziyanın iza.h ettiği - İlmi bir kanaat olarak söylü. Derhal lüzumlu tedaviyi ı , bu vapura binememıc;tır. Alman va. 
kep, iki rapor olduğunu, ilk rapor- veçhile ben Ankarada hususi bir iş yorum. İstimlak, yani cebrile tasar. , tatbik ve i.tirahati esbabını 1 purlarına da dbu yolda emir geld:ği 
da benim havalem olmadığı için i- için gittiğim zaman öğrendim. Ban- ruf usulü benim kanaatime muha. lk ı söyleniyorsa a, emir heniiz gelme-
kincisini bana havale ettirdiğini söy. kctya uğradım. Yusuf Ziya ile görü. lütir. ve şe atlerini esirgemiyen ı 1 .,.m=i=ş=ti=r,.. =========== 
ledi. Kendisine bu ikinci raporla kıy- şiirken Nafıa ve İktısat Vekaletlerin- Müddeiumumi de şu suali sordu: ' Çorlu Hastansi Sertabibi il ,,,,.-- --- = 
metinin tadil edildiğini, bana neden den gelen mektuplar mevzuubahis ol- - Binanın önündeki denizden dol Albay Aaımla ha•tanenin 

11 

I ) 

söylemediğini sorduğum zaman işle du. Müdürü umumi benim ne düşün. durulmuş olan yer hakkında taah- diğer. doktorlarına ve Bcq· 1 j B Q R SA 
ala.kadar olmadığım için lüzum gör. düğümü sordu. Mektupları okudum. hütnamenin mahiyetini frağ esnasın hem,ıre Bayan Münevvere , 
mediğini ve zaten işin bi~ havaleden Burada tetkik edildiği vakit görüle- da Sadun Galip, Tahir Kevkep ve ve h<Utamızın Cerrahpafllya 1 

ibaret bulundug"u cevabını verdi. Bu ceği vec.hile mümküns~ sarfı nazar Hamdi Emin Çap biliyorduk diyor. ki. h d in tl' ı na ı u•auun a yme ı , 
izahatı müfettişe vermek üzere ayni edilmesi şeklinde bir mektup vardı. lar. Bu ne şekilde yapılmıştır, orada 1 d l . • ı yar ım arını e•ırgemıyen ı 
gu .. n kendı'sile bankaya g0 ldik Mü- Kendı'sı"ne bankanın bütün menfaati birçok rakamlar da vardır. 

- . valimiz Dr. Lutli Kırdarla 1 

fettişi bulamadık. O zaman umum mevzubahis olduğuna göre sarfınazar İsmail İsa bu hususa cevap verdi. 1 

müdür bulunan Yusuf Ziya Erzinle etmiye taraftar olınadığı:nı söyledim. gini söyledi. muavinlerine de ayrıca te. 
tefekkür etleri%. 

~- ~·- ~--

1 i görüştük. Tahir Kevkep bu işin nasıl İş te tekemmül etmis olduğuna göre Reis bu suali geçen gün dinlenen 
cereyan ettiğini bertafsil muınailey- bankanın verdiği sözden dônmesi, müdür muavini Tahir Kevkebe sor
he anlattı. Ben de ertesi gün keyfi. bankanın grestijine uygun değildir. du. O da cevap verirken: . mevkuf kalmalarına adalet razı 0 _ 
yeti müfettişe bildirdim. Işte bu ra- Bu bir hasbihal idi. Resmi bir ifade - Geçen gün arzetmiştim. Ferağ 
por meselesine ancak tahkikat sırıı- ile sorsaydı kedisine imzam altında takririnde tapu ile hudutları mazbut 
sında agah olmuştum. vereceğim cevap ta bu olacaktı. Çün. bir mülkü ferağ etmekle beraber 

Bundan başka bir gün de bankads. kü milli bankaların imzalarına hür- denizden dolmuş olan yerin beledi. 
kendi işlerimle meşgul olduğum sı- metkar olmaları zaruri ve tabiidir. yede mukayyet olan arsanın da be
rada avukat İsmail İsa bann geldi. Suçlu bundan sonra bu işe ait ha- lediyeden teferruğ hakkını bize tem. 
Satienin ferağ muamelesı yapılaca- zırladığı mektup müsveddesindeki lik etmiştir. Binaenaleyh 2644 nu
gını söyliyerek benden fotoğraf iste. "fiili tasarruf,, un manasını izah et- maralı kanun mılçibince denizden 
di. Tesadüfen yanımda bulunan :fo- ti. Ve fiili tasarruftan işgal manası- dolma aksam müsaadesiz imla edil. 
toğrafı kendisine verdim ve bu iş nın çıkarılamıyacağını anlattı. Da- miş olsa bile belediyenin mecbur 

ha sonra denizden dolan yere geçti kıldığı parayı alarak bize teferru et

dı, hunun üç senelik faizi 210 Jira 
ederdi. 

Ana parayla cemedince bu borç, 
ancak 560 lirayı bulurdu ki; halfı 
159 lira borcu kalmış olan arkada
ı.mun vakıf paralar idaresine ödedi. 
ği 668 liradan 108 lira noksanla it
fa edilir ve daha 159 lira borç ta 

kalmazdı. 
Simdi biitiin bankacılar, vakıfçı

lar. ,.e faizciler! Bana anlatabilir ve 
heni inandırabilir misiniz, yiizde se
kizden fazla faiz alınmadığına? 

canım! Glinahhr be! 

ve bu hususta da şunları söyledi: mesi lazımdır. Dedi. Bu husustaki 

- Bankanın yeniden satın alaca kanuni formaliteyi uzunca izah et-

Yine tahliye muele•i 
ğı yerde böyle bir formüle ihtiyaç ti. 
olsaydı derhal tertip ve ihzar etmek-

Saat on üçü geçiyordu. Reis diğer 
suçluların da başka bir gün dinlene
ceğini söyledi. Suçluların avukatla. 
rından Sadi Rıza dedi ki: 

te tereddüt etmezdim. Birinci mek
tup servise havale edilmedi, fakat 
ikincisi bana gönderilmişti. 

Mektubun diğer kısımları mevzuu 
bahsedilirken yalnız bedeli icar üze
rinde duruldu. Zannediyorum ki üç 
bin lira olmak üzere keşfedilmişti. 
Bu rakam da bundan doğmuştur. 

Ve bir hesap hatasıdır. Şüphe yok ki 
bankadan daha evvel verilen rapor-

- Müvekkillerimizin tahliyesini 
istemiştik. Eğer bu talebimizin yeri
ne getirilmesi için diğer suçluların 
da isticvapları lazım geliyorsa adalet 
namına Allah için sorguya devam ~
dilsin. Müvekkillerimin daha fazla 

lur mu? 
:&undan sonra Müddeiumumi söz 

aldı ve şu talebi serdetti: 

- Sorguları yapılacak d~a bir 
çok suçlular vardır. Bugün bitirilme
sine imkan yoktur. Saat on üçü geç
miştir. Bakılacak başka davaları. 
mız da vardır. Sorgunun başka bir 
güne bırakılmasını isterim. 

Bunun üzerine mahkeme hakkın. 
da verdiği şu kararı tefhim etti: İs
tek veçhihe mesai s a a t i n i n 
bitmiş bulunmasına 
ve saatin de on üçü geçmis olmasına 
daha başka ve müstacel , · ·~alar 

da bulunulacağına göre ou Jşmanın 
daha fazla devamına imkan görüle
memiştir. 

Tahliyelerini istiyen Yusuf Ziya ö. 
niş, Tahir Kevkep ve Neşet Kasımın 
bu taleplerinin de ekseriyetle reddi
ne karar verilmiştir. Talik kararı it. 
tifakladır. Muhakeme Eyhilün on dör 
düne bırakıldı. 

. 

1 

Londra 
Nevyork 
Parls 
Mfl~no 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
BrOksel 
Atına 

Sofys 

Prag 
Madrfd 
Vanova 
Buda~te 

BOkree 
Belgrad 
Yokohama 
Stolt.>ıolın 

Moakova 
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ÇEKLER 

5.80 
131.52 

3.3125 
6.8425 

29.7425 
70.5175 
50.-
22.3075 

1.0575 
1.5275 
4.2475 

13.7275 
23.20 
23.9175 
0.87 
2.R275 

33.86 
29.9075 • 
23.3775 
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YENi NEŞRIY AT ı 

Varlık - Bu milliyetçi ve memleketçi 
fikir mecmuasının 147 inci sayısı d~lgun 
mUnderecaUa çıkmıştır. 

* SERVETIFONUN - UYANIŞ - Serve,-
t.ifunun - Uyanış mecmuasınUl son sayısı 

intlşar etti. 
Bu sayıda İtalyan muharrirlerine bir 

cevap teşkil eden "Duçeeiklere uvap,, 
başlıklı yıızı, bilhn<:<::ı her gencin okuma
sı gereken bir ynzıdır. 

TEŞEKKÜR 
Kızım ve eşim Münire Şenerin 

cenaze merasimine çelenk gönder
mek ve matemimize iştirak etmek 
suretile yakından alBka gösteren 
aziz dostlarımıza ayrı ayn teşekkü
re kalemimiz mani olduğundan ga. 
zetenizin tavassutunu rica ederiz. 

' , 
ı l 
ı ı 

Annesi: Suat Erkencr 
Eşi: Doktor Cemil Şener 

Tamirat ve tezyinat 
hasebiyle iki aydaR· 
beri kapah bulunan 

SÜMER SINEMASI 
Sayın ve samimi müşte-

rilerine sürprizler 
hazırlamaktadır. 

NOVOTNl'de 
Soprano ve opera tenoru 

EPITROPAKiS 
Müntehap bir repertuarla 

, 
' 
1 
1 

- Kadın Terzisi J 
Cemal Bürün 

Tenzilatlı satışlar devam edivor. , 
Bir Tashih 

Dünkü nüshamızda çıkan iki te-
şekkür mektubunda bahsi geçen dok
torun ismi "İbrahim Haydar .. ola.· 
cakken yanlışlıkla ·'İbra hım Hakkı, 
ıeklinde çıkmıştır. Tashih ederiz. 
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TAN 
ABONE 

TOrklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 1 Sene·~ 2800 Kr. .. 
• 
• 

8 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

1500 
800 
800 

• 
• 
• 

MlllcUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler iı;ln abone 
bedeli mllddet sıraslyle 80, 16, 9, 
8,5 llradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruııluk 
pul UAvesl lAzımdır. 

GÜNQN MESELELERİ 

Geçen Harp 
Almanyaya Kaça 
Malolmuştu? 

A lmanya yeni ve korkunç bir 
maceraya atılmak üzeredir. 

Arkasından bütün Avrupayı da fe-
lakete sürilkliyecek ve belki de Garp 
medeniyetinin yıkılmasına sebep o. 
Jacak olan bu büyük macera3 ı ha· 
-ıırbyan Bitler yakın mazinin ders

lerinden dahi istifade edcmiyecck 
derecede rüya içindedir. O büyük 
bir imparatorluk kurmak hulyasın· 
dadır. Ve biltiln dünyayı bu hulya. 
51 peşinde siirilklemektedir · 

Bitler 1914 teki Kayser Wilhelnı'e 
benzetilebilir. Wilhelm Almanyamn 
dilnyaya hakim olması lazım gt;ldi. 
ğine kanidi. Allahın kendisini b~ 
işe memur ettiğine inanmıştı. Bu ı
nançla Almanyayı 1914 macerasına 
sürilkledi ve yalnız memlekctlne de. 
ğil, insaniyete muazzam bir felaket 
getirdi. 

Bugün Bitler de ayni riiya; ayni 
hulya ve ayni kanaatJc Jıarck<'t et
mektedir. O da Büyük Almanyayı 
kuracak, Avrupaya hakim olacak ve 
yeryüziiniin nİ7:aınını değiştirecek. 

tir. Bu hulya ile arkasına taktıi:'l 

80,000.000 luk bir kütleyi fcldkcte 
ve harbe eötiirmektedir. ,,.. 
naorumiak~'!_~ '\, "seliıiı saıiilii bir a
damı böyle bir maceraya atılıuaktan 
menetmeğe ktıfidir. • 
Bakınız 1914 • 18 harbi Alman

yaya kaça mal olmuştur: 

• Almanya harp sat1asında 
l ,700,000 kişi ölü, 4,200,ono yaralı 
vermiş, 1,150,000 kişinin de izi bu
lunmamıştır. 

• Almanya harp sonunda Po
sen, Alsas Loren, ve Garbi r.rusya
yı kaybetmiştir. 

• Almanya, 18,000,000 nüfusu
nu, 1,500,000 kilometre murabbaı 
arazi, kömiirünün % 45 ini, demir 
madenlerinin % 65 ini, fabrikaları
nın % 10 unu \•e ticaret donanma
sından 5,000,000 ton i!eınisini kay. 
betmiştir. 

• Versay muahedesiyle Fransa. 
ya 105,000 ton petrol, 150,000 ton 
kömür, 90,000 amonyak suliatı, 
100,000 koyun, 10,000 keçi vermiş, 
ve tazminat olarak ta beş ınilyar 
İngiliz lirası ödemeyi kabul etmis
tir. 

Almanyanın ziyanı bununla da 
kalmamış, memleket içinde sefalet, 
ve zaruret ha§ göstermiş, ihti151Jer 
olmuş, ve Almanya on sene başını 
kaldıramamıştır. 

* Bugi!n 1914 ten daha büyiik bir 
rııaceraya atılan Almanyayı hekli
Yen akıbet bundan büyüktür. Çünkii 
bu defa düımanlan eskisinden daha 
kuvvetlidir. Daha hazırdır. Ye du. 
rup dururken dünyanın ba~ına ge
tirdiği bu muazzam badireden dola
l'J göreceği ceza daha büyük ola. 
caktır. 

' Prost EylOlün 
Haftasına Geliyor 

Şehir mütehassısı Prostun iki ay. 
lık mezuniyeti ağustos sopunda bit
lllektedir. Mütehassısın eyltılün ilk 
haftasında şehrimizde bulunması la
zımdır. Prost bu seferki gelişinde 
liaydarpaşa ile Salacak arasında ya. 
Pılacak olan limana ait planla kömür 
depolarının yerlerini kat'i olarak tes. 
bit edecektir. Mütehassıs bunlardan 
başka Beyoğlu kazasında İstiklal 
caddesinin tarafeynindeki semtlerle 
Üsküdar, Kadıkoy ve Boğazın Ana
dolu cihetine ait muntazam planları 
da tcsbit edecektir. 
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Machiavel'e ikinci 
N iyetim seninle ougün po2 

litika konuşmaktı; dün
ya ahvalini biraz daha deşe
cek dert yanacaktım; fakat ' . 
vazgeçtim. insan şaşkınlıkla 
bir gaf yapar, zaten sinirler 
gergin "Hah, derler, işte ka
bahatliyi bulduk; dostluk mü 
nasebetlerine nifak sokan, si
yasi havayı bozan o imiş!,, a
roda kaynar, gidersin. 

Sular bulandı mı matbuat deni
~inde balık gibi uluorta yüzmek
ten çekinmelidir 

Filvaki sana göre hava hoş: U
nunu elemiş, eleğini duvara as
mış, daha doğrusu şu yalan dün
yadan elini, eteğini çekmiş, en 
sağlam sığınağa çoktan kapağı 
atmışsın; canavar düdüğüne al
dırmazsın; bizim, henüz kulağı
mız kirişte ve yüreğimiz endişe

de ... Harp çıkarsa, dinamit, levi-
• zit, iperit, hatta lekeli bit, böyle it 

kafiyeli veya başka kafiyeden bin 
türlü vesait, ne felaketlere ma
ruzuz! İnsanlar eski harplerde sa
dece silah yarası alırlardı, ölseler 

de temiz bir hava içinde son ne
feslerini verirlerdi; şimdi; ayrıca, 
ciğerlerine zehirli gaz da dolduru
yorlar ve ciltlerine kemirici yağ 
da döküyorlar. Geçen gün Tan bu 
gazların ve yağların cinslerini ve 
isimlerini sayıyordu: Patlıcan ye
mekleri kadar çeşitli! 

Heyğidi günler hey! Eskiden 
··-···-. -· ........ ... 

"konfeti,, yağmurları ve "serpan

tin,, çardaklan altında eğlenmek 

için takardık, takınca keyfimizden 
dans ederdik; havamız biraz ter, 

çokça pudra ve bol lavanta kokar

dı; maskara olduk derdik, güler

dik. Şimdi burunlarının ucu ka

rınlarına yapışmış, dev gözlü 

nargile gurultulu bir beşeriyet, sı

çan deliği bin akçeye, bodrum

dan sarnıca, siperden hendeğe, yı

kıcı bomba sağnaklan ve boğucu 
gaz sisleri arasından telaşla ko
§uşup kaçışırlarken yine bir kar
naval manzarası... F:akat tiiyleri 

diken diken eden korkunç, müthiş 

trajik karnaval! Bir cins gaz atı. 

yorsun. halk kahkaha içinde kıv
ranıyor; bir gaz daha serpiştiri

yorsun, bir ağlamadır tutturuyor; 

sonra, yerlere seriliyor, depreşe 
depreşe can v~riyor. 

Hayal hassası en kuvvetli, ge
niş ve zalim olan bir muharrir bi
le bu kadar ürktücü bir sahne ta
savvur edememiş, böyle toptan 
bir işkenceyi aklından geçireme. 
miştir. 

M,1-MUU 
,\~T>A~'<A 

ZlıFffU FltOGRN'lJ 

Mektup 
Yazan: 

Refik HALİD 

İ şte, ancak ok ve kargı ile 
harp etmiş olan biçare de

delerimizi hala "Barbar,, adıyla 
anan yirminci asır medeni insan
larının savaş sistemi! Dünya ta
rihini sonradan gelenler değil de 
çoktan gelip geçmişler, cedlerimiz 
yazsalar idi herhalde barbarlar 
devrinin yerini değiştirirler, 1900 
dan ötesine yerleştirirlerdi. On 
dokuzuncu asır sonunda "dum
dum,, kurşunu kullanmak :r:ulüm 
sayılmıştı; bugün o kurşun, gök
ten yağan kudret helvası kadar 
l)ize hafif ve lezzetli görünüyor! 

Dinamiti icat eden, zebaninin 
bıraktığı servetle sulh mükafatı 

tesis eden bir insanlıktan ne bek
lenir? Çekiver kuyruğundan! 

Sen politikacılara yalanı nasi

hat ve vasiyet ettiğin zamanlarda 
bu yalan yüzünden çıkacak harp 
şimdikine kıyasen nihayet bir ma
halle kavgasından, zabıta vakasın
dan ibaretti; öylesini asrımızd3 

Şikago haydutlan saat başı ya
p1yor. Koca ı'iapoıyonun ~VlOSKO· 
hallesi kadar nüfusa malik değil
di. Şarlınan ve Şarlken diye aza
metleri tarihe yer etmiş impara
torlar yok mu, şimdi Londra be
lediye reio;inin nüfuzuna bile sa
hip olamamışlardı;• bilhassa iktt
saden... Artık sayılı modern dik. 
tatörlerin kudretlerini düsün. 

Bu itibarladır ki politikada ya
lanın zararı o nisbette arttı; zaten 
ismi de değişti; yeni soyadı aldı: 
Blöf! Yazık ki sen yalana yine ya
lan dedin, böyle bir yaraşıklı ta
bir bularak onu kibarlaştırama
dın; utanmadan söylenilir ve ya
kalanınca işin içinden arlanmıya
va üzerine sevkettiği ordudan bü

yüğünü bugün bir sinema "metör 
ansen,, i daha meharetle idareye 
muktedir... Masrafı da çok fazla! 
Senin devrinde yalan, dolan tav
siyeleriyle yürüteceğini sandığın 
Floransa Dükahğı topyekun, bu 
devirde Berlin'in bir kenar ma
rak çıkılır hale sokamadın. Şimdi: 

- Yalan söyledim, yutmadı? 
Demiyoruz. 

