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' 1 9 3. 9 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

"Her tacir bu kitapta göıteri!İöllif uıullerl tatbik etmek ıuretlle 
bir iki aene gibi k111 bir zımın içinde mDfterllerlnln adedini bir 
mlıll ırttırıblllr. Ben bu kitabımda ılze bu Hnatl ISiiretlyorum." 
Flatı &O kurus. 

Almanyanın 16 Maddelik Sulh Teklifi 
DaJ!zigin iadesini, Koridorun Akibetini 
Tayin için de Bir Plebisit Yapılmasını istiyor 

- - -

PlebiSiti . Polonya Kazanırsa' 
Koridordaki Alman Ah.aliyi 

. ~ 

Çekmeği de Taahhüt Ediyor 
Bu Şartlar Varşovaya 
Henüz Bildirilmemiştir 
Almanlar Sadece Bir Murahhas istemişler 1 

. . . 
Ona Bu Şartları Dikte Etmeği Tasarlamışlar 

1 ·-

,.. Berlin, 31 (Hususi) - Resmi Alman istihbarat ajansı, 
Dan:ıi.g ve Koridor vaziyetini • · 

ougün, gayet 'inilhim neşriyat yapmış ve son Ingiliz - Alman gö 
gö8ferir harita 

-------------· rüşmelerine ait ifşaatta bulunmuştur. . 

Yatıştırma 
,,,,. . 
.aı-"---·"--

Yerine, Barış 
/Siyaseti 

"rtıli ne tehdit, ne de ya. 
tııtırma siyaseti. Dünyayı 
rahatsız eden bütün me
seleleri kökünden hallet
me zamanı gelmiıtir. Bu 
ya lngilterenin istediği 
gibf sulh masasında, ya· 
hut Hitlerin arzu ettiği gi
bi, harp sahasında tahak
kuk edecektir. Hitlerle 
Chamberlain arasındaki 
müzakere bu iki ııktan bi· 
rinin tercihile neticelene
cektir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Ş imdiye kadar İngiliz baş
vekilinin takip ettiği si-

yasete verilen ad, "yatıştırma 
siyaseti" idi. 
. Bu siyaset totaliter devletler ga
zaba geldikçe onları teskin için ağız
larına bir lokma atarak onları sus. 
turmak siyaseti idi. Bu siyaset Habeş 
harbi ile, daha doğrusu Chamberla
in'in iktidar mcvkiine gelmesi ile 
haşlar. Totaliter devletlere evvela 
Habeş bağışlandı, sonra İspanyada 
"ademi müdahale,, prensipile göz 
Yumuldu, Münihte Almanlara Çekos
lovakya hediye edildi ve Arnavutlu. 
ğun işgali ile yatıştırma siyasetine 
nihayet verildi. 

• J ngilterenin yatıştırma siyase-
tini takipte iki gayesi vardı: 

B_iri İngiltere için vakitjcazanmak, i
kıncisi totaliter devletleri tatmin e. 
derek dünya sulhünü tehlikeye dü
şürmemek. 

Habe§ harbi başladığı zaman İngil
tere ve Fransa hazır değillerdi. O va
kit İtalyaya karşı zecri tedbir. tatbi
kine karar verildiği zaman, İngiltt~r~ 
ve Fransa zaaflarını anladılar, o ta
rihten itibaren kuvvetlenmıye k~ 
Verdiler. Hazırlıklarını tama~lll
taya kadar da totaliter d~etJere 

(Sonu 1'8: • 

"Almanya hUıkGmeti, seçen pazarteei günü Afuato.un 30 ak
f&IDin& kadar Polonya namına bir anlatmayı müzakere ve imza
ya aalihiyettar murabbaı bir heyeti kabule hazır olduğunu bildir
diği halde, bu heyeti murahhasa gönderilmedikten batka, Po
lonya hükUınötinin umumi ıef erberlik yaptıjı teeaıüfle görül
müftür.,, 

Agni Alman ajansı, Almanyanın, /nglltere ile olan so11 
muhabereleri neııceııi""41 on 11ltı maddelik bir teklif yaptığı 
~ bu tekliflerin Londra vasıtasıyle Pol.onyaya gönderildiği 
nı haber vermekte ve maddelerin berveçhiati olduğunu tasrih 
etmektedir: 

Aimanganın Şartları 
"1 - Halis Alman olması ve Almanya içinde yaşamak istemesi do

layısiyle Danzil hilakaydüşart ve derhal Alınanyaya iade edilecektir. 
2 - Koridor halkı reyini kullanacak ve bir plebisit neticesinde han· 

ı:i tanlı terrih ederse o tarafa a!t olacaktır. 
3 - 1918 Kanunusanisinden itibaren Koridorda mukim Almanlar 

ve Leh1iler plebisite iştirak edeceklerdir. Aslen buralı olup bu mınta
kadan çıkarılan Almanlar rey vermek için avdet etmek hakkına ma
lik olaraklardır. 

4 - Plebisitin serbest şartlar içinde yapılabilmesi icin Sar'da oldu
ğu gibi beynelmilel bir heyet nezarette bulunacak, bu. heyet İtalya -
Rusya - Fransa ve İngiltere mümessillerinden teşekkül edecek ve 
bu heyet hakimiyet haklannı haiz olacaktır. Bu sırada Leh askerleri 
ve Leh zabıtası KMidordan çekilecektir. Gidinya limanı Polonyaya ait 
olacak, Almanya ile Gidinya arasındaki hudut iki taraf arasında tayin 
edilecektir. 

5 - Plebisit, 12 ay zarfında yapılmış olacaktır. 
6 - Bu müddet zarfında Almanya ile Şarki Prusya arasındaki mu

''asalanın devamı i~in bir demir yol güzergahı tahsis edilecektir. 
7 - Plebisitin neticesi rey sayısı ile taayyün edecektir. 
8 - Plebisit neticesinde Polonya ekseriyeti kazandığı takdirde AJ

manyaya bir kilometre genişliğinde demiryolu ıüzergahı bırakılacaktır. 
9 - Plebisit neticesinde Koridor Polonyada kaldığı takdirde bura

daki Alman ahalisi mübadele edilecektir. 
10 - Danzigin iadesi, Gidinyanın nziyeti üzerinde hiç bir tesir yap

mıyacaktır. 

11 - Emniyetsizliği kaldırmak için Danzig ve Gidinyanın ticaret 
merkezleri olduiu ilan edilecek ve bu iki liman hiç bir veçhile teslih 
edilmiyecektir. 

lZ - Alman ve Leh ekalliyetlerinin şikayetlerini bertaraf etmek için 
bu mesele, beynelmilel bir heyete havale edilecek ve onun verecefi ka
rarlar dairesinde halledilecektir. 

13 - Almanya ve Polonya, 1918 denberi ekalliyetler tarafından ileri 
sürülen şikayetleri · \'e zararları telafi "·e tazmin etmeyi deruhte ede
ceklerdir. 

U - İki taraf memleketinde kalan ekalli~·etler, askeri hizmetten is
tisna edilecek, kültürel ve milli tam bir statüyü haiz olacaklardır. 

15 - Polonyanın bu şartları kabul etmesi üzerine Almanya ile Po
lonya derhal ordularını terhis edeceklerdir. 

16 - Vaziyete ait diğer biitiin tedbirler, mütekabil anlaşma ile ka· 
Tarlaştırılacaktır .,, 

- - • • • 
Alman ajansı, Polonyadan cevap gelmediğini, binaenaleyh teklif. 

lerln reddedilmiş sayıldığını ilave etmiştir. İngiliz radyosu da bu neş. 
riyattan bahsederek tebligatın resmi olduğunu, İngilterenin teklifleri 
mutalaa ilave etmeden Berline bildirdiğini, Polonyonın reyini istediği 
gibi kullanmasını istediğini söylemiştir. Fakat, Polonya Londraya ce-

· vao vermediğinden Berline de iş'arda bulunulmamıştır. (Alman ajan. 
m bu husustaki r.otu onuncu sayfanın üçüncü .-ütunundadır. 

•••••••••••••••••• BUGÜNKÜ VAZİYET • ••••••••••••••••• 

lngiltere Bütün Kuvvetlerini 
Tam Seferber Hale Getirdi 

SiY ASI F AALIYET 

Vaziyet, bugün biraz tavazzuh etmiş 
ve Alhlanyanın İngiltere vası· 
tasiyle Polonyaya yaptığı tek
lifler anlaşılmıştır. Bu teklifle
rin en esaslı maddeleri Danzi
gin kayıtsız \"e şartsız olarak 
Almanyaya iadesi, Gidinya'nın 

Lehistana bırakılması, Koridor 
mukadderatının halkın re~·ine 

müracaatle tayin edilmesidir. 
Almanyanın Koridorda şimdi
den istediği bir şey varsa, Şarki 
Prusya ile muvasalanın deva
mını temin edecek bir demir
~·olu gii7ergahıdır. Diğer tek
lifler p1ebisitin nasıl yapılaca· 

ğına aitti. 
Ahnan hiikiimcti hu tekliflere mu

kabil bir Polonya murahhas 
he.yetinin Berline gelmesini ve 
bir anla ma imzalamasını iste
miş, fakat 30 Ağustos akşamı

na kadar Polonyadan bir ses 
çıkmamıştır. 

İngiliz mehafiline göre vaziyet hu 
merkezde değildir. Bu sulh 
şartlan ingiltereye de, Polon
yaya da bildirilmemiştir. 

Anlaşılan İngiltere hiikunıetf Her 
Hitler tarafından yapılan tck
Jifleri Varşo,·aya bildirmiş \'e 
bu teklifler hakkında bir hii -
küm vermeyi yalnız Varşova • 
ya bırakmıştır. Varşova ise 
şimdiye kadar aldığı askeri 
tedbirleri teşdit ile mukabe • 
lede bulunmuş. bu da dündcn
beri başlıyan bedbinliğe sebe
biyet '\'ermiştir. Tafsilat onuncu 
sayfamızdadır. 

LEHIST ANDA SEFERBERLiK 

üzerinde askeri faaliyet gös .. 
termesidir. Tafsilat, onuııcu 

sayfanın ikinci sütunundadır. 

ALMANY ADA VAZIYET 

Alman mahafili, bu seferberliği 

"vahim hir tahrik" olarak tc~ 
lakki ederek bu hareketin sulh 
uğrunda yapılan teşebbiisleri 

ikamete uğratmak üzere oldu. 
ğunu söylüyorlar. Almanlar 
Lehistanın aldığı bu tedbiri, 
Almanyanın bütiin askeri ve 
iktısadi mukadderatına vazı -
yet edecek, münasip gördüğü 

her tedbiri vakit zayi etmeden 
alacak, hatta Her Bitlerin tas. 
vibine lüzum görmeden faali
yete geçecek bir müdafa mec. 
lisi teşkil etmekle karşılamış • 
lardır. 

lNGIL TERE VE FRANSADA 

----------------------·~~~-
Fakat, yeni ve mühim askeri ted. 

birler Lehistan ile Almanyay:ı 
münhasır kalmamıştır. İngil • 
tere de fevkalade mühim a:; • 
keri tedbirler almış, ordu, do
nanma ve hava kuvvetlerjni 
seferber bir hale koymağa ka. 
rar vermiş, ihtiyat kun·etlcrle 
munzam kuvvetleri kamilen 
silah altına çağırmış, hib•lik 
şehirlerin hepsini tahliyeye ko. 
yulrnuştur. Yarından başla;ra .. 
rak I.ondradan üç milyon ço _ 
cuk, kadın, ya~lı, maliıl ve :;;a
ireyi nakle haşlamak icin ter. 
tibat alınını. , İngilterenln bütiir 
Dominyonları ve nıiistemleke
leri hiç bir hususta anavatan • 
dan ayrı \'e geri kalmıyarak 
müdafaa tedbirleri almışlar. 

rinin kumandasını İtalya veli

ahdine, diğerinin kumandası • ı• 
nı mareşal Grazyaniye '\'ermiş, 
İtalya vcliahdine bu kuman • 

dayı '\'ermekle faşistlik ile 1 
krallık arasındaki vahdeti te. 
barüz ettirmek istemiştir. Ro
mada tayyare tecavüzlerine 
karşı tecrübeler tekrar edil • 
mektedti İtalya, Avustury:ı 
ve Almanya arasında demir
yolu seferleri tamamiyle in -
kıtaa uğramıştır. ... 

DICER MEMLEKETLERDE 

Avrupanın diğer memleketlerinde 
''aziyet ayni merkezdedir. Ho. 
landa 300,000 kişiyi silah altı. ı 
na almıştır. Belçika da istikHi
lini ve bitaraflığını korumak 
için bütiin kuv,•ctlcrini adeta İ 
sef crbcr ctmi tir. İsviçre. lıu. J 
dudunu muhafaza için her tür
lü tedbid a1 mıştır. 

l\lararistan, Peşteyi hava taarrıt7.

larından korumak için payi -
tahtın etrafındaki tepeleri tay. 
~·are dafi toplarla techiz etmiş
tir. İspanyada memleketin 
bütün askeri kuvvetlerine \'e 
iktısadi kaynaklarına hakim 
yeni bir erkanıharp heyeti vii- ı 

cude getirilmiştir. ı 

Bulgaristan, yeniden iki sınıf ihti. ı 
yatı silah altına çağırmış, Mı • : 
sır hükumeti de İtalyanın Lib- i 
ya müstemlekeı;i tara(ında 

tam askeri tedhirler almış ve ı 
harp çıktığı takdirde askeri i. • 
d . • '1 • are tesısıne karar verm ş, : 
Kahire ve iskenderi~·enin tah- ı 
Iiyesi için planlar hazırlamış. ı 
tır. Tafsilat onuncu saylanın: 

Lehistan tarafından ilan olunan se- Fransada da vaziyet İngilteredcn 
farksızdır. Fransa b""t'" · ferberlik, Leh makamah tam- u un c;ı -

son iki siitunundadır. 

SULH TEŞEBBOSLERI 
mendifcrleri ,.e nakil '\"asıtaln. 

fından "~·eni askeri tedbir" o. 
l k rını askeri işlere tahsis etıni:s, 
ara gösterilmektedir. Bu se- • Kraliçe Vilhelmine ile Belrika krn-

f Paristeki çocukların tahliyesi- " 
erberliğin siyasi ve askeri iki 1ı tarafından yapılan sulh te-

ni tamamlamı tır. Tafsilat, o· 

1 
sebebi vardır. Si~·asi sebehi, şebbüsü alakadarların hepsin. 
Al . nuncu . ay fanın birinci ve Ü· 

manyanın lngiltere ile ~·ap. cc iyi karcıJanmı ise de hcniiz 
çüncü sütunundadır. ,,,. :ı 

t tığı muhaberelerde Lehistana bir konfcral\Sın toplanmasın3 
S ait talepleridir. Askeri sebebi, ITAL YADA HAZIRLIK sebep olacak müsbet bir ma • 

ı 
Slovakyanın Almanlar tara - hiyet almamıştır. Papa Jle 
fından işgali, Alman askerle • İtalya, Anavatanın askeri .kuvvet- Vindsor Dükü de sulh için ça-f 
rinin bütün Lehistan hududu lerini iki grupa ayırmış, ve bi. hşmaktadırlar. S ..... .................................................................................. . 
Hadiselerin 
Tüıkigedeki 

Tesirleri 
A vrupadaki son hadiselerin icabı 

olarak ekspres ve konvansiyonel 

trenleri şehrimize geç gelmektedir. 

Bunun sebebi Şimal demir yolu mu

vasalasının kesilmesi ve Avrupa ile 

Türkiye arasında kara yolculuğu

nun yalnız cenup kısmı demir yolu

ı;ıa münhasır kalmasıdır. Almanya

da tahsilde bulunan talebemizle 

muhtelif sebeplerle Avrupaya git

miş olan bir çok vatandaşlarımız 

kafile halinde memleketimize dön
mektedirler. 

Bu husustaki tafsilat üçüncü say
famızdadır. 

EN SON DAKiKA 
ı.londra, 31 (Hususi) - Alman ajansının bu akşam yaptığı ifpatı, 
Ingiltere hükumeti mahafilınin ifşaatı takip etti. Bu üşaata göre, In. 
giJ.tere, Almanya ile Lehjsta."'l arasında bir anlaşma zemini hazır
lamakla meşguldü ve bunun tam müsavat dairesinde yapılmasını te. 
m ine çalışıyordu. Almanların bu akşam neşir ve ilan ettıkleri sulh 
şartlan lngiltere hük6metine de, Polonya hükumetine de bildirilme
miş, yalnız dün gece In~iltcrenin Berlin Sefiri Sir Hendersona okun. 
muş, Sir Henderson bunların tebliğini istemiş, fakat Alman mahafili, 
b ekledikleri salahiyetli Polonya murahhasmın gelmemesi yüzünden 
artık bu şartları teklüe yer kalmadığını anlatmışlardı. 

Bundan anlaşılıyor ki, Alınanlar, hiçbir şey teklif etmeden geni~ sa
lahiyetli bir murahhuın Berline gelmesini istemişler ve ona bu 
şartları dikte etmeyi tasarlamı§lardır. Fakat bu .şartların hazırlandı.. 
ğından ve bu şartlan dikte etmek istediklerinden kimsenin haberi 
yoku. Alman ajansının neşriyatına karşı Londradaki Polony a maha
fili Alman şartlarının gayri kabili kabul olduğunu söylemiş!crdir. 

Tan, fevkalade günlerin devamı müddetince, mnklnesindeki hususl tertiba t sayesinde 
bu sütunda her kün en son dakika gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gün, 

bu kısım boş kalacaktır. 
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PENCEREMDEN 

Bugünü Doğuran 
Günler 

Ya~an : M. Turhan TAN 

-3-

Almanya, askerlikçe her devlet. 
ten üstün bulunmasma rağ -

men, silahlı sulh devresinde kendini 
tam bir emniyet altında göremiyor
du. Tarih, Almanlık aleyhine - fakat 
Alman ceberutunu kırmak ıçın • 
yapılmış bir hayli ittifak kaydet • 
tiilnden tepeden tırnağa kadar .;i • 
lahlanmış olan Almanya da için i~in 
endişelenmekten geri kalmıyordu. 

Bunun için Bismark, 1866 da yere 
serdiği Avusturyaya ustaca el uzat. 
tı. Çar Aleksandrın Kayser Birinci 
Vilhelme candan hayran bulunma • 
sından istifade ederek Rusyayı da 
şevke getirdi ve 1872 de üç impara. 
tor Barllnde birleşerek • silihh_!ul
hü bir emniyet amili olmaktan Ç'İka
ran • ilk uğursuz itillf imzalandı. 

Deniz Gedikli Hazırlama Okulu mezunları diplomalarını alırlarken 

1 - 9 - 939 

Terfi Eden 
Belediye 
Memurları 
Maaş vaziyetleri yeni barem ka

nununa göre tesbit edilen Belediye 
memurlanna ait liste dün mucipten 
çıkmıştır. Yeni liste ile 129 maaşlı 
memur, 43 de ücretli memur terfi et.. 
miş bulunmaktadır. Maaşları zam 
gören memurlar şunlardır: 

40 liraya terli edenler 
Şefika Gökkılıç, Lebip Aktan, Sa

dettin Tavmergen, Mirat Çengi, Sup. 
hi Uyguç. 

3S liraya terli edenler 

Deniz Gedikli Hazırlama ı-~ T 1 b Pa~tu:;~~:f~~k~~:ı!8~k!'!:~~ 
bidin Türkkan. " 

25 liraya terli tidenler 

U ] •• Hikmet Şentürk, Tahir Oğuz, Ata su u e 1 1 v •ıd• ay ına Sayar, Hürrem Örten, Burhan Ok. 

Dip Oma arı erı 1 tem, Şefik Bilge, Abdülkadir Arel, 

D v • • B ı Cevat Çapanoğlu, lhsan Kutku, Yu .. 

egışıyor I Deniz gedikli hazırlama orta oku.. okul talimatnamesi mucibince birin. aş anıyor suf.Erteni, Ziya Acun, Muhtar Şe. 
.... refli, Cevat Özgüven, Alaettin Al-: lundan me...,, .... olanların diploma tev ci ve ikinci oldukları için deniz lise- . . . ·lk 

akül · d k Hamit 1 ~"4.<• • Yeni ders senesı ıçın ı , orta ve gan, Ali Kemal Oktay • 
. Edebiyat f · tesı e anı zi meras'imi dün saat 14 te yapılmış sine gönderilecekler ve subay olacak-

Rusya, bu itiliftan kendi hesabı. 
na büyük kazançlar temin etmek is. 
tedi, 1877 • 1878 harbini açarak Tür
kiyeyi parçalamıya teşebbüs etti. Bu 
hamle, A vusturyanın "üç imparator 
itilafından" beklediği rnenf aati bal. 
tahyordu ve Balkanlan Rusyanın 

nüfuzu altına sokuyordu. Bism:ır~ 
bunu tabiatiyle beğenmedi, Rusyayı 
atarak Avusturya ile münasebeti 
kuvvetlendirdi ve 1879 da bir ittüak 
mukavelesi imzaladı. 

ah Ank d h liselere kayıt muamelesi bugün baş- 20 l:-Va terlı· -~eni-
Ongunsu dün sah a~a an şe - ve bu sene mezun olan 50 gence dip. tardır. Diğer mezllnlann isimleri de }./\'- --,,, 1rcı ... 

Ank d ladı. Kayıt muamelesi 15 ey ı..uc ka.. SaadetOnul, Fahri Ozbay, Nesip 
rimize gelmiştir. Dekan ara a lomalan verilmi..:tir. şunlar(br: 25 l'ld t~..J ~ dar devam edecek ve ey u e cu- Erer, Hul<lıi Sözen, Şükrü, Klzım 
edebiyat fakültesinin imtihan tarzla. Merasimde Deniz Lisesi müdürü Faruk Tunçer, Mehmet Çeltikçi, b 1 ak 

Bu mukavelenin temelleri Guste
inde • Kayser Birinci Vilhelmle im • 
parator Fransuva Jojef arasında • 
kararlaştırılmış ve Viyanada imza 

1A risat af ıyac tır. Küral, Meliha Gökmen, Ali Rıza işin, 
rında sertifika usulünün ikame ediL kurmay Albay Ruhi ile birçok öğret- Ali Otkan, L~tfullah .,'!ü~ A et- Lise ve orta.mekteplerde param Celil Atadoju, Adem Hulusi, Hayri 
mesı. etrafında Vekaletle temas et- d tin Aruzlar, Hicabi unverdi, CelAI 1 ı~ 1 ak · · ·· t d t 1 

menler de hazır bulunmuşlar ır. Altuğ, Mehmet Aydın, Sadettin ey 1 om ıçın muracaa e en a e. Dündar, Mukbil Kerim, Yaşar lri. 
miştir. .... Törene İstiklal marşı ile !>aştan.. Yüzgüç, Ali Kılıç, Necati Alp, Nihat belerin imtihanları bugün İstanbul can, Cahit Kentmen, Ahmet Aksoy, 

Edebiyat fakültesi talimatnamesi- mış ve bilahare mektep komutanı Arda, Necdet Dönmez, Fethi Solmaz, kız ve ~kek liselerinde yapılacak- Salahattin Kınay, Mehmet Şenaoy, 
ni yeni şekle göre tanzim etmek üze- Yarbay Osman Aksu . tara~ndan Hasan Yöş, Mehmet Sıdar, Mustafa tır. • Necmi Yar, Tosun Tosya, -Burhan 
re fakülte profesörler meclisi önü- gençlerin diplomaları venlmi~tır. Bu- Soyalp, Fikret Denizli, Nihat Erşen. Univenitpde ikmal imtihanları Uyak, Hikmet Rengezer, Muharrem, 

nu müteakip bütün mektep talebe. gu··l, Cavı't Ku··çük· akbaş, Mehmet u- Üniversite edebiyat fakültesinde I'!anyal özta~. Cevat On!er, Yahya 

olunmu§tu. • * 
Fransa, İngilterenin Mısır üzerin. 

de b21iren himaye emellerine karşı 
taviz ararken Tunusa vazıyet etmişti. 
İtalya, bu hareketten heyecana gel
di, Almanyanın kanadı altına sı,rın· 

dı Silahlı sulh devresinin müthiş bir 
harple kapanacağını sezen ve gören 
İtalya, o harp sırasında Fransanm 
ıırtınd•n bir takım kazaa~lar tenıin 
etmek için en büyük askeri devletin 
dostluğuna iltica ediyordu. Efer a
rada Tunus meselesi olmasaydı ayni 
hükUnıet Avusturya • )J.acaristanm 
artından kazançlar elde etmek ülkü. 
•il ile Fransanın yardımına avuç aça. 
eaktı. 

müzdeki hafta içinde toplanacaktır. . 
si, öğretmenleri Zeki Yumuğun ida- ludağ, Bülent Tarcan, Sedat Altı:ıta, ikmal imtihanlan 25 eyh1lde başlıya. Caner, Şükrü Batuhan, Yusuf Akın. 

Talimatnamenin değişmesi işinde t'-esinde bando ile beden hareketlePi Mustafa özenç, Zeki Dinçer, Cemal cak ve 16 birincitepine kadar devam 1'1,5 liraya terli edenler 
meclis iki esası gözönünde bulundu- yapmışlardır. Öztürker, Zeki Güler, Kemal Aksoy, edecektir. Tıp fakültesinde 25 eyl<ll.. Nafiz lzmirlioğlu, Saim Cahit Gü. 
racaktır. Biri şimdiye kadar edebi. Beden hareketlerinden sonra genç. şükrü Azaklı, Behz.t Şermet, Eşref de başlıyacak, 20 birincite§I'ine ka. lerman, Mithat Akman, Adnan To
yat fakültesinde devam edegelen sı. ler, musiki hocalarının idaresinde Yılmazer, Rıza Çağlayan, Şükrü dar devam edecektir. Hukuk, iktısat kay, İsmet Gönenoğlu, Şekip Alp, 
nıf imtihanını lağvederek yerine ser- "ağız müzikası,, ile güzel parçalar Hastürk, Ekrem İnan, Rıfkı Deniz- ve fen fakültelerinde ikmal imtihanı Ahmet Hamdi Yelman. 
tifika usiılümin ikamesi, diğeri tale. çalmışlardır. BllAhare büfeye davet han, Nazif Çeksu, Kemal Ozetmen, nln da aşağı yukan bu tarihlPrde İsmail Hakkı Aytok, Ethem Aslan. 

edilen davetlilere pasta ve limonata Bekır" Sami Demirel, Orhan Ergün, olacağı kuvvetle mühte!l\el<,iir. san, Ahmet Bulüst Esen, Ekrem...YP belere çifte lisans verilmesi. Bu li- O k ali' 
ikram edilmiş ve merasime nihayet Kenan Biniş, Mehmet Güner, Nail rtame tep mu ım ner, lly- KhMl Kttttttr -~u .r.:ren, 

sanslardan tedris lisansı muallim e>- m·_..-. inlU·ı· un· ~I.-~ Burhan A,kenım~ ceIAI---Xulaksı.z, Mµ-... verilmiştir. Altaır, Necati Güvenç, Hüsamettin - -. ft'fUUR . ~ _._. ~ 
lacaklara verilece\< olan ıısaqstır ki Okuldan birinci olarak Bülent Kiper, Burhanettin Akalın, Hakkı Si- Ortameldep :muallim rrıuaviullgi keirt:m Llçin. 
talebenin bunun için hangi yardım- Tarcan ve ikinci olarak Cavit Küçük.. livri, Şükrü Canman, Rıfat Altın.. için müracaat edenlerin imtihanları 16 liraya terli edenler 
cı derslerden sertifika alacağı tali. albaş mezun o1muşlardır. Bu iki genç tak, Arif Tin, Bahri Kelpetin. · bu&Wı__....~uzda başlıyacaktır Mehmet Ali Güralp, Tahsin, Eşref, 

Bismark, İtalyayı Avusturyaya 
da bağlamak, yinl İtalyanın Avm; • 
turya topraklanndan gözünü kes • 
mek için: "Bedin yolunun viyana • 
dan ıeçtlğini" söyledi ve İtalya kra
lını • bi:- ittifak teklif etmek üzere
Viyanaya seyahat yapmak zorunda 
bıraktı. Bu vaziyetten (1882) de meş. 
hur "mtiseUes ittifak" doğdu ve A\'. 
rupa sulbü bu ittifakı yapan Almnn. 
ya, Avusturya - Macaristan, İtalya 
ordularımn tehdidi altına dtiştii. 

matnarnede tasrih edilecektir. Tahriri olarak yapılacak o. Melekzat Uluyazman, Süleyman Ba. 

