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Bu kitap bDrolarının fı ~ıkarmı kudretini arttırmak lıteyenler 
için kıH, fakat ımelT bir kitaptır. O ılze az m11rıflarla çok lı 
nuıl çıkarılablleceOlnl g!!ıteril'. Fena ve yanlıı bUro uıullerl 

yüzünden geri kalan, hattı zarar eden veya batan mOeıaeaeler 
aayılmıyacak kadar çoktu!'. Bu kitap, bu gibiler! kul'tarmak için 

yazılmııtır. Fiyatı 60 Kr. 
' .. ~, ~ 

Manevra:~ Muharebelerine Başlandı 
• 
Mareşal Dün Bütün 
Kıtaları Teftiş Etti 

,lsfanbUlaYapılacak Milli .Şef. ve Vekiller 
Hava Hücumunda Bu Sabah Trakyaya 
Herşey 1 ''Farazi,,dir Hareket Ediyorlar 

.... ~ .. --·--·--,...,._ ,,,,...,,._._ ................... - - Reisicümhurumuz Milli Şef 

Tehlike İsmet İnönü, Tr~kyadaki b~yük 
. Trakya manevraları esnasın
'da İstanbulda yapılacak hava 
hücumu deneme.sinin ne günü 

Bugün başlıyan manevra yapılacağı henüz belli değildir. 
muharebelerinin Kumandanı Hücum günü tayyarelerin ge-

manevraları takıp etmek uzere 
Haber bugün saat onda hususi tren1e

Ortieneral Fahrettin Altay lişi haber alma vasıtalarile öğ-
- 1 renilir öğrenilmez alarm tayya- f 

· ı · J ALYA tre hücumu haberi verilecektir. 

rile Küçükçekmeceden Trakva-
V erili nce ya hareket edeceklerdir. w 

Tavassut 
Edemez 

ltolyG. i;ugün illlnci plana 
geçmiıtir. lir dörtler 
bl'1t&ar\!wJeeJa•n'af\!'12 
te değildir. Hem böyle bir 
tavassut lfln ftalyanın 
"Uzla,1ılmıyacol( mesele
leri" olmaması lcizım9e
lir. Halbuki bugünkü ltal· 
ya demek, dünya sulhünü 
ve sükun içinde yaıamak 
istiyen milletleri biteviye 
taciz eden meselelerle 
dolu bir yer demektir. 

Yazan: Aka Giirıdü~ 

y e~i ç~arılan .:ivayetlere 
~ore I tal ya, dortleri top

layıp Ingiltere - Fransa ile Al
manya arasında bir tavassut 
rolü almak istiyor. 
Bu rivayetin birinci kısmını doğ

ruya, ikinci kısmını yanlışa alnıalı
dır. . . 

Bir dörtler konferansı toplamak 

Alarm haberini ilan için Beyazıt 

yangın kulesindeki canavar düdüğü 

tahsis edilmiştir. Bu düdük çalar çal
maz şehrin muhtelif mıntakaların
daki düdükler de çalmağa başlıya. 
caklardır. Bu düdükler üzerine nyrı-

Sokakta bulunan halk, en ya. 
kın sığınağa iltica edecektir. 

Evlerde bulunanlar, varsa hi. 
na dahilinde veya bahçelCrinde
ki sığınaklara girecekler, yoksa 
evin en alt katına inecck1er, ev 
ahşap veya alt katı bu işe mfüıa· 
it değilse, semtinde bulunan sı
ğınağa gidecektir. 

Başvekil ile, Adliye, Harici
ye, Dahiliye, Milli Müdafaa ve 
Maarif Vekilleri de Reisiciim
hurumuza refakat edecekler
dir. · 

Müli Şefin dünkü gezintileri 
Reisicümhurumuz dün öğleye ka

dar Floryadaki Deniz Köşkünde is
tirahat etmişler ve öğle üzeri Florya-
da bir kotra gezintisi yapmışlardır. 