- Blöf yaptım, tutmadı! 
Şeklinde hayasızlığımızı kızar

madan bir şifre ve "remiz,, le u
luorta anlatabiliyoruz; hatta bu
na bir zarif tebessüm ekliyoruz; 
karşımızdakiler r:le tatlı tatlı ı!Li-

lümsüyorlar. · 

M aamafih, düşünüyorum kı 

sen kendini müdafaaya kal
kışmak istesen bana, pek ala bir 
cevap verebilirsin, şöyle diyebilir
sin: 

- A faziletli veya fazilet satıcı 
evladım! Yalan, cinsimizin en e
saslı hassasıdır; insan yalancılığı 

nisbetinde sair hayvanlardan ay
r•lır, yalnız natıka ve ağlayıp 

gülme cihetinden değil... Hem bu
nu sade ben iddia etmiyorum. La 
Bruyere: "Adem oğlu fıtraten ya
lancı doğar,, dememiş miydi? "İn
san, hem kendisine, hem başkala
rına karşı iki yüzlülükten, hüvi
yet tebdilinden ve yalandan iba
rettir" diyen meşhur Pascal'a ne 
~yurursun? Benim gibi bir söh

ret1i diplomat ve muharrir, Cha
tcaubriand: ~'Çok te rarlanan ya
lan sahici olur!,, hükmünü ver
memiş miydi? Hatta Georgcs 
Sand bu illetimizi tevil maksadi-
1e: "İnsanlar felakete düsmüş. 
bir unsur olduklarından dolayı 
kendilerini aldatmak, oyalamak 
için yalan söylemek ihtiyacını 
duymuşlardır,, diye yazmamış 
mıydı? Büti.in bunları unutup ne 
sebeple yalnız benimkileri dili
ne dolayorsun? 

Şu sebeple: 

Onlar gördüklerini söylemekle 
kaldılar; sen yalanı devletçilik 
düsturunun ilk maddesi yapıp ka
nun şekline soktun ve fetvasını 
verdin. 

Yalan lehinde bir söz, aleyhin
de bin söz söylenmiştir. Mübah 
görenlere de rast geliyoruz; lakin 
"farzıayn., diye yalnız senin ya
kılası "ilmihal,, inde yazılmış, bu 
müfsitlik senin kaleminden çık
mıştır. Ha. yakılası dedim de ha
tırıma geldi, son bir emirle mem
leketinde kitaplarının satılması 
ve okunması yasak edildi. Sağ ol-

Bir lngiliz karikatüri•ti, ltlfİ•t cephenin ~yii%ünii bu fekilde görüyor. 

sa idin başına geleceği görürdün; 
ecelinle dört yüz sene evvel rahat 
döşeğinde gözlerini yumduğuna 

bir yat, bin şükür et. Orada göz
den düşenlerin sadece papucu da
ma atılmıyor, dam da başına gö
certiliyor. Senin devrinde bu pa
~ucu yalnız eline vermişlerdi! 

Ö lülerin öldüklerine pişman 
olmıyacakları bir netameli 

~enedeyiz. Bana sığınaklarından: 
"Nasıl, dünyaya kazık kakmak 
istivordunuz. şimdi fitili aldınız 

mı?,, diyorlar ve halimize sırıtı
yorlar gibi geliyor. Karaca Ahmed 
servilerinin altındaki radyo eriş

mez ve gazete girmez. bilhassa 
tehdide metelik verilmez sakin 
ülkeye bir sene muteber dö~üş 
vizeli pasaport verilebilseydi Üs· 
küdar iskelesine şirket vapuru 
değil, transatlantik i~lerdi! 

Kitaplarının yasak edilmesi se· 
bebi henüz belli değil. Fa~at, zan
nederim, zamaneye tatbik edilip 
çok noksan ve pek kusurlu oldu· 
ğu görüldüğünden ya daha salahi
yetli bir kalemle yenisi yazılacak 
veyahut birer kere de Berlin ve 

Moskova akademilerine arzedilip 
ilaveli nüshalurı basılacak. Senin 
bahsettiğin yalanlar yalın katlı 

idi; bugün siyaset aşçıbaşıları 

katmerlisini açıyorlar; pakt böre
ği diplomat ziyafetlerinin baş ye
megı. Önce onu yutturuyorlar; 
puf böreğinin daha hafifi, o kadar 
hafifi ki püf böreği deseler yeri 
var! 

Türkc;emizde "yalancının mu
mu yatsıya kadar yanar,, diye bir 
atalar sözü geçer. Bu, eski zaman
lar için söylenmiş, şimdi doğru
nun mumu bile olacağında şüp

hem çok. Darbımesellerimizden 
asrımıza en fazla uyanı "doğru 

söyliyeni dokuz köyden kovarlar,, 
:özüdür. Buna şöyle bir ilave bile 

ister: " .... Onuncusunda da kafası-
nı, gözünü yararlar!,, 

Bence insanın doğuşunda 
mevcut olduğu söylenen 

yalan daha ziyade kendi kendisi
ni aldatmak hususunda kullanı
lırdı; ancak dejenere olarak 
baı;kasını da aldatmak istidadını 
göstermiştir. İnsan esasta yalan
cı değildir, kendisini aldatıcdır. 

Kendi uydurmuş, kendi inanmı:i 
ve o yözden bir nevi rahatlığa ka
vuşmuştur. Optimist, yani teselU
sini bulan adam. kendisini büyük 
bir meharetle aldatmıya muvaf
fak olan bir bahtiyar kimse de
mektir. 

Böylelerine her yerde rastgdi
nir. Ben şu giinlerde o hilkatteki 
ahbapların meclisine can atıyo
rum ve kendisini aldatıştaki cer
b~zesinden zevk alıyorum. Ah, 
görsen, gazeteyi açtı mı en kor
kunç haberlere bakıp bakıp gü
lümsüyor ve: 

- Hepsi blöf, hepsi lıif1 her 
taraf süt liman! 

Diyor. Oh, yavaş yavaş bana da 
bir ferahlık geliyor. Bu adamın 
maksadı karşısındakini aldatmak 
değildir; kendi kendisini aldat
mak için yeni takviye kuvveti a
ramaktır. 

- Peki amma. diyorum. bütiin 
ihtimallere rağmen harp patlayı
verse? 

Onun da kolayını buluyor, par
mağını haritanın bir ucundan ö
te ucuna, yukarısından aşağısına 

götürüyor, azıcık burada duruyrn·, 
azıcık şurada; sonra bir kaç dai
re, bir kaç mtiselles te çiziyor, 
"Bam! Bum!,, bir de bakıyoruz Jd 
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Son Ümit 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

H ı.ıdutlara :·ığı1?n nskcrl~r:n Jıeniiz birbırlerıne ate~ ı!:ın ku
manda ahnndıkları dakikalarda sul
hün son iimitlerini yaşı) oruz. İnsan
lar yapacakları cinayetin nzaıncti ö
nünde bir tiirlii "ateş,, kumandası
nı veremiyorlar. 

Diplomasinin bu kadar lteııaze o). 

duğu bir devirde, diplomatların dıı

daklarından çıkacak söze itimatla 
belbağlayııı, ~·ola çıkan sulhun geri 
dönmesi, mucize ne,·indcn bir şey ol· 
sa gerek. 

Silah p3t)atmadan Anıo;tnryndan, 
Çckoslovakyadan geçen Polou~·n hu. 
dutlarında cephe kuran tecn\ üz or
dulnrını demokrasilerin hangi fıil-

' 
yiik fedakfırhğı geri çevirecektir? 

Biivük A.lrnnnya ide31İ) le yiirii-. ~ 

yen, senelerce harp ekonomisiyle aç 
milletini bir çıkmaza sokan Führe
rin dahili ,·azi) etini hangi sulh pro
jesi tasfiye edebilecektir? 

Bü' ük demokra ilerle, Büyük f m

parat~rluk peşinde ko~an totaliterle
rin uzlaşmıyan, çarpışan ınenfnatlc

rini bugi.ine kadar tasfiye cdr.ıniyen 
diploma i, bundan sonra hir nntim 
fedaktirlık yapnn~·acnğmı SÜ) ledik
ten sonra. lm menfaatlerin nzla§aca. 
ğrna nasıl inanalım? 

Eğer Almanyanın bugüne kadıır 
hlüf dediğimiz, blöf ismi altında ken
dine zaferler temin eden siyaseti, IJn 
Lefa da demokrasilerin fcdnk:'trlığı 

ile bir zafer temin edecekse, küçük 
milletlerin istiklüli pahasına kazam. 
lan bu sulhe, harbi tercih et ek ye
ridir. Eğer hlöflcr, demokrasilerin 
demir muka\'cmcti ile kar .ılnşa('nk-

sa, totalitcr1criıı fcdakürhk yaııaca. 
ğııu kabul etmemiz liızım. llcniiz dn
ha ortalıkta bu iimidi \'Crecek erna. 
reler bclirıncmi tir. Heniiz daha pat
lamıyan silfıhtan ku\'\'ct alarak limit 
edt•lim .. 

Çarmıha gerilen sullıiin lmr~1Sln
da, cmpe.r~·ali tlcriıı çarpı an men. 
fantıerinc hclhağlayıp limit edelim. 
Fnlmt scnelt•rdcnberi htıdisclerin sil· 
rükleyip getirdiği. milletlerin girdi. 
ği bu cıkmar.dnn, milletlerle hcraber 
sulhii kurtaracak "İdeal çare,. \'C bu 
çareyi bulacak deha, siyasi ufuklar
da güziikmiiyor. 

Bira Buhranına 

Nihayet Veriliyor 
Bira buhranı hemen hemen zail 

olmuştur. İnhisar idaresi Ankaradan 
soguk hava tesisatı bulunan vagon. 
!arla İstanbula günde altı vagon bi
ra getritmektedir. Marşandiz posta
ları kfıfi gelmediğinden eksprese de 
bira yüklü vagonlar ilavesine baŞ
lanmıştır 

-----o'---
Sömikokun Nakliye 
Ücreti Tesbit Edildi 

Sömikok fiyatlarının tenzilinden 
sonra kömürlerin Zonguldaktan İs
tanbula kadar olan nakliye ücretleri 
de tesbit edilmiştir. Yeni karara 
göre l O tona kadar olan Somikokun 
nakliye ücreti l 975 kuruş, 10 tondan 
fazlası için 1900 kuruştur. • 

savaş şippadak sona ermiş. Gel
sin mütareke ve sulh şartları ... 

Başkasına bir dakika olsun 
rahat nefes aldıran bu zat 

takdire layıktır; binaenaleyh fıt-
. rat insanlara kendilerini aldatış 
kabiliyetini bir !tıtuf olarak ihsan 
etmiştir; biz bu Ilıtfü bir başkası
nı zarara sokmak şeklinde yalan
cılığa dökerek suüstimal ctmişız. 

Sen de tutup o kötü huyu dev
let idaresinde düstur mertebesine 
çıkartmışsın! 

İstediğin fazlasiyle yapıldı. Ar
tık yalan tecrübesi yetişir, biraz 
da doğruyu sınayalım. 

Ziar yıllardanbcri diplomatlar 
iki kısım olup bir taraf "aldattım, 
aldattın, aldattı. aldattık . aldattı
nız, aldattılar,. öbür taraf "aldan
dırn , aldandın, aldandı. aldandık, 
aldandınız, aldandılar.. seklinde 
aldatmak ve aldanmak fiillerinin 
bütün sigalarını sayıp döküyorlar. 
İşte asıl vaziyetin hu1asası! 

Hep bir ağızdan söy1enC'n bu 
münasebetsiz oolitika f Pmrinırt!: 
son ver4.Jim. 
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Nurenberg 
Kongresi 
İlga Edildi 

Hitlerin Teklifine 
Cevap Hazırlandı 

(Başı 1 incide) ı hakkında hiç bir ş · "ht" etme.· (Bası 1 incide) 
her sene Nurenbergde - bir toplantı 
yapar, bu toplantıda Her Hitler bir 
nutuk söyliyerek Partinin geçen se
neye ve gelecek yıllara ait geniş me
sa1sinden bahsederdi. 

r ·ıt · B 1. .. .. eyı ı ıva 
ngı erenın er ın buyuk elcisi digvi g·b· d'" D 1 · . ~ ı ı un a adıer tarafından 

Hendersonun yarın Berlıne avdet e- derm d"l · 
d 

- · h . . . eyan e ı en prensıpler hakkın-
ecegı aberı sıyası mahafilde çok da d Al h .. k. . . 

b
.. ·· k b' 

1
- a man u umetının hattı ha. 

u:ı-u ır a aka uyandırmıştır İyi rek t' . t . . 
malumat al Al . : e ını envır etmemektedır. 

Ayni zamanda bu toplantı sırasın
da antikominterne mensup devletler 
de murahhaslar gönderir ve müzake· 
reler yaparlardı. 

an man mahafılinde B ·· "Vl 
vaziyetin inki afınd h" • . . , ugun og eden sonra Hitler tara-

ş a ıç degılse hır fından kabul edilen Coulondre Da. 
tevakkuf arız olduğu ve ya k d . . t. • h . rına a ar ladıer'nin kendisine izah ettiği üze-

Her Hitler, bu sene bu toplantıyı 
Hga etmekle Rusya ile yapılan ademi 
tecavüz paktının Almanyada ne ka
dar ehemmiyetle telakki edildiğini ve 
Rusyayı incitmiyecek herhangi ha
reketten ne kadar tevakki edildiğini 
göstermiş olmaktadır. 

~e~;~aı e ~m~ıyeti haiz kararlar re, Fransamn noktai nazarını şüphe-

k 
m~me azımgeldiği ihsas edil. siz Alman devlet reisine arzetmiştir 

me tedır. · 
ltalyada Faaliyet 

Bir aralık Her Hitlerin Tanenberg 
ve Nurenberg toplantılarında söyli
yeceği nutukların radyo ile neşredile 
ceği şüyu bulmuşsa da bunun da 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Alman orduları baş 
kumandanı General Bravnçiçin bu 
akşam radyo ile orduya hitaben söy
liyeceği nutuk ta ilga olunmuştur. 

* Bugün, Almanyanın Brüksel , 
Bern ve Amsterdam sefirleri Kral 
Leopold, Kraliçe Vilhelm ile İsviç
re Cümhurreisine teminat vermişler 
ve bu üç memleket kati bir bitaraf
lığa devam ettikçe Almanyanın da 
bu memleketlerin hududuna riayet 
edeceğini söylemişlerdir. 

Askeri Hazırhklar 

~u gece Reichtag'ın toplantıya 
çagrılnıasından vazgeçildiği anlaşı
lıyor. 

Öne Sürülen Tahminler 

Daily Express gazetesınin son ta
bı~da bildirdiğine göre, N evyorkta 
Hıtler tarafından Sir Neville Hen
dersona tevdi edilen mes'.ljın aşağı. 
daki maddeleri ihtiva r.?ttiği zannedil
mektedir: 

1 - İngilterenin Versaillcs mua· 
hedesinin son haksızlıklarını ortadan 
kaldırması ve eski Alman müstem. 
lekelerini iade etmesi şartile Alman
ya bu memleketle yirmi beş senelik 
bir ademi tecavüz misakı akdetmeyi 
kabul edecektir. 

2 - Danzigin Almanyaya iadesi 
lazımdır. 

3 - Koridordan bir Alman otomo
bil yolunun geçmesine müsaade edil
mesi mukabilinde Danzig limanında 
Polonyaya on sene müddetle bazı 

haklar verilecektir. 
4 - Kanun ve nizamın idamesi 

Diğer taraftan Almanyada da as- meselelerinin halli ve Almanlar aley 
keri tedbirlere devam edilmektedir. hindeki tethi"ş hareketlerine nihayet 
Yirmi ile kırk beş arasında olan ih- verilmesi için Almanya ile Polonya 
tiyat efrada tebligat yapılmış ve arasında müzakerelere başlnnnıası 

bunların sevkine başlanmıştır. lazımdır. 
Askeri makamat, otomobil ·ve at- 5 - Almanya Polonya ile bu mem 

ların musaderesine devatn etmekte- leketin yeni hudutlarını on sene için 
dir. Benzin depoları hususi otomo- garanti eden bir ademi tecavüz mi-
billere benzin verememektedir. sakı akdetmeği kabul eylemektedir. 

Bütiln Almanvada sivil tayyarele- * 
rin hareketleri menedilmiş olup yal- Kanada Başvekili Mister Makenzi 
nız hükumet tayyareleriyle askeri King, bugün Hitler, Mussoli~i ve 
tayyareler seferlerine devam ede- Lehistan Cümhurreisi Musi Çiki'ye 
bilmektedir. sulh için müracaatlarda bulunmuş 

Al 1 
i p ı 1 ve Avruna mill~erini harbe ~okma-

man gazete er o onya ııann mak için bütün gayretlerin göstertl-
taşkmlıklarınctan ve bu taşkınlıkla- mesini istemiştir. 
rın doğuracağı vahametten uzun uza ,. 
dıya bahsetmektedir. Roosevelt ın Mesaiı 

Hariçteki Alman gemileri derhal 
A\manyaya dönmiye davet edilmiş 
ve Alman limanlarında olan vapur
ların da bir yere hareket etmemele
ri bildirilmiştir. 

Alman demir yolları siviller için 
seyrüseferlerini asgari hadde indir
mişler ve bütün trenler askeri hide
mata tahsis edilmiştir. 

Canut Nahiyesinde 
Bir Şaki Tutuldu 

Vaşington, 26 (Hususi) - Mister 

Roosevelt, bugün Her Hitlere ikinci 
bir mesaila müracaat etmiş ve Le
histan Cümhurreisi Moscickiden al
dığı cevaptan bahsederek Lehistanın 

doğrudan doğruya müzakerat icra· 
sı, yahut telifibeyn usuliyle ihtila
fın halli tekliflerini kabul ettiğini 
bildirmiştir. 

Amerika Reisicümhuru, bilhassa 

şöyle demektedir: 

Bingölden yazılıyor: Diyarbakır 

vilayetine bağlı Silvan kazasının 
Haryo nahiyesinin Bahçe mahallesin 
den olup müteaddit katil vukulan. 
nın faili bulunan ve on senedenberi 
ele geçlrilemiyen Mehmet oğlu 35 
yaşlarında Halidi Zelhi ismindeki 
haydut, Bingöl vilayetinin Solhan 
kazasına bağlı Canut nahiyesinde 
tutulmuştur. 

Nahiy~ müdürü, haydudun kendi 
mıntakasına girdiğini haber alınca, 
esasen teftışte bulunduğu için yanın· 
da olan iki jandarma ile hemen Ha
lidi Zelhinin, Harta yaylasının Har
ta deresi mevkiindeki kulübeye te
hassun eylediğini anlamıştır. Şegan 
köyü muhtarı Kamil Gül ve Kabik 
köyü azası Hasan Ezgin, yolcu imiş
ler gibi, bu kulübeye gönderilmiş

lerdir. 

Roma, 26 (Hususi) - Roms. mü
him bir siyasi faaliyete sahne olmak
tadır. Sinyor Mussolini dün Alman 
sefırini iki defa kabul etmiş ve sefir 
bu iki defanın her birinde Her Hit. 
!erden aldığı uzun telefon mesajları
nı Mussoliniye vermiştir. Bu mesaj
lar hakkında büyük bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. Yalnız Kont 
Ciano, Fransız sefiri ile kendi talebi 
üzerine görüşmüş, daha sonra Belçi
ka sefirini kabul etmiştir. 

İtalyan gazeteleri sulh ümidinde
dir ve sonunda aklı selimin hakim o. 
lacağına inanmaktadır. Fakat İtalyan 
gazetelerine göre aklı selimin icabı 
Lehistan ve demokrasilerin arzı tes
limiyet etmeleridir ve Danzig mese
lesi gibi bir mesele yüzünden harbe 
girmemeleridir. 

İtalya hükumeti, bütün İblyan 
vapurlarına verdiği emirde, İtalyan 

limanlarına derhal dönmeleri veya 
bitaraf limanlara gitmeleri· lüzumu. 
nu bildirmiştir. 

Bugün İtalyayı terkctmek is~iyen 
300 Amerikalı, İtalya vapurları sey. 
rüsefaini tatil ettiği için Parise hare
ket etmiştir. Yarın diğer 100 Amer:
kalı Napoliden bir Amerika vapuru
na binecektir. 

Macaristan • Romanya 

Bükreş, 26 (Hususi) - Macaris. 
tanın Romanya tarafından yapılan 

askeri tahşidattan ve Macar hududu 
üzerinde bu tahşidatın tebarüzünden 
şikayet etmeleri üzerine Romnya bu 
&.-:L..-t.1-.L '-

madığım anlatmıŞ ve Ma~aris.tan iİe 
bir ademi tecavüz paktı akdine ha. 
zrr oldu!;.ınu söylemiş ise de Macar 
hükumeti bu teklüi reddetmiştir. 

Bir At Yavrusu için 
Bir Çocuk Öldürüldü 
Manisa - Arpalar köyünde bir 

cinayet işlenilmiştir. Deli Mehmedin 
oğlu 13 yaşında Ali, başı taşla ezile
rek öldürüldükten sonra, usturayla 
kesilip vücudünden ayrılmış, kolları 
da koparılmış ve bütün bu parçalar 
ormanda ayrı ayrı yerlere atıl:nıştır. 