L. 1 1 1 M b 1 lan bu imtihanlarda kazanan- şar, Muammer Karabiber, M. Ezer. 
Tedris lisansı alamıyanlar mua S h•ıı d aat stanbU e US arına a 1 er e nş a lar birkaç gün sonra ayni yerlerde 14 liraya terli edenin 

!imlik yapamıyacaklar. ancak yük- •• uaht · til ana gire • f t y •ı k yapılacak olan tr.... un 1 
- Burhan Tanig, Şefik Pulatay, Hu-

sek tahsil yapmış olacaklardır. Bu- Müsaade Edilecek Ziya e erı ece c~klerdir. lılsi Binici, Faruk Sümerler, Nec-
nun için talimatnamenin gösterdiği ·· · Muhtelif semtlerı· dola•arak halk- OrtamelrteplerJe tetlmat saati mettin Jrmak,Raif Ersöz, İbrahim Yapı ve yollar kanunll!la gore şı. y 

derslerden birini talebeseçecfiktir. mendifer güzergahile sahillerde ya- la temas eden ve onların dileklerini Ortamekteplerin ders talimatna.. Ethem Kürat, Ali Erman, Necdet 
Yeni kabul edilecek bu usulün ma- pılacak inşaatın sahil ve hattm 10 tesbit eden İstanbul mebusları bugfüı mesi hazırlanmıştır. Bu talimatna. Gürtan, Süreyya Uysal, Salahattin 
kabline şamil olup olmaması vesair metre gerisinde yapılması icap et- öğleden sonra Cümhuriyet Halle Pal"- meye göre ortamekteplerde ders ıa- ÖZbaykal, Muzaffer Uygur, Muhtar 

1 mektedı·r. Halbuki şehir mütehassısı tisi merkezinde toplanarak halkın bah 8 de batlıyacak ve 1 e kadar de. Sonant, Raha Ancan, Faik Sert, 'J.fak. 
diğer hususat fakülte mec isi tara. A tal bel l'(-

p rost tarafından, Bogv aziçinin bazı dileklerini yeni ba§tan tetkik ed~- \ram edecektir. ynca e er mu.. kı Alemdaroğlu, Yaşar Doğoncıl, 
fından karar altına alınacaktır. t" 1tınd ikid 

Cekler ve bunlardan Belediy~e ait allimlerinin nezare ı a1 a en Ahmet Gençer, Hilmi, Ziya Ebeoilu, 
noktalarında yapılan tetkikatta 10 

Müselles ittifakta Almanya, öbür 
iki müttefikten daha hikim bir mev. 
kldeydi. Umumi siyaseti o tayin c. 
derdi n müttefiklerini ancak kendi 
hususi menfaatlerinde bir dereceye 
kadar serbest bırakırdı. Avusturya 
Balkanlarda, İtalya Akdenlzde entri
kalar çevirmekte muhtar tutulmuş • 
lardı. 

ArJrupculan dönen müderriıler olanlarını Belediye riyasetine vere. dörde kadar serbest mesai yapacak- Z. Ergin, İbrahim Candaş, Sait Agun 
metrelik bir saha terkedildikten son. 

ceklerdir. lardıt Vcretleri 60 lirava vükıelen Mezuniyetini A vrupada geçirmek. 
te olan üniversite Rektörü Cemil 
Bilsel dün sabah şehrimize gelmiş

tir. Rektör hususi mahiyette olmak 
üzere İsviçre ve Fransa üniversite. 
lerinde bazı tetklkatta bulunmuştur. 
Bunlardan başka iktısat fakültesi 
dekanı Ömer Celal, Profesör Kroze 
ve Mazhar Osman da ayni trenle A.v. 
rupadan şehrimize dönmü§lerdir. 

ra in•aata imkan kalmıyacağı görül.. lecli E 1ı· -ıı• l · L " ,,_ 
~ Bu tonlantıdan sonra Be ye ta-- ı ı muuı ım erın mu..:en tahailJarlar 

Bununla beraber bu ittifakta biri 
Cermen kümesi olmak üzere sabit 
ve kuvvetli bir unsur, diğeri İtalya 
olarak zayıf ve kararsız bir unsui 
vardı.Kendinin ittifak manzumesin. 
deki kıymetsiz mevkiini anlamakta 
ıecikmeyen İtalya, 1901 yılından 
sonra kazancını başka cephelerde a. 
ramıya başladı ve ilk fırsatta ittlf ak 
manzumesini parçalamıya hazırlan • 
dı. 

Fakat, İtalyanın vefasızlığJna 
rağmen Fransanın hali yamandı; Al -
manyanın gittikçe ağırlaşan tazyllu 
altında bu memleket muztarip gün
ler geçiriyordu. Bu ıstırap onu yavaş 
yavaş Rusyanın kucağına attı. Al -
man kudratine hayranlık taşıyan 

Çar ölmüş, yerine üçüncü Aleksandr 
ıelmişti. O, Avusturyayı kuvvetlen
diren Almanyadan nefret ediyordu. 
Bu sebeple Fransa • Rusya çabuk 
anlaştı ve 1891 de aralarında bir it
tifak muahedesi imzalandı. 

İngiltere, bu işler olup biterken 
'"'Splendide isolement" diye anılan 
"tek başına kalmak" siyasetini ta • 
kip ediyordu. 

Lakin Almanyanın karada olduğu 
gibi denizde de müthiş bir kuvvet 
halini almağa başlaması ve 1898 de 

(Devamı 6 ıncıda) 

müştür. Mütehassıs bu zaruret karşı· rafından mebuslarımız şerefine saat bedelleri 
Hayri Atay, Hüseyin Temelgök, 

sıru:la kanunun tesbit ettiği bu 10 20 de Perapalasta bir yemek ziyafeti 
1 

metrelik saha kaydına riayet edil- verilecektir. 

memesi lazım geldiğini ileri sürmüŞ
tür. Mütehassısın bu fikri Belediye. 
ce de kabul edildiği için 10 metrelik 
bir genşliğe malik olmıyan sahil kı
sımlannda inşaata müsaade edile. 
cektir. 

Hava Gümrüğünde Tetkikat 
Gümrük başmüdürü Methi ile ~eh

rimizde bulunan umum müdür Mah
mut Nedim dün Yeşillı:öy tayyare 
istasyonuna giderek hava aümrüiün.. 
de meşgul olmuşlardır. 

S U A L 
S - Orduda bando hizmetln • 

de çalıpnak iıtlyonım. Mustkt aı... 

nıfına nasıl intisap edilir? 
C - Riyaseticümhur ve ordu 

bandolarında çalışan müzisyenler 
Maarif Vekaletine bağlı Konser • 
vatuvarda yetiştirilirler. Buraya 
kabul şartları: 

1 - Türk olmak 
2 - Ortamektep mezunu olmak 

3 - İlk sınıfa gireceklerin yaş 
haddi 15.19 bulunmak 

Taliplerden istenecek vesaik: 
1 - Tahsil derecesi, yahut tas. 

dikli sureti 
3 _ Bir seneyi geçmemlı aşı 

kağıdı (Geçmi§ ise yeniden alına -
cak aşı kağıdı). 

4 _ Ailesinin ve kendisinin 
hfüınühal eshabından olduklarına 
dair vesaik. 

5 _ Tam teşekküllü askeri has-

SORUNUZ, CIVAP VEREL.IM 

tanelerden alacakları tamüssıhha 
raporu Müzikal bir kulağa sahip 
olması ve nefesli çalgı nevilerin • 
deh birini çalacağına nazaran diş. 
lerl muntazam ve sağlam bulun -
ması). 

6 - 6 x 4,5 ebadında (6) fotog. 
raf 

7 - Noterlikten musaddak ta. 
ahhüt senedi ve kefaletname. · 

(6 ve 7 sıradaki vesa!k talebe. 
nin kabulü tahakkuk ettikten ıon. 
ra alınacaktır. 

Bu talebelerin seçilme imtihan. 
ları konservatuvara alınacak diğer 
maarif sivil talebeleriyle birlikte 
1 eylftl 939 dan 8 eyl111 939 a ka. 
dar Ankarada Devlet Konserva • 
tuvannda 15 eylül 939 dan 23 ey. 
lul 939 a kadar İstanbulda Gala • 
tasaray lisesinde yapılacaktır. 

Askeri muzika memuru olmak 

üzere Devlet Konservatuvarında 

tahsil edecek talebelerin işbu ve
sikalarını 1 eylıil 1939 tarihine ka. 
dar Konservatuvar Direktörlüğü • 

ne vermeleri ve taliplerin iki im. 
tihan yerinden hangisinde imtihan 
olacaklarını açıkça yazmaları la • 
zımdır. 

Verilecek taahhüt nümunesi: 

Milll Müdafaa Vekllett Riya -
seticümhur ve ordu bandolan mu· 
zika öğretmeni olmak üzere girdi. 
ğim Devlet Konservatuvar ve mu. 
ztk öğretmen tahsili esnasında o
kulu terkettiğim takdirde devletin 
bana sarfettiği parayı faiziyle ödi. 
yeceğime, bana b~slim edilmiı ol
sun olmasın ziya VP. hasanna ae • 
bebiyet verdiğim okul eşyasının o. 
kul idaresi tarafından talep edile. 
cek bedelini de itiraz etmenizin 

Son iki üç sene içinde tekaüt edi· Hasan Çağlar, Tliettin Emul, Esat 
len ilk mektep muallimlerinin mes. Gür, Hikmet, Mustafa Sayıner, Bed
ken bedelll'ri verilememişti. Bu mu. ri Güreller, Rıfat Dijzgider, Nedim 
allimlerden bir kısmı vilayete müra- Genç, Hamdi Sezer, Hüseyin Aydın, 
caat ederek bu müktesep haklannın Ahmet Yıldırım, Sabri Bıyıklı, Ali 
tediyesini rica etmişlerdir. Fakat bu Ekemen, Halit Gökmen, Musa Oz
paranın 1939 senesi içinde de verile.. türk, Recep Radop, Şevket Demir. 
miyeceği anlaşılmıştır. can, Hüseyin Dinç, Tevfik Erdem. 

CEVAP 
ve şartsız ödeyeceğim \"e mektebi 
ikmal ettikten sonra askeri ka • 
nunlara riayetle vazifemi ifa ede
ceğime daif bu teahhüt sent:di dev. 
let konservatuvar ve muzik öğret
men okulu direktörlüğüne veril • 
di. 

Kefaletname: 
Ordu bandoları ve Riyaseticüm. 

hur bandosuna yetiştirilmek üze. 
re Devlet Konservatuvarı ve Mu. 
zik öğretmen okuluna kayıt ve ka. 
bul edilmiş olan . . • • oğl4' . • •• 
bu teahhütname ile vermeyi de -
ruhte ettiği tazminat ile ziya ve 
hasarına sebebiyet verdiği okul eş
yasının yirmi liradan fazla olan 
bedelini okul idaresi tarafından ta. 
lep vukubulur bulmaz itiraz et • 
meksizin derhal öciemeği müşte • 
rek borçlu ve müteselsil kefil sı • 
fatıyle teahhüt ederim. 

Yakup Akın, Sabri Dilman, Cemal 
Sözeı'l. 

TAKViM ve HAYA 

1 EyUH 1939 
CUMA 

9 uncu ay 
Arabi: 1358 
Recep: 17 

Giln: 30 

Güneş: 5.06 - Öğle: 
İkindi: 15.55 - Akşam: 
Yatsı: 20.19 - İmsAk: 

Hızır: 118 
flumt: 13!1!1 
Ağustos: 19 

12.14 
18.44 
3.40 

.__ Hava Vaziyeti -
Ye,llköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan mal1lmata göre, hava yurtta Egenin 
ve Doğu Anadolunun Cenup kısmı ile 
Cenup Doiuıunda açık, Ege bölgesinin Şi 
mal kısmında çok bulutlu, diler bölge 
lerde yer yer bulutlu ve mevzii yağışl 
geçmiş, rüzgirlar Akdenizin Şark kıyıla 
n ile Dolunun Cenup kısımlanrida hafif 
dijer bölgelerde Simall istikametten 
Dojuda hafif, diğer yerlerde orta kuv 
vette esmiştir. 

Diln İstanbulda hava çok bulutlu geç 
miş, rüzgAr Şimali Şarktden saniyede 
3 - 8 metre hızla esmiıttlr. Saat 14 te ha 
va tazyiki 1015,5 milibar idi. Sühunet en 
yüksek 24,8 ve en dQşilk 18,6 santigrat o 
larak kaydedllmlftlr. 
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(BUGÜN 1 
Son Karara 
Doğru 

Yazan: Ômer Rıza DOCRUL 
• 
1 ngilterc ile Almanya arasında 

açılan son muhabereler henüz 
nihayet bulmamıştır. Fakat bu mu -
haberelerin müsbet bir neticeye \"ar. 
hl.ası ihtimali de zaafa uğramakta -
dır. S t!bebi, bu muhaberelere vakıf 
olan Lehistanın, dnha kati kararlar 
Vermek ihtiyacını hi setmesi ve kırk 
Yaşına kadnr eli silah tutan bütün 
ınıfları silah altına çağırmasıdır. 

.ı'\lmanynnın Slovakyayı işgal etme
si, Lehbtan hududuna kuvvetlerini 
mütemadiyen yığması ve tehdit edi· 
ci vaziyetini ileri götürmesi, Lehis -
lanı daha ~iddetli tedbirler almağa 

sevketmiştir. Lehistan, bu askeri 
tedbirleri aldığı sırada İngiltere ile 
Almanya arasında geçen muhabere
lerin mealine dkıf olduğu için, bu 
tnuhaberelerden kendi hesabına hiç 
bir hayır ummadığıoa hükmetmek 
mümkiindür. 

Fakat askeri tedbirlerini te~dit 
edenler yalnız Lehliler değildir İn • 
gilizler de, Fransızlar da ayni şekil
de hareket etmiş bulunuyorlar. İn
giltere, bütün hava, deniz ve karn 
kuvvetlerini seferber hale koymağa 
karar vermiş, büyiik şehirlerin tah· 
liyesine başlamış, elhasıl her ihtima. 
le karşı en son tedbirleri almışlardır. 
Fransa da ayni şekilde hareket et • 
tni~, o da biitiin kuvvetlerini her ih
timale karşı azami derecede hazırla. 
nııştır. 

Almanya da, İtalya da bu husus. 
ta geri kalmamış bulunuyorlar. Al • 
rnan~·a; memleketinin biitün müda • 
faası ile alakadar her e m r i 
Verecek v,e her kanunu çıkaracak bir 
rnüdaEaa nıeclisi kurmuş, \'e bu mcc· 
lise en yüksek salahiyeti \'ermiştir. 

İtalya, l\letrepol italyadaki ku\"

vetlerini ikiye ayırmış ve bunlat'dan 

birinin kumandasına İtalya velinh -

dirıl diğerine marc al Garaz,.·a~i t • .ı • 
ayın ~Lı .. ~.t.. 

Elha ıl, harbe tokoddum ta .... 

rnütarekc devresi, harbe doğru dört. 

nala gidiş vasfı llc temayüz etmek • 
tedir. 

Sulh teşebbiisüne ve sulh muha
berelerine gelince, bütiin bunlar, zi. 
firi karanlık içinde beliren bir l!jık 
çizgisinden farksızdır. Bu ışık çizgi • 
sinden bir sabah doğacağıoı uman • 
lar bulunduysa da, geçen her gün bu 
llrnidi baltn 1amaktadır. Fakat bu ı ·ık 
Çizgisi heniiz sönmemiştir. Belki de 
gerginliğin tizami dereceye vardığı 
anda bu ıc;ık cizgisi, Avrupaya sulh~ 
doğru rehberlik edecek derecede 
kuvvetlenir. 

Her tarafın dö\·iişmeğe azmetmi 
gibi göriinmesi ve bu azmini tebat'Ü7. 
ettirecek tarzda her tedbiri mukabil 
tedbir ile karşılaması şüphe yok ki, 
hayırlı bir aliunet değildir. Çünkü 
askeri hazırlık ve askeri tedbir 
~·arışı nihayet bir çarpı mayı ko
laylaştırır. Fakat çarpışmanın sebe
biyet \'ereceği fclüket de, en fazla 
hu sırada dü iinülür ve yine bu sı. 
l'ada çarpışmanın neticesi her vakit· 
ten fazla hesap edilir. Bu düşünce ve 
hu hesap ise sulh lehinde hesap cdi. 
lecek amiller arasındadır. 

Son kararın hala Yerilmemiş ol • 

rnası da bu yüzdendir. 

Son kararı tticil edecek hadiseler 
\'Ukubuhıyor \'e vehamet müzminle. 
şiyor. Fakat, sulh lehindeki incecik 
1 ık ~izgisi hain sönmemi tir. Belki 
de kolay kolay siinmiyecektir. 

Rus - Alman Paktı 

Tasdik Edildi 
Moskovn, 31 (Hususi) - Sovyet 

Birliği parla mentosu bu akşamki 
~oplantısında geçen çarşamba günü 
1nızalnnan ve derhaltatbik mevkiine 
konulan ademi tecavüz paktını itti. 
fak ile t. sdik etmiştir. 

Yuksck Sovyeti teşkil eden iki 
meclis, nskerlik kanununu pr~rısip 
İ tibarile kabul etmiş ve hu kanunun 
kati m etnini yazmak üzere 3o azadan 
tnürckkcp bir komisyon seçmiştir. 

Kahire, 31 (A.A.) - Gen eral Vey. 
<ınd , bugün öğleden sonra buraya 

ielıniştir. 

TAN 

Malımızı ihraç için Vasıta Yok 
Avrupa - Türkiye Arasında Kara Yolculuğu 

Cenup Yoluna Münhasır Kaldı 
Dün sabahki Semplon ekspresi bir 

buçuk saat konvansiyon~l de dör t 
saat teahhurla gelmişlerd ir. 

Bu gecikmelerin sebebi şudur: Po. 
lonya - Almanya hududunun kapan
ması üzerine şimal demiryol muva
salası kesilmiş ve yolcular Semplon 
ekspresine geçebilmek için Viyana. 
ya gelmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. Seyahatin cenup yoluna inhisar 
etmesi bu vaziyeti doğurmuştur. 

Dün sabah da Almanyada tahsilde 
bulunan talebemizden otuz•ı şehrimi
ze gelmişlerdir. 200 kadar talebemiz 
de bir harp ihtimalini gözününde bu
lundurarak Bulgaristandan geçmek 
istemediklerinden Belgrat, Seianik 
hattı üzerinden geçmeği tercih et. 
mişlerdir. Bu vaziyet hem 48 saat 
gecikmeği, hem de seyahat masraf. 
larının nrlmasını mucip olmaktadır. 

Dün sabahki Semplonla talebele
rimizden başka Oslodaki parlamen
tolar konferansına iştirak eden me. 
buslarımızdan Fazıl Ahmet Aykaç i. 
le Avrupada seyahatte bulunan Üni
versite Rektörü Cemil Bilsel, İktısat 
fakültesi dekanı profesör Ömer Ce
lru Sarç, hukuk profcsörlerinrlen 
Charles Grozat ve profesör Mazhar 
Osman da şehrimize dönmüşlerdir. 

Bunlardan Fazıl Ahmetten gayrisi, 
son vaziyet üzerine seyahatlerini ya. 
rıda bırakarak memlekete dönmiyc 
mecbur olmuşlardır. 

ıtalya, Almanya, Fransa ve Polon. 
ya hudutlarının kapanması tren yol
cularının son istasyon olarak Peş
tede kalmalarına sebep olmaktadır. 
Semplon ve Konvansiyonel katarla
rı Vivana üzerinden Kale ( şimali 
Fian "'.. <1.1., muvasala temin edebil. 
mişlerdir. P osta naKııy-..\.o da bu ha t 
üzerinden temin olunmaktadır. 
Selaniğe gelen talebelerimiz 
Selfınik, 31 (A.A.) - Dün akşam 

Altnanyanın muhtelif şeh irlerinden 

Selaniğe 70 kadar talebe gelmiştir. 
Bu sabah İslanbula müteveccihen 
hareket etmişlerdir. 
Bu akşam 120 talebe daha beklenmek 
tedir. Onların da hepsinin Almanya. 
dan gelecekleri öğrenilmi;:tir. • 

Gemilerimizde tertibat 
Akdenize sefere çıkacak olan bü. 

Hükumetimizin Bir Kararı 
Bazı Maddelerin İhracı Yasak Oldu 

Ankara, 31 (A.A.) - İthalat u
mumi tarifesinin 695 numarasında 
yazılı olan mayi madeni mahrukat 

\'e madeni yağlarla benzol ve tet
raetil dö plomun gerek gümrük-

lenmiş, gerekse gümrüklcnmemİ'j 

olsun Türkiyeden ihraç transit ve 

harice aktarması Heyeti Vekile 

karariyle rnenedilmi tir. 

tün tir.aret gemilerimizin hava hü- durmuştur. Son on gün lçinde Av. 
cumlarına karşı korunma tertibatı rupa limanları için tek bilet satılmış 
almaları ve yolcuları için maske te- değildir. 

min etmeleri için verilen kararın bu Mem.leketimizdeki yabancılar 
güpden itibaren tatbikine başlana-ı Her akşam Semplon ekspresi ile 
caktır. şehrimizden memleketlerine dönen 

Hava ve deniz nakliyatı ecnebilerin adedi artmaktadır. Al-
Diğer taraftan hava seferleri mu. man boşkonsolosluğu, Anadolunun 

tat intizamını kaybetmiş idi. Fakat muhtelif yerlerinde bulunan Alman
dün Almanyadan bir tayyare gelmi~- ]arı derhal İstanbula gelmiye davet 
tir. Fakat deniz nakliyatı tamamile etmiştir. 
inkıtaa uğramış bulunmaktadır. Fransız jeneral konsolosluğu da, 
Diğer devletler de vaziyetin vaha. Fransada silah altına çağırılan sefer. 

meti karşısında mütemadiyen tedbir. berliğe tabi efrattan tstanbulda bu. 
ler almakta oldukları ve gemilerini lunanları davet etmiştir. Bunlar der
seferden alıkoydukları cihetle başka hal Suriyeden sevkedilerek Fransız 
yabancı vapurlar da gelmemektedir. şark ordusunda vazife ulacaklardır. 
Bu itibarla limanımızdaki hareketsiz İngiliz konsolosluğu da şehrimizrle 
lik devam etmektedir. Halen limanı. bulunan sevke tabi İngilizleri davet 
mızda bir Alman, bir İsveç ve bir etmiştir. 
de Sovyet vapurundan başka gemi Amerikan tebaası gruplar halinde 
yoktur. Sovyct vapuru dün ak~ama memleketimizden ayrılmaktadırlar. 
doğru ve boş olduğu halde Akdeniz_ Piyasa vaziyeti 
den gelmiştir. Alman şilebi de Ka- Piyasalarımızda durgunluk de\•am 
radenizden gelmiştir. etmektedir~ İhracat mallarımız için 

Diğer taraftan Tckirdağında vazi. yen i talepler gelmiş ise de n ak liye 
yete intizar eden iki İngiliz vapurile vasıtası olmadığından taleplere ce. 
Ahırkapıda bekliyen diğer bir İngi_ vap verilememektedir. Almanya, 1. 
liz vnpuru dün aldıkları emir üzeri- talya, İsveç, Norveç, Danimarka, Mal 
ne yollarına devam ederek Akdenize ta, İngiltere için bnzı mallar istenil
gitmişlerdir. miştir. Sovyet Rusya ticaret miimes. 

Yolcu vapuru olarak Rumen posta silliği de a7.ami iki ay içinde teslim 
vapurlarından bafka hiçbir vapur iş. şartile yapak satın almuk için tek
lememektedir. lifler yapmıştır. Dün limanımıza ge-

Her zaman limanımıza muntazam len Sovyet vapuru eskiden alınmış 
seferler yapan Fransız ve İtalyan yoL yapakları yüklemiye ba~lamıştır. Al. 
cu vapurları son harta içinde hiç gel- man bandıralı vapurlardan Varnaya 
memişlerdir. Geçen salı akşamı gel. gitmiş olan iki gemideki Türkiycye 
mesi icap eden İtalyan bandralı Ro. çıkarılacak malların '):'ürk vapurları
di vapurile dört gün evvel limanımı- na aktarma edilerek limanımıza geti
za gelecek olan Fransız bandralı Te- rilmesi için henüz hiçbir teşebbüs ya 
ofil Gotye vapurları limanımıza gel. pılıiıamıştır. 

memişlerdir. Diğer taraftan gerginliğin neticesi 
Bu vaziyet, deniz yolculuğunu dur- bankalar hergünkii mutat ıskonto 

muamelelerini kesmiş vaziyettedir. 
ler. Bir çok tüccarların ellerınde bu
lunan bonoları kırdıramadıkları için 
büyük zorluklarla karşıl::ı şmı şlar ve 
alivre satışlar mi.iterfıadiyen durmuŞ
tur. Elindeki malı sevkedemiyen tüc. 
carın, bu yüzden katlanmak mecbu
rıyetinde kaldığı masrafların artma
sı maliyet fiyatını, satış fiyatının üs
tü ne çıkaracak raddeye vasıl olmuş. 
tur. 
Tekirdağında teslim şartilc bazı 

spekülatörler, çuvallıolarak bir kilo
su 4.35 kuruştan 60 bin kilo kuş ye. 
mi almışlarsa da ihraç edecek vasıta 
bulamamışlardır. Zahire borsasında 
yalnız Toprak ofis tarafından bir mik 
tar buğday satılmıştır. 

İhracatın iki üç ay kadar bile te
vakkuf etmesi piyasalarımız için en
dişe verecek bir vaziyet tevlit etmi. 
ycceği yapılan tetkiklerden anlaşıl
mıştır. Yalnız işlerin durmasından 

dolayı bazı malların fiyatlarında diiş 
künlük olabileceği tahmin edilmek
tedir. Anadoludaki ihracatlık malla. 
rın mühim bir kısmı yerinde depo e. 
dilmektedir. 

Bundan başka tahviller de sarsın
tı geçirmektedir. Geçen sene 19 lira 
75 kuruş olan ve bir hafta evvel 19 
lira 35 kuruşa inen Ergani tahvilleri 
19 liraya kadar düşmüştür. Tahvil, 
sahiplerindeki endişeler zail olmamış 
tır. Cari gümrük muamelatı son buh 
randan evvelki siparişlere ta alluk et. 
tiği h alde bunda da nisbi b ir azlık 
göze çarpmakta ve bu da artmak is.. 
tidadı göstermektedir. 

lzmirdeki Almanlar 
buraya geliyorlar 

Izmir, 31 ('f AN) - Piyasada dur. 
gunluk devam ediyor. Tüccar hiçbir 
yere mal göndermiyor. l 

Burada bulunan İngiliz vapurları, 
yeni bir işara kadar izmirde kalmak 
emrini almışlardır. Bu itibarla bu 
vapurlara yüklenerek Livcrpoia gön
derilecek mallarımızın da ihracı ge
ri kalmıştır. 

Alman sefarethanesinin verdiği e. 
mir üzerine şehrimizde bulunan Al
man tebaası kadın ve çocuklar bugün 
ista nbula hareket ettiler. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
Londra, Hitlerle cereyan eden muhaberatı Var
fOVaya büdirmiştir. Bu müzakerede Danzig ve 
Koridor meaelelerinin halli için Polonya ile Al
manyanın karşı karşıya müzakereye girmeleri 
ihtimalini göstermektedir. Bunun üzerine Polon
ya hükumeti umumi aef erberlik ilanına lüzum 
görmüş, fakat bunun Almanya tarafından bir 
tahrik telakki edilmesinden çekinerek bazı aınıf. 
ları daha silah altına çağırdığını ilan etmiştir. 

zırı Fon Ribbentrop'un yakında Londraya git
mesi muhtemeldir. 