-
Milli Şefin clün kotra ile Florya önlerinde yaptıkları 

tenezzühe ait bir intaba 

ca emniyet teşkilatına mensup mo· 
tosikletli memurlar da şehri dolaşa. 

cak ve motosikletlere konulmuş olan 
düdükleri çalacaklar, ve en kenar 
mahallelere varıncaya kadar, bütün 
şehri, tayyare hücumunaan haberdar 

Nakil vasıtaları hemen dura. 
cak, içlerindeki halk, en yakın 
Slğınağa iltica edecektir. Gerek 
sığınaklarda, gerek hinalarda 
kalan halk, bu işe ayrılan me. 

Akşam üzeri Floryaya gelen Baş. l
vekil Refik Saydam saat 17 ,20 de Rumen Kralı Dedi ki: 

.-..-'l"'-"'"-1r loPM 1,... 

~larm haber verilince · 
1 1 ' 1 1 - ..! _., _ __...,: n.--ı 

bilaitiraz kabul edeceklerdir. 

Mflli Şef tarafından Deniz Köşkünde 
kabyl olunmus ve iki saat kadar Rc.
lsıC'Umhurumuzun nezôlerinde kal-
mıştlr Har· i V kT Ş "'k .. S Alarm h b • . t h.. ~....... ...... _,,..,.,,, ~ ......... ...... , _ _ .... ,_ .. ___ . ıc ye e ı ı ıı ru ara-

a erının ayyare ucum- coğlu da d" R · · ,, 1 r 
larından yarım saat evvel ilan edile-ı- - dan kabul uln eısıctum ıur tara Jn· 
b'l v . • • • j o unmuş ur. 
. ı ecegı tah.mın edılmektedır. Bu i- A _ 1 Daha sonra. Milli Şef Bakırköyü-

tıbarla şehrı bombardıman edecek.) vrupanın ne kadar motörle bir . t' 
leri farzolunan tayyareler gelmeden mışlardır'. gezın ı yap. 
evvel halk sığınaklara iltica etmek ç 
için lazım olan zamanı bulabilecek- b • Mareşalin teftişleri 
tir. Alarm il~n. ediH~ edi~mez evinde 1 an le ~dirne, 15. (A.A.) - Dün geceyi 
olanlar evlerının sıgınagına, evinde Edırnede geçıren Mareşal Fevzi Çak 
sığınak ittihazına elverişli bodrum Da • mak, bu sabah maiyeti erkanı ve 
veya. zemin ~atı bulunmıyan ve ta- n Zl g manevraıa~a. iştirak edecek kuman. 
mamıle evlerı ahşap olanlar, eğer danlarla bırlıkte manovra sahasına 
yapmışlarsa, bahçelerindeki sıper • gitmiştir. Mareşal, manevra vaziyeti 
sığınaklarına gireceklerdir. Sokakta Meselenin Sulh Yolile almış bulunan kıtaları baştan başa 
olanlar, evleri yakın ise, hususi sı- Hal Şekli Aranıyor dolaşarak teftiş etmiş ve yine maiye 
ğınaklarına girmek üzere evlerine ti erkanı ile birlikte bu akşam geç 
iltica edecekler, evleri yakın olnu Danzig meselesi hakkında Jlit- vakit Edirneye dönmüştür. 
yanlar civarlarındaki umumi sığı· lerle görüşen Millcter Cemiyeti M 
naklara, civarda umumi sığınak ol. Murahhası Burkhard', bu görüş. anevTa muharebeleri başladı 
mıyan veyahut umumi sığınağı' dol- meleri hakkında İngiltere, Fran- Bugün Trakya manevralarının 
muş bulunan yerlerdeki halk soka)t sa ve İsveç hükftmetlerine maliı- ikinci günüdür. Harekat programı 
kenarlarında fasılalı bir şekilde giz- mat vermiştir. Fakat, bu hüku· mucibince bugün manevra muhare
leneceklerdir. Kırlara civar olan ma- metlere, Danzig meselesinin haJli- beleri başlıyacak ve Kırklareli mın
halleler halkı, toplu olmamak şarti- ne dair, şimdiye kadar bir teklif takasında bulunan kıtaların karşılık-
le kırlara çıkarak bir siper bulabı!c- verilmiş değildir. lı muharebeleri cereyan edecektir. 
ceklerdir. Avrupa gazeteleri, umumiyetle, Yarın Edirnenin Şimali Şarkisinde 