Molla İsa ile arkadaşla"rı İbrahim 
oğlu Mehmet ve Ali oğlu Tsmail ka
til olmak zanniyle tutulmuşlar ve 
suçlarını itiraf etmişlerdir. 

Cinayetin, maktul küçük Alinin 
Molla 1sanın beygirine binerek kıs
rağın yavrusunu düşürmeğe sebep 
olmasından ileri geldiği anla!;almış

tır. 

Antalyada Bir 
Otobüs Kazası 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR .;· 

. . 

Borcunu ilan 
Ediyor 

Yazan: Naci SADULLAH 
Ebüzziya Zade Velidin bir kaç 

giin evvel intişar eden hir yazısın
da, şöyle bir cümle vannıs: 
"- Şimdiki fevkalade v.aziyetimi. 

r;in esası, sultanların hisarlara ilk 
taşı koydukları gün kurulmuştur!,, 

Dikkatli bir okuyucum, bana yaz. 
dığı bir mektupta, bu cümleden bah
sediyor, ve şu suali soruyor: 

" B b .. ml b. - en, u cu eye, ır türlü 
mana veremedim. Acaba, Ebiizziya 
Zade, ne demek istiyor? Biz, bugün
kü fevkalade vaziyetimizi, ferdi ih
tirasları uğrunda, vatanı satan, mil
leti satan sultanlara mı, yoksa, İnö
nü, Sakarya ve Dumlupınar kahra. 
mantarına mı borçluyuz?,, 

Bana kalırsa, Ebiizziya Zade Ve
üt, bu ınilJetin, bugünkü fevkalade 
vaziyetini sultanlara borçlu olma
~ığını kavrıyabilecek kadar dirayet
lı, ve ferasetli bir muharrirdir. Bu 
itibarla, ben onun, bu milleti sul
tanlara borçlu çıkarmıya kalkışaca
ğını hiç ummuyorum. Okuyucum 
Velidin o cümlesine çok yanlış man~ 
vermiş: Ebüzziya Zade Velit, o cüm. 
lesinde, iJıtiınal kendi şahsi borcun
~an bahsetmiştir. Dürüst insanı gö
rüyor musunuz? 

Borcunu inkar edeceğine ilan edi
yor! 

• 
Bitlerin muhafazasına 

memlır olanlar 

Gazetelerde okuduğuma göre, Bit
Jerin muhafazasına memur edilmiş 
bulunan sivil polislerin yekfmu, tam 
ZO binmiş! .. 

Bu rakam, her halde, Ahnanyada 
fJitleri tehdit eden tehlikenin bo:vu 
ile mütenasip olacak? Bu hesap~a 
Almanyada, Hitleri en çok scvenkr: 
.sabı~alılardır: Zira, baksanıza? Al-- .. 
lcalnıamış? 

Fakat, bu kadar adamın masrafı 
da hayli kabarık olsa gerek ... 

Görüyorsunuz ya? Hitler, Alnıan
yaya, daha şimdiden, hayli pahalıya 
patlıyor! 

• 
lhtilaflann sulhen 

halledilmesi işten değil 

Gazeteleri dikkatle okuyanlar ka
nidirler ki, artık, milletlerin birbir
leriyle uzlaşamamalarına, anlaşama
malarına imkan kalmamıştır: \' e 
ortada mevcut olan biitiin pürüzlü 
meselelerin, biitün ihtilaflarm sul
hen halledilebilmesi işten bile değil
dir. Bu itibarla, hepimiz, harp kor
kusunun tamamen ortadan kalktığı· 
na inanabilir, ve sevinebiliriz. 

Şimdi, bedhinler, benim bu iddia. 
mı, fazla nikbince bulacaklar ve: 
"- Ne münasebet? Bilakis, harp 

tehlikesi, yeryüzüne, Mç bir zaman, 
bugünkü kadar yaklaşmamı'itır: \'e 
ıırtık milletlerin, birbirleriyle masa 
başında anlaşabilmelerine hemen 
lıemen imkan kalmamıştır!,, Diye. 
cekle.rdir. 

Fakat onlar, yerden 
~aksızdır lar: 

göğe kadar 

"- Niçin? mi diyeceksiniz. 
Görmüyor musunuz yahu? Ruslar

la Almanlar bile anlaşabildiler! 

• 
Ucuzluğu henüz tadamadık 
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Şef Ankarada 
. ~ 

ft· -· .. 

' 
Cümhurreisimizin Floryadan hareketlerine ait iki intıba 

(Ba§ı l incide) 
sen'in ziyaretlerini kabul etmiştir. 
İngiliz sefiri, dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Fransız büyük elçisi M. Massigli 
de dün akşam Floryaya gitmiş ve o
rada Hariciye Vekilimiz tarafından 
kabul edilmiştir. 

* Londra sefirimiz Tevfik Rüşti.i A-
r as bu sabahki ekspresle Londradan 
şehrimize gelecektir. Rüştü Arasm 
bu akşamki ekspresle Ankaraya git

'Sbryti.,' ZU \A~A.J - Türkıyentn 

Londra Büyük Elçisi Rüştü Aras, 

Ankaraya g~tmek üzere bugün sa.at 
17 de Sofya garından geçmiş ve Baş 
vekil ve Haraciye Nazırı Köseivanof 

namma protokol şefi Belinof tara
fından selamlanmıstır. 

Türkiyenin Sofy.a elçisi Berker, 
Rüştü Arasa hududa kadar refakat 
etmektedir. 

Mareşal Ankaraya gitti 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, dün akş.ıım saat 19 da 

kalkan Ankara ekspresine bağlanan 

hususi bir vagonla Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin de dün 
-ml9tir. Milli Müda aa e ili Naci Tı
nazın bu akşam Ankaraya hareketi 
muhtemeldir. Şehrimizde bulunan 
diğer Vekiller de bu akşam Ankara
ya gideceklerdir. 

Polongada Silah Altına Davet 
Yüksek banka mahafili ile mali (Başı 1 incide) 

depolarına da ayni muameleyi tat
bik edip beş bin tonluk hububatı ele 
geçirdikleri, Lehlilerin bu hadisele
ri protesto ile karşıladıkları bildiril
mektedir. 
Diğer taraftan Alman tayYareleri 

de Polonya arazisine mütemadiyen 
tecavüzlerde bulunmaktadırlar. Dün 
saat 14 te ve 17 de "Heinkel,, aske
ri tayyareleri Hell yarımadası ile 
Gdynia limanı ve Leh arazisinin dl
ğer noktaları üzerinde uçuşlar yap
mı~ılardır. Bu münasebetle memnu 
mıntakaların haritalar üzerinde işa
ret edilmiş olmasına binaen. hiç bir 
pilotun bunları bilmemesine imkun 
olmadığı beyan edilmektedir. 

Pat ajansının bu baptaki tebliği 
şudur: 

"Bundan böyle memnu mıntaka 
üzerinde görünecek her tayyareye 
karşı ateş açılacaktır.,, 

Polonya Cümhurreisi Moscicki İn
giltere kralına aşağıdaki telgrafı çek. 
miştir: 

mahafilde kredi müesseseleriyle ha
zine tarafından ittihaz edilmiş olan 
fevkalade tedbirlerin son derecede 
makul olduğu ve şimdiki vaziyette 
bunlardan daha makul tedbirlerin 
ittihazına imkan olmadığı beyan e
dilmektedir. Bu tedbirlerin memle
ketin vesaik ve menabiini koruya
cağı söylenmektedir. 

Esasen bu tedbirler, muvakkat 
ihtiyat tedbirlerine ait yeni progra
mın icrasındandır. Banka iskonto fi
yatının yükseltilmesinin başh~a ga
yesi, her zamanki gibi işleri için is. 
tikrazda bulunmak istiyen kimsele
ri şimdiki ahvalden daha müsait ah
vali beklemeğe sevketmcktir. Faz. 
la olarak iskonto fiyatının yüksel.. 
tilmesi, ecnebi memleketlerin para 
çekmelerine de bir nebze mani ola
caktır.· 

Ecnebi kambiyosu için İngiliz li
rasına nazaran bir kıymet tesbit et
mekten başlıca gaye, mi?mleketin 
altın ihtiyatlarını himaye ei:mektir. 

Haydut, bunları tanıdığı için şüphe· 
lenmemiştir. Biraz sonra·nahiye mü· 
dürü ve iki jandarma, büyük bir 
kuvvet tarafından muhasara edil
miş hissini verecek surette, kulübeye 
doğru ateş açmışlar, Halidi Zelhi de 
mukabele etmiştir. Fakat Kamil ile 
Hasan, üzerine çullanarak, Halidi 
Zelhinin silahını almışlardır. On se
neden beri ele geçmiy::m haydut, 
böylece yakalanmıştır. 

"Siz bir çok defalar alenen üçün
cü Reich tarafından takip edilen ga
yenin haklı ve makul olduğunu be
yan ettiniz. Polonya Reisicümhuru 
Moscicki, bana vermiş olduğu cevap 
ta Polonya hükumetinin Polonya ile 
Almanya arasındaki ihtilafı doğru

dan doğruya yapılacak müzakereler
le "·eyahut bir telifiheyn usum ile 
halledilmesi için mesajımda teklif 
etmiş olduğum esaslarda benimle 
mutabık olduğunu bildirdi. Heniiz 
bir çok insanlaun hayatını kurtar
mak mevcuttur. Ve siz ve Alınan 

hükumeti Polonya hükumeti tarafın 
dan kabul edilmiş olan muslihane 
hal çaresine mm·afakat ettiğiniz tak 
dirde modern dünya milletlerinin da 
ha muslihane ve daha mcsudane mü
nasebetler temelini atabilmeleri ü
midini ihya etmek mümkündür. Bu
nun için bütiin dünya, Almanyanın 
da Polonya gibi bu hususu kabul et· 
mcsini ricn ediyor . ., 

Hatırlardadır ki, Roosevelt, Çe
koslovak buhranı esnasında da bu 
suretle hareket etmiş idi. 

Antalya (TAN) - Burdurdan yoJ. 

cu getiren şöför .Bekir in idaresindeki 
otobüs, yol kenarındaki direklerden 

bırine sürünerek durmuştur. Bu es
nada kollarını pencereden dışarıya 

çıkarmış bulunan yolcuiardan Antal

yc.lı bir şerbetçi ile Buı.·durlu bakkal 

Nurinin kolları kırılmıştır. Şerbetçi

nin kolu ezildiği için derhal kesil

miştir. Şoförün bu ka~a esnasında 

uyku sersemliği içinde bulundui'lu 
söylenilmektedir. 

0 

Nihayet bira da ucuzladı. Fakat, 

kime sordumsa: 

Polonya ile İngiltere arasındaki 
dostluk münasebetlerini kuvvetlen
diren paktın altına hükumetlerimi
zin imzalarını attıkları şu sırada ma
jestelerine iki memleket arasında ye. 
ni bağlar ihdas eden bu anlaşmanın 
dünyada büyük hak ve adalet pren
siplerinin takviyesine hizmet edece. 
ğine katiyetle kani bulunduğtımu ar
zetmek isterim. 

deçen eylıil ayında olduğu gibi, 
askeri kıymetler tesbitine de para 
tedarik etmek için elde bulunanı 
her ne bahasına olursa olsun, sat. 
maktan ibaret olan paniğe wani oL 
mak maksadıyle karar verilmiştir. 

Fransa da Hazır 

----oı----

Bir Jandarma 
Ylldırımdan Öldü 

Erzincan (T ANl Baiköydekl 
jandarmalardan ıkisinin bir vazife 
icin girdikleri eve yıldırım düşmüş
ti.ir. Jandarmalardan biri, yı lci ırm:ıın 
tesiryile ölmüş, cenazesi buraya ge. 
tirilip merasimle kaldırılınıştır. 

Hariciye Nezaretinde Alm~myanın 
niyet ve tasavvurları hakkında bir 
guna malUmat mevcut değildır. Ha
riciye Nezareti namına söz söylemiye 
salahiyettar bir zat Roosevelt'in Po. 
lonya Reisicümhuru Moscicki'ye de
rin minnet ve teşekkürlerini bildir
miş olduğunu söylemi~tir. 

Pariste Tahminler 

Pariste Hitlerin Fransız ve İngiliz 
büyük elçilerile görüşmelerinin mev. 
zuu ve mahiyeti hakkında tam bi ke
tumiyet muhafaza ediliyor. Ancak 
şu kadar söyleniyor ki, Hitlerin be. 
yanatının mevzuu pek umumidh·. Al
man hükumetinin hakiki maksatları 

Bul9aristan Bazı 
Maddelerin ihracını 

Yasak Etti 
Sofya, 26 (Hususi) - Nazırh.r ne· 

yeti, ayın 23 ündeki içtimaında aldığı 

bir kararla Bulgaristandan "rnuhte

lü yün mahsulatı, suni yün, yünlü 
ipekler, kumaşlar, paçavralar, keten 
ipliği ve hazır keten mamulfıtı, ke. 
nevir ve ipliği, pamuk mamulatı ve 
iplikleri, küçük ve iri boynuzlu hay
vanların işlenmemiş derlleri, arpa, 
çavdar, yulaf, yonca, fiy gibi ve saire 
çayır mahsulatı,,nın ihracını yasuk 

etmiştir. 

"- Henüz bu ucuzluğu tadama
dım!., Dedi. Zira, ucuzlukla birlikte 
başhyan ilk yağmada, piyasada bira 

tükenmiş. 

Sözde bira 16 kuruşa inmişti. Hal
buki, bugiin, ortada bira kalmadığı 
için, biraya 16 kuruşu da vetemiyo
ruz: Demek ki, bira, 16 kurusa de-
ğil, bedavaya indi: -

Fakat ucuzluğun bu derecesi de 
(azla değil mi? 

Havuza Düıüp Boğuldu 
Trabzon, (TAN) - Akçaabadın A

handa köyünde, Mehmet oğlu Salih 
Narinin Emine, tütünlerini muhafa
za için gece yarısı dama gitmek is
temiş, havuza düşerek boğulmu~tur. 

ln9ilterede Hazırhk 

İngilteredc askeri tedbirler alın
masına devam edilmektedir. laı::e 

servisleri ikmal edilmiştir. Halkın 

Londrayı icabında tahliyesi ıçın, 
muktazi tedbirler alınmıştır. Bugün 
bütün mektep muallimleri icabında 
yapılacak tahliyenin provalarını 

yapmışlardır. 
Londranın merkezindeki bürolar-

la m~ğazalar bombardıman zararla
rından masun kalacak şekUde teçhiz 
edilmiştir. Bütün kıymetli evrak 
emniyet altına alınmıştır. 

Faris, 26 (Hususi) - Hükumet bir, 
beş ve altı numaralı ihtiyat efradı
nı silah altına almıya karar vermiş
tir. Memleketin her tarafında ihti
yatlar vazifeleri başına şevk ıle koş
maktadırlar. 

Dahiliye Nazırı, buglin "Huma
nite,, ve "Ce Soir,, gazetelerini ka
patmıştır. 

Siyasi temaslar devam etmekte 
ve gazeteler vaziyeti sükut ve nefse 
itimatla karşılamaktadır. Gazeteler. 
İngiliz · Lehistan ıttifal{ muahedesi. 
nin imzasını memnuniyetle karşıla
makta ve bunun Almanya için yeni 
bir ihtar teşkil ettiğini söylemekte· 
dirler. 
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f Heyecan Uyandıran Bir Kitap f 
Sergide Kulağıma Çatınıyor ki: 

'----~~-----------------------------~ 

Harbi Almanya 
KAZANAMAZ 

Yazan: İv an Laios 
(l\lacar profesörU fvan Lajos'un 

büyük bir alaka uyandıran bu 
meşhur eserine alt ilk kısımları 21 
22 ve 24 ağustos tarihli nüshala
rımızda !.eşrcttik. Eserin hülasa
sına ait dördüncü makaleyi aşağı
da okuyacaksınız.) 

B ütün dünyaya yapılan "yıldı
rım harbi,, motörize kıta

larla yapılır. 
Yine Alman mütehassısları

nın eserlerinden iktibas edeceğim 
fikir ve adetlere istinaden seri harp 
lerde lazım olacak amele miktarı
nın Almanyada mevcut olup olma
dığını araştıracağım. 

Deutsche Volkswirt'in 1936 
senesi 3 nisan nüshasında mii
tehassıs Zimmerınann Alman 
ordularının silah ''e mühim
mat ve vesait ihtiyacını kar§t• 
lıyabilmek üzere cephe gerisin
de çalışması elzem olan amele, 
işçi ve usta adedini 26.000.000 
olarak gösteriyor 

.IUilitar Wochenblatt'ın 1937 
senesi 9 temmuz nüshasında çı· 
kan teknik yazıda cephede dö
,·üşen her askerin silah ve mü
himmatı için cephe arkasında 

dokuz kişinin çalışması elzem 
bulunduğu kaydedilmişti. 

Askeri mütehassıslardan Pos; 
soney 1938 de neşrettiği "We
herwirtschaft des Totalen Krl
eges" isimli eserinde cephede· 

--r-- "--·-··· 
de dokuz işçisi olmasını kafi 
görmüyor ve bilhassa motörize 
kıtalarla yapılacak taarruz 
harple.rinde beher cephe nefe
rinin 12 işçiye ihtiyacı olduğu
nu isbat ediyor. 

"Eserin 60 ıncı sayfası,. 

arp halinde seferber edilen 
cephe kuvvetlerinin gerisinde ça
lışacak amele ve işçi miktarlarını 
bu suretle tesbit eden ayni mu. 
harrirler bir Avrupa devletinin 
harbi yalnız başına idare etmesi 
imkansızlığını ve behemehal bir 
başka bitaraf devletin muaveneti
ne muhtaç olacağını şu tarzda j_ 

zah ediyorlar: 

Askeri mütehassısların fikirleri

ne göre tayin edilen hesaba naza

ran cephede beher nefer için cep. 

he arkasında on iki kişinin çalış
ması şart olduğundan her hangi 

bir Avrupa hükümetinin tek başı
na uzun bir harbi idame cdemiye
ceği bir mütearife haline gelmiş
tir. Düşünmeli• ki cephelerde üç 
milyonluk bir orduyu çarpıştır. 
mak mecburiyetinde kalacak bir 
hükümetin cephe gerisinde 54 mil
yonluk işçi ve ameleye ihtiyacı o
lacaktır. Harbe giren bir milletin 
Ya cephe efradından, yahut cephe 
gerisi işçilerinden fedakarlık yap
nuyarak dövüşte devam edebilme
si ancak bitaraf kalacak bir hilkü. 
metin amele kudretile kabil ola
bilecektir. Kendi amelesinin ta. 
mamlıyamadığı eksikleri dışardan 
tedarik etmek te, evvela muvasala 
Yollarına malikiyet, sonra da kre
di sağlamlığı ve para ile müm
kündür. 

y ukardanberi Alman eserlerin 
den iktıbas ettiğim izahatla Al 

illan erkanı harbiyesinin ciddi ve 
Yüksek elemanlarının bir yıldınm 
harbinin hayali planlarınn neden 
kapılmadıklarını kafi derece anlat
nıış oldum. 
Yıldırım harbi hayalinin mahiye 

tini Miralay Thomas'ın Alman er
kanı harbiyesi ve Harbiye Nezare. 
tinin muzaharct ve muavenetile 
çıkan "Kriegswirtschoftliche gah
rcsberichte" nin 1936 da çıkan nüs
hasındaki yazısı bilhassa dikkate 
§ayandır. 

/ 
/ 

Harp halinde :Almanyanın sıkıntı çekeceği en mühim 
meıelelerden biri de cephe gerisinde çalıstıracak 

amele bulmak olacaktır. 

Mütehassıs Miralay o yazısında 
diyor ki: 

"Bir yıldırım harbinin yanlı;t 

talakkileri "Büyiik harbi ima ede 
rek,, bizi bir kere felakete sürük-

.. - --1.--.,., --t----
devrinde ani bir yıldırım harbi 
nin seraplarına kapılmaktan ken 
dimizl muhafaza etmeliyiz.,, 

"Eserin 16 ıncı sayfası.,. 