* Fransa. İngiltere, Almanya \ 'e Polonya J1emcn tama. 
men seferber bir halde bulunduktan halde İtalya şim. 
di:>'<' kadar ancak ordusunun dörtte birini seferber et
miştir. Romadan bildirildiğine göre .Mussolini, Bitlerle 
Chamhcrlain arasındaki muhabereyi Berlinle mütema. 
<li l<'lcfon muhaveresi ile takip etmektedir. Bu teşeb

bib fıl;:im kaldığı takdirde ~lussolininin yeni bir anlaş. 
mn teklifi ile ortaya çıkacağı bildirilmektedir. l\lusso. 
lini ar.la~ma planını tesbit etmi · bulunmaktadır. l\lus. 
f>olini Ciano ile daimi miizakere halindedir. Ve sulh 
tel~lifini Ciano bizzat Berlinc götürecektir. 

• 

• 

* Afınan;rnda, son anlaşma icabı olarak, Londra ile cerc-
yıııı eıit"n muhabereyi ~loskovaya bildirmi~ ve hunun 
iizerine Sovyet hiikumcti derhal Polonya hududunda 
askeri tertibat almak lüzumunu hissetmi!-itir. 

:Jıl. 

Geçen gün Hitlerin mesajını Lonaraya gotüren 
Hendersonun tayyaresinden iki ·de Alman çık. 
mı' ve bunların hüviyeti ifşa edilmemi~ti. Dün de 
Londraya bir Alman tayyaresi inmiş, içindeki 
yolcularını bırakarak akşam üatü dönmüştür. Bu 
y-:>lcuların da hüviyeti gizli tutulmaktadır. Bu 
adamların Alman hariciyesine mensup oldukları 
zannedilmektedir. 

* D~rlind<> dolaşan bir rİ\'ayete göre harp ba~lar başla. 
ınnz Ahnan lıiik1imeti, israfın (inüne geçmek için, ev. 
lcrdc yl'mek pişirilmesini menedecek, ve halka umumi 
:rerlcrdc yemek \'erilecektir. Erzak ve ekmek vesika. 
larmın tevzii de halk arasında büyük bir hosnutsuzluk 
te\'lit ctmi~tir. 

* A!1Janya ile lngiltere arasında muhaberatın •Ü· 

ratle bir neticeye raptı için Alman Hariciye Na-

* HitJerlc Chamherlain arasında cereyan eden müzake-
renin i~~· iiıii ~udur: 

Jliller, İııgiltereye şarkta serhest bırakılmak şartiyle 
gnrp dc\·lt· tl.,rirıe garanti vermeyi teklif etmiş, ve bu 
h•l..lifin<le snnıımi olduğunu göstermek için de Dani. 
llldrka, Ilcılanda. Belçika \"e İs\'içreye teca\'ÜZ etmiye· 
<'< !{; hakkında teminat vermi~tir. Teklifte Danzig \'e 
p,>İon;rnıh:n maada diğer me eleler hakkında da şart. 

lar ileri ı.ii:-iilnıektedir. İngiltere \'erdiği ce\'apta ev
\'l'I~ Daıızi2 meselesini Polonya ile hnşha~a \'e sulh )'O

lu ile hall<>tmesi liızım geldiğini. Alınanyanın ileri siir. 
diiğii hiitiin mesdeleri n1iinaka aya hazır bulundu~u. 
nıı. fakrıt her şeyden e\'\"el Alman~·anın \'ereceği söze 
\'e ht'!ynclmilel taahhütlere riu~·et edeceği hakkında 

bir knn'.lat veunesi icabettiğini bildirmi~tir. İngiltere 
bir diin,.•a konferansına şiddetle taraftar olduğunu ih
sa-. ebni~tlr. 
Frıkıtt llitler Polcınya ile miizakereye, \'e)·ahut arala. 
rına bir muta,•assıt girmesine razı olmamı~tır. 

Londra mahafili bu mÜ7.akerelerin hiç bir netice ver
miyeceğine kanidir \' e çok bedbindir. Askeri hazırlık. 
)arına ehemmiyetle de\'am etmesinin sebebi budur. 
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.fElEK 
Galiba 
Yüzük Arıyor? 

Yazan: 8. FELEK 

I• ş İngilterenin Berlin sefiri Sör 
Newil Henderson'un Bertin i. 

le Londra arasında tayyare ile gidip 
gelmesine dayandı. Kuv\'etle riva • 
yet edildiğine göre Alman~·a İngU • 
tere ile anlaşmak istiyormuş. Ne 
güzel fikir! Biraz geç kalmış amma 
zararı yok! Bifteğin bayatı yumuşak 
olduğu gibi siyasi fikirlerin bayatı 

da mülayim olur. 
İş herhalde bir kaç gün daha 

böyle Her Hitlerin İngiltereye, İnsil
terenin Her Hitlere cevap hazırhl • 
maları ile geçecek. 

Alman gazetderinin hepsi İngil. 
tere ile bir anlaşma fikrini hararetle 
müdafaa etmektedirler. 

Ismarlama makaleler her ne ka
dar ısmarlama elbise gibi güzel ol • 
masa da ısmarlayanın ze\'kini gös -
terme.si yiizünden hayli kıymetlidir. 

İngilterede de Almanya İlt! an. 
la ma fikri var. O halde ne duru~·or. 

lar? Anlaşsıolar da diinyayı endişe. 
ye düşüren şu muharebe korkusu or
tadan kalksa. 

Hani adanıııı birisi bakkala git • 
miş: 

- Un Yar mı? Diye sormuş: 
- Var. Ce\•abını almış; 
-Yağ? 

- O da vnr. 
- Şeker? 

- O da var. 
- Öyle ise ne duruyorsun. he ; 

rif? Helva yapıp yesene! Diye çı • 
kışmış! 

l\fademki; İngiltere ile anlaşma 
arzusu var. İngilizler de bunu isti • • 
yorlar. O halde ne duruyorsun be a. 
dam? Anlaşsana! 

Hani tramvayda, \'apurda, ,.e;\·a, 
kaJl\'ede rac;tgcl,.eın kendi.sine bö:yle. 
ce söyleyeceğim. Ama içerlermiş 
Zaten ıniibareğin içerlernediği·za • 
man yok ki! Ama kazın ayağı öyle 
değil! Nn~ıl bakkalın helva yapması. 
na mani olan bir sebep \'arsa Alman 
- İngiliz anlaşmasına da mani olan 
bir nokta \'ar. 

İngifüler; 
- Hele Polonya ile nasıl anlaşa. 

cağını \'e hu anlaşmada ne metod 
kullanacağını hana bir göster de, on. 
dan sonra g<iriişclim! Diyor. 

Bütiin i~ burada. Eğer şimıliyo 

kadar tatbik ettiği hacamat aletlerile 
korkutmak usuliinii terketmezse sa • 
nırım ki; karşı taraf göriişmedense 
döviişmeyi tercih edecektir. Nitekim 
Polonya Slo\'akyanın Alman ordusu 
tarafından i galine bir karşılık ola. 
rak yeniden bir kaç sııııfı siliih altı. 
na almıştır. 

Pnristen ~ocukları \ 'e işi olmı • 
yanları çıkarıyorlar. 

İngilizler de müdafaa tcrtibabnı 
tam olarak almı bulunuyorlar. 

Bütiin hu \'aziyet ortasında Al • 
manya müzakereye giri ;mek istiyor. 
Karanlık bir ahırda \'aktiyle Nas -
l'ettin Hoca yüziiğiinii dü~ürmüş. 

Şöyle ara. tırmı . Tabii karanlıkta 

bıılamamı . Çıkıp sokak kapısının ö
niinde nraştırmıyn ha lnınış. 

Kom uları sormuşlar: 

- Hora ne arıyorsun? 
- Ahırda yiiziiğtimii diişürdüm 

de onu arıyorum. 

- Yahu! Sen kncırdın mı? Ahır. 
da diişen yüı:iik sokak kapısı öniindc 
aranır mı? 

- Ne diyorsunuz a7iziın? Kar:ın. 
hk ahırda yiizük göriinür mü? Işıklı 
yerde arıyorum. Demiş. 

Hocanın bu hareketi Polonya tn. 
rafında kaybettiği nıii:r.akerc fırsa. 
tını İngiltcrede arayım Alman poli • 
tikasının tam benzeri değil midir? 

·Londra f::lçimiz Bugün 
Ankaradan Geliyor 

Ankara. 31 (TAN) .._ Londra Bü
yük elçisi Doktor Rüştü Aras İstan
bula hareket etti. Bir iki gün orada 
kaldıktan sonra Londrnya gidecek. 
tir. 

-0--

Evlôt Katili Kadının 
Cezası Affedildi 

Ankara, 31 (TAN) - Çocuğunu 
boğarak öldürmek suçundan ağır ha
pise mahkum Mehmet kızı Elifenin 
hastalığı dolayısile cezasının bakiyesi 
afi edilmiştir. 
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.Nl.a·hkem.elerde 

Eksik Altına Damga 
Vuranların Dufuşması 
Muhakeme, Yeniden Şahit Celbi ve Yeni Ayar 

Tahlilleri Yapılması için Başka Güne Bırakıldı 
Meşhut suçlara bakan Asliy~ dör

düncü ceza mahkemesjnde di.ııı ayar
ları aşağı altın bileziklere yüksek a
yarlı gibi damga basmaktan suçlu 
Darphanenin muvakkat memurların. 
dan Mchmetle, Mehmedi bu işe teş
vik ettiği iddia olunan Kapalıçarşıda 
bilezikçi ve kuyumcu Kiımıl Tatari
nin duruşmalarına devam c·dildi. Suç 
lular ve avukaUarı mı.idafaalarını 

yaptılar. Mahkeme heyeti müzakere. 
ye çekildi. Celse açıldıı,11 zaman reis, 
şu kararı dikte ettirdi: 

- Suçlu Mehmet tarafından gös
terilen Faiğin adresi verildiği takdir
de müdafaa şahidi olarak çağırılarak 
dinlenmesine, emanet dairesinde bu
lunan ve son defa Darphane müdiir. 
ltiğünce tahlil edilen 40 altın bilezi. 
ğin ayarlarının kaynama yerlerinden 
ve diger kısımlarından ayrı ayn ve 

Liman Amelesi 

Kolbaşısı 

Mahkemeye Verildi 
Kazanç vergisinin çokluğundan 

dolayı bazı Liman tahmil ve tahliye 
amelesinin işlerini bıraktıklarını ve 
kömür amelesi murahhaslarmda:ı bir 
kaçının matbaamıza gelerek: 

- Bizim kazanç vergisıne itirazı
mız yoktur. Biz vergimizi tama.nen 
veriyoruz ve veririz. Bizim liman iş. 
!etmesi ile aramızdaki ihtilfıf tarife 
mucibince istihkakımızın verilme. 
mcsidir,, dediklerini dunkü nüsha -
mızda yazmıştık. 

Dün yine Liman işletmesi, eşyayi 
tüccariye tahmil ve tahlıyc amelesi 
murahhaslarından olduklarını söylj
yen bir kaç amele murahhas matba. 
amıza gelerek: 
"- Liman işletmesi ile aramızda

ki ihtilaf tamamen zail olmuştur. Ge
rek vergi ve gerek istihknk meselesi 
tamamen halledilmiştir,, demişlerdir. 

Diğer taraftan liman işletmesi de 
amele ile hiçbir ihtilafın kalmadığını 
ve amele işlerini Ankarada takip et
mek üzere ameleden 1000 !irn para 
alarak bu paraları yiyen Huseyin is. 
minde bir kolbaşının mahkemeye ve. 
rlldiğini söylemiştir. 

Arapkirde Ziraat 
Bankası Şubesi 

Arapkir (TAN) - Bir ziraat m_em. 
leketi olan karazımda ziraat bankası. 
nın şubesi yoktur. Bu hustaki neşri. 
yat üzerine Banka merkezi umumisi, 
Arapkirin iktisadi ve zirai vaziyeti 
hakkında kaymakamlıktan izahat is
temiştir. Bu, bankanın bir şube açn
cağına delil ~ayıldığından halk ara. 
sında sevinç uyandırmıştır. Sonba
har, çiftçinin en muhtaç zamam oldu 
ğu cıhetlc, Ziraat bankası şubesinin 
bir an evvel açılması bekleniyor. 

Her yıl burada hayvan hastalığı 
~ıkıp birçok koyun ve keçi telef ol
duğu için, Ziraat Vektıleti Arapkire 
bir baytar göndormeğe karar vermiş. 
tir. Baytarlık kadrosu da süratlc ta
mamlanacaktır. 

Sungurluda Yeni Hükumet 
Konağı Yapıhyor 

Sungurlu (TAN) - Çorumun en 
güzel kazası olnn kasabamız, imar 
ve tezyine çok müsaittir. Bunun i
;in de evvela yollarının ikmali lıi-

ıımdır. . , 
Çorum - Sungurlu şosesi munta

zam ise de, Sungurlu - Çcrikli is.. 
tasyonu arasındaki yol tamamlan
mamıştır. Bu yolun Ankara vilayeti 
dahilinde olan kısmının bu sene biti
rileceği anlaşılmaktadır. 

Pazardan maada her gün Çorum
dan Sungurluya ve Çerikli istasyo
nuna gidip trene yolcu yetiştiren 
muntazam postalar işleıne..1<tedir. 

938 denberi yapılmakta olan 45 
bin liralık hükumet binasının inşaa
tı Cümhuriyet bayramına kadar bi
tirilmiş olacaktır. 

evvelce muayene ve tahlil edilmiş o
lan heyetile muayene 1•e tahlil edil
mesine, ayar derecesinin gözle ve sa
ir surctile ve tahlil edılmeden tes
biti mümkün olup olmadığının tah
kiki için miiddeiumumniğe müzekke
re yazılmasına ve eldiven parmağı 

içerisinde bulunup alınan altın tozu
nun ayar derecesinin suçlu K. Tatn
rinin son defa imzalattırmak üzere 
Darphaneye götürdüğü 40 altın bile. 
ziğin ayar derecesine tevafuk edip, 
etmediğinin Darphane kimynhanesi. 
nin tahlil ve tesbit edilmesine ve dam 
ga rnemurlanndan Kiimlin yeniden 
şahit olarak celbine ve beşer bilezik 
halinde yapılan grupların doğrudan 
doğruya kendisi tarafından yapılarak 
bu suretle suçlu Mehmede verilmiş, 
-olup olmadığının kendısinden tahki
kine ve duruşmnnın 19 cylul saat on 
beşe talikine karar verildi. 

Beş Kişi Bir 

Kız Kaçırdllar 
tavri, Lcvi, Yascf isminde 5 genç Ga. 
tavri, ve Yascf isminde beş genç Ga
latada, Kuledibinde oturan Avramın 
kızı 18 yaşlarında Sarayı bir otcımo. 
bile atarak kaçırmışlardır. Po}is der
hal faaliyete geçmiş, suçluları yaka
lamıştır. Muddciumumi muavinlerin
den Necati tahkikata el koymuştur. 
Tabibi adil Enver Karan Sarayı mu. 
ayene etmiştir. Tahkikat bu gün ik
mal edılirse suçlular meşhut suçlar 
kanununa tevfikan ağır ceza mah -
kemesine verilerek duruşmaları y· 
pılacaktır. 

icra Memurunu Döven 

Mahkum Oldu 
Fatihte Atik Alipaşada oturan ba

kal Fazılın geçenlerde bir gayri men
kulün tahliyesi emrini yerine getir
mek için evine giden icra memur 
muavini Kemal ile Polis Mehmedi 
dövdüğü iddia edilmiş ve tevkif o
lunmuştu. Asliye birinci ceza mahke. 
mesi dün davayı neticelendirdi. Fa. 
zılın suçunu sabit gördüğii için iki 
ay on altı gün hapis, 30 lira para ce
zası verdi. Suçlu memurlara da ayrı 
ayrı ellişer lira manevi tazminat ödi
yecekti r. 

\ 

Kü~ük Memleket 

Haberleri , __ ı 

Devrek, (TAN) - Zonguldak vlJAye
ti, burada blr Holkevi binası inııası için 
gelecek yıl biltçcsine dört bin ı1ra tahs1-
s::ıt koymak kararını vermiştir:-. * Görele, (TAN) - Kazanın evvelce 
yaptırılmış olan şekli hazır haritasını 
mahallen tetkik etmek ve müstakbel plA
nını da hazırlamak üzere, Nafıa Vekale
ti şehircilik mülclıassısları buraya gel-
mişlerdir. ' * Nevşehir, (TAN) - Kazamız Jan
darma bölilk kumandanlığına Te~en 
Mehmet All Acuner tayin edilmiş ve gel
mlşur. * Zonguldak, (TAN) - De\Tek kay
makamı İsmail Hakkı Sayın, Çorumun 
Sungurlu .kaymakamlığına tayin edilmiş 
ve gıtmi~tir. * Zonguldak, (TAN) - Karadeniz r;
re>ğlisindekl husu i ortamektcbin resmi 
ortamektebe çevrlldlgı Maarif VckllleUn
dcn bildırilmistir. * MuraUı, (TAN) - Burada bir kn
da tro heyeti :faaliyete başlamıştır. Mu
hacirlere verilen ev ve tarlaların kadas
tro u yapılmakta, ötedenberi nizalı olan 
toprak işleri de düzeltilip tescil edilmek
tedir. 

Bir Köyün Radyosu Çalandı 
Akşehir (TAN) - Yasyan köyü 

muhtar odasına geceleyin pencere
den girilmiş, telefon kabloları kesil
miş, köye ait radyo çalınmıştır. 

Bu işi, muhtara muhalif olanların 
yaptırdığı veya yaptığı söylenilmek
tedir. Failler henüz meydana çıkarı
lamamıştır. 

Mu$a Kar Yaijdı 
Mersin (TAN) - 2650 metre yük

sekliğindeki Kızıl Ziya.ret dağına kar 
yağmıştır. 

335 Doğumluların 

Yoklaması 
Beyotilu Yeril Aakerllk Şubeainden: 

335 doğumluların son yoklamalarına 

dair 29 Ağustos 939 tarihli gazetelerle 
ne3redilen llfında göstcrılmiş olan yokla
ma günleri afjağıdakl şekilde değlı;Urll

mlştlr. 

ı - Şubemiz yerlisinden askerlik ı;a. 

ğına girmiş olan 335 doğumlularla tahsil 
ve sıhhi sebeplerden dolayı ertesi sene
ye bırakılnnların son yoklamaları şube

miz binasında toplanacak olan askerlik 
meclisinde yapılacaktır. 

2 - Yoklamaya 1 EylCll 939 da başla

nacak \"e 30 I. Teşrin 939 da son \erile.: 
cektir. 

3 - Nüfus kayıtlanna göre her nahi
ye halkı !çın ayrılan bu günler aşağıda 
gösterilmiştır: 

A - EylCIJUn 4 - 6 ıncı giinlerlnde 
Beyoğlu Merkez Nahiyesi. 

B - Eylülun 8-12-14 \'e 18 inci gün
lerinde Galata Nahiyesi. 

C - EylCılUn 20 - 22 - 26 - 28 inci 
gilnlerinde Şişli Nahiyesi. 

D - Birinci Teşrinin 2 ve 4 üncü gün
lerinde Taksim Nahiyesi. 

E - Birinci Teşrin 6-10-12 inci gün. 
terinde Kasımpaşa Nahiyesi. 

F - Birinci ~rln 18 - 20 inci gün
lerinde Hasköy Nahiyesi. 

G - Birinci Teşrin 21 inci gününde 
Kemerbwgaz. Nahiyesi. 

4 - Yoklamalar yukarda yazılı gün
lerde ve öğleden sonra Saat 13 ten 17 ye 
kadar de\·am edecektfr. 

5 - Resmi ve husus! okullara devam 
edip tecile tlibi olan okurların kayıtlı bu
lundukları okurlnrda nüfusa kayıtlı oldu
ğu mahalleleri gösterir fotograflı ve tas
dikli vesika getirmeleri ldzımdır. 

6 - Şubemiz yerlisi olup hariç şube
ler mıntnkalarındo bulunanların dn bu
lunduklıırı yerlerdeki askerlik şubelerin. 

de yoklnmalnrını yaptırmaları lazımdır. 

7 - Yoklamaya vaktinde m{irııcaııt et
mlyenlerln 8!lnradan gösterecekleri ma
zeretler askerlik kanununun 26 ıncı mad
desine göre kabul edilmiyecektir. Bu iti
barla her mükellefin tayin edilen günler 
zarfında şubeye müracaatla yoklamala
rını yaptırmaları, aksi takdirde askerlik 
kanununa gore cezalandırılacakları Ufın 

olunur. 

* Betlktat AAıkerlik Şubealndcn: 

'I A N 

·································································-······ .... ···-···-················-······ 
Zafer Ve Taggarel 
Bayramı Her Yerde 

!Merasimle Kutlandı. . . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •c•••••••••••••••••••••••••••••= 

. 
'Ankarada yapılan gesit resminde topçularımız geçerlerken 

, 

Harbiye talebesi, 30 Ağustos bayramında geçit resminde 

1 • 9 • 938 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Po<ıtalen 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T, A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cuma, 1. 9. 1939 

12.30 Program 12.35 Türk müziği (Pi.) 
13 Memleket saııt ayan, ajans ve meteo
roloji haberleri 13.15 - 14 MOzlk (Karı
ş.ık program - Pi.) 

19 Program 19.05 Müzik (D:ıns mOzlğl
Pl.) 19.30 Türk milzlği: (Fasıl heyeti -
Hi<'az fııslı) Okuyan: 'f.ahsln Karaku:ı. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hnsan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
1 - Salim Bey Hicaz peşrevi 2 - Çeşmi
mahmurun sebeptir 3 - Pek çarcsl:dm 
4 - Cevri hicrin arttmr feryadımı 5 -
Yüceldikçe yUceldi 6 - Keman taksimi -
Hakkı Derman 7 - Firkatin aldı bOtiln 
8 - Aşkı tasviri hlkfiyet için 9 - Bann 
her yerde semin 10 - Ateşi suzanı fir
kat. 20.15 Konuşma. 20.30 Memleket sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk mliziği: Okuyanlar: Radife 
Neydik, Melek Tokgöz. Çalanlar: Vecl
he Daryal, Eşref Kadri, Kemal Niya:r.I 
Seyhun. 1 - Bayati pcsrevi. 2 - Salfı

hattin Pınar Bayati şarkı (Artık yeti
şir tektlğlm) 3 - Bayat! şarkı (Kalbim 
yine iızgün) 4 - Sadettin Kaynak Ba
yaU arab:ın şarkı (Karşıda kara yonca) 
5 - fsnk Varan Eviç şarkı (Son ayrılı
ğın matemi) 6 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe taksimi 7 - Salahattln 
Pınar - Hicaz şarkı (Yüzüm gülse de 
kızlar) 8 - Osman Nlhat - KUrdill
hlcazk~r şarkı (Gözilmden ııtmı

yor bir dem hayali) O - Salfıhattin Pınar 

KUrdllihlcazkfır şarkı (Kalbimi ayağt

na atsam) 10 - Rakım KilrdllihlcazkAr 
şarkı (Demedim ona hiç kimsin). 21.30 
Konuşma. 2ı.45 Neşeli pltıklar - R. 21li0 
Miızik (Solistler) 22 Müzik (Riyasetı

ctimhur Bandosu, ief: İhsan Künçer) 1-
Donlzetti "La Fille du R~giment,, opera
sından marş 2 - Waldteufel Neşeli Vals 
3 - Mendelsshon "Ruy - Blas,, uver~ 
tilr 4 - Luigini "Çanların Sesi,. (Ninni) 
5 - Salnt - Saens 'Dejanlre,. operasın
dan Fantezi. 23 Son ajtımı haberleri, zi
raat, esham ve tahvllAt, kambiyo - nu
kut borsası (fiyat) 23.20 MOz.lk (Caz
band - Plfık) 23.55 - 24 YarınkJ proı:• 
ram. 

Bu sene askerlik çağına girmiş olan 335 
doğumlu delikanlılarla sıhhi sebep
lerle ve tnhsıl dolnyıslyle •ertesi sene
lere bırakılarak bu doğumlularla muaye. 
neye tabi kalmış diğer dofumlu mükel
le!lerfo 1 Eylül 939 tarihinde B lkta 

askcrlık şueesi binasında teşkil edilecek 
askerlik mecUsind6 !On )'01<1amnlannıı 
başlanarak 31 !. T~rrl::. 939 gilııtı nihayet 
verilecek tir. 

. , ............... .. 
ISAK

1

ARYA 
Bu mecliste muayene &Unlerl Paz:.ar 

gUnlcri milstcsnn olmak il2cre Eyli'U vo 
J. Teşrin aylarının tek günlerine tesadüf 
eden günlerde sabah saat dokuzdan 12 ye 
kadar yapılacaktır. Yukarda yazılı mll
kelletlerlc şimdiye kadar yoklnma}'a gel
mlyerek yoklama kaçağı vnzlyetinde kal
mış muhtelif doğumlu mükelleflerin de 
tayin edilen günlerde yoklamalarını yap
tırmak llzere askhlik meclisine gelmele
ri, gelmlyenlerin haklarında askerlik ka
nununun muhtelit maddeleri ile cezalan
dırılacakları. f 

* Yabancı EmlnönU Aakerllk $ubealnden: 
l - Şubemizde l Eyliıl 939 dıın itıba

ren 335 doğumluların son yoklamalarına 
ba5lanacak, ve ı. Teş. 939 Sonuna kadar 
devam edecektir. Eminönü, Fatih, ve E
yilp kazaları dahilinde bulunan 335 do
ğumlu ve bunların muameleye tfıbl di
ğer doğumlu yabancı erat bu mllddct için
de ve bu ayların tek günlerinde sabahtan 
öğleye kadar yoklama ve muayenelerini 
yaptırnca klıırdı r. 

2 - Bunlardan başka &imdiye kadar 
muhtelif sebeplerle yoklama ve muaye
nelerini yaptırmamış olanlarla şubemiz
den hastahanelere muayeneye sevkcdll
dlklerl halde gitmemiş bulunanlar da 9u
beye gelerek yoklama ve muayenelerini 
yaptıraeaklardır. 

3 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı 
mUkelleflerden şubeye gclmlyenler hak
kında askerlik kanununun hukümlerlnin 
tatbik olunacağı iltın olunur. 

* Fatih Kaymakamlı!iından: 

Askerlik şubesinin 11-264 sırasında 
kayıtlı 8 sınır muamele memuru 1296 do
ğumlu Hasan Tahsin oğlu Eyüp'un §Ubeye 
rnüracaatL 

Kadeıin Tecrübeleri 

Muvafık Netice Verdi 
Mersin hattında işlemek üzere AL 

manyadan satın nlınan "Kadeş,, va. 
purunun dün, Marmarada tecrübele
ri yapılmış ve vapur 14 mil sürat te. 
min etmiştir. Vapurun gerek sürati 
ve gerek diğer aksamı muvafık gö
rüldüğü için kabul edilmiştir. Kade~ 
bu sa~ah ilk seferini yapmak tızcre 
Mersine hareket edecektir. 

Orman Yangını 
Bayramiç (TAN) - Güvcmcik kö

yü hududu dahilindeki Karadavul
ga mevkiinde orman yangını çıkmış, 
köylüler tarafından söndi.ıri.ılmü~

tür. 

Anharadaki merasimde ordu namına eenc bir subav 
nutuk söylüyor 

lzmirde yapılan geçit resminde bahriyelilerimiz geçerlerken 

... 

Adanada yapılan büyük geçit resminde motörlü kıtaatımız. 

Sinema51 Yeni u ...... : .•• e 
ı DOROTHI L;AMOUR'un 

Güzel, tamamen renkli ve göz 
kamaştırıcı mizansenli 

ORMANLAR PERiSi 
Fransızca sözlü filmi ile başlıyor 

İlaveten: Hareket!i 

GANGSTERiN KARiSi 
Fransızca sözlü güzel bir film w 

Trakya Manevraları 
En güzel programları .•. En mu. 
tedil fiyatlarla daima SAKAR
YA sinemasında göreceksiniz. 
Matineler saat 2.30 da başlar. 

Suare her iki film için saat 
8.30 dadır. 

EVLENME 
Kadıköy 41 inci okul öğretmenle

rinden Sabiha Oymanla Kızılcaha

mam Ziraat Bankası.ajansı müdürü 
Hayri Yazıcının nikahları, dün Ka
dıköy belediye dairesinde icra edil. 
miştir. Yeni evlilere saadetler temen· 
ni ederiz. 

* 
EVLENME 

Öğretmen Meliha Öğretir ile 
Öğretmen Muhittin Ertanın nİ· 
kahları güzide bir davetli kitlesi 
önünde 31 Ağustos 1939 Per
•embe günü Fatih Evlenmeme
murluğunda akdedilmi,tir. T & · 

raf eyne saadetler dileriz. 