Askeri mütehassıslardan Poso

mey de meşhur eserinde :ıyni ka

naati izhar ediyor. Bu muharrir 

seri harplerin temin edeceği avan. 

tajları tasdik ediyor. Fakat kati 

neticenin zannedildiği gibi hava si

lahları vasıtasile yıldırım fısa bir 

şekilde kazanılamıyacağını etraflı

ca izah ederek, hava silahlarına 

karşı müdafaa silahlarının da çok 

terakki etmiş olduğunu \"C düşma

nın da ayni derecede mii.kemmel 

hava silahlarına malik olacağını i

lave ediyor; 

•Eserin 41 inci sayfası,, 

Possoney evvelki bahislerde is. 
mi geçen kitabının 72 inci sayfa
sında yıldırım harbi hakkındaki 

kanaatini şu kati satırlarla niha
yetlendirmektedir: 

"Hava silahlarında olduğu gibı 
kara silahlarının seri netice alabi 
lecck gibi görünen tankları da \'C 

motorları da ''aziyet aynıdır. İlk 
anların iki muharipten birine tev 
cih edecek faikiyetleri karşı tara
fın o silaha karşı çıkaracağı mü
dafaa ve mukabil tertibatla teva
zün haline geldiği zaman mazide 
olduğu gibi abluka sistemi bir 
harbin kazanılmasında en büyiik 
rolü olan csash silahlardan biri o. 
lacaktır. 

"Muharrir ablokanın k:ıtt galibiyeti 

temin edecek sebeplerden biri olduğu

nu kaydettiği satırların altını dikkati 

aynca çekmek üzere kitapta çizmi~tir. 11 

1914 harbini takip eden sulh 
senelerinde Alman müte -

hassısları ve teknik adamları, Al
manyaya harbi kaybettiren esas a. 
milin, cephe gerisinde ve cephede 
sol temayüllere snpmış anasırın 
doğurduğu ihtilal hareketleri ol
duğunu etrafa yaydılar. Umumi. 
yetle k

0

abul edilen bu tezi müdafaa 
edenlere göre, Almanyanın diiş -
manları harbi ne ekonomik faiki
yetleri, ne asker adedinin fazlalığı, 
ne de abloka ile kazanmamışlardı. 
Kahraman Alman ordusuna aır. 

tından saplanan ihtilal hançeri 
muharebenin kati neticesini Alman
ya aleyhine çevirmişti. 

Bu fikre karşı ilk isyan etlen as. 
ker fırka kumandanlarından Ge
neraı marx oımuştur. 

General, Militar Wochenblott'un 

17 eylul 937 tarihli nüshasında 

neşrettiği "bütün sebeplerin asıl 

sebebi,, serlavhalı yazısında mağ

lubiyetin sebeplerini ve hakikati 

ilk defa ortaya atan yüzbaşı Lenz'i 

tebrik ettikten sonra hükmünü şu 

suretle veriyor: 

1918 taarruzunda aç l<ıtaların 

beslenmemeleri ve depoların bom 

boş bir hale gelmesi yüzünden ka

ti neticeyi alamadıkları hakkında 

yüzbaşı Lenz'in yazdığı :fikirlere 

iştirakle bu husustaki kanaatimi 

telhis etmek üzere derim ki, mağ
lfı biyetimizin ne gıda, ne de adet 

foikiyetinden doğmadığını ve asıl 

mağlübiyetimizin propagnnda se
bcplerile hazırlanmış olduğunu et

rafa yaymak ve kendimizi inandır

mak ve hakiki sebepleri "adam ne 

çıkarla,. ehemmiyetsiz addetmekte 

devam etmek istikbal için de en 
tehlikeli bir harekettir. 

B u makalenin çıktığı tarihten 
1 ay sonra, erkanıharp kuman 

danlarındaıı Beutler 15 teşriniev
vel 937 de "Deutsche Volkwirt"te 
neşrettiği makalesile kumandan 
Marx'ın kanaatlerine tamamen iş
tirak ettiğim çok sarih bir tarzda 
anlatmıştır. 

Bu generalden sonra Alman 
Harbiye Nezaretinin teknik rapor. 
törü Miralay Thomas, harp yap
ma tarzı ve harp ekonomı<;ine dair 
verdiği bir konferansta şunları söy
lemişti: 

Kızıl teşkilatı metodunda me
\·adı gıdaiye meselesi sulh ve bil
hassa harp zamanının başlıca 
mevzuu olmalıdır. 

Umumi harbi müteakip sene. 
(erde giriftar olduğumuz sefalet
le ve ihtiyaçla ge~en felfıkctli se
n-eleri karilerime hatırlatmağa 
liizum görmiiyorum. 
Açıkça söyliyebilirim ki, biz 

Umumi harbin 1916 senesindeki 
kışını berbat havuçlarla kar151Ja. 
mağa mecbur kaldığımız anda 
muharebeyi kaybetmiştik. 
(Eserin ~tvamını müteakip maka 
lelerle ne~redeceiizJ 

Nevyork Sergisine 
Ait Dedikodular 

K endisi ortadan kalkan Ar
navutluk devletinin bugün 

hala sulh avhsına bakan küçiik bir 
pavyonu var. Bu pnvyonun alt ka. 
tında bir Arnavut lokantası, üst 
salonunda da eski antikalar, kıya
fertlerden müteşekkil bir sergi var. 
Bu çok küçi.ık b inanın sergide ol. 
dukça büyük, rağbet görmesinin 
sebebi herkesin Arnavutluğun içi
ne dü~tüğü bütün sıkıntılara rağ
men Nevyork dünya sergisıne iş
tirakte gösterdigi fedakarlığı tak
dirden dolayıdır. 
Kulağıma ~alınıyor ki: 
Dahili idaresızlikten dolayı bu 

küçük pavyonun vaziyeti günden 
güne berbatlaşıyor. Siyasi karga
şalıklar aras.ında nasılsa sergi ko
mıserliğine bir Macar tayin edil
miş. Bu zat Amerika Arnavutla. 
rile temasa giriyor, fakat bi.ıtün işi 
kendi omuzlarında taşımıya uğra
şıyor. Eğer Arnavutlar da Çekler 
gibi Amerikan vatandaşlarını bir 
araya toplayıp onların muavenetle. 
rini temin ederlerse vazıyet kur
tulur. İtalyanın teklif ettıği yardı. 
mı tereddütsüz olarak Arnavut
ların reddettiğini duyuyorum, kol. 
tuklarım kabarıyor. 

* G azetecilerin burunıarını sok-
madıkları yer var ını? Nav

york dünya sergisinde de bütün 
diğer pavyonlar arasında bir mat
buat binası yükseliyor. Hemen ser
gi heyeti idare binasının yanı ba
şında olan bu küçük konakta her 
gün dünyanın her bucağından gel
miş gazeteciler toplanırlar, bura
da duvarlardaki siyah tahtalara 
yapıştırılmış listeler vasıtasile o 
gün serginin nerelerinde neler o. 
ıaca~mrogten i'ler . On ara mahsus 
olan yazı makinelerini kullanırlar, 
telefon ve telgraf kolaylıklarından 
istifade ederler. Sözün kısası bu
rada gazetecilerin işlerini görebil
meleri için hususi bir matbuat bü
rosu kurulmuştur. Yalnız gazete 
burada basılmaz. Her gazeteci ha. 
vadislerini buradan telgraf veya 
telefonla kendi gazetesine bildirir. 
Kulağıma çalınıyor ki; 
Diğer pavyonlar arasında ga ze

tecilere mahsus bır binanın mev. 
cudiyetini gören halk bunu da ser
giye ait bir kısım sanarak içeri gir. 
miye kalkışıyorlar. Kapıdaki nl)
betçilerin her gün ayni şeyleri tek. 
rardan dillerinde tüy bitmiş olacflk 
ki, nihayet binanın kapısına şöyle 
bir yazı kondu: 

"Bu bina sergiye dahıl değildir. 
Burası dünya matbuat binasıdır.,, 
Bu ibarenin kapıda belirmesile i
çeri girmiye uğraşan halkın adedi 
hemen iki misli artıyor. Hayalle. 
rinde büyüttükleri gazeteciyi ma
sası başında çalışırken görmek i
çin canla başla bocalıyan halk, mu
ratlarına eremeden mahzun m ah
zun geri dönüyorlar. 

11-s erginin gayet kültürel olan 
pavyonlarından bi1·isi de fon 

ve tababet b;nasıdır. Burada dün
yanın her bir tarafından fennin te
rakkisinde büyük bir rol oynıyan 
aletlerden birer nümune, bunların 
mucitlerinin resimleri ve kısa b irer 
hayat hikayeleri var. Bu malzeme 
meyanında en çok itibar gören
lerden biri de nüzul isabeti hadi. 
selerinde kullanılan "suni ve ya
hut ta demir ciğer,, denikm alettir. 
Son senelerde doktorların kötürüm 
olmuş hastayı bu B.Iet içinde ya
şatmıya muvaffak oldu~la.rını he
pimiz duyduk. 
Kulağıma çalınıyor ki: 
Geçenlerde bir gün orta yaşlı, 

üstü başı darn1a dağınık, perişan 
halli bir kadın fen binası ko
miserinin odasına soluk soluğa gı
riyor ve ona: 

- Çok rica ederim, bay komi
ser, diyor, sizin binadnki bu "de
mir ciğeri,, bana kirala. Benim 12 
yaşındaki küçük kızıma nüzul isa. 
bet etti. Ancak bu aletin içine ko
nursa yaşıyacak. Amerika hükü
meti dahilinde bunlardan l O ta.De o. 

ı~····~~;~~~·····ı 
j Sevim Zekeriya j 
i SERTEL . t 
ı ................................ t 

Serginin umumi vaziyetine 
bir bakı1 

Jup dokuzu da doludur. Onuncusu 
ise .sizin binada. 
Kadının bu teklifi komiseri fena 

halde şaşırtıyor. Nezareti altındaki 
eşyaların hiçbirisini kiralamak, sat. 
mak ve yerinden oynatmıya sala
hiyeti yok. Fakat beri tarafta bir 
yavrunun hayatı ona bağlı. Hemen 
halk ile dolu aşagı salona iniyor, 
oradaki büyuk masalardan birinin 
üzı;:rine çıkıyor v e halka hitaba baş. 

lıyor. Onlara vaziyeti olduğu gibi 
anlattıktan sonra soruyor : 

- Sizce bu makineyi nasıl kul

lansak beşeriyete paha faydalıdır. 

Teşhirine mi devam edelim, yoksa 

yavruyu kurtarmak üzere m i kul. 
}analım? Lutfen çıkarken reyinizi 
kapıdaki memura bırakın. 

O gece reylerin tasnifinde şu ne
tice alınıyor: Yüzde 80 makinenin 
hastaneye nakli ve çocuğun kur
tarılması taraftarı. Hemen faaliye
te geçiliyor ve halkın arzusu ye. 
rine getiriliyor. Bir kişinin yapa
mıyacağını halk yapıyar. 

.... 
E vvelee de bahsettiğim gibi 

burada her milletin k endi
ne mahsus bir günü var. Bizimki 
de 22 temmuzdu. O gün b izim Türk 
talebeler sırmalı şalvarlar, gümüş 1 
işleme cepkenler giydiler ve emsal
siz b ir zeybek oynadılar. Bura 
Türklerini çok memnun ettiler. 

Kulağıma çalını~·or ki: 

kındaki intıbalarını, ismini ve ad
resini yazıyor. Her hafta sonunda 
bu intıbalar tasnif ediliyor ve en 
çok beğenilen "100,, dolar müka-
fat kazanıyor. ""' 
Kulağıma çalınıyor ki: 
Sergi dühuliye fiyatları a-

dam başına 75 sent olduğundan 

dolayı sergiye umdukları kadar 
ziyaretçi gelmiyor. Bundan dola
yı ziyan eden pavyoncular halkı 
cezbetmek için kurnazca çareler 
arıyorlar. Fakat şimdiki halde 
Polonyalıların bu müsabakası her 
kesi bastırdı. Ziyaretçilerin he
men yarısı Polonya pavyonunu 
görmek için yollarını değiştirmi
ye, belki 25 dakika bambaşka is
tikamette yürümiye razı oluyor
lar. 

G eçen gün buranın en büyük 
moda salonlarından biri o

lan Lorşan stüdyolannda bir çay 
verildi. Modellerin resmi geçit 
yapacağı bu partiye ayni zaman
da her ecnebi milletin pavyonun
dan onların eski ve yeni kıyafet
lerini teşhir etmek üzere iki ba
yan davetliydi.. Bu çaya biz de iş
tirak ettik . Eski saray kıyafetini, ü 
zerine sırma işlenmiş yeşil ipekli 
satenden üç etekli elbisesiyle ta
lebeden Hümeyra Yenice göster
di. Siret Necati tarafından teşhir 
edilen yeni kıyafete gelince; bu 
gayet zarif ve modern bir dine kı
yafetiydi. İpekli bir Hiliıliahmer 
bliıziı ve siyah ipekli bir uzun e
tcklikten müteşekkil olan bu el
bisenin belini altın bir kemer 
kaplıyordu. Bayan Siretin takın
dığı altın mücevherler ve bu al
tın ku~ak elbi~cyc gayt:l ciddi ve 
kibar bir hava veriyordu 
Kulağıma çalınıyor ki: 
O gün bu iki genç talebemiz 

Türkiyeye büyük bir şeref verdi
ler. Herkes Türk kızlarının ince
liğine ve zarifliğine haynın oldu. 
Hayallerinde büyük ve kaba ha
rem kadım.nı yaşatan Amerika
lılar açıkça: Artık rüyadan uya
nıp hakikatle karşılaşmanın sıra
sı geldiğini itiraf ettiler. Davetli
lerden birisi şöyle bir söz si..\yle tli: 

- Artık bugün kafamıza dan 
etmeli ki yeni Türkiyenin kızı u
yanıktır, zekidir, faaldir, ince, za
rif ve güzeldir. Esir ruhlu hantal 
sultan güzellerinin bugün yerin
de yeller esiyor. 

Kırklareli Halk evi 
Yeni Kararlar Verdi 
Kırklareli (TAN) - Halkevi ida. 

re heyeti, iki saat süren bir içtima 
akdetmiş ve yeni kararlar venniştir. 

Bu kararlara göre, okuma odasın
,daki kitaplar fazlalaştınlacak, lüks 
ve işlek kıraathanelerde bır de kü
tüphane bulunması temin edilecek
tir. Bayramlarda kitap hediye edil
mesi çığın açılacak, okuma odasın. 
da fazla kitap okuyanlara hediye 
verilecektir. 

Genç ve çevik talebelerimiz ta
rafından oynanan bu dans o ka
dar çok nazan d ikkati celbetmiş, 
o kadar çok beğenilmiş k i şimdi 
her gece talebe Türk pavyonunda 
yanın saat kadar zeybek oy
nayıp Türk danslarının inceliğini 
halka gösteriyor. Sergi müdürle
rinden Neşet Atay'ın söyledığine 
göre Radio City fı.Asseciation'un 

bu dansı kendi sahnelerinde oy
natmak bile akıllanndan geçiyor. 

* p olonya pavyonu şöyle bir 
müsabaka yapmıya başladı: 

Her ziyaretçi pavyonu gezdikten 
sonra çıkarken kapıda kendisine 
uzatılan bir deftere pavyon hak-

Diğer taraftan, yeni halkevinin 
inşaatı yakında tamamlanmak üze. 
redir. Yalnız çatı, harici ve dahili 
sıvalarla çerçeve aksamı kalmış

tır. İnşaata nezaret eden belediye 
mimarı Talat Özışık. yeni halkevi
nin Cümhuriyet bayramına kadar 
hazır olacağını söylemiştir. 

,----~(YENi TEFRIKAMIZ )-,_ 
, ____ .) 

Aka Gündüzün TAN için Hazırlad~ğı 

EIK 
Romanına Çok Yakında Baıhyoruz 
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Uçüncü Ordu Müfettişliği 
Dahiliye Nazırının Azil Telgrafı Üzerine Nasll Bir Yol 

Takip Edileceği Münakaşayı Mucip Oluyordu 
Fakat bu nahoş hadiseler ara

sında Ali Kemal Beyin telgrafını 
rnülhakata tebliğ etmeyi unut
tum. Şu iltizami nisyan, Mustafa 
Kemal Paşanın azli haberini To. 
kat, Amasya, Şebinkarahisar mu
tasarrıfları ne yirmi küsur kay
makamın benden duymalarına ma 
ni oldu. Hürriyet ve İtilafçıların 
yaftalanna böyle bir mukabele
den vicdanımın mahzuz kaldığını 
söylemekten kendimi şimdi de a
lamıyorum. 

Mustafa Kemal Pasa 
ile Yüzyüze 

Halit Beyle Emir Paşanın ve ar.: 
kadaşlarının beni ziyaretleri, yaf. 
ta yapıştırma kepazeliği 2~ Hazi
ran 335 te vukua gelmişti. 25 
Haziran sabahı miralay İbrahim 
Tali Bey daireye geldi, ayni mev
zular üzerinde benimle uzun bir 
muhavere ve müşavere yaptı, Sı
vasın Hüdayı nabit politikacıları, 
o Halitler ve Emirler gibi konuş
maktan tabiatiyle pek uzak bulu
nan bu pek değerli zatın hem he
kim, hem hakim olduğunu göre
rek derin bir inşirah duyuyordum. 
Muhterem miralay bana ilkin şöy
le bir mülahaza mevzuu verdi: 

- Dahiliye Nazırı Ali Kemal 

Bey bir zamanlar edebiyatta yap. 

tığını şimdi siyasiyatta yapmayı 
emel edinmiş galiba. Malumya, o, 
Abdülhamit devrinde. bir müddet 
İkdam gazetesinin Paris muha
öırııgını yapmıştı. uonaeruıgı 

mektuplarda bazan bir resim sa
lonunun açılma merasiminde, ya. 
hut Elizede verilen bir ziyafette 
hazır bulunduğunu bildirir ve o 
merasimle o ziyafet hakkında u
zun uzun tasvirler ciziktirirdi. • Servetifünun ,edebiyatı üstatla-

Fransız gazetelerinden aşırma ol
duğunu ispat etti. Bana öyle geli
yor ki Mustafa Kemal Paşanın az
lini de o uyduruyor, bir emrivaki 
husulüne yol açmak istiyor. 

Ben böyle bir hareketin imkan
sız olduğunu söyleyince hakim 
hekim düşüncesini izah etti: 

- Kolorduya böyle bir işar 

yok. Halbuki sizden önce kolor. 
du kumandanlarının bu mühim 
haberi almaları lazım gelirdi. 

Vaziyet gözüme büsbütün karı

şık görünmiye başlatılı. Devlet a

damı olarak doğmamış, devlet a. 

damı terbiyesiyle büyümemiş ve 

bilakis maceralar peşinde koşup . 
tozmuş olan bir adamdan, İkda-

mın meşhur Paris muhabirinden 
böyle bir hareket beklemek -be
nim iddiama rağmen- hiç te yan. 
lış olmazdı. Onun için İbrahim Ta
li Beye hak verdim, kabil ise An
kara ve Erzurum kolorduların. 

dan işin hakikatini araştırmasını 

rica ettim. 

Bu zat -evvelce de işaret eyle

miştim- Mustafa Kemal Paşanın 
Sıvas mümessili vaziyetindeydi. 

Müdafaai hukuk işlemi ve teşki

latını beraberinde bulunan topçu 
binbaşısı Kemal Bey vasıtasiyle 
idare ediyor ve ettiriyordu. Rasim 
Bey de kendisiyle ve Kemal Bey
le sıkı sıkı temasta bulunuyordu. 
Fakat bunların harici ve dahili 
sıyasetten, mınettıl ve mem-YeA'.e-

v::ı.ffakıyetle bitmesi için her fe. 
dakarlığı yapmak lazım geldiğini 
söylüyorlardı. Berikiler, düşman

ların merhametine sığınmayı dü
şünüyorlar ve bu işi Zeynelabi. 
din, Mustafa Sabri ve Vasfi hoca
larla Damat Feridin mükemmel 
surette başaracağına inanıyorlar

dı. 

Ben de İbrahim Tali Beyle ar. 

kadaşları gibi düşünüyordum. La
kin vali idim, isyana ve ihtilale a

c;ıktan taraftar olamazdım, hatta 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal Beyin 
emirlerine uluorta karşı koya. 

mazdım. Nitekim İbrahim Tali 

Beye de kanaatlerimi izhar dağil, 

ihsas dahi etmedim. Mahut tel

grafr sancaklara ve kazalara ta

mim etmediğimi bile söylemedim. 

Yalnız yafta meselesini, Ali Ga. 

libin hezeyanlarını -teessürüme 

mağlüp olarak- anlattım. Zaten 

o da bu iki vakıanın sıhhatini öğ

renmek için gelmiş imiş. Sözlerim

den memnun oldu ve ayrıldı. Me. 

ğer, Amasyada bulunan Mustafa 

Kemal Paşaya duyduklarını yaz

mıya gidiyormuş. Bunu nasıl anla

dığımı sırası gelince hikaye ede. 

eeğim. Şimdi hadiselerin seyrini 

bozmak istemem. 

Üçüncü ordu sıhhıye mw:ettışi 

miralay İbrahim Tali Beyin beni 
~ıyarel;" etugı gunwı eı ı;eauıae, -..-

kat geç vakit Ali Kemal Beyin 

Dahiliye Nazırlığından çekildiğini 

haber aldım, şaşırıp kaldım. A
damcaA~. Mustafa Kemal Paşa. 
nın azlini bize yazdıktan aonra a
caba bu işarının sakatlığını anlı
yarak mı istila etti, yoksa böyle 
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BULMACA 

BUGÜNKÜ BULMACA 

1 2 3 4 5 

SOLDAN 8AGA: 

1 - Evin üstü - Bir uzvumuz - Hır nota. 
2 - Bir çalgı - Sanmak - Sanem. 
3 - Bir harf • Elektrik fenerinde bu

lunur - Çizgi • 
4 - Kocası ölmils - Mahkem~e ara

nır - Bir harf. 
5 - Bir hayvan - Bir sayı - Dahi. 
6 - Bir uzvumuz - Bir hayvan - Ser-

best. 
7 - Bfrharf - Bir emli' - Kışın bulunur. 
8 - Islak - His8e - Bir harf. 
9 - Kamet - Bir uzvumuz - İçilir. 

10 - Memleket - Eski tarih! bir ıe
hir - Can. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir meyva - Teknik ilim - Siz. 
2 - Bir hayvan - Bir uzuv - Tarik. 
3 - Bir har! - Zarfta bulunur - İçilir. 
4 - Çalınır - Yüzde bulunur - Bir harf. 
5 - İngilterede bir kömür havzası -

Mebzul - Bir isaret zamiri. 

6 - İlerisi - Yokluk - Tiz değil 

'1 - Bir harf - Diken - Arıyı hatırlatır. 

8 - Temiz - Ahlak - Bir harf. 
9 - Bir meyva - Müstevi - İçilir. 

10 - At yı:r - Bir meyva - Bir peygam
ber. 

YURTTAŞ! 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat : 

Sabati, öğle ve akfam her yemekten sonra 

Kullanmak şartile 

Radyolin 
Di§lerinizi tertemiz, bem 
beyaz ve sapa sağlam 

yapar. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların· 

dan biridir denebilir. 
Kokusu güzel, lezzeti hoş 
mikroplara kar§ı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Sabah, öile ve akf&Di her yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOLi 
Kullananlar diılerini en ucuz ıeraitle 

sigorta ettirmiı sayıllrlar 

ROMATiZMA • LUMBAGO • SiYATiK 
-

SiLKO 
ARKA • BEL • DiZ • KALÇA AGRILARI 

~iLKO 
TESKiN ve iZALE EDER 

Sıhhat Vekaletinin 9.10-935 tarih ve 4/93 numaralı ruhsatını haizdir. 

inden: 

14-8-939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan "29476,, 
lira bedeli keşifli Hidro elektrik tesisatına talip zuhur e~mediğinden 

15-8-939 tarihinden itibareıı bir ay müddetle pazarlığa bırakJJmasına ka

rar verilmiştir. Iste.idilerin her gün Belediyeye müracaatları ilan olunur. 
{5577) 

nndan Hüseyin Cahit Bey bir 
gün onun teselsül edip giden ya. 
lanlarını açığa vurdu, bütün o me
rasim ve ziyafet haberlerinin 

tin mukadderatından bahsedişle

riyle öbür takımın, Halit Beyin 
ve benzerlerinin ayni mevzuda ko. 
nuşmalan arasında dağlar kadar, 
deryalar kadar fark vardı. tbra
h im Tali Bey ve arkadaşları en 
küçük şahsi bir menfaat endişesi

ne kapılmadan "yarın., ı tahlil e
diyorlar ve milletin yaman bir 
imtihan geçirmekte olduğu neti-· 
cesine vararak bu imtihanın mu-

Bayramlanmızın en C:le
ferlileri.nden birini lıutlaJ"
ken milli kanadın her saat 
biraz daha . artan ehemmi
yeti üzerinde bir kere daha 
duralım. 

bir işin vukuunu iltizam edişin

den ağır neticeler çıkacağını gö-

1 

J 
rerek mi mevkiini bıraktı? .• 

·----------------------------· (Devamı var) 

lstanbul Kız Öijretmen Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuza erK.,ıt ve kadın hademe alınacaktır. İsteklilel'in derhal 

okula müracaatları. (6706) 

Cesetler, birer birer dışarıya çıkarıldı. Yavru. 
!ardan bazıları, güneşe ilk defa çıkıyorlardı: Gün, 
onları ilk defa görüyordu. Fakat onlar, güneşi gö
r~ediler: Çünkü masum beyinlerini, ve gözlerini, 
çoktan kurtlar oymuştu. 

Hepsi. de, dudaksız ağızlariyle, kendilerini top1ı.. 
yan polislere, ayaklarına çok geç gelen kanuna a. 
dalete, kendilerini seyre koşan meraklılara ve 'ka
ranlık yüzlerini aydınlatan güneşe çırçıpla~ dişler
le sıntıyorlardı: Hayata, ancak öldükleri gün gü. 
lebilmişlerdi! ~ 

.:.... 29 ...::: 

Mürüvvetin kahkahaları, içki sofrasında bir ba: 
ııar rüzgarı gibi esiyordu. Uç erkekte, bu genç, ne. 
şeli, güzel ve meşhur Beyoğlu yıldızının gözlerinin 
içine bakıyorlardı. 

Mürüvvet, Melahatle çoktan alakasını kesıniştl. 
Aradan geçen yıllar, onu, tuttuğu yolun tam ma
nasiyle ehli haline sokmuştu. Ve o artık, bu yolun, 
bütün çıkmazlarını, bütün açmazlarını, bütün sır
larını, bütün inceliklerini öğrenmişti. 

İnce zekası sayesinde, içine girdiği fena· yoldan 
mümkün mertebe fazla karla çıkmanın bü~t.in hi
lelerini kavramıştı. 

Artık, o erkeklerden değil, erkekler ondan kor
kuyorlardı: Zira o, kadınlığın en kuvvetli tarafla
rını ve erkeklerin en zayıf taraflarını kavramış bu
lunuyordu. 

Seneler onu, acı hatıraların ıztıraplarından da 
kurtarmıştı. Kendisini, hayatın dalgalan ara.:;uıda 
batmış harap ve karanlık bir tekneden kurtulmuş 
tek ta1ili insan gibi görüyordu. 

Ömrünün en derin zevkini insanlara ıztır::ı.p cek-
' -tirebildiği anlarda duyuyordu: Yüreğinde tüken-

mez bir intikam hırsı vardı. Eğer elinden gelsey
di, yüzlerine güldüğü bütün erkekleri Üzerlerine 
birer kova gaz dökerek tutuşturabilirdi'. Fakat on
ları sevmeyişi, onlara düşman oluşu, hayattan zevk 
duymasına mani değildi. Bilakis, erkeklerin yürek
lerini hırpaladıkça, haklı ahları çıkarmanın hazzı_ 
m duyuyordu. • 

Hiç bir şeye inanmıyor, hiç bir şeye bağlanmı-
yordu. r 

Hele bu gece, her zamandan fazla neşeliydi. ik
ram, ısrar beklemeden ve fasıla vermeden içiyordu. 

Gazino çoktan kapanmış, onlar, boğazın tuluunu 
ıeyretmek üzere, içeride kalmışlardı. 

Karşı sahilin dağlan, karanlığın içinden, bany~ 

TEFRiKA No. 62 

su yapılan bir fotoğraf camındaki şekiller gibi, be. 
lirmeğe başlayınca Mürüvvet: 
"- Ne güzel .. Ne fevkalade sabah!,, Diye, çocuk 

gibi ellerini çırpıyordu. 
Sahilde yorgun yorgun çırpınan sular, biraz daha 

ağarınca: 

"- Çocuklar, dedi, biliyor musunuz canım ne 
istiyor? 
.• Hepsi de, merakla Mürüvvete bakıyorlardı. O, 
ilave etti: 

"- Şimdi hemen bir otomobile atlıyalun, Ba
kırköyüne gidelim.. Siz şafağı, asıl oradan seyre.. 
din! Fakat, çabuk davranalım da, güneş doğma

dan, Cevizliğe varalım) .. ,, 
Bu teklife, kimse itiraz etmedi. Hatta bilfıkis er. 

keki.er, göze girmek için, bu arzuyu yerine getir
meğe mütehalik davranmakta, adeta. birbirleriyle 
yanşa kalkıştılar. 

Biraz sonra, bomboş Istanbul sokaklanndan U

çar gibi geçen bir hususi otomobil. onları sehir ha
ric~e doğru uçuruyordu: Bodrum palasın yanın.. 

dan, ve Topkapıdan geçtiler. 
Mürüvvet, açık camdan içeriye dolan temiz sa

bah rüzgftrına yüzünü vermiş, başını oturduğu ye. 
rin arkasına dayamış, ve gözlerini yummuştu. 

Elini beline atmak istiyen erkeklerden birine, 
gözlerini açmadan. kaşlarını çatarak: 

"- Uslu dur .. Dedi... Yoksa seni şoförün yanın
daki namuslu delikanlı ile becayiş ederim!,, 

Genç adam, Mürüvvetten büsbütün uzak düşmek 
korkusiyle, elini çekti. 

Sabah rüzgariyle başının dumanı dağılmıya baş.. 
lıyan Mürüvvete de yavaş yavaş yorgunluğun dur
gunluğu çöküyordu. Onun durgunluğu, onun neşe.. 
siyle sürüklenen erkeklere de sira:vet etmişti: Hit 

konuşmuyorlardı. 
Otomobil Bakırköyüne geldiği zaman, Miirüvv~t 

şoföre, erkekleri hayretle yerlerinden sıçratan bır 
emir verdi: 

"-· Tiınarhaneye çek!,, 
Şoför, ciddiyetle verilen bu kumandaya itaat e-

dince, gençlerden birisi: 
"- Hayrola ... Dedi, hazret, işi ciddiye aldı!.. 
Mürüvvet: 
"- Tabü ciddi... Dedi, ve ilave etti: 
"- Maalesef, güneş doğdu: Artık Cevizliğe in

menin manası kalmadı.. Biraz da delilerle alay e
der, döneriz. Ben zaten, ne zamandır, timarhaneyi 
görmek istiyordum!,, 

Erkekler, henüz ayılmış değildiler. Içlerinden bi
rinin 0 kafayla, bu kadarcık itirazı akıl edebilişi 
bile, umulmaz bir feraset eseriydi: Zira hepsi de, 
iradeyi çoktan, bol bol yuvarladıkları kadehlere 
teslim etmişlerdi. 

Mürüvvet,•otomobili, tel örgülerin başladığı yer
de durdurdu. Hepsi birden inip, yürümeğe başladı
lar. Mürüvvet, bu ziyaretin hiç te acemisi görün
müyordu. Pavyonlardan birisinin önünde ti.urdu. 
Bahçede, uykusuzluk hastalığına tutulmuş bir tek 
deli vardı. Bahçenin içinde, bir aşağı, bir yukarı 
gezinen, ve yüksek sesle, kendi kendine söylenen 
bu cılız, san kadın, bir insan kurusuydu. Bir kıs
mı dökülmüş, bir kısmı da acaip bir renk almış o. 
ian saçlariyle, kupkuru yüzü, kupkuru vücudü, ve 
kupkuru bakışlariyle bu kadın, yaprakları sarar
mış, ve içinden çürümüş bodur bir ağaca benzi
yordu. 

Mürüvvet, ~nasına si_Bara vermek istedi. Çanta
sından çıkardıgı ufak altın tabakasfnı, tellerin ara
sından içeriye uzattı. Hafif, tuhaf bir sesle: 

''- Baksanıza.. Dedi, sigara içmez misbiz? 
Ayşe hanım, bu hafif sesi duyar duymaz, müt

hiş bir çığlık duymuş gibi, birdenbire onlara dön
dü. Hepsine birer birer baktı. Gözleri, camı kırıl
nıış birer objektik gibiydi. Bakışları, bir ölünün 
açık kalmış gözleri kadar boş, ve manasızdı. Bir. 
den, onlara: 
"- Cehennem olun... Defolun... Diye, öyle kor· 

kunç bir sesle haykırdı ki, Mürüvvet, korkudan, 
hızla dışarı çektiği çıplak kolunu, telin, kalın de. 
mir dikenleriyle çizilmekten kurtaramadı. Erkek· 
ler de şaşırmışlar, ürpennişlerdi . 
Ayşe hanım, tel örgülere doğru, tıpkı kafese ko. 

nulmuş yırtıcı bir mahlilk gibi sokuldu. Ayni kor
kunç ses, bu erken sabah saatinin sessizliğine gö. 
mülmüş bulunan koca timarhanenin, ta ötel\ ucun
da acı bir akis yaptı: 
"- Ben namussuz değilim .. Siz, bana dil uza.. 

tamazsınız! .. Diyor, ve anlaşılmaz sözler söylü
yordu. 

Mürüvvetin dalgın gözleri ıslanmıştı. Elleriyle 
gözlerini gizlemeğe çalışıyordu. Erkeklerden birisi, 
onu omuzlarından tuttu: 
"- Ne oluyorsun Mürüvvet? Ağlıyor musun? 
Mürüvvet, anasına sırtını döndü· 
"- Gidelim buradan! Dedi. 
Otomobile doğru yürürlerken, Mürüvvetin kolu

na giren genç erkek, onu anlamış görünmek is
tedi: 
"- Zavallı kadın... Dedi, ben de çok acıdım 

doğrusu! 

Mürüvvet: 
"- Ben, ona ağlamıyorum. Dedi. 
Ve elinin kanayan yarasını göstererek ilave etti: 
"- Çok acıyor dal .. 
Deli seyrine dalmış olan sarhoş erkekler, Mürüv

vetin kolundaki yarayı henüz görüyorlardı: Bir an 
evvel bir eczahaneye varmak karariyle, adım).arı

nı açtılar. 
Otomobil hareket ederken, Ayşe hanımın kor-

kunç ve boğuk sesi, hala: 
"- Ben namussuz değilim!,, Diye haykırıyordu . 
MürüVYet, kendisini daha fazla tutamadı: 
"- Çok acıyor .. Çok fena acıyor!.. 
Diyor ve şarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Fıikat onun 

acıvan yarası, kolundaki incecik cizgi değildi 

SON 
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iki Yüzlü Siyaset Takip Edemezmiş 
DGmat Ferit Böyle Deyince Abdurrahman Şeref Bey 

01t;a, O Halde istifa Edin~z Paşam, Dedi 
Damad Feridin de gözleri büyü

dü. Çirkin çirkin güldü. Bir baykuş 
gibi haykırarak muhatabının sözü 
nü kesti. Ve: 

- Yani iki yüzlü bir siyaset 
mi? .. Ded1. Hayır, bunu yapmaya 
karakterim müsait değildir, bey
efendi. 

Abdurrahman Şeref bey istih
zalı ve çok manalı bir tavırla gül
dü. Ve: 

- O halde. Dedi. İstifa ediniz 
paşa. Çünkü, dürüstlük zannile 
takip ettiğiniz bu siyaset, memle
ket için hiç bir menfaat temin et. 
miyecek ve bilakis millet arasında 
ve daha doğrusu İstanbul ile Ana
dolu arasında bir ütirak ve şikak 
tevlit edecektir. 

Bu teşkilatın tohumlarını da o serp 
ti İstanbula. Başaran filizleri bü
yümeden çiğnetmeli dostlarımıza, 

değil mi Paşa? .. 
Biraz sonra, Baş mabeyinci Yıl

dız yolunda ilerliyor, İhsan Bey 
Bebekte bir dostunun evinde tele
fonla Esat Beyi a~ordu. Damad 
Ferid de otomobiline biniyor \'e 
şoförüne şu emri veriyordu: 

- Son sür'atle mümessillik bi
nasına. 

1 3~5 yılı Temmuzunun üçün 
cu ve çok sıcak bir günü idi. 

Aydın halkı ile civar köylüleri hep 
tarlalarında ekin biçiyor, demet 
bağlıyordu. Herkeste bir neşesiz
lik ve sessizlik seziliyordu. Genç 
ve ihtiyar, kadın ve erkek bütün 
halk, durmuyor, dinlenmiyor ko
nuşmuyor, fakat, birer makine gibi 
işliyorlardı. Biçiyor, bağlıyor ve 
demetlerini topluyor, köylerine, 
ya da şehre yakın yerlere taşıyor, 
yığıyorlardı. 

Aydında göze çarpacak 
halık vardı. Şehrin geri 

bir ten
almdığı 

gündenberi, mukabil kuvvetlerin 
tekrar taarruz etmeleri ihtimalini 
göz önüne alan ahaliden bir kıs
mı, birbiri ardına şehri terketmiş
ler, dağ köylerine Menderesin kar 
şı yakasına, Menderes köprü ba
şına çekilmişlerdi. Orak mevsimi 
olduğu için gönüllüler ve zeybek
lerin bir kısmı da, davet vukuun 
da tekrar gelmek üzere köylerine 
gitmişlerdi. 

Vakit öğleyi biraz geçiyordu. 
Şehrin garp istikametinden telaş-

lı yürüyüşlerle Aydına gelen köy-

lüler, mukabil kuvvetlerin ilerle

mekte oldukları haberini getirmiş-

ler, ortalığı da telaşa vermişlerdi. 

Biraz sonra, bir zabit süvari keşif 

kolumuzun da gelip gerçekleştir-

diği bu haber, bir şimşek hızile 

şehre ve tarlalara yayılmış, halkı 

ayaklandırmıştı. Evlerinden top

lıyabildiklerini alan ahali Mende-

res nehrinin cenubuna doğru ak

mağa başlamıştı. 

(Devamı var) 

Tekrar arz ediyorum ki, çok 
yanlış düşünüyorsunuz. Anadolu
luların teşebbüs ve noktai nazar. 
ları da memleketi kurtarmaktan 
başka bir maksada matuf bulun
madığı için gizli ve müşterek bir 
hattı hareket, danışıklı dönüşüklü 
bir siyaset takibi ile matlup ve 
maksudumuz pek ala hasıl olabi
lir. 

Çok uzayan bu muhavere a. 
deta münakaşa şeklini al

dı. Damat Ferit, ne müşterek ha
rekete ve ne <le istifa ile iktidar 
mevkiini terk etmeğe muvafakat 
etmiyordu. Milli hareketi, ittihat. 
çılığm ihyasına matuf bir teşebbüs 
olarak gösteriy01" ve bunu söndü
receğini israrla iddia ediyordu. Za
\'allı Abdürrahma'n Şeref bey, bu 

ı- Herkesin Halletmeğe Çahşhğı 
Sual: Harp Olacak mı ? 

:t.._ , _ :il •.J ., ~. 1 

ten ümidini kesti. Baş mabeyinci 
Paşaya hitap ile: 

- Görüyorsunuz ya, paşa haz
retleri. Telüi beyn imkanı ve Da. 
:rnad Paşa Hazretlerinin makul ta. 

rika ircaı ihtimali yok. Bu vazi
yette, aciziniz saraya gitmeğe lü-

zum görmüyorum. Zatıaliniz, her 
iki tarafta, cereyanına şahit oldu. 

ğunuz ahval ve münakaşaları ol
duğu gibi zatı Hazreti Padişahiye 
tazim ve hiirmetlerimle birlikte 
arzedersiniz. 

Dedi. Hazır bulunanlara soğuk 
bir tavırla veda ederek nefret ve 
Yeisle yalıyı terketti. 

1 ham maddesi 
yoktur. 

(Başı 1 incide) 
yoktur, gıda maddesi 

Bu noksanını telafi için de Orta 
Avrupayı ve Balkanları istila etmek 
karanndadır. Balkanlar ve Orta Av
rupa ona bu ihtiyaçlarını kısmen te
m in edecektir. Simdi Sovyct Rusya 
lle aırnettıgı ucarer- muKaveıesı mu. 
cibince de Rusyadan petrol, pa
muk ve diğer ham maddelerle gıda 
maddelerini temine muvaffa:c olaca
ğına kanidir. Bu suretle ekonomik 
zaafı da onu düşündürecek bir 
tehlike olmaktan çıkmıştır. Bu da 
Hitlerin cesaretini arttırmıştır. 