* NiŞANLANMA 

Eaki Sultani Müdürlerinden 

1 

merhum Süleyman Tevfik Beyin 

kızı EFZA HAYTA ile Doktor 

ı MUHARREM KöKSAL nitan-

lanmı.lardır. 

lst&nbul 30 Ağustos 1939 

Çingeneler Biribirlerini 
Öldürdüler 

Manisa - Bağlarda çalışmak ü.. 
zere buraya gelen çingeneler, Gediz 
nehri kenarına kurdukları çadırla-

! 
rında kavga etmişlerdir. Iki çingene 
ölmüştür. Bir çoğu da yaralanmıştır. 
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1 Eylül 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
750 
400 
150 

.. 
• 

1 Seno 
6 Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 
• .. 
" 

MillcUerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasiyle SO, 16, 9, 
3,!i liradır. Abene bedeli peşindır. 

Adres değlştirmtk 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kurusluk 
pul iUivesJ lA:ıımdır. 

mn:m:•t• ı1 J' as 3;11 
Almanyanın 

Verdiği Sözler 
Ve Yaptıkları 
H arhi sanki başkaları kopara. 

caklarmış gibi, llitler sıkıştık<·a 
sulhe tapındığından, ulhün tee siisii 
uğrunda her fedakarlığa (!) hanr 
bulunduğundan hah ediyor. Fakat 
eğer, hugiin, beşeriyet, Hitlerin sulh
penerane ~özlerine kulaklarını tık•
yor, ve dudaklarını büküyorsa, bu • 
nun mesuliyeti, bizzat kendisine ait
dir. Zaten, denilebilir ki, bugün işin 
silaha dayanışı, masabaşı anla.,ma • 
larına itimat kalmayı rndandır. De. 
mokratlar, ~ulh uğrunda ~österdik. 
lcri bütün fedakarlıkların ,.c hii:mii. 
niyetin suiistimal olunuşu, ve istis. 
ınar edilişi netice:1inde, muhatapla
rına karşı ''aktiyle besledikleri iti • 
mattan tamamen mahrum kal!luşlnr. 
dır. 

Eğer Hitlerin verdiği södcrlc 
yaptığı i lcr arasındaki büyiik 'e 
hayret verici tezadları gözden geti· 
rlrsck, demokratları bu emniyetsiz • 
tiklerinde haksız bulamayız. 

Hitler, 1935 yılının 4 mayısmdrı 

~u sözleri sö~ lemişti: 

''- Söziiniin eri olan Alman hii
k(ımcti, Locnrno paktına riayetkar 
davranacaktır!" 

llitlerin bu özleri söylediğinden 
sonra, yani ~ edi mnrt 1936 da, Al • 
manya, Locarno paktını tek cephe -
d_en ilgn etti. 

in\:aJ ...... _ .. _. • ~ dördüncü 
gilnü u özleri oytemıŞl : 

' '- Rayhs hükumeti, Versay 
ntunhedenamcsinin diğer biitiin mad. 
delerine, hatta araziye müteallik kı
sınılarına dahi riayetkar kalacaktır!" 

Hitlerin bu sözleri söyleyi inden 
sonra, yani 7 mart 1936 da, Alman 
askeri kıtaları, Versay ve Locarno 
ınuahedelerini de çiğnediler, ye 
"Ren" mıntaka ını işgal ettiler! • 

Hitler, 30 ikincikfınun 1934 tc ~u 
cümleyi söyleınisti: 

"- Rayhş hükumetinin An1s • 
turyayı ele geçireceği hnkkındaki ri
' ayetler gülünçtür!" 

Hitlerin bu ciimlcyi söyleyi.,.in • 
den sonra, yani 1938 martında, Ray. 
hşın tazyıkı ile Şuşnig istif asını 
vermiş, 'e betbaht Avusturya da 
Alınan. askerleri tarafından istila o. 
hınmuştur. 

Bitler 7 mnrt l 936 da be~eriycte 
. u vaadi de ih:ımn etti: 

''- Almanya, Çekoslo,•nkya ilo 
bir ademi tecaviiz pnktf akdetmeğe 
amadedir!" 

Hltlerin bu sözleri söyleyisinden 
~onra, yani ·1938 yılının eyliiliindc, 
Rayhşin bir ültimatomu, istila teh
didiyle, Siidet arazisinin Almanyaya 
terkini istedi. 

Bitler 17 ınart 193G da: 
''- Bizim Avrupada araziye ait 

bir talebimiz yoktur!" dedi. 
Bitlerin bu sözii söyleyişinden 

&onra, yani 1938 yılının ilktesrinin. 
de, Miinih paktı mucibince, Siidet ;. 
razisi de Alman çizmeleri altında 
kaldı. 

llitler, 26 cyliıl 1938 de şu sözleri 
söyledi: 

"- Südetlcre ait arazi talebimiz, 
Avrupayn ait en son i teğimizdir. 
Clıamberlaini temin ettim. Ve ~imdi 
de teyit ederim ki, Südet me ele i de 
sona erince, Alınan~ a, A Yrupada bir 
arazi meselesi daha çıkarmıyacak • 
tır!" 

llitlerin bu sözleri öyleyişinden 

sorıra, yini 1939 martında, Almnn 
J(ıtaları, Bohemyayı, ve Moravyayı 
da istila ettiler. Prag bombardıman 
olundu. Çekoslovak~·a da Almanya • 
ya katıldı. Ve Litvanyaya ,·erilen 
bir iiltimatomdan sonra, lUemel de 
ilhak edildi. 

(Devamı 7 incide) 

TAN 5 

" 

1 ta\)) !iiJj!fr ~ 
1 Perdenin Arkası 

Mütarekenin imzasını müteakıp, Alman askerleri, müthiş bir sefalet içinde yüzen şehirlere böyle perişan halde dönmüşlerdi 

Almanya geçenHarpten 
Ne Halde Çıkmıştı? 

(Bir Alman znbiti, 1918 de Al. 
manyanın miitarekeyi nasıl imza
ladığını ve Almanların harpten ne 
vaziyette çıktıklarını anlatıyor. Bu 
ibretle okunmağa değer yazıyı ay. 
nen naklediyoruz.) 

G eride kalan günlerimiz 
korkunçtu. 1918 ilkte5-

rinin ortasında fırkamız Ar
rastan nisbeten sakin olan Al
sasa naklolunmuştu. Burada 
dinlenecek ve boşlukları dol
duracaktık. Alsas cephesinin 
a ı ·cenııdtı ii Baska rcr -
ler mütem diyen bom'barcıı -
man yüzünden çöle döndüğü 
için Alsas yeşil tarlaları ve 
ormanları ile hakikaten bir 
cennetti. Arada bir akınlar 
yapılıyor ve esirler alınarak 
cephelerin kimlerde bulun -
duğu tesbit ediliyor ve bun -
dan başka bir şey yapılmı
yordu. 

Bununla beraber bu vazijet • 
te de huzur ve istirahatten eser 
yoktu. Çünkü daima harekete 
müheyya davranmak icabediyor • 
du. Ot üzerinde uyumak kimse • 
ye istirahat vermiyordu. Sonra al. 
dığımız gıda da doyurucu ve bes -
leyici olmaktan çıkmıştı. Saflarda 
açılan rahneleri dolduramadığımız 
gibi, midelerimizde açılan rahnele. 
ri de doyurnmıyorduk. 

sayımızın yüzde kırkını kay. 
betmiş, ve bu kayıbın ya • 

rısını bile telafi edememiştik. Cep. 
heye gönderdiğimiz adamlar ara -
sında üç dört kere yaralananlar 
vardı. Bunların kimi çok genç, ki. 
mi kırkı aşmış ihtiyarlardı. Ekse • 
risi doktorların askeri ftizmetten 
ihraç ettikleri makulelerdendiler. 
Fakat Almanyanın cepheye gÖ!ı • 
derecek başka adamı kalmamıştı. 

Bunlar kuvvetimizi arttıracak. 
larına bizi de zaafa uğratmakta i. 
diler. Çünkiı bu adamlar, bize tu. 
haf tuhaf fikirler getiriyor ve bu 
fikirler manevi kuvvetleri sarsı • 
yordu. Yeni gelenler, zabitler hak
kında garip sualler soruyor, mit • 
temadiyen sızlanarak hepimizi 
'bedbin ediyorlardı. Diğer taraftan 
da düşmanın topçu ateşi mütema. 
diyen şiddetleniyordu. Yeni ge. 
!enler hasmın tankları ile karşı • 
!aşmışlar, yığrn yığın tayyareler 
sağnağı altında kılmışlar, gayet J. 
yi talim ve terbiye görmüş, mü -
kemmel beslenmiş, mükemmel tec. 
hiz edilmiş Amerikn askerleri ile 
dövüşmemişlerdi. Fakat miitema. 
diyen sızlanıyordu. 

Feci bir akıbete doğru ~ittiiıl-

Yazan: 
W alter A. Reiss 

Geride bıraktığımız günler çok korkunçtu. Mevcudun yüzde 
kırkını kaybetmiş, yarısını bile telafi edememiftik. 

miz apaşikardı. Hepimiz hakikati 
anlıyor. fakat bir §ey söylemiyor, 
ve her şeye rağmen son zaferi ka. 
.zanacağımızı, anlatıyorduk. 

Nihayet bütün ümitler boşa 

gitti. Mucize beklediğimiz anda 
evvela Türkiye ile Bulgaristanın 

mütareke yaptıklarını, A vusturva. 
nın yıkıldığını ve Almanya ku • 
mandasının mütareke talebinde 
bulunduğunu anladık. 

Harp bittikten sonra en mühim 
münakaşa mevzuumuz, harbe de
vam etmemenin, mütareke isteme. 
nin doğru olup olmadığı idi. Nice 
kitaplar yazılmış, gazeteler bu 
mevzu üzerinde yıllarcn uğraşmr5, 
hatta Nasyonal Sosynlizm dahi bu 
meseleyi en belli başlı meseleler a
rasında ileri siirmüştür. Fakat b:>
na kalırsa, harbe devam etmek çıl. 
gınhk olurdu. Çünkü ordunun ru
hu ölmüştii. Gerçi bu ruhu can • 
!andırmak mümkündü. fakat h:ıs. 

kumandanlık en sonunda hakikati 
söylemiş ve her şey olup bitmişti. 

Mütarekenin ilanı gününü u • 
nutmıyacağım. 10 sonteşrin 

günü bir emirber koşa koşa gel • 
rniş, derhal miralayı görmemi söy. 
Iemişti. Cepheden bir mil mesafe • 
deki küçük A1sas kilisesinde top • 
lanacak ve konuşacaktık. 

Bu haberin yayı1ma~n ortalığı 

altüst etti. Çünkü bütün cephede. 
ki zabitler ayni anda vnzifelerinin 
basından cekileceklerdi ve 1914: 

tenberi buna benzer bir hadise vu
ku bulmamıştı. Sonra toplanacaf:ı
mız yer, düşmanın top menzili da. 
hilindeydi. Bu 3 üzden her şeyi an • 
lamıştık. 

Muayyen vakitten bir kaç da
kika önce buluştuk. Kimse bir şey 
söylemiyordu. Herkes sinirliydi. 
15 kişiydik ve sckizimiz harbin b:ı. 
şındanberi cephede idik. İçimizde 
üç dört kere yarnlnnanlar vardı Ha 
yatımızın en güzel yıllarını anava. 
tana vermiştik. Ve nihayet bu aki. 
betle karşılaşmıştık. Vaziyet ta -
hammülün fevkinde idi. 

Miralay, tıraş olmadıktan ba~
ka düğmelerinden biri de kopuktu 
ve benizi kiildcn de uçuktu, sinirli 
idi. Halbuki en tehlikeli giinlerde 
bile disiplinin en mükemmel örrıe. 
ği idi. Onun karşımıza bu şekilde 
çıktığına inanmak istemiyorduk. 
Miralay, asabi bir hareketle bir a. 
dım ilerleyerek söz söylemeğe uğ
raştı. Fakat söyleyemedi. Yalr.ız 

bulanrk gözlerle yüzümüze baktı 

ve ortalığı kaplayan süktit ezici bir 
mahiyet aldı. Dakikalar saat uzun. 
luğu ile geçiyordu. 

M iralay, kendini bir kere daha 
zorladı. Ve vaziyeti anlata. 

rak mağlUp olduğumuzu ve müta. 
reke imzaladığımızı söyledi. Sonra 
mütarekeye ait istati~tikleri oku -
du. Şu kadar top, mitralyöz, su ka
dar vagon, lokomotif, şu kadar zırh. 
lı ve tahtelbahir, galiplere verile. 

cekti. Ertesi sabahtan itibaren si. 
perlerdeki harp maddeleri naklo • 
lunacaktı. Çiınkü 11 sonteşrinln on 
birinci saatinden itibaren miltare. 
ke tatbik edilecek, Alman ordusu 
gerileyecek ve sonunda Reni ge • 

• çeccktik. 
.MaglCıbiyctin bu acı anında bii. 

tün umitlcrimizin yıkıldığı bu sr. 
rada dahi karşı tarafın bize neler 
yüklemek istediğini anlamıştık. A
sıl bizi hayrete düşüren şey, daha 
sonra okunan bir emirdi. Çünkü 
her kıta kumandanla birlikte me. 
suliyete J irak edecek bir heyet 
seçmekle mükellefti ve bu seçim 
işi ertesi gün yapılacaktı. Buna 
benzer bir şeyin Rusyada yapıldı • 
ğını biliyorduk. Ve biz de ayni şe. 
yi yapacaktık. Emir, aşkeri mahi· 
yette olduğu, biz de henüz bir oı-. 
du olduğumuz için emre itaatten 
başka çare yoktu. 

Son emir de okunduktan so:ua 
miralay, bir tek söz ilave etmeden 
hepimizi savdı. O derece şaşırmış. 
tık ki karşı karşıya geçip bir tek 
kelime konuşamadık. Vazife başı. 
na gittikten sonra arkadaşlarımı 

çağırarak emirleri tebliğ ettim. 
Ne!erler de çok geçmeden vaziyeti 
anlayarak fı.)ıldaşmağa başladılar. 

Q akşam iki zabitimiz intihar 
etti. Biri bir kaç hafta 

önce bize iltihak eden bir genç su. 
baydı. İkisi de mağlübiyetln sad • 
mesine tahnmmül edememişlerdi. 

Nöbet bekleyeceğimiz son ge • 
ceydi. Ortalığı derin bir sükut kap. 
lamıştı. Bir tek mermi bile pat!a. 
mıyordu. Bir tek projektor dolaş
mıyordu. 

11 sonteşrin sabahı, sisli idi. 
Askerler siperlerde oturmuş, sign. 
ra içiyor. Veya kağıt oynuyorlar. 
dı. Hepimiz de, kendimizi yeni \'a. 

ziyete alıştırmağa bakıyorduk. 
Saat on birde iki tarartaki si. 

perleri işgal eden askerler yerle -
rinden sıçradılar ve bir dakiks ön. 
ceye kadar birbirine düşmüs olan. 
lar, birbirini tanımak ister gibi ha. 
reket ettiler. Karşımızdakiler iri
yarı, sakallı Fas askerleri idiler. 
İki hasım, birbirine hayretle ba • 
kıyor ve birbirini anlnyamayarak 
söyleniyorlardı. Almanlardan bir 
kaçı, telörgülerine doğru yürüdü .. 
ler ve Faslılar da bizi ziyaret et -
tiler. Çok geçmeden birlikte yiyip 
içtik. Anlaşmak için başka bir v::ı. 
sıta bulamadığımız için el sıkarak 
ayrıldık. 

•• 
O ğleden sonra askerlerimiz 

konsey azasını seçtiler ve 
o akşam a~kerlerin mümessili ka
rargahta göründü, her şeyden ev. 
vel iki zabitin kovulmasını istedi 
ve bunlar aleyhinde suiistimal id. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

C ihan Harbinin onunda bütiin 
diinyada •gizli diplomasiye0 

karşı bir nefret uyanmıştı. Milletle
rin hayati~1e alfıkadnr meselelerin 
ınillctlcrdcn gizli, diplomasinin hiyle 
,.e hud'a dolaplarında dönmesine 
kar ı uyanan bu nefreti, 1\lilletler 
Cemiyeti ile ta fiyeye çalıştılar. Bey. 
neymilel hadisder burada görü üle. 
cck, siya i milşkiiller burada halle -
dilecekti. 

!\tiişterek cmnh et, müzakere, 
ınii~a' ere yolu ile ~yıf milletleri 
himaye. biiyiik kuvvetlerin teca,·ii • 
züne et gibi insani diisturlarla orta. 
ya çıkan hu ıniiessescnin hugiin in. 
.;anlık tarlasına kurulmuş bir kor • 
kuluk gibi ortada çascavlnk kalma • 
sının sebebi yine hu gizli siyasetler 
olmuştur. Perdenin arkasında dönen 
dala,·ereler bugiin için meçhuldiir, 
belki yarın tarihi arşh lcr nrnsmda 
da bulamıyncnğız. 

Şimdi diploma i konuşuyor. Giz. 
1i konuşuyor. Biz ancak Karagöz per. 
desi gibi sahnenin iistünde oynayan. 
ların faaliyetini görüyoruz, fakat ar· 
kadan kuklaların ipini çeken, salıne. 
lcri mütemadiyen değiştiren gizli 
faaliyeti bilmiyoruz. 
Yalnız tarihi tecriibelerdcn şunu 

öğrendik ki, gizli siyaset dörtnala 
yiirüdüğii devirlerde en hiiyük kuy. 
,·et kendi maddi \ 'C manevi kuv\·eti. 
miz, kendimize olan güvenimizdir. 
Diploma i u ar su maz, en son 
sözü, en gür söıii, en haklı s6zii milli 
istiklallerini miidnfoa için cephelere 
yığılan ordular söyliyecektir. Silfıh 

dürii~t konuştuğu için, hiylc ve hud
aye sapan kalemden \'e sözden ziya. 
de onun kurtarıcı talfıkatinc gü\'ene. 
ceğiz.:. 

Milli i tiklallcrini müdafaa için, 
siyaset alanında olduğu gibi, harp 
meydanlarında da en diirüst, en hak. 
lı miidafnayı ynpan ordu, ynlnız n -
keri üniforma gil enler değildir. Tiu 
da\•ada bütün millet gönlillü bir ne. 
fer, bütün ülke harp meydanıdır. Bu 
j meydana milli birliği kuv\·etli olrı. 

rak çıkanlar, artık gizli iyasetlerden 
ürkmezler .... Perdenin arkasında ne. 
ler dönüyor? .. Gizli siyasetler bizi 
hangi hedeflere glitürüyor ... Bu müp
hem gecelerin arkasından sulh ınü, 
harp mi gelecek, hunu henüz bilemi. 
yoruz. Fakat perdenin arkuında be. 
şeriycti sulhe \'eya harbe sUrükJc • 
:vecek gizli kuvvet rotasını nereye 

çizerse çiz in, kar ısında en sağlam 
km•vet olarak milli istiklal miicade. 
le ini bulaciktır. Diplomasinin mu
vakkat tedbirlerle bulacağı \'C insan. 
lığı tatmin etmeyen her çare, bu 
milli kurtulu kavga ının öniinde 
inhizama mahkumdur. İn anlık esa. 
ret devrini a.;mak i tiyor, insanlar ''e 
milletler "esirler" yaftasını boytmla. 
randa ta ımamağa azmetmişlerdir. 

Milli hakiıniyctimizc, biitün insanln· 
rın milli hakimiyetlerine gem Yurnn 
diplomasiler en dahiyane tedbirlcri~·
le dahi hu selin (iniine duramıyacak
lardır. Diplomasiler sözii silnha tes • 
Um ettikleri gün, düriist siyaset, bak. 
1ı dan, haklı miida!aa hangisidir, 
bunu hudut boylarında öğrenecek • 

ı lerdir_. ___________ _ 

dialarında bulundu. Bu iki zabite 
yirmi dört saatlik mühlet verildi. 
Onlar da bir daha görünmemek 
üzere kayboldular. Bu çeşit hadi. 
seler orduda ilk defa görünüyor • 
du. 

Ertesi gün siperleri tahliyeye 
hazırlandık, akşamleyin sol taraf. 
ta ve ilk' hatta bir infilak vukubul. 
du ve infilfıklar tevali etti. Harp 
yeniden bnşlamamıştı,, fakat asker. 
ler başıboş kalmıştı Artık clbomb: 
larına lüzum kalmadığına inanan 
neferler, bunları atarak eğleniyor. 
]ardı. 

Çok geÇ<medcn Fransızlar da 
ayni şekilde harekete başlaqılar 
ve ortalığı sonu gelmeyen bir gü -
rültü kapladı. 

Eğlence biitün hududa sirayet 
etti, Vosges dağlarından İsvicre 
hududuna kadar uzandı. Herkes 
siperlerde ne kalmışsa onu imhn 
ederek vakit geçiriyordu. 

Bu infiliıkları temaşa ediyor _ 
ken kendi kendime, bu alayı yıl • 
larca devam eden çılgınlığın en 
son faslı sanıvordum. 



G TAN 

ADLiYEDE TA YINLER 

Müddeiumumi ve Sorgu 
Hakimleri Arasındaki 
Tayinleri Yazıyoruz 

~Yatıştırma 

Siyaseti 
Yerine, Barış 

Siyaseti 
(Başı 1 incide) 

karşı müsamahakar bir vaziyet aldı
lar. 

Ankara, 31 (TAN Muhabirinden) -
Yeni adliye tayinleri taadlka iktiran et· 
mittir. Yeni tayinleri blldlrlyorum: 

Nihayet aradan geçen iki sene zar
fında demokrasiler kuvvetlendiler. 
Müsamaha ve yatıştırma siyasetinin 
fiili zararlarını da gördüler. Ufak 
kurbanlarla totaliter devletlerin ga
zaplarını gideremiyeceklerınt? kanaat 
getirdiler. O vakit, yani Arnavutlu
ğun işgalinden sonra yatıştırma siya
setini bıraktılar, dayanma siyasetine 
geçtiler. Totaliter devletlere artık 
kurban vermemiye, ve kuvvete kuv
vetle mukabeleye karar verdiler. 

Çünkü yatıştırma siy3setile takip 
edilen gaye tahakkuk etmi~ti. Ara
da bir çok kurbanlar verilmiş, fakat 
demokrasiler kuvvetlenmiş ve dünya 
sulbü bu tarihe kadar kurtarılmıştı . 

Artık totaliter devletlere meydan o
kuma zamanı gelmişti. 
Şimdi Hitlerin tehditlerine demok-

rasilerin verdiği cevap şudur: 
"Her şeyden evvel tehdidi, silahı. 
ve palavrayı bırakalım. Zorla. 
kuvvetle ve silahla hi~ bir mesele
nin halline mü:.aade edemeyiz." 
Bu dayanma sıyascti derhal tesi-

rini gösterdi. Hitlcri emri vakiler 
yapmaktan menetti ve müzakcreve 
oturmıya mecbur etti. 

mlha Özdemir, Ankara hlıkim muavinli
ğine hAkim namzedı Sabıha Erülgen Sa
itclI milddeiumumi muavınliğine KemaJ 
Akman, Malkara miıddeiurnuml muavinli
ğine Ömer Faruk Burgu, Çiçekdağı müd
deiumumi muavinliğine Reşat Özgeci, U
l~kışla sorgu hfıkiml!ğlne İrfan Sayın, Pa
sınler milddelumumi mua\•inliğlne Abdul
Jah Arkan, Terme mOddeıumumi mua
vinliğine Şefik Ayanoğlu, Akçadağ mOd
deiumuml muavinliğine Veli İnanç, is
tanb~l müddeiumumi muavinliğine Ke
mal Özçoban, Adana müddeiumumi mua
vinliğine Zeki Cur!az, Maçka müddeiumu 
mi muavinliğine Huseyin Özdcr, Akseki 
müddeiumumi muavinliğine İhsan Meıı
liş, Torbalı müddeiumumi muavinli!!ine 
Cevdet Mente~. Dörtyol müddeiumumi mu 
avlnliiğine Refet Özdcmlr Petürke müd
deiumumi muavinliğine N~ri Ergun, Pa
zar sorgu hdklmllğlne Nedim Nüren, Pa·· 
zarcık müddeiumumi muavinliğine Fah
rcttin Tanjln,Bahçe sorgu hflkimllğin~ 

Nail Gebecl, Ovacık müddeiumumi mua· 
vinliğlne Saim Gürkol, Bor sorgu hakim
liğine Hnlll Altıntop, Cide müddE:'lumuml 
muavinllğlne Selma Yoruk, .Mudurnu müd 
delumuml muavlnli~inc Nnci Gültekin, 
Seferikoçhlsar müddeiumumi muavinliği

ne Cemal Tolkun, Devrik müddeiumumi 
muavinliğine Zühtü Curn. Islahiye müd
deiumumi muavinliğine İhsan Tan, Zon
guldak müddeiumumi muavinliğine Ziya 
Türkcl, Gerede sorgu hakimliğine Emin 
Gilnal, Muş sorgu hAklmliğlne Muammer 
Akpınar, Poshof müddeiumumi muavinli
ğine Mustafa Yilcetürk, Poshof hAkim mu 
avinliğine Hulüsl Özden, Gerede müdde-
iumumi muavinliğine Sami Arkan, Elma- şimdi İngilterede hakim olan 
lı sorgu hAkimllğine Cahlt Gökçen, Köy· kanaat şudur: Bu dayanma 
ceğiz sorgu hlıkimliğine Vasıf Kısmetli, siyaseti bir barış siyasetine müncer 
Edirne milddC'iumuml muavinliğine Şe!ik olmalıdır.Almanyaya, zorla ve silahla 
Türkdoğan, Bergama müddeiumumi mu- emri vaki yapmıya müsaade edemi
avinliğine Sırn Aras, Bolvadin sorgu hA-
kimllğine Hulusi Özden, Sarıkışln müd- yeceğimizi anlattıktan sonra onu sulh 
deiumuml muavinliğine Nasır Aydam, masasına oturtmalı, ve bütün dünya 
Çerkeş mClddelumumi muavinliğine Hay- meselelerini bu sulh masasında yeni 
ri Kuloğlu, Kadirli milddelumumi mua- baştan tetkik ederek yeni formüllere 
vinliğlne Osman Ulukut, Ciblk milddelu- bağlamalıdır. 

mumi muavinliğine Rahmi Ergll, Fatsa İşte bugün İngiliz Bıışvekili ile 
sorgu htıkimliğlne Nedim Barlas, Araç 
50rgu hAklmllğlne İbrah m Ser.met, Urfa Hitler arasında cereyan eden müza-
hfıklm muavinliğine Ahmet Semiz, Ma:ı::. kerelerin mevzuu budur. 
klrt mUddeumumt mtıavtnllğlnc Esat Öz- Hitlerin birinci hedefi Danzig ve 
~a~akt~r, Daday mfüiaeiumumi muavin- Koridor meselesini halletmektir. 
llğ~ne Ne~ihe CQskun, Karp sorgu hakim Halbuki İn "ltcrcnin hedefi Hitleri, 
llğıne Edıp Varal, Sunı_ç müddclumumf gı 1 · 
muavinliğine Nn,ıt Kızılay, Soma mUdde- sulh masasına oturtmaktır. kı de~-
iumumi muavinliğine Fethi Gençny, Tavas let adamı arasında cereyan eden mu
mUddelumuml muavinliğine Tacettin 'On- zakerelcrin uzaması bundandır. 
lü, Köksun müddeiumumi muavinliğine Hitler, şimdi Danzig ve Koridor 
Mehmet Aksuyak, Denizli milddelumumi meselesile alakadar görünüyor, diğer 
muavinliğine Zekeriya Mengüç, Şarköy meseleleri ve davaları şimdi müza-
mUddeiumumi muavinliğine Muhittin . . 
Köklü, F.dirtıe sorgu hakimliğine Murtaza kere etmek ıstemıyor .. o ku.:ban arı-
Afalı, Haymana müddeiumumi muavinli- yor. Halbuki demokrasıler dunya me
ğlne Talip Güran, Sinop milddeiumuml selelerini hal için bu fırşatı kaçırmak 
rnuavınllğine Şuayip, Kemaliye müddei- istemiyorlar. "Ya hep, ya hiç, y:ı. ~im-
ıımuml muavinliğine Tevfik Temizer, Lü- d. h" b" za an 
1 b il l 1 l.ğ. 1

. ı. ya ıç ır m .,, 
c urgaz m ddc umumi muav n ı ıne A ı .. .. • . 