4 - Bir senedenberi garp devlet
leri silahlanmışlar, yeni müttefikler 
elde etmişler, mihver devletlerini 
düşündürecek bir kuvvet kazanmış. 
lardır. Bundan sonra geçen her gii
ni.i de demokrasilerin lehine kaydet
mek icap eder. Altı ay sonra İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri, artık önüne 
durulamıyacak bir kuvvet olacaktır. 
O vakit sulh masasına oturmak Hit-

A bdurrahman Şeref Beyin ler için hezimeti kabul etıneği göze 
müfarakatından sonra, salo. almak demektir. Binaenaleyh ya bu

na çöken ve üçbeş dakika süren gün harp edecek, ve yahut tedricen 
tnanalı sessizliği Damad Feridin bütün davalarından feragati kabul 
hırçın sesi yırttı. Gözlerini Abdur. edecektir. Yarın fena şartlar içinde 
rahman Şeref Beyin çıktığı kapı- sulh masasına oturmaktansa, bugün 
Ya dikmişti. Sıntgan ve hortlak müsait şartlar içinde harbe girmek 
gibi çirkin dişlerini göstererek gü- müreccahtır. . 
lüyor, sivri tırnaklı parmaklannı 5 - Hitler bugünkü vaziyette 
avuçları içinde sıkıp çıtırdatıyordu. bir yıldırım harbile kısa bir zaman 
\re: içinde, ve garp devletleri cephelerde 

- Küstah adam. Diyordu. Bana mevki alıncıya kadar Polonyayı mağ
entrikalı siyaset tavsiye edeceğine llıp edebileceğine kanidir. Polonyayı 
Yardakçılığını yaptığın adamlara aradan çıkardıktan sonra garp dev
l>adişaha hürmeti, hükumete ita- İetlerile başbaşa dövüşebileceğini zan 
ati öğret. etmektedir. Bu kanaat te onu bugün 

Bir kuduz gibi soludu, uludu ve harbi tercih etmiye sevkeclebilir. 
llihayet sustu. Biraz sonra, koltu- 6 - Hitler, o kadar ileri gitmiştir 
ğllnda büzülmüş bir vaziyette otu- ki, dönmek onun için artık bir izzeti 
tan baş mabeyinci yaver paşaya nefis meselesi olmuştur. Gayet usta 
SÜJtunetle sordu: bir diplomat gibi bu işten dönemezse 

izzeti nefsini korumak için bir har-
- Paşam, İzzet Paşa ile yaptığı-

tıı2 mülakatın sizde bıraktı~ı inti- be girmiye mecburdur. 
haları anlıyabilir miyim? .. A" cizinzi B ir harbi muhakkak gibi gös-
trı teren bu amillere karşı, har-
k llkabil tarafın hazırladığı bir bi imkansız gösteren ve sulhün lehi. 

0
tnploya maruz kalacağımızı zan- ne olan sebepler de az değildir: 

nedi yorum. 
1 - Demokrasiler Hitleriıı blöfü-

d ~aş mabeyinci gözleri yerde ol- nü anlamışlardır. Davanın bir Dan-
Ugu halde, hafif bir sesle: zig meselesi olmayıp bir dünya ha-

t - Hayır Paşa Hazretleri dedi. kimiyeti davası olduğuna kanaat ge. 
. 22et Paşanın sözlerinden, arzu ve tirmişlerdir. Artık yeni bir Miinihe 
~craatı devletinize yalnız kendisi razı olmalarına imkan yoktur. Bu s~
~le Tevfik Paşanın itiraz eder ol- heple de hazırlanmışlar ve kuvvet-
llklarını hissettim bendeniz. lenmişlerdir. Onlann kuvvete kuv-
F'erid Paşanın yüzü güler gibi vetle mukabele edecekleri hakkın. f ldu. Fakat, birden yine somurttu. daki kararlarının kati yeti anlaşılın

.. stifhamlı bakışlarını muhatapları ca, Hitler harbi göze almıya cesa
~ıerinde birkaç saniye gezdirdik- ret edemiyer~k anlaşma yolu arıya
-~11 sonra, Said Mollanın bahsetti- caktır. 
~gizli teşkilatı ve faaliyetlerini ' 2-Hitler, körükörüne harp taraftarıı 

ş ll'labeyinciye anlattı. Ve: değildir. Onun hedefi emellerine 
- liiç şüphe etmiyorum. Dedi. harpsiz kavuşmaktır. Şimdiye ka. 

dar demokrasilerin zaafı ona bunun 
mümkün olduğunu isbat etmiştir. 

Karşısında eğilmiyen bir kaya kuv
vetile demokrasilerin azmile karşı
laşacağına emin olduğu giin (ki bu 
kanaate varmıya başladığrna dair e
mareler vardır) yolunu dcğiştirebi. 

lir. Nitekim kendisinden hareket 
tieklendigi gün, lngiliı sefirini davet 
edip görüşmesi, ricat yollarım ara
mıya başladığını gösterir. 

3 - İtalyanın vaziyeti şüphelidir. 
Al~anya yıldırım harbile Polonyada 
muvakkat zaferler kazanabilir. Fa
kat Akdenizdc demokrasiler hakim 
vaziyettedir. Kısa bir zamanda İtal
yayı harp sahasından çıkarabilir ve 
Almanya ile başbaşa kalabilirler. O 
vakit Almanya bu muazzam kuvve. 
tin karşısında tek başına dövlişemez. 

4 - Bütün dünya efkarı umumi
yesi sulh taraftarıdır. Amerika Al
manyanın mağlubiyetini temin için 
elinden geleni yapmaktan çekinmiye
cegını göstermiştir. Su1h cephesi 
Rusyayı kaybetmiş, fakat Amerikayı 
k a z a n m ı ş t ı r. Bir harp için 
Amerikanın yardımı büyük bir kuv. 
vettir. AlmaRya bir harbe girerken 
bunu da hesaba katmıya mecburdur 
ve bir devlet adamı, ne kadar hod
gam olursa olsun, dünya efkarı u
mumiyesini hesaba katmıya mecbur
dur. 

5 - İtalya Almanyayı yarıaa bıra
kıp sulh cephesine geçebilir. İtalya
da kral ve halk Almanya aleyhinde
dir. Bir harp vukuunda İtalyada bir 
ihtilal çıkabilir ve Mussolini devri
lebilir. O vakit İtalya Almanya için 
bir zaaf sebebi teşkil eder. 

6 - Sovyet Rusyadan temin ede. 
ceği yardıma rağmen, Almanya ik
tısaden uzun bir harbe tahammül e
demez. Yıldırım harbinin kfıfi ol
madığına ise gerek Alman, gerek 1. 
talyan erkanı harbiyeleri kanaat ge
tirmişlerdir. 

B binaenaleyh bu muadelede 
leh ve aleyhteki karşılıklı se

bepleri bir araya getirir.sek varaca
ğımız netice şudur: 

Hitler bu badireden bir harpsiz 
çıkmak için elinden geleni yapacak
tır. Blöf yapacak, tehdit edecek, kor
kutacak, belki kısmi hareketlere bile 
teşebbüs edecektir. Fakat bu işi bir 
sulh masasına götürmek için önüne 
çıkacak ilk fırsattan istifade etmeği 
de ihmal etmiyecektir. Bu fırsatlar 
da eksik değildir. Bu sebeple harbin 
önüne geçmek imkanı tamamen kalk
mış değildir. Biraz aklıselim, biraz 
hüsnüniyet. biraz korku bugünkü 
vaziyeti bir sulh masasına götürebi
lir. İş bir defa sulh masasına geçtik
ten sonra da artık harp tehlikesi ber
taraf edilmiş olur. 

RADYD~ 
'Ankara Radyosunun Bir 

Hiı.f talık Programı 
Pazartesi, 28. 8. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk milı.lğl (Pi.), 
13.00 Memleket sant ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15· - 14.00 Ml.izik 
(Senfonik müzik - Pi.). 

19.00 Program, 19.05 Muz.lk (Dans miizi
ğl - Pl.), 19.30 Türk miiı.lği (İnce saz fas
lı), 20.15 Konusma, 20.30 Memleket saat 
ayarı, aj{lns ve meteoroloji haberleri, 20.SO 
Türk mlı7.lği: Okuyanlar: Muzaffer tıkar, 
Çalanlar: Veclhe.Daryal, Reşat Erer, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. l - Rauf Yekta Bey: 
Mahur pesrevi, 2 - Ltltif ağn: Mahur 
şarkı (TalUf edebilsem), 3 - Rahmi Bey: 
Mahur şarkı (Scrvinazım seyret çıkmış 

oyuna), 4 - Şükrü Şenozan: Mahur şar'u 
(Bu se\·da ne tatlı yalan), 5 - Knnun tak
simi, 6 - Kfızım Uz: Hüzzam şarkı <Bir 
gül bulamam), 8 - Lemi: Karcağar şarkı 
(Giiı.el t.nvrından bellidir), 9 - Muhay
yer türkü (Danın bulgur sererler), 10 -
Halk türküsü (Knranfil olacaksın), 21.30 
Konuşma, 21.45 N~eli plfıklar - R. 21.50 
Milzik (Operetler), 22.00 .MüzJk (Kiiçük 
orkestra. Şef: Necip Askın): 1 - Franz 
Lehar: Eva opertlnin valsleri, 2 - Bruno 
Hartmann: Parlak giin~ ışığında dans -
İnterm. 3-Fransz Lehar. Çareviç opere
tinden potpuri, 4 - Tschaikowsky: Hazin 
şarkı (Op. No. 2), 5 - J. Strauss: Ritter 
pasman - komik operasının balesi, 6 -
Hans Schneider: Meşhur refrenlerden 
(potpuri), 23.00 Son ajans haberleri, -ı:lra
at, esham ve tahvilat, kcımbiyo - nukııt 

borsası (fiat), 23.20 Müzik (Caı.band - Pl.) 
23.55 - 24.00 Yarınki program. 

Sah, 29. 8. 1939 

1:!.30 Program, 12.35 Türk müziği: O
kuyan: Müzeyyen Senar. Çalanlar: Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, Vecihe Dar
yal. l - Hicaz peşrevi, 2 - Udi Mehmet: 
Hicazkftr şarkı (Seni candan severim), 
3 - Hacı Arif Bey: Hicaı.kllr şar~ı (Riya
sız çesml ahuyu severdim), 4 - Lemi: 
Hlcaı.klır şarkı (Son askımı canlandıran), 
5 - Halk tilrkilsil (Bir bahçıvan), t! -
Kemal Nlyazl Seyhun (HicazkAr .saz ı;e

malsl). 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.15 - 14.00 Mü
zik (Karışık program - Pl.). 

19 !ltı Progr;lro, 10 OS 'l.üz.ik (P\.). 19.30 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20.15 Konuş
ma, 20.30 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.50 Türk müziği 
(Klasik program - An'kara Radyosu kilme 
ses ve saz heyeti), 21.30 Konuşma, 21.45 
Neşeli pllıklar - R. 21.50 Müzik (Opera 
aryaları), 22.30 Müzik (Dans müziği - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham 
ve tahvilfıt. kambiyo - nukut borsası (fi
at), 23.20 MüzJk (Cazband - Pl.), 23.55 -
24.00 Yarınki program. 

Çarıamba, 30. 8. 1939 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13.15 - 14.00 Müzik 
(Karışık program - Pl.). 

19.00 Program, 19.05 Müzik (Oda mü
ziği - Pi.), 19.30 Ttlrk müziği (Fasıl heye
ti), 20.15 Konuşma, 20.30 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.!'IO 
Türk müziği: Okuyan: Mustafa Çağlar, 

Çalanlar: Vecihe Daryal, Cevdet Çağlar, 
Kemal Niyazi Seyhun, Refık Fersan. 1 -
Osman Bey: Nişaburek peşrevi. 2 - Ziya 
paşa: Nişaburek yörilk semai (Ey gUI ne 
acap), 3 - Zıya paşa: Nişaburek şarkı 
(Bin zeban söylersin), 4 - Keman tal(si
mi, 5 - Nişaburek şarkı (Mestinııı.ın kim 
büyüttü), 6 - Nişaburek s::ız semaisi, 7 -
Rahmi Bey: Hicaz şarkı (Akşam erdi yine 
sular karardı), 8 - Delıtıl zade: Şehnaz 
şarkı (Etmedin bir liıhzıı ihya), 9 - Şem
settin Ziya: Şehnaz şarkı (Denizin dalga
sını), 10 - Sedat: Şehnaz saz semaisi, 

21.30 Haftalık posta kutusu, 21.45 Neşe!! 
pllıklar (R.), 21.50 Müı.lk (Melodileı·), 
22.00 MüzJk (Küçük orkestra, Şet: Necip 
Aşkın) 1 - Hans Mainzner: Serenad, 2 -
Frederiksen: Groenland süiti. 3 - Hanns 
Löhr: Tempo tempo (Galop), 4 - Czer
nlk: Rakseden kalbler, 5 - Delibes: Men
ba (Balet süiti), 6 - Brusselmans: Fele.! 
menk süitinden (Ask gölü), 7 - Cole
ridge - Taylos: Afrika süiti, 23.00 Son 
ajans haberleri, ziraat, esham ve tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiat), 23.20 Mı.i
z.Ik (Cazband - Pl.), 23.55 - 24.00 Yarın
ki program. 

Perıembe, 31 . 8. 1939 

12,30 Program. 12,35 Tiirk müziği: O

kuyan: Semahat Ö7.denses. Çalanlar: Ru
şen Kam, Ce\·dct Kozan, Zühtü Bardak
oğlu. l - Emin Ağa Suzlnfık peşrevi, 2-
Mustafa Nafiz Suzlnfık şarkı {Sensiz bu 
s::ıb:ı},l) 3 - Mustafa Nafiz Suzinfık şarkı 
(Ümitsiz bir sevişle) 4 - Kemençe tak-

simi. 5 - Refik Fersan Hicaz şarkı (Göğ
sUmden kaçıp gittin) 6 - Hacı Arif Bey 
Karcığar şarkı (Bir goncaya bir hare) 13 
Memleket saat nyarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri 13.15 - 14 Müzik (Karışık prog
ram - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Hafif Or
kestra müziği - Pi.) 19.30 Türk müz.lğl 

(İnccsaz faslı) 20.15 Konuııma. 20.30 Mcm 
leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20.50 Türk Müziği: Okuyanlar: 

Mefharet Sıığnak, Necmi Rıza Ahıskan 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Zi.ihtU Bardakoğlu. 1 - Gulıı.ar pcşre\i. 

2 - Gülızar şarkı (Goz.lcrımdcn gitmiyor ) 
3 - Dede Şehnaz puselık (Kuı;uksu'da) 

4 - Hacı Arif Bey Suı.ınak ,,::ırkı (B r dıl 
ki esiri gam olur) 5-Artakl Kürdllıhıcaz 
kftr (Cismın gibi) 6 Kürdılıhlcaı.k:ır suı. 

semaisi. 7 - Hü.cıeyni şarkı (Çcktlm eli
mi gayri bu dünya hevcsınden) 8 - Ha
cı Arif Bey Hıcnzkfır ş::ırkı (Açıl ey gon
ca! sadbcrk) 9 - Liıt!i Bey Hicazkfır şar
kı (Sana ne oldu gönul) 10 - İbrahim 
Mahur şarkı (S:ıbah olsun) 11 - Halk 
türküsii (Yüriı dılber yuril ömrüıniln va
rı) 21.30 Konuşma 21.45 Neşeli plfıldar
R. 22 Muuk (Kuı;uk Orke tra, Şc!: Necip 
Askın) 1 - Emmerlch Kalman Çardaş 

Prenses operetinden potpuri 2 - Tschal
kowsky Vals No. 5 3 - Hcinz Munkel 
Kara Orman polkası 4 - Zlchrer Aı:ık 
(Romans) 5 - 1\ficheli İkinci kuçük süit 
6 - J. Strauss Bahar sesleri 7 - Willy 
Koester Hint Ninnisi. 23 ~on ajans ha
berleri, ziraat, esham \'e tahvilllt, kam
biyo - nukut borsası. 23.20 Muı.lk (Caz
banıi - Pi.) 23.55 - 24 Yarınki program. 

Cuma, 1. 9. 1939 

12.30 Progrnm 12.35 Türk müziği (Pl.) 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo
roloji haberleri 13.15 - 14 Müzik (Karı
şık program - Pi.) 

19 Program 19.05 Müzik (Dans milı.lğl
Pl.) 19.30 Turk müziği: (Fasıl heyeti -
Hicaz faslı) Okuyan~ Tahsin Karakuş. 

Çalanlar: Hakk,ı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
1 - Salim Bey Hicaz pcsrevi 2 - Çcsml
mahmurun scbcptır 3 - Pek çaresiı:im 

4 - Cc .. Tf hicrin arttırır feryadımı 5 -

Yüceldikçe yüceldi 6 - Keman taksimi -
Hakkı Derman 7 - Firkatin aldı bütün 

ya - Hüzzam şarkı (Sen sanki baharın 
guliısün 3 - Yesari Asım - Huz.zam 
şarkı (Yine kalbim taşar ağlar) 4 - lia
nun taksım! - Vecihe Daryal 5 - De
de - Karcığar şarkı (Girdi goriıl aşk 

yoluna) 6 - Şevki Bey - Uş k ııarkı 

(Esiri zülfunüm ey yuzü mahım) 7 -
U;>şnk suz semaisi 14 l\1emkket s at aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri) 11.10 
Muzik (Dans muzi i) 15 - 15.30 Miızlk 
Şen Oda Müziği - İbrahim Öı.giır ve A
tesböcckleri) 

18.30 Proızram. 18.35 Muzlk (Ki.ıçük 

Orkestra, Şef: Necip Askın) 1 - J. 
Strauss Hayat Size Ncse Vf'rı;l n - Vals 
2 - J. Breuer İtalyan ş. rkısı 3 - Vil
fred Kjaer Serennd 4 - Yranz Doelle 
Parisin Madlen sok, ğında 5 - I.lnde
mann Vnls Boston. 19.10 Turk müı. ği (İn
cesaz faslı) 20 1\temleket sııat ayarı ~O 

Temsil 20.40 Aians ve meteoroloj i haber
leri. 21 Turk :Muziği: Okuyanlar· Müzey
yen Senar, Sadı Hos es C l nlar: Vccthc 
Dnryal, Reşat Erer, Ruşen Kam 1 - Hü
seyni Peşre\i (Andon) 2 - Refik Fersan 
Hüseyni ııarkı (Kimin mecburu hüsnü a
nısın) 3 - Refik Fersan - Hüseyni şar
kı (Sabah Güneş doğ::ırkcn) 4 - Suphi 
Ziya - Muhayyer şarkı (Tıtrer yüreğim 

her ne zaman yadıma gelsen) 5 - Sa
dettin Kaynak - Muhayyer şarkı (Sür
meyi göz öldurür) 6 - Zeki Arif - Su
"Zintlk şarkı (Sevdim sc\·cli) 7 - Kanu
ni Necmi - Suzinak şarkı (Sana candan 
sözlerim vnr) 8 - Udi Ahmet - Kürdi
lihicaı.ktır şarkı (Ey nazlı güzel) 9 - Re
fik Fcrsan - Kürdılihlcnzkı'\r şarkı (Göz
lerin mavi mine) 21.40 Konuşma (Dış 

politika hfıdlseleri) 21.55 Neşeli pllık

lar - R.) 22 Haftalk Posta Kutusu (Ec
nebi dillerde) 22.30 Muzlk (Dans müzi
ği) 23 Son ajans haberleri, ziraat, esham 
ve tah\•ilAt, kambiyo - nukut borı;no;ı (fi
yat) 23.20 Müzik (Caı.band - Pi.) 23.55-

R - Aşkı tasviri hlklıyet için 9 - Bana 24 Yarınki program. 
her yerde senin 10 - Ateşi su1.anı fır

kat. 20.ı5 Konuşma. 20.30 Memleket sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk mU:ı:iğl: Okuynnlar: Radife 
Neydik. Melek Tokgöz. Çalanlar: VKl
he Daryal, Esre! Kadri, Kemal NiyazJ 
Seyhun. ı - Bayati pcsre\·i. 2 - SaH\
hattin Pınar Baynti ~arkı (Arlık yeti
~k çckt\ğlm) 3 - BayaU şarkı (Kal b im 
yine Uzgün) 4 - Sadettin Kaynak Ba
yaU araba~ şarkı (Kar~ıda kara yonca) 
5 - lsak Varan Eviç şarkı (Son nyrılı
ğın matemi) 6 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe taksimi 7 - Sıılfthattln 
Pınar - Hicaz sarkı (Yüzüm gillse de 
kızlar) 8 - Osman Nihat - Kürdlll
hlcazkfır şarkı (Gözümden gitmi
yor bir dem hayali) 9 - Salahattin Pınar 
Kürdllihlcaı.kfır şarkı (Kalbimi ayağı

na atsam) 10 - Rakım KürdıllhlcnkAr 

şarkı (Demedim ona hfç kimsin). 21.30 
Konuşma. 21.45 Neşeli plAklaf - R. 21.?lO 
Muzik (Solistler) 22 Müı.ilt (Rlyascti
cumhur Bandosu, Şef: İhsan Kiınçer) 1-
Donizetti "La Fille du Rl'glment,, opera
sından marş 2 - Waldtcufcl Neşeli Vals 
3 - Mendelsshon "Ruy - Blas,, uver
tür 4 - Luigini "Çanların Sesi,. (Ninni) 
5 - Snint - Sncns 'Dejanlre., operasın

dan FantezJ. 23 Son ajans haberleri, zi
raat, esham ve tahvıH'ıt, kambiyo - nu
kut borsası (fiynt) :?3.20 Müz.lk (Caü
band - Plak) 23.55 - 24 Yarınki prog-
ram. 

Cumartesi, 2. 9. 1939 

~~"'"' '°"'"'""" ' 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
~ "~~'°'"""",..,,,.. "~ 
Kısa Hizmetlileri Davet 
Beıl ktaı Askerli k Şubesinden: Yedek 

nıbay yet\şccek kadaı ta\ı:ı\l gUrmUş v~ 

tam askert ehliyetname almış lise \'e mu
adili mekteplerden mezun veya daha 
yuksek mektepleri terketmlş bulunan kı
sa hizmeUller 1 Eylıil 930 günil Yedek 
Subay Okulunda bulunacak vcçhlle :?9 
Ağustos 939 günü sevkcdilcceklerdir. Bu 
şartlan haiz olanların tayin edilen gün
de şubeye gelmeleri ve gelmlyenlcr hak
kında kanuni muamele yapılacağı ilan o
lunur. 

Toplantılar, davetler: 

Eyüp Fakirleri Koruma Dernel!lnden: 
Bazı esbaptan dolayı fsUfa eden idare 

heyetinin yerine yenisinin seçilmesi için 
nlz:ı.mname ahk!ımına göre heyeti umu
miyenin 2-9-939 Cumartesi gunil saat 
(16) da Eyüp Halke\•i kurağındaki salon
da bulunmalan ilan olunur. 

Avclların Mer'a Kartları 
latanbul Avcılar ve Atıcılar Cemiyetin· 

den: Avcılar ve Anbarlı koyleri arazi ve 
meraları her sene olduliu gibi kiralan
mıştır. Bıldırcın avlamak istiyen avcıla-

13.30 Program. 13.35 Türk müziği: (0- rın mera kartlarını almak (iz.ere cemiye
kuyan: Mefharet Sağnak, Çalanlar: Ve- tin Alemdar caddesi Alay Köşkünde mer
cihe Daryal, R~at Erer, Ruşen Kam) j kez yazıhanesine muracaatıan ıUın olu-
1 - Hüzzam Pc revi 2 - Musa Surcy- nur. 

. 

KANZUK· 
'KUVV~T şu·Rueu 

·: ,- y İ TA L İ N 
Kensı~hk, . Dermansızlık, iştahsızlık gjbi v~k'a
larda kullanılan en t~sirli şuruptur. Çocukların 
çabuk bUyUmelerini temin eder. 

· V 1TAL1 N şurubu her eczanede bulunur. · 

INGILIZ KANZUK ECZANESi ·· - Beyoğlu, lstanbul 

lstanbul Liman Sa hil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimız fare itlafı işlerinde kullanılmak üzere nümunesi 
merkezimizde mevcut 150 torba, 200 leğen, 200 saç mangal alınacaktır. 
Tahmin bedeli (892) lira (50) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname merkezimiz levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme 29 • 8 • 1939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara

Mustnfapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapıla
ca!dır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Bu işe ait muvakkat teminat bedeli 66 lira 94 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı ticaret odası vesikalarını göS-

termeleri sarttır. (6192) 
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128 ton pirınç kapalı zarfla ve bırlık anbarlarına tesıun şartııe ek
ıiltmesi yapılarak mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve nümunesi ko
misyondadır. Muhammen bedeli 35,840 lira ilk teminatı 2688 liradır. 

İhalesi 2!J - 8 _ 939 salı günü saat 16 da isteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat 
mektuplarını Lü1eburgaz da Tüm Satınalma komisyonuna vermiş ola. 
cakla!dır. (253) (6181)) 

* * Tçslim :veri Miktarı Tahmin betlli l\fu\•akkat teminatı İhale ~ün 
Kilo Lira Lira Kr. ve saati 

Süloğlu 100.100 30,030 2252 25 28-8-939 16 
Uzunköprü 30,000 9.000 675 " " 11 

Yukarda miktarlaiı yazılı sığır eti kapalı zaırfla mukaveleye bağla
nacaktır. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler her gün satınalma 
komisyonuna müracaatları, taliplerin belli'saatlerden bir saat evvel ka
nuni vesaik ve ilk teminatlarını teklü mektuplarını Edirnede Tümen 
satınalma komisvonuna vermeleri. "260.. ''6225,. 

T eslim yeri Tutarı 

Lira 
Miktarı İlk teminatı İhale gün ve saati 

Ton Lira 

Demirköy 4.860 108 365 29-8-939 15 
Pınarhisar 18,200 520 1365 11 " 15.30 

Yukarda teslim mahallerı yaz;lı kuru ot Demirköy için açık eksiltme. 
Pınarhisar için kapalı zarf usuliJe sa tın alınacağı ve ihalesinin 8-8-939 
günü yapılacağı ilim edilm~şse de talip zuhur etmemiştir. Tekrar ihahm 
yukarda yazılı olduğu iizere 29 - 8 - 939 gününe bırakılmıştır. Kapalı 
zarfla alınacak dlliktara talip olanbnn belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarım Vizede Tüm satınalma komisyonu
na vermeleri açık eksiltmeve talip olanların ayni günde kc.misyon:; 
gelmeleri. "259

11 
"6226,, 

Cinsi Miktarı 

kilo 
* * Tahmin fiatı 

K r . Sa. 
İlk teminat 

Lira Ktt. 
Saat] 

Arpa veya yulaf 783.000 4 2349 15 de 
Sade yağı 16,380 97 50 1228 16 da 

Dörtyoldaki birliklerin ihtiyacı olan yukarda yazılı erzaklar 6-9-939 
çarşamba günü kapL1lı zarfla alınacakhr. Şartnameler Dörtyolda Alay 
levazım müdürlüğünde her gün görülebilir. İsteklilerin teklif mektup
larım 2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber yukarda yazılı ihale saat. 
lerinden bir saat evvel Dörtyolda askeri satın alma komisyonuna ver-
miş olmaları. "276,, "6374,, 

* * Mer:df on garnizonu için 280.000 kilo yulaf kapalı za:rf usulile satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 18.200 lira, ilk teminatı 1360 liradır. Eksilt
mesi 7.9-939 perşembe günü saat 15 dedir: Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde yazılı belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını 
Merzifonda askeri satın alma komisy.onuna '\1 :r.nıclcı:.L_ (?J\5\ Cf\'.\f\5' 

* * .Merzifon garnizoqu için 385.000 kilo arpa kapalı zarf usulile satın alı-
r.acaktır. Tahmin bedeli 16.362 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1227 lira 
20 kunıştur. Eksiltmesi 6 - 9 - 939 çarşamba günü saat 15 dedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline ka
dar teminat ve teklif mektuplarını Merzifonda askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (284) (6366) 

* * Snmsun garnizonunda bulunan birliklerin ihtiyacı olan 100.000 kilo 
sıgır eti kapalı zarfla eksi1tmeye konmuştur. Tutarı 19.000 lira ilk temi
natı 1425 liradır. İhalesi 2-9-939 cumartesi günü saat 10 da tüm bina. 
~ındak; komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin vesika ve teminatlarile 
birlikte müracaatları ve zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar Samsunda tüm satınalma komisyonuna vermeleri. (283) (6367) 

* * 650.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
4-9-939 pazartesi günü saat 10 da Diyarbakırda levazım amirliği satın. 
alm:ı komisyonunda yapılacaktır. Arpanın muhammen bedeli 26.000 U
ra olup ilk teminatı 1950 liradır. Şartnamesi her gun komisyonda görü
HJr. Taliplerin teklif mektuplarını kanunun 32 ci maddesine uygun ola
rak eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar Diyarbakırda 
komisyona vermeleri. "281,. "6369., 

* * Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 1.150.000 kilo buğday kı1'dırılması 
işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5.9-939 salı giinü 
saat 11 de Diyarbakırda levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 20.700 lira ilk teminatı 1552 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi hergün komisyonda görülür. İsteklilerin teklif mektup
larını kanunun 32 ci maddesine uygun olarak eksiltme saatinden niha-
yet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (280) (6370) 

* * Diyarıbakır Askeri Mevki hastanesile fırınlarının ihtiyacı içın 
1,610,000 kilo kuru odun kapalı zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 
7.9. 939 perşembe günü saat 11 de Diyarıbakırda Kor Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 20,125 lira ilk 

teminatı 1509 lira 37 kuruştur. 
Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Taliplerin kanunun 

32 in.'ci maddesine uygun olarak teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
nihayet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (304) (6524) 

* * l\fanisanın 90 bin kilo sığır etine teklif edilen fiyat pahalı görüldü-
ğünden 8 _ Eyllıl _ 939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır: 
Hepsinin tutan 20700 lira, ilk teminatı 1552 lira 50 kuruştur. Şartnamesı 
parasız olarak Ko. dan verilir. İsteklilerin teminat makbuz ve mek
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale saatinden bir saat, evveline kadar teklif mektuplarile 
Manisa 'Iüm Satınalma Ko. na vermeleri. (308) (6529) 

* * Gedikli okur pavyonlarının elektrtk tesisatına ceryan vermek üze. 
re iki dizel motörü monte edilmek s;retile kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 19,300 lira, ilk teminatı 1447 lira 50 kuruş. 
tur. Eksiltmesi 8-9-939 Cuma günü saat 16 da Kayseri Askeri satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satınalma ve Kayseride Askeri Satınalma komisyonlarından 
50 kurus bedeli mukabilinde alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 3 cü maddelerindeki belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
d~ir ticaret odasından alacakları vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 
en geç ihale saatinden bir saat evveline Konyada komisyona vermeleri. 

(306) (6526) 

Diyarbakır merkez birlikleri için 260.000 kilo sığır veya keçi eti ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5-9-939 salı günü saat 
9 da Diyarbakır levazım amirliği satnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Sığır etinin tahmin bedeli 52.000 lira ilk teminatı 3.900 lira keçi etinin 
tahmin bedeli 65.000 lira ilk teminatı 4875 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Taliplerin teminatlarile teklif mektuplarını ek
siltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kanunun 32 nci mad-
desine uygun olarak komisyona teslim etmeleri. "282,, "6368,, 

* * Çorluda bir adet 11 tipi garaj eksiltmesi 7-9-939 Perşembe günü sa-
at 16,30 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 4208 lira 58 
kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Çorluda Kor sa
trnalma Kona. müracaala 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabilirler. İstek
liler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve 
!:aatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satmalına ko
mfayonuna vermiş bı.ılunmaları. 

Çorluda bir adet 13 tipi garaj eksiltmesi 6.9. 939 çarşamba günü sa
at 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey parası 3783 lira 25 ku. 
ruştur. Şarnamesini görmek ve almak istiyenler'her gün Çorluda Kor 
Satınalma Ko. na müracaatla 2 lira 53 kuruş mukabilinde alabilirler. 
İstekliler kanunun 2. 3 maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve 
saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorluda Kor Satınalma Ko. 
m isyonuna vermiş bulunmalar (307) (6527) 

* * Sivas Garnizonu için 360,000 kilo Yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 21,600 lira ve ilk teminatı 1620 lira
dır. İhalesi 11.9.939 Pazartesi günü saat 15 de Sivasta Tümen Satınal.. 
ma komisyonunda şartnamesi her gün komisyonda görüebilir. İstekliler 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat makbuzları 
nı huvi olan zarfı ihale saatınden bir saat evvel Sivasta Tümen Satınal-
m::ı komisvonuna vermeleri (312) (6531) 

* * 
Cinsi T ahmin fiatı Tutarı 

tık 
teminatı 

Lira K u. 
İhale tarih, saati 

Kilo K u. Lira 

İzmit Sığıreti 1u4ooo 25 26000 1950 00 7/9/939 s. 15 
Hst. " 6000 25 1500 112 50 " " 
Ada pazar " 90000 25 22500 1687 50 " 

,, 

Bolu ,, 
90000 25 22500 1687 50 

,, 
" 

Tuzla " 230.00 25 5750 431 25 il ,, 
Gebze " 24000 25 6500 487 50 

,, 
" 

Merkez Sadeyağı 19500 96 18720 1405 00 12/9/939 15 
Ada pazar " 15600 96 14975 1123 20 .. " 
Bolu 

,, 
15600 96 14975 1'123 20 IJ " 

Tuzla il 6500 96 6240 468 00 .. ,, 

Gebze 
,, 

7800 96 7488 560 60 " " 
Yukarıda miktarı yazılı Sığır eti ve Sadeyağı kapalı zarfla ayn ay. 

M alınacaktır. Eksiltmeleri İzmitte Tümen Satmalma Ko. da hizalarında 
VD-7~lı. +..ft•_ih ....,.,.. ._ı-..'llı+ln.rrlc:k vın""tlnrı!:ılctı-r.: C::.aı,.+:n~TV'\~C:l 'hoT" ttiln t.f+o.--"1.,U._ A -q_ 
kara, Eskişehir Lv. amirlikleri ve fzmitte Tümen Satınaıma Ko. aa 

görülebilir. Her mevkiin ihtiyae! ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edi
lebilir. Ve teminatları da ayn ayn alınabilir. İsteklilerin belli gün ve 
~aati.nden evvel ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarfüırmı İzmitte 
Tümen Satınalma komisyonuna vermeleri (315) 6534) 

* * '75 bin kilo et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya konulınuştur. 
Muhammen bedeli 18000 ve ilk teminatı 1350 liradır. Keçi eti muham
meni 18750 ilk teminatı 1407 liradır. Koyun etinin muhammeni 22500 
ve ilk teminatı 1688 liradır. Münakasası 11 • EylUl - 939 pazartesi gü
nu !'aat 11 de G. Antepte yapılacaktır. Şartnameler Ko. da görülebilir. 
İstekliler münakasa saatinden bir saat evvel icap eden vesikalarla ka.. 
nunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları tekl,il mektuplarını G. An
tepte As. Satın alma Ko. na vermeleri 

370 bin kilo kuru ot kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mu. 
hammen bedeli 16650 lira ve ilk teminatı 1245 liradır. Münakasası 13 -
Eylül - !>39 Çarşamba günü saat 11 dedir. İstekliler münakasa saatin
den bir saat evvel icap eden vesikalarile kanuna tevfikan hazırlıyacak
ları mektuplarını Gazi Antepte As. Satınalma Ko. na vermiş olacak-
lardır. Ş~rtnamesi her gün Ko. da görülebilir. (314) (6535) 

* * Izmir Müstahkem Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde beheri 
27 ,204 lira 95 kuru:ı bedel keşifli iki adet garaj inşa ettirilecektir. !kisinin 
tahmin bedeli tutarı 54,408 lira 90 kuruştur. Kapalı zarfla ihalesi 12.9. 
939 salı günü saat 16 da Izmir Levazım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuru~tur. Şart
name, keşifname ve projeleri !zmirde Müstahkem Mevki Inşaat komis
yonunda vr? Ankallada M. M. V. Emakin Inşaat şubesinde görülebilir. ls
teklilcr Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve bu işi yapabilecek
lerinP dair ihaleden en az bir hafta evvel Izmir Nafıa Fen Heyetinden 
alacakları vesikc.ıla:ı göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye. işti~~k 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2 3 cü maddelerinde yazılı ve Izmır Mus
tahkem Mevki K~mutanlığına dilekçe ile müracaat ederek ~mrıiyetçe 
yatırılmış tezkiye vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (331) (6738) 

Buz Fabrikası Tesisi 
Fethiye Belediyesinden: .. 

1 - Fethiyede Belediye tarafından 5270 lira muhammen bedelli 
buz fabrikası tesisi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşt.ur. . 

2 - İhale: 27 _ 9 _ 939 Çarşamba günü saat 16 da Fethıye Bcledı. 
ye dairesin.de müteşekkil belediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 395.25 liradır. 
4 - İşbu eksiltmeye ait şartname proje vesaire Fethiye, Beledi. 

yesinden parasız alınabilir. . . . 
5 - Talipler tarafından kanunun tarifi daır~sınde tanz~m edilecek 

teklifnamelcrin ihale gün ve saatine kadar Beledıycyc gelmış veya ve
rilmış olınası ilan olunur. (6435) 

Vefa Lisesi Direktörlüğündc:n : 
1 - Vefa Lisesinin tamiri açı keksıltmeye konulmuştur. 
2 _ llk keşif muhammen bedeli tutan 1326 lira 34 kuruştur. 
3 _ Eksiltme 11.9.939 pazartesi günü saat 15 te liseler muhaseoe-

cı tiğinde yapılacaktır. . . . . 
4 _Taliplerin yüzde 7,5 temınat akçesını eksiltmeden evvel liseler 

rnuhasebeciliğine yatırmaları şarttır. 
5 _ Keşif ve §artnameyi görmek istiyenler Vefa lisesi direktörlüğü-

ne müracaat edebilirler. 
6 - nanat noter -ve diğer masraflar miiteahhide aittir. 

27 - 8 - 939 
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Leva2·,nı· ·Amirliği Satmalma· · Ko'1Jisy~h~;:~-d~n:t 
. ' . ... . . • . ·~ .... "! !·· ,:1~ 

861.300 sekiz yüz altmış bir bin üç yüz kilo saman alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 4-9-939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede İstanbul 
lev~zım amirliği satınalma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli on yetli 
bin iki yüz yirmi altı lira ilk teminatı bin iki yüz doksan bir lira dok
san beş kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesi
ka larile beraber tekl!f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.-
na vermeleri. "136 .. "6269,, 

* * Nüınunesi gibi 1250 adet mukavva 4.9.939 pazartesi günü saat 15.10 
da Tophanede Jştanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda pa. 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 375 lira, kati teminatı 56 lira 25 
kuruştur. Nümunesi komisyondadır. Göıııülür. lsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (6727) (163) 

* * 2373 metre 701 kalite bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.9.939 
perşembe günü saat 14 te Tophanede Levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktı..r. Tahmin bedeli 2137 lira 50 kuruştur. Kati temi
natı ~20 lira 62 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görüi ür. ~stekli
lerin belli saatte komisyona gelmeleri. (164) (6728) 

12!i0 adet çelik susta * * 
1250 adet kantarma 
6 eylul 939 çarşamba günü saat 14.16 te Toph:mede Levazım amir

liği satın alma Ko. ela pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1031 lira 25 
kuruş, kati teminatı 154 lira 69 kuruştur. isteklilerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (165) (6729) . 

* * 312 buçuk kilo 16 No. ve dört katlı keten ipliği alınacaktır. Pazar. 
lıkla eksiltmesi 7.9.939 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede Ist. Lv 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1906 lira 
25 kuruş. kati teminatı 285 lira 94 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. Isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * 2500 adet 3,5 santim mat dört köşe yataklı halka 
2300 adet 3,5 santim paldum tokası 
8750 adet 2,5 santim çift yanlı toka 
1250 adet demir yarım yuvarlak halka 
2500 adet demir üç köşe halka 
2500 adet demir dökme dört köşe halka 
1250 adet 2 santimlik çift yanlı toka 
5000 adet 3 santimlik çıft yanlı toka 

54 kilo bakır çivi 
28 kilo bakır pul 

(166) (6730) 

Yukarda malzemeler 6.9.939 çarşamba giinü saat 15 te Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonu nda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1054 lira 50 kuruştur. Kati teminatı 158 lira 17 kuruştur. Şart
name ve nümuneleri komisyonda görülür. Isteklilerin kanuni vesikala
rile belli saatte komisyona gelmeleri. ( 167) (6731) 

* * 7500 kilo keçi kılı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 pa-
zartesi günü saat 14.:45 te Tophanede Jstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 lira, ilk teminatı 

- -- ·- . ................ ~ ......... .. .. _ ..... _J -··-- o-- --

teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (168) (6734) 

* * 2750 metre kolan şeridi 
1250 adet ip y~lar sapı 
Yukarda yazılı iki kalem maheme 5.9.939 salı günü saat 15,15 de 

Tophanede Istanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda pazar. 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 1087 lira 50 kuruş, kati te
minatı 163 lira 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelme
leri, (169,ı (6732) 

* * I ki role film ile bin adet fotoğraf kağıdı 31.8.939 perşembe günü 
saat 15,15 t~ Tophanede amirlik satın alma komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Kati teminatı 37 buçuk liradır. Isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. tl70) (6733) , ................................ ------~ 
KIZILAY 

HAST ABAKICI 
HEMŞiRELER 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yıhna hazırlanllmaktadır. Okul geceli 

ve para sızdır. Okul, CJenç bayanların Hastabakıcı 
ve Ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hastanelerde ve 
umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde çahş· 
malarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teo
rik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Profesörler 
ve Muallimler tarafından verilir. isteklilerin iyi ah
lakh ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş olma
ları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat içi~ 
yazı ile veya bizzat istanbulda Aksarayda Hasekı 

111 caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. • 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu Satlnalma ve 
Satma Komsiyonundan : 
Nevi l\liktar~ Tahmin 

bedeli 
L ira K . 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

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

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

Eksiltme 28 Ağustos 939 tarihine tesadüf eden pazartesi giinü s3.at 
(15) de Beyoğlu İstiklal caddesi 349 sayılı binada liseler muhasebeci
liğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. ŞartnamPsi Yeşil
köyde tohum ıslah istasyonunda her gün görülebilir. Taliplerin muay
yen gün ve saatte muvakkat teminatlarile birlikt e komisyona müracaat. 
lan. {8177) 
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Hastalıktan Yeni Kalkanlar lçın Gıda: 

. ZUK BES~EYiCI UNLARI 
Vitamin ve kalöri cinetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. 