7.eki Gilney, Demirel müddeiumumi :nu- Dunyayı mutemadı ve yorucu hır 
avlnliğinc SalahntUn Haknlan, Mucur sinir buhranı içinde kararsız ve muz
müddeiumumi muavinliğine Celfılettin tarip bir halde yaşatmaktansa, bütün 
Celasun,_ Ergani Osmaniye müddeiumumi davaları bir defaya mahsus olmak 
m~avinlığine İbrahim Sorgun, Kastamonu .. k .. künden halletmeği tercih e
müddeiumumi muavinliğine Süha Nami u~ere o 
Kökson, İsparta müddeiumumi mua .. ·inli- dıyorlar. 
ğlne Nurettin Tolun, Bala sorgu hAkimll- - Danzig ve Koridor meselesini 
ğinc Mustafa Atalay, Mut milddeiumu- Polonya müzakere ile halle hazırdır, 
mi muavinliğine Muzaffer Tinam, Ürgüp fakat evvela tehditten ve zordan vaz 
müddeiumumi muavinliğine Numan Tur
han, Fatsa mUddclumuml muavinliğine 

Nizami Karagözoğlu, Boğazlıyan sorgu ha.
kimliğine Emin Baltncıoğlu. 

Gediz Kasabasının 

Plônı Y aptırıhyor 
Gediz (TAN) - Kasabanın bu.. 

günkü haritasiyle müstakbel pltını

nm yapılması, eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

geçiniz, diyorlar. 
Fakat bununla davanın halledile

miyeceğini bildikleri için, Almanya
nın bütün iddialarını tP.tkik edecek, 
bir sulh konferansının toplanmasında 
ısrar ediyorlar. 

Temyız ıklncı reıslığlne ter.fian temyiz 
fızasından İbrahim Etem, temyiz Azalığı
na adllyc başmufettışi Necmettin Zahir 
ve Konya ağırccza reisi Sadık, Ankara 
mUddciumumılığıne adliye başmüfettişi 

Arif, Ankara asliye ceza hfıklmllğine An
kara hlıkimlerindcn Naci, Bursa hAkim
liğinc Tuncelindcn Galip, Malatya reis
liginc Balıkesirdcn Hasbi, Rize ağırceza 

reisliğine Rize Azasından Hüseyın, tem
yiz mahkemesi raportörli.ıklcrine Adil, 
Ankara hAkiml Rıza, Fazıl, Salm, Cevdet, 
AbdUlbarl, Mirsat, Ankara asliye ceza 
Mkimlığine ceza işleri müdilr muavini 
Bekir ve asliye h6kimi İbrahim Tevfik 
Tunceli hukuk hakimliğine Elfızığ hAkiml 
Nasuh birinci sınıf adlıye müfettişliğine 

Ankara muddclumumlsl Baha Arıkan, 

Kırklarelı ceza hıikımliğine temyiz ra
portörlerinden Ali Rıza, ltstanbul asliye 
hfıkimlığine mu!ettış Cemil, Balıkesir 

ceza hdklrnliğlne Eskişehir müddeiumu
misi Ragıp, Ankara, kadastro hAkimll
ğine Tokat a~ırceza eski reisi Ruhi, Kars 
reisliğine Bitlis reisi Hikmet, Aydın 

müddeiumumiliğine temyizden Saffet, 
Akseki hlıkimliğlnc, Kemalpaşa hakimi 
1''uat, Uşak hllkimllğlne Kars reisi Ha
san, Bitlis reisliğine Niğdeden Cevdet, 
Bilecik hakimliğine Alanyadan Neşet, 
adliye neşriyat mUdürlüğune zat işleri u
mum müdtir muavini Nuri, Antalya ceza 
hak!mlığlne Vnn hAklml Mesut, adliye 
müfettişliğine İstanbul icra muavin ha
kimi Rauf, Erdek hl'ıkimi Şevki, ve Baş 
müddeiumumi muavinlerinden KAzım, 
Tekirdağ hfıkimllğlnc Kilisten Şeri!, Vc
zirköpriıyc Siverekten Mehmet Ali, Bur
saya, Menemenden Şemsettin Ankara a
ğırceza Azalığına sulh hfıkimlcrlnden Re
şat, Ankara sulh hfıklmllğine İstanbul
dan Nuri, Burdur sulh hakimliğine Muğ
la eski azası Ahmet Vehbi, Burdur <:eza 
hı'ıklmliğine Köksudan Halll, Daday ha
kimliğine Haymana müddeiumumisi Ce
mal, Antalya Azalığına Antalya cez.a hfı

klml Kadri, Adıyaman hAklmliğine He
kimhan müddeiumumisi Hıfzı, Ağrı ağır

ccza müddeiumumiliğine Soma müddeiu
mumisi Hami, Adapazarı sulh nfık(mllği
nc Daday ceza hAkimi Rifat, Niğde hA
kimllğinc Devrek hflkimi Veli, Kars fiza
lığına Bayazıttan Burhan, Kırklareli sulh 
hakimliğine Emfrdağ hfıkfmi Hilmi, Ma
nisa ceza Mkimliğlne Antalyadan Hüse
yin, Turgutlu ceza hAkimliğine Yozgat
tan Ari!, Artvin hukuk hAkimliğine ve
killet hukuk işleri kalem ~efi İbrahim, 
Bunyan hukuk hAkimliğlne Gerededen 
Raşit, Adana sulh hlıklmllğine Boyabat
tan Cemil. Kastamonu Azalığına Sam
sundan Hulusi, Ak&chir fıı.alığına Muş
tan Arif, Amasya azalığına Ankaradan 
Muıımmer, Şarki Koraagaç hAkimliğlne 

Eğridir müddeJumumisi Abdülfettah, ö
demi11 ağırceza muddclumumlliğine Ma
nisadan CC'lil, Van hAklmliğlne Muştan 
Kemal, Kırliehire Nusayblnden Niyazi, 
Çivrıle Klığızrnandan Sıtkı, Erdeğe Yu
sufeli müddeiumumisi Şakir, Ankara 
sulh htıkimllğlne Ankara icra memuru 
Salih, Manisa milddeiumumi muavinli
ğine Saray hakimi Mustafa, Gerede hli.
kimltğine Muııtan MürŞit, Denizliye Siirt
ten Hakkı, Samsuna Tarsus müddeiumu
misi Tayyar, Hayrebolu müddelu
mumlllflne Poshof Müddeiumumisi İs
mail, l\1nemene Antcpten Sabri, 
Kadirliye Mucurdan Tevfik, Reşadiyeye 
Fatsadan Azmi, Pazarcık hakimi nıua
vinlığine Bahçeden Saim, Kangala Sarı
kışladan Ziya, Antalya sulh hAkimllğiıtt 
Serik müddeiumumisi Saffet, Erzincan 
müddciumuml muavinliğine Eri.lncandan 
Hilmi, Ankara sulh hfıkimllğine Sandık

lıdan Abdillnafl, Ankara icra memurlu
ğuna Uzunköprü müddeiumumisi Sahir, 
Balıkesir sulh htıkimliğine Kırklarelln

den Talfıt, Afyona Bergamadan .MelAhat, 
Nığdey<' Karstan Kemalettin, Balıkesire 

hfıklrn namzedi Hafize, İstanbul Mkim 
muavinliğine htlklrn namzedi Edibe ve 
Adapazarı hfıkim muavini Saadet tayin 
edildiler. 

* 
Civardaki Kayacık ve Ece suları

nın iyi ve temiz olduğu anlaşılmış, 

bunların içme suyu olarak getinil
An kara, 31 (TAN Muhıblrlnden) -

Yeni adliye tayinleri yapılrnıttır. Llıteyl mesi esası kararlaştırılmıştır. 

Mahremiyetine fevkalade itina e
dilen Berlin - Londra müzakereleri
nin içyiizü budur. Artık ne tehdit, 
ne de yatıştırma siyaseti.Dünyayı ra
hatsız eden bütün meseleleri kökün
den halletme zamanı gelmiştir. Bu 
ya !ngilterenin istediği gibi sulh ma
sasında, ya Hitlerin arzu ettiği gibi 
harp sahasında tahakkuk edecektir. 

Hitlerle Chamberlain arasındaki 
müzakereler bu iki şıktan birinin 
tercihile neticelenecektir. Onun için 
bütün dünyanın mukadderatı bu mü
zakerelerin neticesine bağlıdır. 

ıynen blldlrfyorum: 

Kars sorgu hfıkln'lliğine Bulvadln hAki
mi Hayati Bingül, Kayseri Aza muavinli
ğine Balıkesir muavini Seyyide Ümran E
rıncer, Bartın sorgu hAkimlığine Zara sor
gu hAkiml Gaffar Kayahan, Kırşehir fıza 
muavinliğine Ur!adıın Şcrafettin Bilgiç, 
Urfa lıza muavinliğine Urfa hftkim mua
vini Feyzi Alpesen, Kayseri sorgu hfıklm
liğine Vezirköprü sorgu hdkimi Hikmet 
Pak, Sürmene müddefumumt muavinli
gine Cızre sorgu haklml Osman Talu, An
tep flza muavinliğine Ovacık aza muavini 
Nazif :Ergüleç, Muş Azalığına Sllrt eski A-
7.ası Kemal Çelikkıran, Yalvaç sorgu bfı
kiınligine Karaisalı htlkiml M~hlis Oğu
tcn, Kocaeli müddeiumumi muavinliğine 
Poshof hAkim muavini Funt Erdoğan, Ku
la Aza muavinliğine Malkara müddeiumu 
mi muavini Seyfettin Göral, Iğdır sorgu 
hakimliğine Rlzcdcn İbrahim Büyükyazı
cı, Kastamonu fıza muavinliğine Samsun 
lza muavlni İbrahim Özenglciol:lu, Ço
rum Clza muavinliğine hAkim namzedi Se-

Kasap ve sebzeciler, yeni yaptırı

lan çarşıya toplanılmış, mezbahada 

fenni şekilde hazırlanan etlerin kon

trol altında satılması da temin olun

muştur. 

Vilayetin de yardımiyle spor saha

sı yaptırılmaktadır. Tribünleri ve 

diğer eksikleri bir kaç senede ta

mamlanacaktır. 

Saz köyünden geçen ve orada e· 

hemmiyetli bir irtüa gösteren sudan 

elektrik istihsali tetkik edilmektedir. 
Yeni bir kaymakam evi yaptınL. 

maktadır, mektep te yaptırılacaktır. 
Gediz - Altıtaş şosesinin tesviyei 

türabiyesi devam ediyor. Bu şose, 
Gcdizi demiryoluna bağlıyacak ve 
bilhassa meyva ve sebze ihracatına 
yarıyacaktır. 

Şilede Denizcilik 

Mektebi Açıhyor 
Şile (TAN) - Burada bir deniz

cilik mektebi açılması ihtimali var

dır. 

Birçok köyler, kendi bütçelerine 
koydukları para ile ve imece usulile 
mektep inşasına başlamışlardır. 

Bu meyanda üvezli, Kömürlük, 
Alacalı, Kervansaray, Gökmaslı, 
Kurfallı, Karabeyli, Hiciz, Isa. Şu
ayipli, Sogullu, Çataklı, Değirmen
çayın, Hasanlı, Yaylalı, Osmanköy, 
Yazımanayır, Darlık, Ahmetli, Ka· 
"aca, lmrenli, Sofular, Kurna, Do-

SPOR: 

Klüpler 
Listelerini 
Verdiler 

Yeni sicil talimatnamesine göre, 
bütün klüpler dün akşama kadar id
mancı listelerini İstanbul bölgesine 
vermek mecburiyetinde idiler. İs -
tanbul klüpleri listelerini bölgeye 
vermişlerdir. Üç takım olarak ayrı, 
ayrı verilen bu listeler bu sene oy:1a
tacakları futbolcüleri tesbit etmekte
dir. 

Bir çok klüpler bu liste meselesin
den dolayı müşkülata uğramışlardır. 
Bir çok gençler de mektepten bu se. 
ne mezun oldukları ve ikmal imti
hanları dolayısile mezuniyet kağıdı 

alamadıklarını bu listeye ithal ede
mişlerdir. 

Klüpler bu vaziyet karşısında iki 
gün için bir sene spor yapmamıya 

mahkum edilen bu gençler hakkında 
bir karar verilmesi için alakadarkra 
müracaat etmişlerdir. 

Futbol istişare 

Heyeti Toplantısı 
İstanbul futbol ajanı, yeni sene 

futbol faaliyeti hakkında fikilerine 
müracaat etmek üzere eski spor ida
ı ecilerimizden Burhan Felek, Ham
di Emin, Ali Sami, Zeki Rıza, Orhan 
ve Abdullah ve Fethi Başaranı bir 
toplantıya davet etmişti. Bu toplan
tıya yalnız Ali Sami, Zeki Rıza, Or
han, Fethi Başaran gelmiş ve diğer
leri işleri dolayısile mazeret beyan 
ctmişlerd·r. Ajan yeni sene spor ta
aliyeti için elde bulunan imkanları 
bir rapor halinde hazırlıyacak ve i
kinci bir toplantıda verecek ve bun
dan sonra bu hususta etraflıca görü
şülecektir, 

Bir Sporcumuzun 
M uvaffa kıyeti 

Eski güreş~ilerden Türkiye ve Bal
kan şampiyonu Abbas Peşte yük
sek beden terbiyesi mektebine tahsil 
için gönderilmişti. 

Dört sencdcnberi bu mc'kteple ça
lışmakta olan Abbas, mektebi birin. 

cilikle ikmal etmiye muvaffak olmuŞ
tur. 

Bu münasebetle bir neıı<taya işa
ret etmek isteriz: Atletizm federas
yonu tarafından angaje edilmiş olan 
antrenör Ratkoy, ayni mektepten iyi 
bir derece ile mezun olmamıştır. 

Kendisine 800 pengü ki, bizim pa
ra ile 200 lira verilm~ktedir. 

Boyle bir derece ile mektebi biti
rerek bugünlerde memlekete döne
cek ohın Abbas acaba bu çalışmanın 
mükafatını görcek midir? 

Süleymaniye Klübünün 
Yıldönümü 

Süleymaniye Terbiyei Bedeniye 
yurdu eylUlün ilk haftasında yıldö
nümünü kutlıyarak, birinci takı
mı Fenerbahçe ile, tekaütleri de Mat
buat takımı ile karşıla§acaktı. Bazı 
sebepler dolayısile Süieymaniyeliler 
yıldönümlerini 17 eyllı le tehir etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Atletizm Birincilikleri 
Bu hafta Fenerbahçe stadında at

letizm Türkiye birincilikleri yapıla
cak, Yarın başlıyan müsa~akalar pa-
zar günü nihayetlenecektır. • . 

Müsabakaların büyük bir alaka ı
le takip edileceği muhakkaktır. 

Yüzme Birincilikle ri 
Türkiye yüzme birinı.:ilikleri yarın 

Be iktaş yüzme havuzunda başlıya-

kş e pazar günü nihayetlenecek-
ca v . k .. 1 .. t.i Müsabakalara genel dıre tor u-

ğ~~ verdiği son bir kararla me~tepli 
yüzücüler de iştirak edecektır. Bu 
suretle bize bu sene 100, 20? metre
lerde Türkiye rekorljp hedıye eden 
Mahmut ta. yarışlarda İstanbulu tem 

sil edecektir. 

ğandılı, Oruçoğlu,_ Bıçkıdere, Ulupe
lit köylerinde bırer mektep yapıl-

maktadır. 
Ziraat Bankası, kazamızda zirai 

bir kooperatif açmıya karar vermiş
tir. Kooperatife girecek ortakların 
toplu bir halde kaymakamlığa mü
racaat ettikleri görülmektedir. 

7 ve 10 numaralı orman tahdit 
komisyonları, köylerde faaliyete baş
lamışlardır. Köylüler, orman işleri 
halledileceği için sevinmektedirler. 
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l~·EKONOMi~I 
lngiltere ve Almanya ile 
Yeni Ticaret Anlaşması 

lngilteredeki Heyetimiz Temaslara Başladı, 

Almanlar da Murahhaslarını An karaya Gönderdiler 
İngilizlerle yapılacak yeni ekono

mi anlaşması için Londruya gitmiş 

olan Ticaret Vekaleti Müsteşarı Halit 
Nazmi, İngiliz iktısadi mahafili ve 
alakadar makamlarla temasa baş'a
mıştır. Bu hafta içinde müzakerelere 
iptidar olunacağı tahmin edilmekw
dir. İngiliz hükumeti mecburi bir 
vaziyet karşısında Londrnyı terkede
miyecek olan dost ve müttefi;ı; dev
letler erkanına birer gaz maskesi ver 
miştir. 

* Türkiye - A!manya ticaret anlaş-
masının yenilenmesi için bugiinlerde 

19 Trikotai 

Fabrikası Kapand' 
Piyasalardaki durgunluğun tesiri

le şehrimizdeki trikotaj !malathane
lerinden on dokuzu i~lerini bırakmış
lardır. Esasen bütün yaz müddetince 
çalışan bu müesseseler stoklarını art
tırmış bulunduklarından vaziyetin 
salahına kadar imalat yapmıyacak_ 

lardır. Kundura imalatçılarının bir 
kısmı da işçilerine muvakkat bir mi.id 
det için iş vermemeğe karar vermiş
lerdir. 

lngiliz Lirası Biraz Yükseldi 
Beş yüz kırk kuruşa kadar düş

müş olan İngiliz lirası üzerinde dün 
biraz yükselme başlamıştır. 554 -
556 kuruşa kadar yükselen sterling 
piyasalarımıza da biraz salah ümit
leri serpmişti. Yalnız harp rizikosu 
sigortası için Cebelitarık haricine gi
decek mallar için bu sigorta ücreti
nin yüzde üçe yükseltilmesi salfıh ü
mitlerini yeniden sarsmıştır. 

görüşmelere başlanacaktır. Evvelce 

şehrimize gelmiş olan permi dairesi

ne mensup bir mütehassıs lle birlik

te anlaşma müzakerelcrmde bulun: 

mak üzre dün de Almanyada:ı Rayhş 

bank erkanından Doktor Braun şeh

rimize gelmiştir. Yarın Ankaraya gi
deceklerdir. Yeni Alman Ticaret an
laşması müzakerelerinin uzun sürnıJ. 
yeceği tahmin edilmektedir. Maama. 
fih her ihtimale karşı yeni anlaşma. 
nın imzasına kadar eski anlaşmanın 
Alman heyeti tarafından iki ay tem
didi talep edilecektir. 

BORSA-°" 
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ÇEKLEU 

Londra 
Nevyork 
Parts 
Ml!Ano 
Cenevre 
Amsterdam 
BE:'rlin 
Brüksel 
Atına 

Sofy3 
Prag 
Madrfd 
Varsova 
Burlapeşte 

Bilkres 
Belgrad 
Yokohama 
Stok>ıolm 

Moskova 

5.55 
127.1475 

3.1675 
6.6475 

28.795 
67.1925 
51.035 
21.68 

1.5425 
4.065 

24.945 

2.54 

30.41 

ESAA!\f VF, TAHVİLAT 
1938 yüzde 

miycli 
bes ikra-
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Bugünü Doğur-a 

Gü r (Başı 2 incide) 1 
5!!~ı~11'!!!!'.~~~ 

(9) küçük zırhıldan ibaret olan do -1 lometre uzakta kain ve Konyanm en 
nanmasını 1912 de (80) zırhlıya çı - çok bağ ve bahçeli mesiresi olan Me. 
karacak kadar faaliyete geçmesi ii - ramdaki dere suyunun çoğaltılması 
zerine İngiltere de "infirat" politi • çarelerini bulmak üzere, vilayet su 
kasından ayrıldı '\·e 1904 te Fransa i- işleri jeoloji mütehassısı Doktor Fritz 
le arasındaki her tiirlü ihtilafı ha11c- Zimmerman, tetkikatta bulunmuş.. 
derck bir itilaf zemini hnzırladıktan tur. Derenin menbaları üzerinde ya. 
sonra l907 de taın bir itilaf tesbit c- pılan bu tetkikat, bir hafta sümüştür. 
den bir muahedeyc imza koydu. Bu Bugün Meram deresi, elektrik fab. 
suretle miiscllcs ittifakın karşısına rikasına ait baraja akıtılmakta ve su 

F I"ng"ıltcre itilfıfı konmus olu. kifayet etmedig~i zaman elektrik fab. 
ransa - • 

yordu ve bu itilaf ~t~sya - Fransa it· rikası motö:le çahşmaktndır. Tct~i. 

t
·r kını kuvvctlcndırıyordu. katın hedefı, en susuz aylarda bıle 
ı a . l' b"l. Göriiliiyor ki biitiin bu işler Al _ elektrik fabrikasının su ile ış ıye ı 

man tahakkiiıniinden ve o tahakkii. mesini temin eylemektir. 
me istinat eden A\'usturya ile 1tal _ Meram deresi suyunun çoğaltılma. 
yanın aç gözlülüğünden çıkıyordu . sı mümkün olursa, bugünkü barajın 
Nitekim harp te ayni tahakkümden da bliyütülmesi Iazım gdecektır. Bu 
ve ayni aç gözliiliikten çıktı. zaruret, Konyanın, Ankaradaki Çu. 

Bu tarihi hikayenin sonunu ya _ buk barajının küçük bir örneğini ka. 
rın ;yazacağız.. zanması ihtimalini doğurmuştur. Bu 

Niğdede Yeni Bir 

Banka Kuruluyor 
Niğde (TAN) - Buradaki çiftçi ve 

Ticaret Bankasının feshinden soPra 

hissedilen kredi buhranı had bir dP.v

reye girmiş, Niğdenin istihsal, imar. 

istihlak ve ticaret sahalarınd ı gerile

me görülmüş, bu yılın kurak gitmesi, 
umumi rekolte V"' ı· t d'' k .. 1 ··~·· ... ıya uş un ugu, 
bu vaziyetleri büsbütün şiddetlen
dirmiştir. 

Yeni vali İsmail Safa Apaydın, bu 

vaziyetleri önlemek için yeniden bir 

halk kredi müessesesi açılması husu

sunda teşvikatta bulunmuştur. 
Halkevinde, tüccar, esnaf, mual

lim, köylü ve çiftçilerin iştirakile 
yapılan içtimada, yüz bin liralık bir 
banka kurulmasına karar verilmiştir. 
Hemen hisse kaydına da başlanılmış 
ve bu i§le uğraşmak üzere muvakkat 
bir heyet seçilmiştir. Bir günde, 45 
nib liralık hisseye talip çıkmıştır .. 

250 liralık hisseye talip olanlara 
müessislik hakkı verilmektedir. Bu 
hakkı istiyenlerin adedi yüz elliyi 
geçmiştir. 

takdirde Konyada su sporları ihtiya. 
cı karşılanmış olacağı gibi, Meram 
mesiresi de daha ziyade şöhret ve 
rağbet kazanacaktır. 

Elbistana Elektril< 
Yaptırılacak 

Elbistan (TAN) - Bir elektrik mü
hendisi celbedilmiş ve Ceyhan neh •. 
rinden istifade edilerek tesisat yapı. 
labileceği anıaşılmıştır. Belediye re
isi, bu maksatla Belediyeler Banka
sından elli bin lira borç alınması için 
Ankaraya gitmiştir. 

Belediye binasının bahçesi park ha 
line getirilmiş. Atatürkün büstü de 
dikilmiştir. Şar dağının bir kısım e
teğile Cümhuriyet meydanına, yeni 
parka çam ve Akasya ağaçları dikil
miştir. 
Kapıdere Elbistan yolunun şose ha 

lıne getirilmesine bnşlanılmışt.ır. Be
lediye, bir eczacıyla y~di sene müd
detle ortak olmuş, bu suretle ec7.alıa
ue açılmıştır. 

Elbistandan iki saat uzaktaki Cela 
içmesine Urfa, Ayıntnp, ~1alatya 

gibi yerlerden de binlerce halk gel
diği nazarı dikkate alınarak, belediye 
ye bir varidat menbaı olacak şekilde 
bu içmenin imarı kaymakamlıkça 
münasip görülmüş, bu hususta ça. 
lışılmağa başlanılmıştır. 
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Son Hafta içinde 
Eserler Neşredilen 

Türl<, Çoc:uijunu 
Nasıl Ya§atmah ? 

Ynzan: Dr. Prf. Besim Ömer Akalın 

Basan: Ahmet İhsan Basıme\'i 

Binlerce ana yüreğinde haza. 
katinin abidesi ve binlerce 

..,. vatandaş vicda. 
nında da aziz ha
tırası yaşıyan bü
yük tıp üstadı

mız Besim Ömer 
Akalının • nüfus 
siyasetinde ço
cuk mevzuunu ay 

dınlatmak için • geçen yıl neşret
miş olduğu küçük hacimde bir ese. 
rin bugün - yine Türk çocuğunu 
nasıl yaşatmalı adı altında - ikinci 
cildini okumakla müst.;ıfit olmuş 

bulunuyoruz. Bu cilt, 290 sayfalık 
bir kitap halinde intişar etmiş o
lup çocuğun rüşeymi ve cenini ha. 
linden toramanlaşacağı güne ka
dar geçen bütün hayati safhaları
nı göstermekte ve her safhada 
yavrunun salim ve selim bir hayat 
sahibi olabilmesi için lazım gelen 
tedbirleri tesbit eylemektedir. 
Üstadın "Çocuk,, mevzuund.ı en 

salahiyetli bir şahsiyet olduğunu 

ve bugüne kadar binlerce anayı fe. 
lilketten ve binlerce çocuğ!l ölüm
den kurtardığını söylemiye lüzum 
yoktur. Eser de ilmüfen bakımın
dan en yüksek bir kıymete malik. 
tir ve her türlü tavsiyeden müs
tağnidir. Onun için bana sadece ki
tabın intişarını müjdelemek dü • 
~e!". Fakat ben, sekiz, on çocuk do
gurup ta kısır analar gibi kucağı 
boş kalmış ve yüreği küçü!< bir 
mezarlık halini a1mış düzünelerle 
anne görmüş bir adam olduğum i
çin üstadın eserini her münevver 
annenin okumasını gerekli görmek. 
ten kendimi alamadım. Doğurmak, 
bütün güçlüklerine rağmen, tabii 
bir külfet olmak dolayısile kolay 
sayılabilir. Lakin doğan çocukları 
büyütmek, muhakkak ki, pek güç 
bir iştir. Hele yaşıyabilen yavru
ları gürbüz bir Türk olarak yetiş
tirmek pek mühim bir .meseledir. 
Onun için annelere, Üstat Besim 
Ömer Akalının irfanından istifade
yi ihmal etmemelerini ve "Türk 
Çocuğunu nasıl yaşatmalı,, eseri
ni ezber edercesine okumalarını 

tavsiye ederim. Kitap gayet güzel 
basılmış ve muhtelif resimlerle siis
lenmiş olduğundan okuyanların bu 
nefasetten ve bu zeynetten de ay
rıca haz almalarını tabii eörüvo : 
rum. 

Türl< Mel<tupları 
Mütercimi: Hüseyin Cahit Yalçın 

Ba!'ian: Remzi Kitabevi 

O smanlı tarihinin eksiklerini 
tamamlıyacak, karanlık ta. 

raflarını aydınla

tacak vesikalar a
rasında yabancı 

devletler elçileri. 
nin roparları, ha
tıranameleri birin 
el safta yer alır. 

Bu elçiler içlnde 
en çok eser veren sırasile Venedik, 
Avusturya ve Fransız elçileridir. 

Fakat tarihlerimiz bugüne ka. 

dar ne Venedik ve Viyana arşivle
rine başvurup oradaki raporları tct. 
kike tenezzül etmişler, ne de o el
çilerden müşahadeleri kitap ha
linde tesbit edilmiş veya mektup
ları, raporları tasnif olunarak ba
~;ılmış olanların yazılarını tercüme 
eylemişlerdir. Rahmetli Ahmet Re
fık, tarihten ziyade şiir tarafına 
meylerederk Madam Montague'nün 
mektuplarını tercüme etti, bir çok 
eserlerinde vesika olarak müracaat 
ettiği seyahatnameleri ve hatıra 
defterlerini ise türkçeye çevirmek 
külfetine katlanmadı. Bu işi gerek. 
li gören yegane Türk muharriri 
• tarih ile alakası bir tarii:lçi kadar 

Yazan: 

M. Turhan TAN 

derin olmamak lazım gelen • Hü
seyin Cahit Yalçındır. Kıymetli üs
tat bir yandan Baron de Tott'un 
yurdumuza taalluk eden hatırala
rını tercüme edip günliik bir gaze
tede tefrika ettirdiği gibi bir yan
dan meşhur Nemse elçisi Büsbecq'
in Avrupada Türk mektupları di
ye meşhur olan eserini dilimize çe
virip ''Fikir Hareketleri,, mecmua
sında parça parça neşrediliyord:ı. 