Çocuklarda ishal gibi barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. . 
KANZUK PiRiNÇ UNU • KANZUK PATATES UNU • KANZUK YULAF UNU • KANZUK MERCiMEK UNU • KANZUK BEZELYA UNU • 

KANZUK iRMiK UNU • KANZUK NiŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 

K A Nii ü'ni( Eczai VECS dL0itYrCrliyeleU N'i A R ı · 
... 

Eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve ku rtlanmaz. 

Umumi Depo: İNGiLiZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
İstanbul perakende ıatıf yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat deposu 

~ "f'P" • • •• , • t , ıı ••• • • ·~ • :, • •. \.fil" .. r. - · ... , lzmir Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU 

11 

Tekn~k Pkulu 
) 

Mezunları Birliğinden: 

=:il Ağustos perşembe günü saat 17 
de Ankara İsmetpaşa ilk okulund'l 
nizamnamemizin cemiyetler ka'nunu
na uydurulması için yapılacak fevka
lade toplantıda azalarımızın bulun. 

1 ması rica olunur. 

iyi Bir Kadın 

Aş~ı Aranıyor 
İyi yemek bilir bir kadın 3§'Çl ara. 

nıyor. Sanatine güvenen ve çalıştığı 
yerlerden icabında (bonservis) alabi
lenlerin her gi.ın 4 - 6 arası TAN da 
"Felek" e müracaat etmeleri . 

ist. C. Müddeiumumiliğind~n: 

İstanbulda gösterdiği adreste bu-

1 lunamıyan, bu kere İstanb:.ıl h5.kim 

namzetliğine tayin kılınan Erzurum 
eski hakim namzedi Şuayip Korda. 
nın.ace1e memuriyetimize müracaatı. 

... .. - ' . 
• r • t' ~ ,• 

lstanbul Vakıflar .Dire~tö~lilğü_ ilanları 
İst. C. Müddeiumumiliğinden: 

istanbulda olduğu anlaşılan Ban
dırma. hukuk hakimi Hamdi Üstün. 

CEP KITAPLARI SERİSi 
Semti ve 

mahallesi 
Cad. ve So. Munammen elin Adli Tıp işleri gen~l dircktörlü-

No. su Cinsi aylığı ğüne müracaatı. 

L.K. 

Şehremini Melek 
Hatun Çeşme 2/1 Melek hatun camü 4 00 
Saraçhane Horhor Kavablı 35 Bahçe içinde ev 5 00 
Silivrikapı hari. 
cinde Balıklı 6 Tekke meşruthanc 7 00 
Kara gümrük Değirmen 2 Dükkan 6 00 ' 

" " 52/ 54 ,, 1 00 

" 
,, 68/ 69 .. l 00 

Çarşı Kazazlar 27 ,, 1 00 .. " 35 ,, 1 00 

" " 16 
" 1 00 

" Ağa 51/ 53 
" 2 50 .. Gelincik 24 il l 00 .. Perdahcılar 1 .. 1 00 .. Yorgancılar 19 
" 1 00 

•• Kalaycılar 14 
" 1 50 .. Bedesten kapı • 22 
" 1 50 .. sında 

" 
Püskülcüier 4 l 00 

•• Yanm taş handa .f 9 il 1 00 .. 'J.'acirler 21 
" 1 00 ,, 1 ()0 ,, Hazırcılar 5 
" 1 00 ,, Muhafazacılar 22 
" 2 00 • Çuhacı hanı iıst -- katta " 28 Oda 2 50 .. Çuhacı hanı üst ... 

katta 29 Oda " 2 00 
Yukarda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar kiraya veril 

mek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Istekliler 29 Ağustos 939 salı 
günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta lstanbul Vakıflar Ba~müdürlü-
ğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (6427) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli 'l'ıp Talebe yurduna lazım olan 3500 metre patiska ile 2000 
metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 28.8.939 pazartesi günü saat 14.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve !çtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 3220 lira, muvakkat teminatı 241 lira 50 ku. 
ruştur. 

3 - İstiyenler şartnameyi her gün komisyondan görebilirler: 
4 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vcsikasile 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 6211 

'>r. SUPHI SENSES 

1 tdrnr 1ollan hastnlıklnn m0teha!ı!151 1 
Beyoğlu Yıldız sinf'.ması kar11$1 Lek-
ler aoartımRn. Faklrlf'T'ıo oar"ım .. 

' ~·o~· 1 
~11111 TAN Gazetesi 1111~ - -- --------

-------İlan Fiyatları 
= :--o-- : - -§ 1 inci sayfa santimi 400 § 
= 2 • • • 250 = = 3 • • • 200 = 
§ 4 • • • 100 5 
S I~ sayfalarda , 60 E 
~ Son sayfa , ~O s 
~Dikkat: S - -- -§ 1-1 santim: gazetenin tnce E ; ~--a. Q oo~u·<l.u-. _ 

: 2 - İlanların fiyatı gazetenin : 
: tek sütunu üierine hesap- S 
= 1 -.. anmıştır. , .. ~- • 
;: 3 - Kalın yazılar da gazetede ~ 
E kapladığı yere göre santim· e 
5 le ölcülfir E 
n ı 111111111111111 H 111111111111111 u ı n ı r. 

, 

Kolayıi~şit<ıitıe 
• Her t•1de11 enıl lolı1l•lı •~ 

.,. ... , .............. 8111nJ.r, ..... .. 
içi• 1•P•lmıt ılaıı "" 1HtOr-•a1 
ı.tıı" 1ı1erek flklılı o te111I• •tı 
mlf Olll/'1.,. Hvtutu lııcelllr VG• 
•vdH t•n• .. lıha dD11lt1r' •• •• 
tıdhl ııı,.•ıtıtrtl• ııuı ut'ln91l .. ,_ .. , 
''''" •. T ııa ıtnd .. ıtı)"9~ 
~'-'!'' •'!~ .•.•• . 

. /'~ 
llTAlllÜı., "1oit•~ 

• TOnel ıneyd1111 12 No. hı~ 
~uımııı ılyeret ıdlnlı HJ'll 

11 No.lu tırlfımlıl lıtı1t11lı. 
Pf11tler1111•ıdı ı.110 teufllt. 

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası • lıtanbu1 
Telefon: 2431 O 

Senelili ob.onelere IieCliye ettiğimiz 'liütüph'ane{er. 

23 

Çinin Kurtuluş 

KavCJası 
~azan: Ali Rıza ÇELİK. ~ 
Fiyatı: ıo Kurus. 

54 üncü Kitap 

Bugün Çıkh: 

ROMA 

TARİHİ 

Yazan: Clemand Wood 

Türkçeye Çe\•İren: Ömer Rıza 

DO(iRUL 

29 
E G E 

Kıyılarından 
H Uknmas Balıkçısı 

Yazan: a 
Fiyatı: 10 Kuruş. 

SENEDE YÜZ KIT AP • • • • HER KIT ABIN FiY ATI 1 O KURUŞTUR. 

Cep Kitapları dünyanın en meıhur muharrirlerinin, ediplerinin, mütefekkirlerinin 

eserlerini türkçeye çevrilmiş olarak size vermektedir. Umumi malUmahnızı 

yükseltmek isterseniz bu seriyi muntazaman takip ediniz. 

Abone Şartları ! 
1 

Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 1 liradır. 
Senelik abonelere bir küçük kü

tüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Posta ku
tusu 97. 

Lisesi Direktörlüğünden: 1 
,, 

KADIKÖY VAKIFLAR DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 
..................................... ~ ............................... , 

-istiklal 
Muhammen 

kıymeti 
L· . K. 

47 13 
659 28 

140 97 

202 02 

05 10 

350 00 

Muvakkat Mahallesı 
teminat: Semti 
L. K. 

3 54 Boğaziçi Çengelköy 
49 45 Boğaziçi Kandilli 

10 57 Kadıköy Rasim Paşa 

15 15 Boğaziçi Kuzguncuk 

6 38 Boğaziçi Çengel köy 

Sokağı No. sı Cinsi 

1 

Abdioğlu sokağı 10 
Derman 1,3 

Kahve 55 
57 

İskele N. taj 

86 metre murabbaı arsa ~ 

Beş odalı ahşap ve bah
çeli evin tamamı 
97,5 murabb~ı arsa 

27 61 Yarım kftgir dükkan 
Abdtoğlu 14 20 (159) metre murabbaı 

16 22 arsanın tamamı 
26 25 Usküdat- • Selamiali Tekkelçı 29 Beş odalı ahşap ve bah-

J çeli evin tamamı . 
. Yukarda cinsi ve mevkileri yazılı yerlerin mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhalelc. 

"
1 

4 9.939 nnzartesi ızünü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (6430) 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarınn yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe a!ınacağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidir1e>r. 
3 - Eski talebe eylCıli.in onuncu gününe kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kavdmı yeni-

lemelidir. Eski talebenin eylOlün onundan sonra yapacakları müracnat kabul edilmivecektir. 
4 - Bütünleme ve engel sınavları cyllılün birinde başlıyacnktır. 
5 - İsteyenlere maktebin kayıd şartlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 

Adres : Sehudt!hac;ı Polioı kn11lrn hı ıtrlcn~ı. T"lefon : 22534 

~---------------------------------..----~ 1/118 ......... 1 .............................. ~ 

EKZAMIN 
Ekzemanın ilacıdır. 

V1ra ve çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruetur. .......................................... 

r ~:~.ı~n~!~~.~~~I~•~] 
el Vlvana Oteli v:ırıındııkl 'Tlmıyene· 
h::ıneslnd<' tedavi ed('r, Telefon• 2413• -T . L. Ş. Baıııldıljı yer TAN Matbauı 

8Rhlbl ve Ne$rlyat M UdUrU Halll LOt U 
DÖRD0Nc0, Gazetecilik ve Ncşrlyııt 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdır. MiDE ve 
BARSAKLARI ahştırmaz ve vormaz. i N K 1 BAZ, 

HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

İDE 
RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE AGRILARI ve EKŞlLIKLERINl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK 
ile kolayca mücadele için HAZMIN en müenir müaahhihi olan MAZON Meyva Tuzu alınız. 

Mazon ismine ve Horos markasına dikkat ediniz. 

BOtOn resı.,..ıcıırlniz 

bOyle olur 

1 
1 
1 

1 

1 

AMAN DIKKA T ~ 
Piyasada eski model radyt 

makinaları doludur. Hal

buki Alman radyo tekniği 
en büyük muvaffakiyetle

rini 1940 modellerinde te-
mENDE 

min ve tatbik edebilmi~tir. GROSS-S UPER 330 DK 

E E RADYOLA iNiN 
1940 MODELLERiNi DiNLEYiNiZ J 

Bilhassa kısa dalga üzerindeki pil rüzsüzlük ve AN'TİFADİNG terti. 
batı sizi hayran bırakacaktır. Anadoluda bazı acentelikler münhaldir. 

İzmir Enternasyonal Fuarında: 
Alman Hükumet Pavyonunda ve ayrıca sergi sarayında 

''KODAK VERIKROM'' 28° ile 

1 ı,ı 125 ve 126.numaralı Pavyonlarda bütün modeller 
teş.hir edilmektedir. 

MENDE RADYO Bankalar Caddesi - Galata - İstanbul 

ı .... ------·----------8 pozdan daima 8 
Güzel, net ve detaylı resim 

-Muvaffal< olacağınızı hiç Omlt etmediğiniz bir zaman 
·"VERIKROM" muvaffakivetinizi temin eder 

. Renklerle zengin mevzuları 
~VERIKROM" aynen-·ceker 

Gölaelerdeki botan detayları 
;~VERIKROM" aynen alır 

Kaoali. bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
'!VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

PöZmOddetlnde aldanmışsanı2 
~VERİKROM" hatanızı dOzeltir 

Sabah:-erkenden·akşam ·geç vakta kadar 
.!!.VERİKROM,'.' a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada. her saatta, her yerde 
"• KOD~K VERIKROM.. 28° filml~~,

}OAHA UCUZA GELİR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 
•şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Slrketı - . Beyoilu. İstanbul 

a poz da güzel 

Bayanların mahrem tuval~tlerinde kullanacağı 

gayet sıhhi, el çantalarında bile taşınan ve en ince 

elbiseler altında belli olmıyan, vücuda bütün ser· 1 bestiyi veren gayet kullanışlı ildet bezleridir. 

1 H~ ~c~n! ~e ~:ük ~a~z=r~a ~u~n~r. 
. . . .. .. •; 

' •• ., 1 .. .. a 
D i YAR B A ·K 1 R 

S L S LI 
Birçok fedakarlıklar tamamen Betonarme olarak inşa edilen 

Doğ}ı Annd~lu'nun u R As p ALA s açılmıştır. 
yegane otelı 

ötedenberi Diyarbakır'ın en mübrem ihtiyacı olan ve her
kes tarafından hissedilen MODERN otel noksanlığı bu suretle 
ve tam manaıiyle önlenmiştir. 

sıhhi. temiz ,.c istirahati Konforu Haizdir. 
tcm!n eden bütiin 

Bununla beraber URAS PALAS Diyarbakır'a uğrayacak sayın 
yolculannı kendi sakin muhitinde her :keseye uygun bir fiatla istira
hat cttirmeği zevk duyarak arzcdcr ve bunu şeref bilir. 

\..................................... I' 

lstanbul Orman Müdürlüğünden : 
1 - Orman umum müdürlüğü teşkilatına dahil orman tahdit komis

yonlarına dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 50 adet müdafaa tipi 
çadırın imali 15 gün müddetle eksiltmeye ~onulmuştur . 

2 - Mezkur çadırlarm muhammen fiatı ceman 3250 üç bin iki yüz 
elli liradır. 

3 - Eksiltme 1939 Eylül 1 inci cuma günü saat 15 de İstanbul Or. 
man Çevirge mlidiirlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 423 lira 75 kuruştur. İstanbul Orman mesul 
muhasipliğinden alınacak makbuzla ziraat bankasına teslim edilecektir. 

5 - Şartname İstanbul orman müdiirlüğünde görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gireöHeceklerin şimdiye kadar bu işleri yapmı.§ bu

Iunrr.aları ve eh1iyetleri!c birlikte belli ııiin ve .s:ıRttP. .sözü geçen ko-
misyona müracaatları. "6441,, 

............................ Eôm .......... ı • 

Beyoğlunda Alaturka Bahçeler arasında ilk dPfa olarak 
Rekoru kıran emsalsiz 

Mısır 

K i 

Saz heyeti 

Bestekar T anburi 

SALAHADDiN 
ve arkada~ları 

Her ak~m .snhnemizdedir. 

Yıldızı Bayan HAMİYET fevkalade miisn- HAMİYET 
K 1 merelcrde Bahçemizde mutat sean-

sını bitirdikten sonra i~tirak eder. Yüceses ........................ .. .... 
~·Deylet , Demiry.olları ve. limanları · işletme .U>. idaresi .. ilanları 

Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif ebatta 200 M. bükülür 
bakır boru 500 metre galvanize gaz borusu 200 kg. adi kurşun boru 
7 • 9 _ 1939 perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar 
binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 113 ,lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ttiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko. 
misyona müracaatları lazımdır. 

llu ise ait sartnameler komisyondan oarasız olarak da2ıtılmaktadır. 
(6574) ______________________ , 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

İşletme 
ilanları 

Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak üzere 
nama ve hamiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan gerek şe
hir hatlarlle İzmir Körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler vapur
larına mahsus parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 Ağustos 
939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve serbest seyahat 
varakalarının 30 Ağustos 939 tarihine kadar İstanbulda İşletmemi-
ze ve İzmirde şubemize iadesi rica olunur. "6693,, 

* * Umum mudurlüğümüz münhalatına doktor alınacağından talip 
olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat Işleri müdürluğümuze müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaitler için (sin tahdidini aşmamış bulunmak) 
4 - Mütekaitlerin senedi resmileri, bonservisleri. (6744) 

lst~nbul . --e~~diyesi.· - l_l~n~~~· 
. . . ·. 

Taksim - Beşiktaş, Yıldız hattına dört otobüs ilavesine lüzum görül
müştür. Belediyt! otobüs imtiyazını istimal edinciye kadar devam etmek 
ve Belediye tebligat yaptığı andan itibaren otobüsleri servisten çekmek 
kayıt ve şartile mezkur hatta otobüs i~letmiye talip olanların l.9.939 ta. 
rihine rnüsadif cuma giinü akşamına kadar tasarruf veşikalarile birlikte 
ve istidalarına ücret ve hnreket tarifesi raptederek Belediye Riyasetine 
:mür.acaat etmeleri, gününde istida Ue müracaat ctmiyenlerin talep ve 
iddialarının nazan itibara alınmıyacağı ilan olunur. (6746) .. 

Cinsi Mıktan Muh. 
Bedeli 

% 7,5 
Teminatı 

Lira Kr. 
600 .-

J!j'k.slltmenın 

Lira Kr. Şekli Saati 

Yazı dizme makinesi 1 adet sif 8000,
Santirifuj tulumba ve 

Kapalı Z. 14 

teferruatı 1 adet sif 850.- 63 75 Pazarlık 15 
Vinç 1 adet sif 6500.- 487 50 Kapalı Z. 16 
Font boru ve teferruatı sif 1866.- 139 95 Açık Ek. 16.30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda ci:ıs ve mıktarı yazılı 4 ka. 
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

I!l - Eksiltme 4.IX.939 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

JV - Şartnameler hergiin sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecek talipler fiyatsız teklif mektuplarını san. 

tirifuj tulumbası için 4 gün ve vinç ve font borular için bir hafta evveli. 
ne kadar Miiskirat fabrikalar şubesjne ve yazı dizme makinesi için bir 
hafta evveline kadar Tütün fabrikalar şubesine vererek ayrıca vesika 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle yüzde 7,5 güven. 
me p:ı~ası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka. 
palı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mezktir 
komisyon başkanlığına mnkbuz mukabjlinde vermeleri lazımdır. 

VH - Diğer eksiltmelere girecekler aranılan vesaik ve yüzde 7,5 
güvenme parası ile birlikte eksiltme için tayin edilen günde vukarda 

t adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5375) 

, ....... 1111m ............................... .. 

1 
Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden: 

Lise ve Orta Okul bütünleme imtihanlarına 1 Eyhil Cuma günü 
ve Olgunluk İmtihanlarına 9 Eyllıl Cumartesi giinü başlanacağı ilgili 

talebeye bildirilir. 

~ ' , . 
istanbul Elektrik, Tramvay Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğü 
i .. -A. ..... 

Eski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 26 Ağustos 
1939 tarihinden itibaren m eriyetten kalkmıştır. Eski paso hamille
rinin, Belediye Meclisince tesbit edilen yeni listeye dahil olup olma
dıklarını anlamak ve eski pasolarını geri vermek üzere İdareye mü
racaatları rica ve eski pasolar kullanıldığı takdirde biletçilt:rimiz ta-
rafından istirdat edilecdi ilan olunur. "'i667., 

UMUI\1 MÜDÜRLÜK 

.. .......................... -.ımı .. 

~ ....................................... ~ 
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lir~sı 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Ranka~ında kumbaralı ve ihhnr!>tZ ta!!nrruf hesnplarındA en 
oz 50 lirası bulunanlara ~enede 4 defa çekilecek kur'a ile clŞağıdakı 
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plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
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DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene k~inde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlnsiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 l\lart ve 1 llazıran 
tarihlerinde çekilecektir. 

'--------------------·----~" 