Remzi kitaphanesinin şimdi. vastı
ğı "Türk mektupları,, işte o mec
muada çıkan yazılardır. 

Büsbecq'in mektupları, Osmanlı 
tarihi için gerçekten kıymetli v~

sikalardır. Kanuni Sultan Süley. 

man devrinin bir kısmını - Os
manlı tarihlerinin eksik!erini ta
mamlamak suretile • aydınlatmak

tadır. Yalnız şu var: Nemse elçisi, 
bizzat şahit olmadığı vakaları da 
mektuplarında anlatır ve mesela 

Kanuninin kendi büyük oğlu Mus
tafayı nasıl öldürttüğüne dair bir 

çok ~ey yazar. Halbuki Büsbecq, 
Törkiyeye şehzade Mustafanın kat
linden bir yıl sonra geldigi için fa

ciaya şahit olmamıştır. Bundan Ö

türü de bir hayli yanlışlar yapmış 
ve bu meyanda Konya Ereğlisinde 
öldürülmüş olan Mustafayı Am:ıs. 
yada idam edilmiş gibi göstermiş
tir. 

Üstadı muhterem Büsbecrı'in bu 
yanlışını ve benzerlerini nedense 
düzeltmiyor, eseri geli~i güzel ter
cüme ediyor. Bu, belki eserin aslı. 
na sadık kalmak mülahazasından 

ileri geliyor. Lakin okuyanlara 
yanlış bilgi vereceği lçin doğru de. 
ğildir. 

Bu noktayı kaydettikten sonra, 
(Türk mektupları) nın tarih bak1-
mından pek kıymetli bir eser ol
duğunu tekrar eder ve onu tarih. 
sever okuyucularıma tavsiye ey
lerim. 

Voltaire 
Mütercimi: İrfan Konur 

Basan: Hilmi Kitabe\.·i 

V oltaire'i tanımamak, fikrın 

hangi dimağda - bütün e
badile - bir um-
man halini aldığı
nı öğrenmemek 

demektir. Çün • 
kil Voltaire, zeka
nın son haddine 
sahip olmuş ve 
bu kudretle fikır 

aleminde harikalar yaratmış bir 
insandır. Kalem, bu taşkın ve coş
kun zekanın elinde bazan bir niş
ter, bazan bir yıldırım ve bazan fi. 
kirlere inşirah v~ren bir tebessüm 
olmuştur. Voltaire, Büyük Kateri

ne hulus çakmak için Osmanlı sa

rayile istihza, papanın lütfunu gör

mek için de meşhur Mahomet e. 
serini neşretmiş olmakla beraber, 

hürriyeti müdafaa ve beşeriyeti 

hürriyet cennetine sevkeden mi.i

tefekkirlerin en büyüklerinden bu

lunmak şerefini asla kaybetme

miştir. 

İbrahim Hilmi Kitaphanesinin 
neşrettiği Voltaire adlı eser işte 
bu ölmez kıymetin yirminci asır 

telakkilerine göre tahlilini ihtiva 
etmektedir. Eser Andre Maurois'. 
nın kaleminden çıkmış ve anlayış. 
lı bir kalemle lisanımıza çevrilmiş
tir, büyük mütefekkiri hayatının 

şad ve naşad bütün safhalarile an
latmaktadır. Ciddi eserlerP. müştak 
olanların bu kitaba alaka göster
meleri icap eder. 

Baykuş 

Şairi: Halit Fahri Ö:ı:ansoy 

Basan: "Ülkü Kitabevi 

G arp aleminde ötedenbe
ri makbul ve mergup olup 

bilhassa klasik -
ler elinde son de-
rece olgunlaşan 

manz!Jm piyes tar 
ıını bize getiren 
Abdülhak Hamit
tir. ı\brlülhalinı 

Memduh, Ferruh 
Ali Beyler gibi şaırlerimiz bu yolu 
terviç ve muvaffakıyetle takip et
tiler, bir çok manzum piyes yazdı
lar. Tevfik Fikret de gençliğinde 
bu tarzı tecrübe etmek istemiş, fa
kat başladığı eseri tamamlamadan 
vazgeçmişti. 

Korneylerden, Rasinlerden _ Ab
dülhak Hamidin delaletile • bize de 
geçen bu manzum piyes tarzını fecr 
ati nesline mensup şairler içinde 
beğenen ve o tarza uy.gun eser ve. 
ren - zannımca - yegane sanatkar 
Halit Fahri Ozansoydıır. Muhterem 
şair bir zamanlar çok dedikodu u
yandıran, Şehir Tiyotrosunda sah. 
neye konduğu zaman olduğu gibi 
mükerrer basılışlarının her birin
de sürekli rağbet gören Baykuş ad
lı piyesinin son günlerde dördüncü 
tabını yapmış ve şiir dilile teren. 
nüm olunan o heyecanlı masalı u. 
nutamıyanlnrla henüz dinliyemiyı!n 
lere eseri kana kana ve zevk ile o
kumak fırsatını vermiş bulunuyor. 

Şarkta haksız yere adı nahoj gö
rülegelen baykuş, Halit Fahrinin 
piyesinde per:ler diyarıQ.da dolaşan 
bir kuş oluyor ve çok heyecanlı bir 
masalın mevzuunu teşkil, ediyor. 
Zaten malüm olan bu hakikati, pi
yesin yeni baştan basılması müna
sebetile tekrar ve eseri okuyucuh
ra tavsiye ederiz. 

IAımanyanın 
Verdiği Sözler 
Ve Yaptıkları 

cs:şı 5 incide) 

Bitler, 19Jl.I yılının 26 eylfılünde, 
şu sözleri söylemişti: 

"- Rast geldiğim en çetin mese
le, Almanya • Polonya meselesidir. 
Polonya, 33 milyonluk bir millettir. 
O milletin denize bir mahreç istemi. 
ye hakkı vardır. Ve bu yoldan hiç 
bir zaman mahrum edilmeyecektir! 
Almanya, hiç bir haklı millete .,:ıt. 

dırmaz: Polonya, Polonya olarak ka. 
lacaktır!" 

Hitlerin bu sözleri söyleyişinden 
sonra, Almanya Danzigi istedi. Le -
histanın haksızlığını iddia etti. Hala 
da ediyor! 

Hitler 1935 yılının 21 mayııııındn 

şu sözleri söylemişti: 
"- İstemediğim, ve hiç bir za

man istemiyeceğim bir şey var~a, 

Sovyetlerle beraber çalışmaktır. Bu· 
nu hiç bir zaman yapmıyacağım!" 

Halbuki, Bitlerin, bu sözleri sö~ -
leyişinden sonra, yani 1939 ağusto
sunun 21 inci günü, Bertin, kendi 
arzusu, kendi müracaatlyle, So,·yct
lerle bir ademi tecavüz paktı İm7a
ladı. 

Görülüyor ki, demokratlar, Hit
lere inanınamıya karar vermek mec· 
buriyetinde kalmamak için, anudıı -
ne. ve Eyiibane bir sabır göstermi~
lerdir: Ve nihayet artık, verilen sö7-
lcr tutulmadığı içindir ki, cepheler 
tutulmuş bulunuyor! 

.... 

Kahtada Pirins Çoli 
Kahta, (TAN) - Bu sene pirinç 

mahsulünün diğer yıllardakinden faz 
la olacağı tahmin edilmektedir. Mah
sulün toplanmasına iki ay sonra baş. 
!anılacaktır. 

1 r----·--- --- ·--· 
f HARP DEDIKODULARI 
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hadiselerini gazetelerden alaka ile takip ediyor 

Sokaktaki Adam 
Ne Düşünüyor? Ne Konuşuyor? 
B ir kadın tanırım ki, 30 yıf-

lık ömrünün dörtte birini; 
üzeri renkli kumaş toplariyle dolu 
mağaza tezgahlan başında, dörtte 
birini berber koltuklarında, dört
te birini de ayna karşısında geçir
miştir. Kafasının içi, aktör isim
leri, albümünün içi yıldız resimle
ri, hafızasının içi film mevzuları, 
ve yüreğinin içi sevda, şöhret, 

servet hulyalariyle doluydu. 
Meclisine girdiğimiz zaman, si

yasetten bahsedemezdik: Ve ben, 
onun koyduğu bu yasağı dinleme
diğim için, evine davet edilmez 
olmuştum. Hatta bir gün, onun e
vinde, benim mevcudiyetimi de 
özliyen bir dostuma: 
"- Aman, demiş. bırakın şu ge

veze diplomatı: Siyasi konferans-• 
lannı dinlemekten, hepimize gına 
geldi, ve müttefikan karar verdik: 
Bir daha hiç bir yere çağırmıya-

y ' cagız. 11 
Mütemadiyen yeni filmlerden, 

yeni modellerden Iaf açtığı için, 
o evin en itibarlı müdavimlerin
den birisi olan dostum, benim a
leyhimde verilen bu ağır kararı 
tenkit etmiıi, ve: 
"- Doğrusu, demiş, benim gö

receğim geldi. Şimdi aramızda 

bulunmalıydı doğrusu! 

Hanımefendi dudak büküp şu 

cevabı vermiş: 

"- Aman, bırakın Allahaşkını
za: Şeytan görsün yüzünü!,, 

Ne dersiniz? Evvelki gün, bu 
hanımfendiden bir mektup almı
yayım mı? B~ni evine davet edi
yor, ve: 
"- Bilseniz, diyor, sizi ne ka

dar görceğimiz geldi: Hepimiz, 
dört gözle bekliyoruz!,, 

D ün gece, bu hanımefendinin 
evine uğradım. Kapıyı ken

disi açtı. Ve beni görür görmez, 
ağzından çıkan sual şu oldu: 

"- Yeni bir şey var mı ku
zum? 
"- Yeni filmleri mi soruyorsu

nuz? 
Kızdı: 

"-Ne filmi Allah aşkınıza? 
Şimdi filmin sırası mı? 

"- Yeni kışlık modelleri mi so
ruyorsunuz? 
"- Canım, şakayı bırakın da 

söyleyin Allahınızı severseniz? 
Yine merak etmiş göründüm: 

"- Ne sordu~unuzu anhyama
dım ki hanımfendi? Yokc::a İngil
tereve para ~önderilemedii?i ıcın 

getirtemediğiniz moda mecmuala
rını mı soruyorsunuz'> 

Büsbütün hiddetlendi ve: 

"- Siz artık çok oluyorsunuz.: 
Dedi.. Hiç bu zamanda moda mec
muası okunur mu? Ben yeni hava
disleri merak ediyorum: Sövle
senize? Siyasi ahval ne alemde?,, 

Değişikliği goruyorsunuz ya? 
Eskiden "moda siyaseti.. reva~ta 

idi: Şimdi ise "siyaset modası,, 

var! 

Nitel'<im. kendisinden, vaktiyle 
beni müdafaa eden dostumu sor
duğum zaman, · hanımefendi du
dak bükerek şu cevabı verdi: 

"- Aman, bırakın şu moda bu
dalasını: Model tarüi dinlemek-

satıcı, 

okuyor 

ten hepimize gına geldi: Ve mtit
tcfikan karar verdik: Bir daha hiç 
bir yere çağırmıyac~ğız! ,, 

. \Anlaşılıyor ki, artık, "kadın 

siyaseti,, kalmadı: Şimdi "siyaset 
kadını., var. Ve kadınlar, gazete
lere, radyolara sarılıp, cımbızları, 
fırçaları, tarakları, rimelleri, los
yonları, rujları, kremleri, pudra
ları unuttular: Yani sizin anlıya
cağınız; bizim. senelerdenberi, 
kongrelerle, konferanslarla başa

ramadığımız o büyük işi becerdi
ler ... Ne mi yaptılar? Daha ne 
yapsınlar ayol? Görmüyor musu
nuz? Silahlan bıraktılar! 

T ramvaydayız. Sahanlıkta, 
benden başka, iki nefer var. 

Birisi ötekine soruyor: 

"-Harp olacak mı dersin?,. 

"-Bilmem! 

"- Yine kıyamet koparsa, dün

yaya yazık olur doğrusu? 

'- Bize göre ne? Bizim vüreği
miz ferah... Mesuliyeti, sebep o
lanlar düşün!':Ün ... 
"- Harp koparsa biz ne yapa

cağız? 

Öteki, fevkalade tabii bir hadi
seden bahseder gibi omuzunu silk
ti, dudağını büktü, ve lakayıt bir 
sesle: 

" - Hiç, dedi, ya namusumu:ı:
la öleceğiz. yahut ta namusumuzla 
yaşıyacağız! .. 

"- Ya yalnız kalırsak? 

Öteki yine nikbin Ye ümitli: 

"- Evvel Allah kalmayız .. : 
Dedi... 

Ve ayni lfıkayıt eda ile ilave 
etti: 

"- Yalnız kalırsak ne; çıkar? 

Korkacak mıyız? 
Düşmanına meydan okuyo~uş 

gibi gö~sünü gerdi ve: 
"- Eğer, dedi, bizim millet ö

lümden korksaydı çoktan ölmüş
tü!,, 

G ünün siyasi vukuatı etrafın-
da herkesin ne düşündüğü

nü öğrenmek için, kimseye sual 
sormıya lüzum yok: Etrafa kulak 
kabartmak kafi. Mesela ufak bir 
terzi dükkanına giriyorum. Her 
yerde olduğu gibi orada da siya
setten bahsediliyor. Bilen de söy
lüyor, bilmiyen de ... İçlerinden bi
risi: 
"- Harp olsa da, olmasa da, bi

zim umurumuzda değil ... Diyor ... 
Evvela, kendi kuvvetimizden e
miniz. Sonra İngilizlerin dostlu
ğundan eminiz. Daha sonra, Al
man-Sovyet anlaşmasından hoş

nutuz: O anlaşma sayesinde, Al
manya, ve dolayısiyle İtalya, Bo
ğazlara göz koymaktan resmen 
vazgeçmiş demektir. Zira Rus
ya, Boğazlara taarruzu, kendi 
menfaatlerine miiteveccih bir te
cavüz sayar. Ve Almanya ile bir 
ademi tecavüz paktı yaparken, 
bunu onlara da böylece söylemi~. 
-ve anlaşıldığına göre- resmen 
kabul de ettirmiştir. Üstelik, biz, 
kendi kuvvetimizden, dostlarımı

zın kuvvetinden olduğu kadar, 
düşmanlarımızın zaafından da e
miniz ... Şu halde, artık harpten 
korkumuz kalır mı?~ 

K arşısındaki bu sözlere muka-
bele ediyor, o karşısında

kine cevap veriyor, ve bu hara
retli münakaşa, uzayıp gidiyor. 
Söyliyenler de, dinliyenler de, 6 

kadar kendilerinden geçmişler ki, 
içeriye girdiğimin farkına bile 
varmadılar. Terzi de dalmış, ve 
dalgınlıkla, elindeki düğmeyi, ce
ketin yakasına dikmiş. Onlar ne
den sonra, dükkandan çıkıp gidin
ce, biçare adam, f;ı,,.kına varma
dan yaptığı yanlışlığı anladı. ve 
bir taraftan düğmeyi oradan sö
kerken, bir taraftan da bana hitap 
etti: 

"- Bir emriniz mi vardı?,, 

Gülümsedim, ve saf bir merak

lı gibi görünerek: 

"- Estafurullah ... Dedim ... GE!
çerken siyasetten bahsolunduğu

nu duydum da dinliyemeden ge
çemedim!.. Kusura bakmayın ... 

Terzi, bir hemdert bulmuş gi
bi: 

"- Aman bayım. dedi. hep ay
ni haldeyiz!. .. Ne kadar gayret et
sek, bu bahsi deşmekten kurtula
mıyoruz. Adeta tiryakisi olduk, 
siyasetin ... Görmüyor musunuz? 
Dükkanın içi Avam Kamarasına 

döndü... Siyasi münakaşalar yü
zünden iş görmiye vakit yok ... Bu 
münakaşalara. hergün, bir esvap 
oikilecek kadar zaman harcanı
yor. Şu iş bir an evvel, bir neti
ceye bağlansa da, \•akitlerimiz 
boşu boşuna havaya gitmese: Zi
ra bu gidişle. halkın aazı dikilm<!
den önce, biz esvap dikemiyece
ğiz!,, 

Siyaset mtinakaşasından sikavet 
ederken bile siyasetten bahset
mekten kendisini kurtaramıvan 

terzi, parma~ı ile duvarda salla
nan bir lavhayı j?Österdi: 
"-Baksanıza. dedi. g(ıya . tedbir 

de aldık. Fakat dinliyen kim? 
<Devamı 9 uncud:a) 
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Rauf ve İbrahim Tali Beylerle 
ben, Paşanın nezdinde bulunu. 
yorduk. 

•• 
Harput valisinin gerçekten mü. 

him ve mahrem şeyler soylemek 
istediğini sanarak odadan yavaşça 
çıktım. Ali Galip, sofad.1 - caketi
nin düğmelerini iliklemiş olarak -
endişeli bir tavırla dolaşıyordu. 
Kendisine selam verdim, "nasılsı
nız" dedim. Fakat uzunca konuş
mamıza zaman kalmadı. Paşanın 

yaveri geldi, "Buyurun,, diyerek 
onu içeri götürdü. 

Ali Galip Beyin neler söyledi
ğini, ne tavırlar aldığını bilmiyo
rum. Yalnız paşanın - uzun bir 
muhavereden sonra - onun Harpu
ta gidip işe başlamasına miisaade 
ettiğini öğrendim. Nitekim ertesi 
sabah, Mustafa Kemal paşa Erzin. 
can istikametinde yola çıkarken 
Ali Galip Bey de Malatyaya doğ
ru hareket etmiş bulunuyordu. (1) 

Ali Galip Beyi bir zamnn içinde 
unutuyorum, hudiseleri takibe baş. 
lıyorum. Mustafa Kemal paşa, Sı. 
vas muhitinde belki bir kıvılcım 

halinde yaşıyan feveran kabiliyetini 
yelpazelemiş, kuvvetli bir ateş ha
line getirmiş bulunuyordu. Onun 
bu işi' kısa birkaç temas ve görü
nüşte basit bir iki işaret ile yaptı
ğını görmüştüm. Rasim Bey, o te
maslardan ve o işaretlerden şevk 
alan, feyiz alan Sıvaslıların başın. 
daydı, paşanın aynlmasile bera
ber müdafaai hukuk teşkilatını 
gQnişTetmcğe. propaganda işini 

büyültmeğe koyulmuştu. 

Bu sırada benim gözümün biri 
Erzurum, öbürü de İstanbul yoIJa. 
rında dolaşıyordu. Azlolunduğu 
- koca bir Dahiliye Nazırı tarafın
dan - bildirilmiş olan Mustafa Ke
mal paşanın, bütün Anadolu ile 
- yine üçüncü ordu müfettişi im
zasını kullanarak _ muhnbcr~ et
mesine, diyar diyar dolaşmasın:ı, 
kolordu kumandanlarına emirler 
verip durmasına ve her gittiği 
yerde parlak merasimle _ hem de 
resmen - karşılanıp seldmlanma. 
sına karşı İstanbulun ne diyeceği 
ve ne yapacağı, şüphe yok ki, me. 
rnka değer bir mevzu idi. 

Mustafa Kemal paşanın Erzu. 
rum kongresi adı verilen ve ihti
lal düşüncelerile tertip edildiği 
mallım bulunan cemiyette neler 
söyliyeceği ve nelere k:ırar verdi. 
receği de heyecanla beklenmeğe 

layık keyfiyetlerdendi. Onun için 
kulağımın birini lstanbula, öbürü
nü Erzunıma çevirerek bir şeyler 
ve çok şeyler bekliyordum. 

İlk ses Erzurumdan geldi. Fakat 
bu, beklediğimiz sada değildi. 
Bambaşka bir terane olup başka 
haberler bekliycnlerle ve hatta dü
nün, evvelki günün, belki de ya_ 
rının hadiselerile ekleniyordu. lşte 
o sesi tnşıyan telgrafın sureti: 

Sıvas V ilôyetine 
' - Erzurum - 4. 7. 335 

CüIUsu hümayunu cenabı 

padişahi münasebeti celilesil.:? 
Erzurumda makamatı mülki
ye ve askeriyenin tebrika
tını kabul ve idrak ile müba. 
hiyim. Buvesilei mübeccelc ile 
devlet ve milletin giriftar olduğu 
vaziyetten tecelliyatı hasene ile 
halas ve encamı mes'ut ile mazha
rı fcyzüfeluh olmasını temenni 
eyliyerck arzı tebrikiıt eylerim. 

Üçüncü Ordu Mülettişi ve 
Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari 

Mustafa Kemal 
Hani, Mustafa Kemal paşa, ln.. 

giliz fcvkalfıde mümessilinin ısra_ 
rile azlolundu idi. Hani, onun İs
tanbula celbini Harbiye Ne7.areti 
temin edecekti?... İşte şu telgraf 
da gösteriyordu ki Ali Kemal Bey 
kendi kendine gelin güvey olan bir 
lvlire imiş. Resmen yalan söyle. 

miş ve valileri yalanına inandır. 

mak istemiş. Peki ama Mustafa 
Kemal paşa da Erzurumda ihtilal 
işlerile değil, cülUs gününli kutla
makla meşgul. Acaba, azmini göz 
nuru, kalb hareketi gibi varlığın. 
dan ayrılmaz bir hale koyduğunu 
sezdiren paşa, Erzurumdaki ihJ.iliıl 
teşebbüslerini saraya kabul mü et
tirdi ve padişah ile bu mevzu üze
rinde uy11şmıya muvaffak mı oL 
du? .. Yoksa bu manasız merasimi, 
maksadın ve gayenin elde edilme
si uğrunda aldatıcı bir \•asıta ola
rak mı kullanıyor? 

Hayli düşündüm, nefsimi tatmin 
edecek fikri bir netice elde ede. 
medim. Şu kısa cevabı yazmakla 
iktifa etmek mecburiyetinde kal
dım: 

(Devamı var) 

(1) Bu hatıraların sahibi Reşit Pasa, 
Atatürkün meşhur nutkunu Mıllet Mec
lisinde irat ettiği tarihten evvel öl
müştür. Kendisinin hatıralannı ne ka
dar dilrüst olarak kaydettiğini tebarüz 
ctUrmiş olmak için Atatürkün nutkun
dan bu hfıdlsclere taalluk eden satırlan 
iktibas ediyoruz: •Dahiliye Nazın Ali 
Kemal Beyin tamfmen verdiği emrin 
tarihi olan 23 Haziran gllnil Sıvasta A
li Galip Bey namında bir zat on kadar 
riıfekasiyle• hazır bulunuyormuş. Bu 
zat fstanbuldan Mnmuretül6zlz Valisi 
olarak gönderilen erkAnı harp mirala
yı Ali Galiptir. GOya vllAyet memu
rini tdllycsl olmak üzere bir takım in
sanları da fstnnbuldnn intihap etmiş, 
beraberinde götilrüyor. Ali Galip g(l
zergAhında bulunan Sıvasta tevakkuf 
etmiş, kuvvetll taraftarlar bulmuş. Ter
tibat ve tednblr nlmıya başlamış. Dahiliye 
Nezaretinin aleyhimdeki emri gellrgelmez 
faaliyet çoğnlmı_ş. Sıv!l$ ~ok~klannda ~e
nim hain, dsi, ınuzır bir adam olduğu
ma dair yaftalar yapıştırılmış. Kendi
si de bir gUn Sıvasta vali bulunan Re
sit Pasa merhumun nezdlne giderek 
Dnhiliye Nezaretinin emrinden bahset
tiktıen sonra Sıvas:ı geldiğim takdirde 
hakkımda tatbik edeceği muameleyi 
sormuş. Reşit Paşa, ne yapılablleceğini 
istizah etmiş. Ali Galip, ben senin ye
rinde olsam, derhal kollarını bağlar, 

tevkif ederim. Senin de böyle yapman 
lôzımdır, demiş. Reşit Paşa, bu işin bu 
kadar basit olacağına inanamamış. MU
zakere hayli uzamış. Müzakereye işU
rak edenler çoğalmış. 

Atatürk Amasyadan hnre.~etinl, To
kattan Sıvas valisine telgraf çektlginl, 
takat bu telgrafın hareketinden altı 
saat sonra Sıvasa verilmesini de em
rettiAlnl anlattıktan sonra Reşit Pa-

sa - Ali Galip mOnakaşasına avdet 
ederek şunloırı hlkt'ıye ediyor: 
"Münakaşanın hararetli bir sahne

sinde Reşit Paşanın eline benim Tokat
tan çekilen telgrafı verirler. Reşit Pa
şa hemen Ali Galibe uzatır. "İşte ken
disi geliyor. Buyurun, tevkif edin,, der. 

Ve telgrafta yazılı hareket saatini 
görünce hemen kendi saatini çıkarır, 
bakar, "geliyor değil, gelmiş olacakhr,, 
diye iliive eder. Bunun Uzcrine Ali Ga
lip: (Ben tevkif ederim dcdimse be
nim vilôyetlm dahilinde olursa tev
k if ederim demek isledim) de
yince içtimada bulunanları bit he
yecan kaplar, hep birden "haydi öyle 
'se istikbaline gidelim,, diyerek içtimaa 
nitnm verirler. 

AtatOrk, nümune çlfUiğlnde Tali Be
yi bu~dugunu ve ondan bu hadiseleri 
dinledigini söylliyor, ve Tali B<:yln 
kendisini çiftlikte blrnz meşgul etmJye 
memur edildiğini duyunca hemen aya
ğa kalkarak: "Çabuk otomobll1ere ve 
Sıvasa,, dediğini söyledikten sonra sö
züne şöyle devam ediyor: 

"Bunun sebebini ifade edeyim. O an
da hatırımı:. gelen şu idi: İstikbal me
rasimi yapacağız diye 'Fnll Beyi iğfal 
etmis olabilirler ve hnkikatte aksi bir 
tertip yapmak için zaman kazanmak ls
tiyebllirlerdi. Otomc:billere binmek ü
zere iken Sıvas tarafından diğer bir o
tomobil yanımıza yddaştı. İçinde vali 
pasa vardı. Reşit Paşa ''Efendim, birkaç 
dakika daha istirahat buyunılmaz mı,, 

diye söze başladı. "Yarım dakika istira
hate ihtiyacım yoktur. Derhal hareket 
edeceğiz ve sen benim yanıma gel,, de
dim. 

- Efendim, dedi, sizin yanınıza Raut 
Bey binsin. Ben nrkadakl otomobille de 
gelirim. 

- Hayır hayır, dedim, siz buraya. 

'Bu basit tedbirden maksat, izab.a 
muhtaç değildir.,, 

Atatürk, Swas methallnde parlak su
rette istikbal olunduğunu kayıt ve sö
züne devam cdiypr. 

''Doğru kolordu dairesine gittim, ma
iyetiyle beraber Ali Galibi celbetUr
dim. Onlara ynplı~ım muameleyi izah 
ederek teferruatı uzatmak istemem. Y-al
mz bir noktayı işaret edeceğim, bu A
li Galip, gördüğü sulmuamel<'dcn son
ra mahrt!m beyanatı olduğunu söyllye
rek gece yalnız olarak yanıma gelmek 
istedi. Kabul ettim. Harekfthnın zeva
hirine ehemmiyet verememekllğimlzl 

rica ile Mamurctült'ızlz vlli'ıyetini kabul 
ederek gelmekten maksadının benim 
nokta! nnznrımn hizmet etmek bulun
duğı.71u ve Sıvastn kvnkkufu bana mü
laki olup bizzat talimat almak için ol
duğunu izah ve bin türlü dclıllerle ls
pnta çalıştı ve bizi sabaha kadar lşg~l 
etmek suretiyle muvaffak dahi oldu
ğunu fUrof etmeliyim.,, 
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SOLDAN SAGA: 

l - Snda - Zehir. 
2 - Bir uzuv - ~mln. 

3 - Bir renk - Fena - Bir nota, 
4 - Yarım - Bir mevsim. 
5 - Baş - Ziynet. 
6 - Bayan dcğll - Canip. 
7 - Evin Ostü - Bir çeşit iğne. 
8 - Bir renk - Saçsız - Bir nota. 
9 - Meydana koymak - Pislik 
10 - Sin - Bir Ucarl t..Ghlr. 

YUKARDAN AŞAGI: 

l - Rilzgılr - Ağaçtn oulunur. 
2 - Akar - Arıyı hntırlntır. 
3 - Bir uzwmuz - Bir rüzgt\r - Bl.r 

nota. 
4 - Bir çalgı - Bir knuı merkezimiz. 
5 - Bir sayı - Bir sayı. 
6 - Hayvah yiyeceği - Sene 
7 - Mania - Çalgı. 

8 - Erkek - Bir sayı - Bir bağınma 
edatı. 

9 - Bil' milstemleke - Afrikadadır. 
10 - Bir hayvan - Işık. 

iki Kaçakçı Tutuldu 
Bayramiç (TAN) - Evciler nahi. 

yesi dahilinde iki kaçakÇl pusuya 
düşürülmüş, iki hayvan yükü 120 
kilo yaprak kaçak tütün musadere 
edilmiştir. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilin
de Su İşleri Reisliğinden alabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvak
kat teminat verıncsi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulun:m vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve
kaletine mtiracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almala
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta. 
lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tekl!f mektuplanm ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline katla• Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde ver-: 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

lstanbul Defterdarlığından : 

(4078) (6656) 

Muhammen keş!f 
bedeli Lira K. 

Defterdarlık binası içinde yapılacak helAların tamirat 
ve tadilat işi. 1476 86 

Defterdarlık binası içinde yapılacak tamirat ve tadilat hizasındaki 

Muhammen bedeli üzerinden açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 11.9. 
939 tarihbıe müsadif pazartesi günü snat 14 tedir. Taliplerin mukave. 

le, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri ile pro
je, keşif ve buna müteferri diğer evrakı müracaatlarında dairemizde gö. 
rebllirler. Muvakkat ~minat 111 liradır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele. 
rinden almış oldukları vesaike istinaden İstanbul vilayetinden eksilt
meden sekiz gün evvel altnmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret odaları 
vesikalarile mezkur gün ve saatte defterdarlık Milli Emlak l\1üdürlü
ğiindeki komisyona müracaatları. (6706) 

Maltepe Piyade ve Atış Okulu 

Komutanlığından : 
Maltepe piyade ve atış okulu için 75 lira ücretli bir elektrikçi alına. 

caktır. Talipler Fen Tatbikat okulunda imtihan olarak kabul edilecek
lerdir. Taliplerin mezkur okula müracaa-tları. 

ESKi FEYZIATI 

_________________ , 
Yatıh BOGAZİÇİ LİSELERi Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, llız ve erllell 
... kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta Okul. 

l\RNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 
Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

İsteyenlere mektep tarifnnmesi gönderilir. Telefon: 36.210 1 
• 

TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 
26 AGUSTOS 

AKTI ~ 

1 
Büyükdere B E Y AZ P A R K' ta 1 KASA: 

ROBERTO DE MARKI 1 SUAD GÜN 1 Altın: san kilogram ı5.5oo.a55 
Enternasyonal Repertuarında Ankara radyosu artistlerinden BANKNOT 

21.802.488.77 
9.051.743.50 
1.607.274.99 

Lira 

1939 V AZIYETI 
PAS 1 ~ 

Sermayei 

fııtiyat AkçeAI: 
32.461.507.26 

Lira 
15.000.000.-

4.21'7.134.25 
' Caz ve sabaha kadar eğlence # UFAKLIK 

Oahildekf M11hnhirlcr: 

Bu Sene 15 Eyhilde Ankarada Açılacak Ordu 
Hastabakıcı Hem§ireler Okuluna 100 Lira Ayhk 

Ücretle iki Talim Hem§İresi Ahnacak. 
Alınma şartları: 

1 - Kızılay hasta bakıcı hemşireler okulundaq mezun olacak. 
2 - En az iı~ sene hastahaneler de hemşirelik vazifesinde istihdam e

dilmiş bulunacak ve buna ait bonservisler gösterecektir. 
3 - Sağlam olduğu bir sıhhi heyet raporile tevsik edilecektir. 

- 4 - İstekli olanlnrdan İstanbul ve civarındakiler Giilhane hastaha
nesi, Ankara ve civarında bulunanlar Ankara Merkez hastahanesi B?.ş. 
tabipliğine müracaat edeceklerdir. 

5 - İstekliler arasında 12 cylftl 939 da Gülhnne ve Ankara hastaha
nelerinde tahriri ve sifohi müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

(350) (6866) 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi Eksiltme 
Komisyonundan: 

Kriple Maden kömürü 

70 Ton 

Muhammen 
bedeli lirn 

1155 

Muvakkat 
teminat L. K. 

86 62,5 

Yüksek İktısnt ve Ticaret mektebi için satın alınacak yetmi~ ton 
Kriple maden kömürü öniimüzd<::ki eylıiliin 16 ıncı cumartesi günü saat 
onda ihnlesi ynpılmak üzere açık eksiltmeye konmuş. kömitrı.in bedeli 
ile muvakkat teminatı yukarda gösterilmiştir. İsteklilerin şa:-tnamesini 

görmek için Sultnnahmetteki mezkur mektep idaresine ve eksiltmeye 
iştirak için yukarda yazılı gün ve saatte teminat makbuzu ve şartna
mede yazılı vesikalarla Cağaloğlun da Yii)\sek Mektepler muhasebeciliği 
binasındaki komisyona müracaatla n. (6791) 

Albn Safi Kilogram 

'l'Qrk lirası 

678.111 

Hariçteki l\1uhahlrler: 
A.lbn: Safl kiloı?rnm 10 059.766 

A. ltınn tahvili kabil serbest 
-l/MzlCT 
nıl!er dövizler ve borclu kllrlng 
"ııkfyelerl 

Hazine Tahvtneri: 

neruhdc edilen evrak! n:ıkdlye 

'< :ı rsı lı iti 
r<11nun11n 8 • R fncl 
ııe tevflkıın hazine 
••ftkl t<!dlyat 

~enedat Cüzdanı: 

T'fCARf SENEDAT 

mııdrl"lttf· 

tarafından 

€sham ve Tahvilat Cüıdnnı 

(Deruhte edilen evt"nkı nak 
o\ - (dlvenln karsılıtı E.cıhnm ve 

Tahvllftt <ftlbnrt kıvmctıe) 
1J - Serbest eshnm ve tahvilat 

~vanslar: 

Ftnzlneye kısa vftdell rıvnns 
&.ltın ve Dövl7 Qzcrine 
T'nhvllAt Qzerlne 

Riss<'darlar: 

\luhtelif: 

1153.816.81 

528.553.20 

14.149.864.96 

11.065.71 

3.551! 375.62 

158.748.563.-

17.22R.027.-

13!l 2!lll !lR3.71 

44.458.844.97 
7.559.768.56 

7.020.000.-
12.664.76 

7.808.722.-

Yekun 

Ad! ve fevkalAde 
Husus! 

ı.482.370.01 1'eda\iildekJ Banknotlar: 

n,.nıhde edilen evrakt nakdlve , 
K:ınunun 6 - 8 fncl mııddelf'rfne 
tevfikan hazine tarafından vAkl 
tedlyat 

nenıhde edilen evrakı nakdl:re 
17.717.soe.29 t:ıaklyesl 

·~ıırsılıf? tamıımen alhn olarak 
ll~vPten tl'ı'lavme vaıo:f'dllen 

Reeııkont mukabill U:veten teda. 
vazed, 

Ti.irk Llraıııı Mevduatı: 
ı4 ı.520•535·- Döviz Taahhlidatı: 

Altına tahVfll kabil dlh:fzler 
139.238.363.71 Olğr dOvfzler ve alacaklı klfrln# 

bakfyelerl 

52.018.613.53 

14.841.386.76 

4.500.000.-

16.865.897 .51 

420.645.981.07 

~ıuhtelif: 

6.000.000.-

158.'148.1563 

17.228.027.-

141.520.538.-

19.000.000.-

89.000.000.-

2.883.61 

3B.7lf!.911.23 't 

Veklın 

1Temmuz1938 tarihinClen itiJ;aren: lıkonto 
hilddi % 4, altın üzerine avanı % 3 • 

• 

10.217.134.25 

22!'1.520.536.-

26.740.847.56 

38.719.774.84 

100.447.688.4'.? 

420.645.981.07 
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Zeybekliğe Hırslı Arzusu Olanlar 
Demirci Mehmet Efenin Riyasetinde Toplanarak Milli 

Mücadeleye Seve Seve iştirake Hazırlanmışlardı 
Yörük Ali ve Kıllı oğlu Hüseyin 
Efelerle ihtiyat mülazı!llı Necmi 
Bey müfrezesinın ve diğer nizamL 
ye kıtalarının meçhul kalan iki
betlerini de merak ediyor, onlar -
dan da ayrıca malumat bekliyor
du. 

* Demirci ~hmet Efe 
Milli mücadelenin ilk yılların

da, ismi Türk ve ecnebi gazetele
rinde, hatta bir aralık Millet Mec
lisi müzakerelerinde sıkça sıkça a
nılan Demirci Mehmet Efe Aydın 
muharebesinin vukuu &ıralarında, 
diğer zeybekler gibi, vatan hami
yeti galeyan ederek, o giine kadar 
gezdiği dağları terketmi7, Milli 
mücadeleye iştirak için evvela Na
zilli ye inmişti. Efenin Nazılli eşra
fına pek de itimadı olmadığı için 
eşraf tan birkaçını rehine olarak 
yanına almıştı. Bu suretle hayatı
nı emniyet altına aldıktan sonra 
da, Ödemiş ile Aydın orasında çok 
mühim bir mevki olan (tl'çyol) ta
raflarına gitmişti. Son Aydın mu. 
harebesi ve kuvvetlerimizin ricate 
mecbur kalması üzerine 1335 yılı 
haziranının on birinci gi.inü, ya
nında bulunan iki yüz gönüllü zey
bek ile birlikte (Umurlu) da Bin
başı İsmail Hakkı Beyin kumanda. 
sında bulunan milli kuvvete ilti
hak etmişti. 

Efenin kuvveti beraberinde ge
tirdiği iki yüz zeybekten ibaret de
ğildi. Ta eşkiyalığı zamanından

beri kendine tabi olan Sökeli Ali 
efe ile Karacasu kllzası köyleri~ 

en .Zurnacı Ali efe ve kızanları 
tla, ayrı birer müfreze olarak efe
nin emrinde idi. (1) 

O emirci Mehmet efe, Nazilli 
kazasının "Pirlibeyli,, kö

yündendir. Babası demirci !di. Çok 
sakin, yumuşak başlı ve namuslu 
bir adamdı. Çifti, çubuğu, tarla ve 
bahçesi bulunmak ve rençberlik
le de meşgul olmakla berab4fr en 
ziyade çiftçiliğe ait sapan vesaire 
gibi alat ve edevat yapmak ve ta
mir etmekle meşgul olur ve bu
nunla geçinirdi. Bu sebeple oğlu 
Mehmedi de yanına almış ve de
mirci yapmıştı. Mehmet efeye De
mirci denilmesinin sebebi işte bu 
idi. Babası, Mehmedin ve karde~ 
lerinin tahsillerini pek ihmal et
miş değildi. Hatta, gördüğü istidat 
üzerine Mehmet efeyi epeyce bir 
müddet medreseye de devam et
tirmişti. Mehmet efe hakikaten o
kur, fakat, yazamazdı. Kar
deşi Ahmet ise hem okur, yazardı, 
hem de Cihan Harbinde ve FiliS
tln cephesinde bulunmuş ve bir 
fenni kıtada küçük zabitlik ile va
tani vazüesini yapmıştı. 

Ahmet ve diğer kardeşleri, hep 

babalan gibi sakin delikanlılardL 

Fakat, Mehme Efe bunların tama.. 
men aksine olarak dik başlı ve a. 
tılgan idi. ~ybekliğe karşı hırslı 
bir arzu ve istidadı vardı. Bunun 
tesiriledir ki daha pek genç ya
pnda iken, eşraftan birinin zorba
cılığına karşı derhP' ;-.yan etmiş, 
onunla uzun müdde mücadele et
mişti. Cihan Harbinde emsalile be
raber silah altına alınmıştı. Izmir
de beşinci depo alayına verilmiŞ
ti. O da herkes gibi askeri vazife
sini yapıyor, talim ve terbiye gi>.. 
rüyordu1 Bir gün, Ermeni ırkına 
mensup bir ihtiyat zabitinin ağır 
bir hakaret ve cezasına maruz ka 1-
mıştı ve bu muameleden dolayı as
kerlikten soğumuş, kaçmağı zih
nino koymuştu. 

N ihayet bir gün kaçmış, zey. 
beklik hayatına atılmıştı. 

O sırada Ödemişte Gökdeli nami
le eşkıyalık yapan maruf bir zey_ 
beğin çetesine kızan olarak katıl
mıştı. Fakat. kızan olmak. emir ve 
kumanda altında yapmak onun is
Yankir ruhuna uygun gelmemişti. 
lir fırsat ve münasebet bularak 

(Gökdeli) den aynlmşıtı. Az bir 
zaman sonra da, başlı başına bir 
çete kurmuş kendine uygun kızan
lar bulmuş ve nihayet o da, eşkı
yalık ve efelik yolunu tutmuştu. 

Demirci Mehmet efe, kurnaz ve 
akıllı bir adamdı. Zeybeklik yo. 
lunda namını ve hayatını muhafa. 
za edebilmek için, diğer akh ba
şında zeybekler gibi iyi bir siya
set tutmuştu. Adamına, yerine ve 
işine göre iyilik yapmış, yahut ta 
şiddetli davranmıştı. Bu sayede 
de zeybeklik illeminde iyi bir mev
ki kazanmıştı. Aydın, Denizli. 0-
demiş havalisinin azılı ve sayılı bir 
dağ adamı olmuştu. Ortalığı bir 
iyice korkutmuş, hükumeti de çok 
yormuştu. Bilhassa Cihan Harbi 
sırasında takibine memur edilen 
jandarma ve nizamiye kuvvetleri 
ile, uzun müddet boğuşmuştu. He
men hemen her yaptığı müsade

mede takipçilerini bozmuş, daima 

kaçıp kurtulmağa muvaffak ol
muştu 

D emirci Mehmet efe, zeybek
lik hayatında bütün Aydın 

havalisinde hasımlarına, mütegal
libeye çok amansız hareket etmiş
ti, onları kahrü tedmir etmeği 

kendine iş ve zevk edinmişti. F'a
kat, yaptığı birçok iyilikler, dök
tüğü tatlı dillerle de çok kimsele
re kendini sevdirmiş ve hele köy. 
lüleri adeta kendine bend ve ben
de etrnifti. 

Zeybekliğinde hükumete karşı 

husumet göstermemiş, posta vur
mak .hükumet memurlarına sal
dırmak gibi hareketlerden sakın.. 
mıştı. Fakat, tutulan ve hapsedL 
len arkadaşhnnı kurtarmak için 
birkaç defa bunu da göze almış ve 
yapmıştı. Böylece de cüret ve ce
saretini, zeybeklikteki mahareti-

ni tanıtmış, hakkında destanlar bL 

le yapılmıştı. (2) 

Demirci Mehmet efe, zeybek ol
mak ve zeybekliğinde birçok vah
şetler yapmakla beraber kaba saba 
bir adam değildi. Terbiyeli ve his
li idi. Adamına göre muamele et
meği bilirdi. Alçak gönüllü görii
nür, herkese hürmet ederdi. Mu
hatabının teveccüh ve muhabbe
tini, emniyet ve itimadını kazan
makta bilhassa büyük bir maha
ret sahibi idi. Hele Milli Mücade
le esnasında yapılan vesayayı iyi 
karşılamak, derhal ve arzu ile i
cabını yapmak gibi methü senaya 
değer iyi vasıflan vardı. Böyle ol
makla beraber, bazı kendini bil
mezlerin sözl~rine kapılmak, pek 
çabuk kızıp atıp tutmak, kırıp vur
mak gibi kusurları da yok değil
di. 

Y üksek bir tahsil sahibi ol
mamakla beraber, Demirci 

Mehmet efede, fevkalade denile
cek bir idare kabiliyeti vardı. 

Kendisine merbut ve sadık maiye
tinden başka diğer birçok zeybek
ler üzerinde de cidden büyiik bir 
nüfuzu vardı. Bu nüfuzunu çok i
yi idare eder ve maiyetini kendi
ne bağlı tutmakta, itaat ettirmek
te geçerken vukuflu bir maharet 
gösterirdi. 

(Oevamı var) 

(1) Ali Efenin 1335 yılı Temmuzu-
nun dördünde (Ovacık) mevkllnde mu
ıkabll kuvvetlere yaptığı taarruz 
hakkında bilahare malumat verilecek
tir. 

(2) Aydın muharebelerinde göster
diği behadırlık ve atılganlıklariyle ha
kiki bir şöhret kar.anan Yörük Ali E
fenin de bu milli kahramanlığını te
rennüm eden bir destanı yapılmıştır 

ki, o havallde buıün bile söylenmek
tedir. 

EKZEMA NERELERDE OLUR? 
En ziyade ellerde ve kollarda. 

Ev işlerinde su ile çokça oynıyan 
ve çamaşır yıkayan Bayanlara 
m~llat olan ekzema meşhurdur. 
Kimisinin iki elinde birden, kimi. 
sinin yalnız bir elinde, parmakla. 
rının üzerinde morumtrak kırmı. 
zı bir leke peyda olur, oradaki de. 
ri kat kat soyulur, araları ayrılır. 
Lekenin etrafında kabarcıklar çı
kar, sonra onlann üzeri kabuk 
bajlar. 

ilkin parmakların üzerinde bas. 
lıyan ebema gittikçe elin üzerine, 
bilete, kola, dirsej'e kadar yayılır. 
Daha yukarıya çıktıj'ı da olur ... 
Kaşınma azdır, fakat bu ekzema. 
dan çok su sızar. Çok defa fena fe. 
na da kokar. Hem de çok uzun sü. 
rer. 

Bu türlü ekzema yalnız çamJJ -
şır yıkayanlara mahsus değildir. 
Deriyi tahriı edecek her tiirlü 
maddelerle uiraşanlarda da olur. 

Kimisinde yalnız parmaklann 
üzerinde, yahut elin üzerinde ka
lır. Avuç içinde ekzema çıkması 
nadirdir, çıktıiı vakit de kuru o. 
lur. Deri kalınlaşır ve yer yer ya. 
nbr. 

Bazısında ya:ıı mevsiminde par. 
maJdann üzerinde kabarcıklar 

peyda olur ve 90k ka§ınır. Bir de 
parmaklann arasında ekzema o. 
lur. 

Ekzema parmaklann ucuna, tır. 
naklara da bulaşabilir. Parmakla. 
rın ucunda olduğu vakit pek inat. 
çıdır. Tırnaklara bulaşınca onların 

şeklini bozar •.. 
Bacaklarda ekzema iki türlil o. 

Iur. Bir türlüsünde damarlarda hi~ 
bozukluk olmaksızın yalnız deri 
- en ziyade dizden aşağısı ve ön 
tarafta - kaşınır, kızarır. Oradaki 
ekzema ehemmiyetsiz olmakla be. 
raber çok silrdütü, yahut üstüste 
tekrarladıiı vakit geçtikten sonra 
•ert üaerin•e leke bırakır .•. Ço-

rapsız gezmek moda olan mevsim
de bu da bir meselediT. 

Daha acıklısı varisli bacaklarda 
çıkan ekzemadır. Varisler kaşınma 
verir, insan çok kaıındıkça deri ü. 
zerinde ekzema peyda olur. Kırnu· 
zı lekelerin üzerinden su sızm;.yıı 
başlar. Sonra kabuk bağlar, bir 
taraft911 da kabuklar dökiilür. Bu 
ikinci türlüsü en ziyade ayak bi. 
teklerinin üstünde olur, fakat git. 
tikçe daha yukarıya, dizlere kadar 
(ıkar. Bacakların şişme'ii de baş
ka ... 

Diz kapaklannın arka tarafın. 
da da \kzema epeyce çoktur. Bazı. 
ınnda yalnız diz kapaklannın arka. 
:ııında, bazısında da hem orada, 
hem de dirsejin ön tarafında bir. 
den olur. Buralan kaşındığından 
kaşıdıkça ekzema dev:ım eder, 
.ıeçse bile tekrar gelir. i):ı:erinden 
su sızar, kabuk bağlar ve deri 
- oralarda esasen ince olduğu hal. 
de • kalınlaşır, sertleşir. 

Bacaklarda çıkan ekzema çok 
defa ayatın üzerine de yayılır. 
Bundan başka ayatın altında, iri 
iri kabarcıklı ekzema çıktığı da 
vardır.O zaman yürümek pek güç 
olduğu gibi, her mevsim deiişme. 
sinde, yaz ve kış iptidasında, ya
hut uzunca bir yol yürüdükten 
wnra ekzema tekrar çıkar. I<.abar. 
cıklann cerahatlenmesi de çok gö. 
'l'illür. 

Gene ayaklann altında, fakat 
topuklarla ayak parmaklannın al. 
tında kabarcıksız "ekzeına ohır. O 
vakit - zaten oralarda kalınca o
lan • deri daha kalınlaşır, sertle. 
şir, el parmaklarının üzerinde, a. 
ntlannda hasıl olan ekzenıalar ay. 
nile ayak parmaklannda da olur. 

Bunlann hepsinin tetlavisi 
• şüphesiz - mütehusıı cilt heki
minin, ekzemanın şekline ve )'eri. 
ne söre münuip göreceği ilaçlar· 
la olur. 
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--Casusluğa Ait HikGye Serisi ~ 

BEY AZ ZENCİ ~ 
Yazan: Arthur Mills - Ceviren : C evat Şakir ; 

-14-

A lhay Marshall, bir dakika 
kadar düşündü: 

"- Beyaz zenciler adile Fran
sada bir teşkilat bulunduğunu ve 
bu teşkilattan 15 M in haberi ol
duğunu bildirmek fena olmaz. Fa
kat kız acaba teşkilatın ı1e demek 
olduğunu biliyor mu?,, dedı. 

"- Raporlarım Misis Wallace 
vasıtasiyle gönderdiğine bakılırsa, 

her halde teşkilatın ne demek ol
duğu hakkında bir fikir edinmiş 
olduğuna hükmedilir,, 

"...- Dur, o halde kendisine ve
rilecek talimatı yazayım.,. 

Ve masanın üzerinde duran bir 
def teri önüne çekti. Yarım sayfa 
yazı yazdı. Yazmış olduklarını 

Percy'ye okudu. 
"Tayyare Fransız toprağında 

Le Bour(et'ye konar konmaz, 1'1is 
Wood işe başlamış sayılacaktır. 
Klotz'un her temas ettiği adamı 

çaktırmadan tetkik edecek ve yü
zünü, halini, giyinişini, ve imka
nı varsa kim olduğunu hatınnda 
tutacaktır. Franıuz Kontrespiyo. 
naji ikinci ıubesinde Klotz'un bir 
dosyası mevcut olduğu, bunu 
Klotz'un pekili bildiği Mis 
Wood'a haber verilecektir. Klotz 
bu seyahati samimi ve hakiki bir 
eğlence seyahati telakki ettiği 

takdirde, bu seyahatinden, Paris
teki beyaz zenciler teşkilatını hiç 
haberdar etmemesi pek mUınkün
dür.,, 

Albay Marshall kalemini yont
tu, ve yazmala devam etti: 

"Beyu zenciler teşkilitt, lnlfil· 
tere ve Franuya ait askeri ve bah. 
ri sırları ve malumatları toplamak 

için Fran ada kurulmuş olan gizli 
bir teşkilattır. Zaman zaman 1'""ran. 
sız polisibu teıkilitın bazılarını e
le geçimıi§, ve ele seçlrıliği azaları 
sıkı§tırarak isticvap etmiştir. Fa. 
kat te§killta mensup olan birçok 
azaların hiçbiri, öteki ôzaJardan 
haberdar olmadıkları için, teşkili
tı takimile ele geçirip bozmıtk im
kanı hasıl olamamııJtır. Beya;r. zen. 
ci diye bir adamın mevcut olup ol
madıtı ehemmiyetle aranmakta
dır. Klotz kendi memleketinin bel. 
li başlı bir espiyonaj şefi bulun. 
ması dolayısile, Pat isteyken Beyaz 
zenci ile şahsan temasa ıelmesi 

ihtimali vardır." 
Albay Marshall, ilk yazdıkları

na ilive olarak yazdıklarını da 
yüksek sesle Percy'ye okudu. Son
ra, kağıdı Percy'ye verui, ona: 

"- Misis Wallace kıza bu tali
matı bildirsin. Sonra Mis Woodun 
Paristeki istihbarat büromuzla te
masa gelebilmesi için lazım gelen 
tertibatı alsın. Sen şimdi kağıtta
kileri ezberle. !Onra kağıdı dos
yaya yerleştir." dedi. 

Percy Shore kağıdı pencerPnin 
yanına götürdü. Orada onu birkaç 
kere okudu. Sonra şefinın bürosu
na gelerek kağıdı do.:ıyanın içine 
kapadı. Marshall'e: 
"- Ben hemen şimdi Misis 

Wallace'a gider, bildirilecekleri. 
bildiririm. Bugün öğleden evvel 
kendisini göreceğimi vadetmiŞ

tim." dedL 

* F avel saat 12.30 da bir mek-
tup aldı: 

Tam saat birde pek meşhur 
bir restoranda bulunması isteni
yordu. Oraya varınca Misis Wal
lace'i kendisini bekler buldu. Mi
sis Wallace yerinden kalkıp, ona 
doğru yürüdü. El sıkıştılar. Sonra 
üzerinde reserve kartonu konmuş 
olan, tenha bir köşedeki masada 
karşılıklı yer aldılar. 

Misiıı WaUace: 
"-Burada rahat rahat konuşa

biliriz. Bir sürü insanın yemek ye
diği ve çatal tabak gıcırdatarak 
konuştuğu bir yerde iki kişinin 

birbirlerine usul usul söyledikle
rini duymak güç olur. Seni buraya 
davet ettim: Çünkü '!bury sok~ğı
na sık sık uğramam muvafık bul
madım." dedi. 

Bir garson kızın yanaşmakta ol. 

duğunu gorunce, ihtiyar kadın 

sözlerine ara verdi. Ve sanki de
mindenberi konuştuklan bir mev
zuu konuşmakta devam ediyormuş 
gibi "Bugün hava ne kadar güzel. 
Değil mi?" diye ilave etti. 

Garson uzaklaşınca Favel epey
cedenberi zihnini kurcalayıp dıır
muf olan bir suali sordu: 

•~cc<><• 

"- Siz çoktanberi tntellijena 

Servis işini görüyorsunuz Mü 
Wallace, öyle değil mi?" dedi. 

"- Yirmi dört sene kızım." 

"-r- Başka memleketlerin hafi 

servisleri sizin bu işle meşgul ol-

duğunuzu bilmiyorlar mı?" 
(Devamı var: 

1 Sokaktaki Adam Ne Düşünüyor? 
(Başı 7 incide) 

Duvarda sallanan biçare lavha, 
hiç kimseye sözünü geçiremiyen 
yumuşak bir Amir acziyle boynu
nu bükmüş gibi idi. Onu okuyun
ca, gülümsemekten kendimi ala
madım. Zira, zavaUı terzinin, va
kit kaybetmekten kurtulmak ü
midiyle o lavhaya yazdığı cümle 
şuydu: 

"- Siparişlerinizin vaktinde 
yetiştirilmesini istiyorsanız, siya
setten laf açmayın!,, · 

Zeki bir tütüncü ile bir müş
terisi konuşuyor. Onlar da 

siyasetten bahsediyorlar. Tfitün
cü: 

"- Guya, diyor. dünya sulhii, 
pamuk ipliğine bağlıydı. Fakat 
mübarek üç senedir, ha koptu, ha 
kopacak ... Buna pamuk ipliği de
ğil, gemi halatı bile dayanmazdı! 
"- Fakat artık kopacağı mu

hakkak: Zira artık ipliğin düğüm 
tutar yeri kalmadı! .. Acaba kabak 
kimin başına patlıyacak dersin? 

"- Bilmem amma, bana öyle 
geliyor ki, en çok ürkenler, sinir
lenenler, telislanıp tasalananlar, 
Almanlarla İtalyanlar! .. 

"- Nereden anladın?. 

"- Sigara satışından! 

Beriki haklı bir hayretle sordu: 

"- Sigara satışından mı?,, 

Tütüncü, teşhisinin isabetinden 

emin bir doktor katiyetiyle gü

lümsedi, ve: 

"- Bizim Alman ve İtalyan 
müşteriler, eskisinin üç misli siga
ra almıya başladılar!,, Dedi!. 

B ildik bir eczaneye uğruyo

rum: Müşteri, ahbabı olan 
eczacıya takılıyor, ve: 

"-Eh, diyor, Bromür satışı 

artmıştır, tabii... Mübarek, bu
günlerde, tıpkı ucuz biraya dön
dü: İçen içene ... Malum ya ... "Si
nir harbi de gittikçe kızışıyor! .. 
Bu muharebeyi hangi taraf kaza
nıyor dersin? 

Eczacı gülüyor, ve: 
"- Bana sorarsan, diyor, bu 

sinir harbinde kazanan, ne Hitler. 
ne de Chamberlain ... 

Beriki merakla soruyor~ 
"-Ya kim kazandı" 
Eczacı: 

"-Kim kazanacak? Diyor, Mu 

har Osmanla Fahrettin Ketim! 
Sonra ciddileşiyor: 
"- Şakayı bırak amma, işin li

tifesinde oluşumuzdan da belli ki. 
beşeriyetin asabına yapılan taar
ruz, Türk milletinin kılını bile 
kıpırdatmadı ... Biz, bilü.is, bütün 
bu blöfleri, bu partırdılıırı gülünç 
bulanlardanız: Çünkü bizim asa
bımızı, bir harp arife.;inin kuru 
gürültüsü bozabilir mi? Düşün ki, 
milletin sinirlerini, harbin bizzat 
kendisi bile sarsamadı! Ortada si
nirleri bozulmuş ikı millet var: 
Birisi Almanya, öteki de İtalya ... 
Gazetelerde okumu~undur: Al
manya, ve lltalya, 'l'ürkiyeye yol
ladığı malları, yarı yoldan geri 
götürüyormuş. Alnıanyanın ve f. 
talyanın, bir ihtiyaç neticesinde 
geri çekmek mecbuıiyetinde kaldı
ğı bu mallar arası.ıda en çok De 

vardı biliyor musurı? 
Müşteri merakla ~ordu: 
- Ne vardı? 
Eczacı bir kahkaha atarak CP. 

vap verdi: 
"-Sinir ilaçları!,, 

T aksimde kunduraılanmı bo
yatıyorum. Önleı inde kutu

~ariyle sıraya dizilmiş olan boya
cılar da, harıl harıl siyasetten hah 
sediyorlar. Birisi diğerine soru
yor: 

"- Bir patırdı koparsa, ucu bi· 
zede dokunur mu dersin? 

Bu suale muhatap olan boyacı, 
katıksız bir katiyetle cevap veri• 
yor: 

"-Dokunmaz! 
Öteki yine soruyor: 
"- Nasıl dokunmaz? 
Diğeri gülümsüyor, ve kendisine 

bu kanaati aşılıyan hadiseyi anla
tıyor: 

"- Şoför Aliyi bilirsin ... Ben o
nun kunduralarını hep bedava bo
yarım. O da, ara sıra, biçimine ge
tirirse, beni yarın oturtup. Beşik. 
taşa atıverir. Geçende, Edimeye 
iki müşteri almış. Muavin yerine 
bindirip, beni de götürdü. Orada 
resmi geçidi gördüm de ondan an
ladım!,, 

Boyacının yüzüne baktım: Göz
leri. huzur, iman, ve gururla dt>l
muştu. Başını sallıyarak ilave etti: 

"- Ben lif dinlemem: O ordu. 
bize düşman çizmesi boyatmaz ar
kadaş! 
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Şeker Hastallğı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: vede şehit düşen 1336 da İs
tanbul küçük zabit mektebinden 
mezun Trabzonlu İsmail Hak
kının varisleri aranmaktadır. 

Bilenlerin insaniyet namına 

Bozkır Maarif Memuru Sıraç 

Aydın T~şbaşa bildirmeleri ri· 
ca olunur. 

Emniyetle 

kullanabileceğiniz A ~I z u K G L u· T E ~I Müstahzarları 
" " piyasaya çıkh. 

Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : KANZUK GLÜTEN EKMEGi KANZUK Bütün tanınmış 

GLÜTEN GEVREGI (Biscottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK Teknik Okulu 
GLÜTEN PiRİNCİ -_KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. Mezunları Birliğinden : 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine Uygun ve Sabit Olarak Hazırlanmııtır. 
Nizamnamemizin Cemiyetler ka

nununa uydurulması için yapılan bi
rinci fevkalade toplantıda ekseriyet 
temin edilemediğinden 5 eylUl sah 
günü saat 17 de Ankara İsmet Paşa 
ilk okulunda yapılacak ievkaladc top 

KA zu LOTEN MOST AHZARLARI 
Fazla Şişmanhğa istidadı O lanlar l~ in En Mükemmel Reiim Müstahzarlarıdır. Vücudu Besler Fakat Şişmanhk Yapmaz. l ıantıda azalarımızın bulunması rıca 

1 olunur . . 
Umumi Depo: INGILIZ KANZUK ECZANESi . • Beyoğlu, ISTANBUL Or. SUPHI ŞENSES 

1 tdrar yollan hastnlıklan mtuehassısıJ 
Beyoğlu Yıldız sineması karsıs:ı Lek· 

İstanbul perakende satı l} yeri: Bahçekapı Zaman Itriyat depoıu. 

.. , . .. . '. ı. · ... ·· ı iZMiR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 4 

İstanbul L~Vdzlm · Amirliğinden Verilen : 
: ' . . \.' ;.~·~ ·· .. ...:. " . - ~' ' . . , . . . 

Harici Askeri Kıtaatı · İlanları •f' . . ·. --. . . . • •' . . .. ' . ~.. . 

Eskişchirde Askeri bir binanın elde mevcut planlar mucibince 
genişletilecektir. Keşif bedeli 74,426 lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi U.9.939 Pazartesi günü saat 15 de An. 
karada M. M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname, pro. 
je ve resimleri 375 kuruşa Ankarada komisyonda alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklcı bir hafta evvel hava müsteşarlığı 6 • cı şubesine müracaatla 
vesika almalan lazımdır. İsteklilerin kanunun 2, 3 _ cü mnddeler inde 
yazıh vesaikle birlikte ilk teminat ve tcldü mektuplarını muayven sa. 
atten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri (303) (6546) 

* * 75 bin kilo et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
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 • Eylül • 939 pazartesi gü_ 
nu ~aat 11 de G. Antepte yapılacaktır. Şartnameler Ko. da görülebilir. 
f stekliler münakasa saatinden bir saat evvel icap eden vesikalarla ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını G. An
t epte As. Satın alma Ko. na vermeleri 

370 bin kilo kuru ot kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. Mu. 
hammen bedeli 16650 lira ve ilk teminatı 1245 Uradır. Münakasası 13 -
Eylfıl • !l39 Çarşamba günü saat 11 dedir. İstekliler münakasa saatin
~en bir saat evvel icap eden vesikalarile kanuna tevfikan hazırlıyacak. 
lan mektuplannı Gazi Antepte As. Satınalma Ko. na vermiş olacak-
lardır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. .-..,,.. (314) (6535) 

* * Edremit ve Ayvalık garnizonu için 550 ton yulaf eksiltmeye ko. 
nulmuştur. muhammen bedeli 24750 lira ilk teminatı 1856 lira 25 kuruŞ
tur . Eksiltme kapalı zarf usulile 11 • 9 • 939 pazartesi günü saat 16 da 
Edrt:mit Tüm Satınalma Ko. binasında yapılacaktır. Teklif mektupla
rı saat 15 de Ko. na teslim edilmiş olacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaatları. 

Edremit ve Ayvalık garnizonu için 75000 kilo sığır eti eksiltmeye 
konulmuşt\ır. Muhammen bedeli 16975 lira ilk teminatı 1325 lira 62 5 

' kuruştur. Eksiltme kapalı zarf usulile 8 • 9 _ 939 cuma günü saat 16 da 
Edremit 'l'üm Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnameyi görmek isti. 
yenler her gün Ko. na müracaat etsinler teklif mektuplan saat 15 de 
Ko. na teslim edilmi~ olacaktır. 109) (6528) 

* * Edremit unu 510,000 kilo muhammen bedeli 57,375 lira muvakkat 
teminatı ?304 liradır. Bergama Unu 400,000 kilo muhammen bedeli 
48,000 muvakkat teminatı 3600 liradır. Eksiltme Edremitte Tümen satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla 13-9-939 Çarşamba günü saa 16 da 
teklü mektuplarını komisyona teslim edeceklerdir. Şartnameyi ~örmek 
istiyenler her gün komisyonda görebilirler. (3W) !6Ul0) 

* * Eğridir ihtiyacı olan 135000 kilo unu kapalı zarf usulü ile eksiltmi-
ye konulmuştur. Şartnamesi İspartada Tümen satın alma Ko. da istek
liler okuyabilirler. 135000 kilo unun muhammen tutarı 16200 lira ilk 
teminatı 1215 liradır. Eksiltme 20.9.939 çarşamba günü saat 16 da İs
parta Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 20.9.939 saat 15 e kadar teklif mektuplarını İspartada Tü
men satın alma komisyonu başkanlığına vereceklerdir. {339) (6784) 

,< * 
Kırklareli Hediyeköy için 900 sade yağı, 1800 bulgur, 1500 pirinç, 

1000 nohut, 2500 fasulyı>, 600 so~an, 700 makarna, 150 kuru üziim, 100 
toz şeker, 3 çay, 50 sabun, 1500 mercimek, 150 yemek tuzu, 9000 yubf, 
6000 kuru ot, 30 hayvan tuzu, 40,00 O odun, 800 gaz yağı ... 

Kırklareli Düzorman köyü için 1200 sade yağı, 2500 bulgur, 2000 pi
r inç. 1500 nohut, 3000 fasulye, 700 soğan, 1200 makarna, 25() kuru üzüm, 
100 toz şeker, 3 çay, 40 sabun, 2000 mercimek, 70 yemek tuzu, 18.000 
yulaf, 13,000 kuru ot, 60 hayvan tuzu, 60,000 odun, 6000 kilo gaz yağı. 

Kırklareli Sazala köyü için l 40 O sade yağı, 3500 bulgur. 2500 pirinç, 
1500 nohut, 2500 fasulye, 700 soğan, 1500 makarna, 300 kuru iizüm, 100 
toz şeker, 3 çay, 40 sabun, 2000 mercimek, 750 yemek tuzu, 25,000 yulaf, 
20,000 kuru ot, 120 hayvan tuzu, 60 ,000 odun, 1200 gaz yağıdır. 

Yukarda cins ve miktarları gösterilen mevadı iaşenin tümen satın 
alma komisyonunca 4.9.939 pazartesi günü saat 11den17 e kadar pazar
lıkla alınacaktır. İsteklilerin teminııtlarile birlikte Vizede Tümen satın 
alma komisyonuna müracaatları. (344) (6856) 

* * 
27,400 kilo sade yağının kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fi. 

yat. ı pahalı görüldüğünden ikinci pazarlığı 5.9.939 salı günü saat 11 de 

yapılacaktır. Muhammen tutarı 30, 140 lira, ilk teminatı 2825 lira 69 ku
ruştur. İsteklilerin belli saatte Konyada askeri satın alma komisyonun· 
da bulunmaları. (345) (6863) 

:.- * 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 48,000 kilo koyun etinin kapalı 

zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı görüldiığünden ilk pazar
bğı 6.9.939 çarşamba giinü saat 14, 30 da yapılacaktır. İstekliler şartna. 

meyi Konyda askeri c;atın alma komisyonunda görülür. Muhammen fa. 
tarı 15,840 lira, ilk teminatı 1485 lirad ır. 'tsteklilerin belli saatte Kon
yada levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. (3-18)(6864) 

* * Ada nadaki birliklerin ihtiyacı fç in 150,000 kilo sömikok maden kö. 
mürü açık eksiltme ile 18.9.939 pazartesi günü saat 10 da ihalesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 4950 lira ilk teminatı 371 lira 15 kuruştur. Eksilt
me Adanada Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

şartnamesini Ankara, İstanbul leva zun umirlikleri ve Kayseri Kor ve A
danada Tümen satın alma komisyonlarında her gbrülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunun 2, 3, cü maddelerinde yazılı vesikaları haiz olduk. 
!arına dair vesaiki hamil olmak üze re ihale saatinde komisyona müra. 

f caatları. (351) (6865) 

* * Bayburt garnizonu ihtiyacı olan 250,000 kilo un kapalı zarİla eksilt-
meye konmuştur. Muhammen bedeli 36,250 lira, ilk teminatı 21718 lira, 
75 kuruştur. Eksiltmesi 15.9.939 cuma gi.inü saat 16 da Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı kolordu. 
nun tekmil garnizonlarında mevcut tur ve aynidir. Her yerde her glin 
görülebilir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş mukabilinde komisyondan 
gönderilecektir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evvel ko. 
misyon ba~kanlığına verılmi~ veya posta ile ayni saatte komisyonda bu
lundurulmuş olacaktır. 

Trabzon garnizonunun ihtiyacı olan 275,000 kilo un kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 37,125 lira1 ilk teminatı 2784 
lira 38 kq.tur.Eksiltmesi 15.9.939 cu ma günü saat 11 de Erzincanda as. 

keri satın alma komisyonunda yapı lacaktır. Şartname ve evsafı kolordu. 
nun tekmil garnizonlarında mevcut tur ve aynidir. Her yerde her gün gö· 
r ülebilir. İstiyenlere bir adedi 186 kuruş mukabilinde komi~yondan gön 
derilecektir. Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel komis. 
yon başkanlığına verilmiş veya pos ta ile ayni saatte komisyonda bulun. 
durulmuş olacaktır. (354) (6857) 

* * 9600 kilo pirinç kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de Diya rbakırda levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. l\Iuhammen tutarı 19,200 lira ilk teminatı 

1440 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin belli 
günde ihale saatinden bir saat evvel teminatlarile tek.lif mektuplarını 

komisvona vermeleri. (353) (6853} 

* * 105,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tabmin 
bedeli 28,050 liradır. İhalesi Niğrlede tümen satın alma komisyonunda 

21.9.939 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görüliir. İsteklilerin teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Niğdede komisyona vePmeleri. 

(352) (6859) 

* * Çorum garnizonu için aşağıda yazılı un ve sığır eti kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Şartnamesi Çorumda Alay satın alma komisyonun
da görülür. İsteklilerinin kanuni vesikalarilc beraber teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (347) (6861) 

Miktarı :i\fohammen Muvakkat 
Cinsi Ki1o bedelı L. teminat İhale gün ve saati 

Ekmeklik un 
Sığır eti 

300,000 
841000 

Lira 

31.500 2363 
15,960 1197 

* * 

19.9.939 
19.9.939 

14 
15 

Balıkesir. Susurluk, Bandırma, Kütahya birlikleri un ihtiyaçları olan 
1025 ton un kapalı zar!la eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18.9.939 gü
nü saat 17 de Balıkesir kor satın alma komb-yonunda yapılacaktır. Ev
saf ve şartları İstanbul, Ankara Lv. amirlikler i ve Kor satın alma ko. 
misyonlarında görülür. Toptan teklif yapılacağı gibi her garnizona Alt 
miktar "çin de ayrı teklif ve ihale yapılabilir. Taliplerin muvakkat te
minatlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. (346) (6862) 

Garnizonu Miktarı İlk teminat 
Ton Lira Kuruş 

Balıkesir 500 5625 
Susurluk 150 1237 50 
Bandırma 250 2015 62 
Kütahya 125 1078 13 

1025 9956 25 

* * İzmir Müstahkem mevki birliklerinin 151,500 kilo kuru fasulye ih-
tiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16.9.939 cumartesi 

ler apart1man. Fakirlere oaraS17-

I' "'eı: 4:-ııı21 ---· 

Levazım Amirliği · Satmalma Komisyonundan: 

10,620 adet yün fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 
pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul Tophanede levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi bin yüz yetmiş 

sekiz lira, ilk teminatı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalıırile beraber teklif mek-

tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (172)· 6774 

.. Jf.. 

14,500 adet frenk gömleği alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
18.9.939 pazartesi günü saat 14,30 da !st. Tophanede levazım fımirliıri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz bin dört yüz 
elli lira, ilk teminatı 2283 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona v~meleri. 

(173) (6775) .. .. 
44,300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.9.939 

pazartesi gün!ı saat 15 te İst. Tophanede Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin dokuz yüz: otuz 
beş lira, ilk teminatı 1495 lira 12 kuruştur. Şartname ve nümuncsi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklü mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev vcl komisyona vermeleri. 

(175) (6776) 

* * Dört yüz sekiz ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 19.9. 
939 salı günü saat 15 de İst. Tophanede İst. Lv. amirliği sa ın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahm1 n bedeli yirmi bin sekiz yüz sekiz lira 
ilk teminatı bin beş yüz altmış lira altmış kuruştur. Şartnamesi komfs. 
yonda görülür. İsteklilerin kanun~ vesikalarile beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (180) (6811) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Lise mezunlarına: 
Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 20/, 

9/ 939 tarihine kadar devam edecektir. 
ı - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasız· 

dır. Gayesi, Ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz ·mesle.. 
ki için fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi1 yiyimi vesair husJsatı 
mektep tarafındau temin edilir. 
- 2 - Yazılmak için pazardan maada günlerde mektebe müracaat 
edilmelidir · 

3 - İsteklilerin Mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidalan. 
na aşağıdaki \'esikaları rapteylemeler i lazımdır: 

A - Hiiviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 
C - Mektep şnhadetnamesi veya musaddak suretleri. 
D - Polisçe musaddak eyihal kağıdı, 

E - Velilerinin sarih adres ve imzalan, 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. 
4 - Fazla mal(ımat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müra: 

caat edilmelidir 1stanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaat· 
lara matbu mektep duhul bilgisinden gönderilir. (66!!9) 

KAZESKER KASiDECi VAKFI MOTEVELLILIGINDEN: 
Yeni Postahane karşısında Türbe sokağında tahtında 2 mağazayı 

müştem11 4 numaralı Kadıasker hanı toptan ve pazarlık usulile kira. 
ya verileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere sekiz gün 
zarfında yani 1 Teş. Evvelden itibaren 8 Teş. Evvele kadar her gün 
saat 13 ten 16 ya kadar mezkur hanın 8 numaralı odasında müte
velli Bay Talata müracaat etmeleri ilan olunur. 

Maarif Matbaası . Müdürlüğünden · 
Cinsi Miktarı Tonunun fiyatı 7o 7,5 teminatlı 

Kok kömürü 4~ Ton 26 L. 25 K. 88,60 
Maarif Matbaası tçın 4;; ton kok kömürüne ihtiyaç vardır. Açık eksilt

mesi 15.9.939 cuma günü saat 15 te matbaamızda yapılacaktır. lsteklile .. 
rin o gün komisyona muracaatlar:. 

Şartname parasız olarak direktörlükten alınabilir. (6766) 

günü saat 12 de İzmir Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Tahmin bedeli 18,937 lira 50 kuruş, ilk teminatı 1420 lira 32 kuruş. 

tur. Sartnamesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin Ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek rnecburiyetınciedirl2r. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3, cü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplnrını ihale 

saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. (349) (68GO) 
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M AZ O N M EY VA TUZU 
müferrih ve midevfdlr. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin ıattf bir yardımcısıdır. MiDE ve 
IARSAKlARI ahıtırmaz ve yormaz. 1NK1 BAZ. 

IULANTISI ve boıukluğunda,barsal( tembelllğlnde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarındaemnlyetle kullanllabilir. HAZIMSIZLIK, MiDE 

MiDE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE ACRILARI ve EKŞILlKLERINI ve YEMEKLERDEN ıonra bütün vücutta hi11edilen çöküntü ve ACIRLIK 
ile kolayca mücadele için HAZMIN en müenir müaahhihi olan MAZON Meyva Tuzu alınız. 

Bir tek tüp 
. . 

sızın 

almanıza kafi 
de bu neticeyi 

gelecektir 1 

Bugün ilk it 

olarak bir 

RADYOLIN 
ahnız ve bitinceye kadar 
••r yemekten sonra kulla· 
aınıs. lu müddet sonunda 
dlılerlnlzin evvelkinden da· 
ha çok parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha temiz 
~lduğunu görecekslnls. 

RADYOLIN'in bellibaşlı ilci hususiyeti vardır. Evveli dişlerdeki kir taba
kasını söker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği lekeleri 

çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve mikroplan yüzde 100 öldürür. 

Sabah, öğle ve aliıam, her yemekten sonra 
günde 3 defa 

ADYOli 
Olı macunlle ditlerlnlzt 111untazaman fırçalayınıı. 

Mazon ismine ve Horos markasma dikkat ediniz. 

Beyollunda BAKER matazalann
dan Başka hiç blr müessese, hali ha
zırda kız ve erkek mektep talebe
sine, genç bay ve bayanlara mah
sus her boyda ve her zevke uygun 
kostümler, empermeabilize parde
siller, paltolar ve spor elbiseleri gl
bl zengin ve şık Jiyilecek eşya, ko
leksiyonunu takdim edemez. Şartlar 
ve fiatlar her yerden müsait ve u
cuzdur. Daima BAKER etiketini 
tercih ediniz. 

111111 TAN Gaıeteıl = -

RADYOLARININ 

1940 MODELLERiNi 
İZMiR FUARINDA. DİNLEYİNİZ. _ llCin Fiyatları ~ - -1 -0-- = 

l1~1~~a~~~ffo;ı~------------·-~-----~-------• 
3 ' ' ' 200 1
2 ' ' ' 250 -ı 

4 ' ' ' 100 KADIKÖY VAKIFLAR DIREKTÖRLOGONDEN: 1 
Son sayfa , 40 _ = Muhammen 
Dikkat : ! kıymeti 

.. = L- K. 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

Semti 
Mahallesi 

İl - 1 aantlm: gazetenin ince 5 ' 1 yazutle 2 satırdır. 1 _4_7_1_3 ___________ Çengelköy 

1 ı - tilnlann fiyatı gazetenin 659 28 Kandilli 
3 54 Boğaziçi 

:
1 

tek sütunu üzerine beaaı>-
lanmıştır. 

3 - Kalın yazılar da gazetede 
kapladığı yere göre santim· 
le ölefilfü : 

lllllllltllllltlftfll11tl9tllllllllllllt: 

140 97 

202 02 

85 10 

350 00 

49 45 Boğaziçi 

10 57 Kcldıkö3 Rasim Paşa 

15 15 Boğaziçi Kuzguncuk 

6 38 Boğaziçi Çengelköy 

26 25 Osküdaı Selamiali 

Sokağı No. sı 

Abdioğlu sokağı 10 
Derman 1,3 

Kahve 

İskele 

Abdioğlu 

Tekke içi 

55• 
57 

N. taj 
27 61 
14 20 
16 22 
29 

Cip.si 

86 metre murabbaı arııa 
Beş odalı ahşap ve b&L 
çeli evin tamamı 
97,5 murabbaı arsa 

Yarım kagir dükkan 
(159) metre murabbaı 

arsanın tamamı 

'Seş odalı ahşap ve bah
çeli evin tamamı. 

KA YİP - 2404 numaralı bisiklet 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisıni 

alacağımdan hükmü yoktur. - Bey. 
koz Yalıköy Ekmekçi Bayırı, N o. 24 
İbrahim Büyüksayar. 

Yukarda cinsi ve m~vkileri yazılı yerlerin mülkiyeti s1tı\Mak üzero müzayedeye çıkanlmı$lır. İhalele
rı 4.9.939 pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. (6430) 

61---··---ISSarclfhanebaıında • Horhor caddeslnd~-------• 

VRIYE LiSESi 
~iıantaıında: !ski Feyziye 

Erkek 

Kız H Yahll 
Yatısız 

Ana, ilk, Oda. ve LUe ıwrfl8'QJA talebe..ka1.dma baflamnıttır. Ecnebi li-.nı ilk ımıflardan 
itihuen hatlar. Kızlann yablı kıum tarnamiyle ayn bir blnaclacbr. Yabam taleWyi nakletmek 
için mektebin huauel otobüı aerviıi vardır. lateyenlere tarifname ı&nderilir. Telefon: 20530 I 

Lise ve Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Eylül Cuma pnü ve oİsunluk im-

yahh 

yatısız IŞIK LiSESi 
Kız 

Memleketimiain en eski huıuai 
için hergün mektebe müracaat 

'z tihanlarma da 9 Eylül Cumarteıi ıünü batlanacaktır. 1 1 

ISTANBUL • BOLU ARASINDA 
Telefon Konuımaları Açıldı. 

A. - Oç dakihlık komıtma 75 KUl'Uf 
B - Konutma saatleri 9.30- 10, 11.30 - 12 ve 16 - 17 dir. 

letanbul Telefon Müdüriyeti 

HAKİKi 

Marliah 

CEP PiLi 
FENER 

ve AMPULLERiNi em· 
niyeti• tercih ediniz. 

Taklltlerlnden sakı· 
nına. 

Sahibi ve Nqriyat Mfl•flrtl Halli L6tf8 OOBDONCO, Gueteclllk n 
NesriYat T. L. Ş. Bası1dılı nr TAN MatNur 

Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderiliyor. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Dl rektörlüğünden : 
1 - Mdenclilcle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsilde bu-

lunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe seçilecektir. 
2 - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması lizıındır: 
a - Türk olmak 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıh. 

bati tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır." 
c - Uakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk Yesilcasını almış 

bulunmak 
d - Yap 18 den aşalı ve 25 den yukan olmamak 
3 - Müsabaka fU denlerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesap 
b - Cebir 
c -Hendese 
d - Müsellesat 
e - Fizilc 
f - Kimn 
i - Jeoloji 
1 - Ecnebi bir dil 
4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beTaber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile. kazananlann 
ilk 12 si arasında bulunmalan şarttır. 

Kazananlann yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket. müsaba
kadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tesbit edilecek ve allkadar
lar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri. müsabakaya iştirak et
miş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir mis
li kadar Devlet emrinde hizmete tlbi olduklarından bu hususta mükel. 
lefiyetlerinl tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun 
için de mutber kefil ıöstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanlan Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve mühlet 

ıunlardır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi; 4 Eylul 1939 

b - Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylıll 1939. 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylıll 1931> 
7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını. hüsnühal varakasını, mek

tep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların tasdikli birer 
suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini: son müracaat tarihine ka
dar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri 
ve ııhht muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel 
Bay Hasan Apartımanındaki Enstitü Merkezinde bulunmalan ilin 
olunur. "3604 •• "5994 .. 

Galatasaray Lisesi MiidUrliiiünden : _ 
Lüemizin bu seneki ders ücreti üç taksitte alınmak uzere 248 liradır. 

SAÇ EKSIRi 

KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuv. 
vetlendirir, dökülmeıini ön

ler. kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

..- Beyoğlu - İstanbul 

,.iıiiıiiiiiiiiiiii••iiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Türk Yüksek Mühendisliği Birliğinden : 

2. 9. 939 tarihinde akdi tasavvur edilmit olan Fevkalade 

Kongrenin tehir edilmit olduğu sayın üyelere ilin olunur. 

Birlik Reiıi : Refk F enmen ............. _____ ................. ~ 
lzmlrde 

Türk Maarif Cemiyeti Talebe Yurtları 
Kız Talebe Yurdu He Erkek Talebe Yurtlarına kayıt işine baş

lanmıştır. 

Senelik ücret 150 liradır Memur ve mütekait çocuklarla kar
deşlerden ayrıca tenzilat yapılır. 

Kız Talebe Yurdu İzmirde Köprüde Tramvay Cadde-
sinde 685/ 687 No. lu Muammer Uşaklıgilin köşkündedır. 

Erkek Talebe Yurdu Birinci ve İkinci erkek liselerile 
Teeim lisesinin bulunduğu Kordon mıntakasındadır. Fazla tafsilat 
için Yurt müdürlüklerine muracaat edilmesı. Telefon 2920. 