Nakil vasıtaları yine bu meseleyle meşguldürler. bir kolordu taarruza geçecektir. Esa

''R K d .. omanya en ısıne 
Ait Olan Hiç 

Bir Şeyi Veremez,, 
. Bükreş, 15 .(Hususi) :_ Kral Karol l)~gÜ~ Köstencede 

Veliaht Pren~ Mi~eJin bahriye mülazımı olması dolayısile ya~ 
pılan deniz ge~idinden sonra ç·ok mühim · öir nutuk söylemiş

tir. 
Kral Karo! "Romanyanın bugün

kü hududu, bütün dünyayı altüst e
decek bir felaket vuku bulmadıkça. 
değişemez." Romanya · kendisine ait 
olan hiç- Ôir şeyi veremez. Ve Roman. 
yaya ait olan her şey müdafaa edi
lir. ,, demiştir. 

Son baharda Romanya donanm:ısı 
İngiliz torpidobotlarile takviye edi
lecektir ve bunlar tayyare dafii top. 
larile de mücehhez olacaktır. 

ve dünyayı • diledikleri gibi değil -
kendi dilediği gibi pay etmek fikri 
ötedenberi İtalyanın öne sürdüğü 
belli başlı bir tekliftir. İtalya, Avru
pa muvazenesinin birinci planında i
ken ve şuraya buraya keyfince ta
sallut etmek fırsatını bulduğu za
manlarda bu 1ıeklifi tatbik sahasına 
çıkaramamıştı. İtalya bugün sara· 
hatle ikinci plana geçmiştir. Söz 
hakkı elinden alınmıştır. Bir kontrol 
çemberi içinde gönden güne bunal. 
maktadır. Nasıl olur da, antişambr 
yapadururken, iç salondakilere kar
fl dünya hakemliği vaziyeti takınıp 
teklüte bulunur? 

Alarm haberi üzerine kara nakil 
vasıtaları da cadde ağızlarını geçtik. 
ten sonra derhal duracaklardır. Bu 
vasıtalardaki halk hemen inerek yu
karda yazıldığı şekilde sığınaklara 
iltica edeceklerdir. De~iz nakil va
sıtalarına gelin<'e; bunlar da alarm 

Hcr iki tarafı memnun ederek bir sen bu seneki manevra için tertip c. 
hal sureti müsait karşılanacaktır; dilen meseleye göre, mefruz Şimal 
Fakat Danzig statükosunun tek ta. ve Garp müttefik ordularına karşı 
raflı olarak değiştirilme'Si karşı- kırm1zı ordunun harckatıd~r. Trak
sında, İngilterenin derhal nıuka· yaya bu iki noktadan taarruz eden 
vemete geçeceği sarahatle bildiril- müttefik orduları bu suretle Kırk
ınektedir. Bu husustaki tafsilat lareli ve Edirne mıntakalcırında kır-
3 üncü sayfamızda son haberler mızı ordu ile karşılaşacaklardır. Bi· 

Büyük bir felaket olmadan 
hudutların değişmiyeceğini 

söyliyen Majeste Karol 

r Macaristan. 
Mihverciler 
Arasında 

Bu rivayetlerin tek bi; sebebi ola
bilir: İtalyayı söz sahibi zannettire
rek gittikçe karışan zevahiri kurtar
mak. 

Kaldı ki İtalya tavassut edecek 
vaziyette değildir. 

Bir defa İngiltere ile Fransanın 1 
Almanya ile "uzlaşılmıyacak mese
leleri., yoktur. Böyle bir şey varsa o, 
Almanyadan gelmektedir. İtalyanın 
bunda ne rolü olabilir? Eğer ön safta 
olanlara karşı müessir olabileceğini 
ciddi surette urnsaydı çoktan hareke. 
te geçerdi ve bu hareket (tavassut 
yolu) ndan daha başka türlü olurdu .. 
Hem İtalya böyle bir tavassutta bu-. 
lunabilmek kin bizzat kenruİ;iniı\ 

• (Sonu; Sa: 10, Sif: 1) 

(Sonu Sa. 10 Sil. 3) sütunuınuzdadır. ~Sonu: Sa. 10, sü. 2) Berlin, 15 (A.A.) - Halen Bavye
radad1r. Frickin misafiri olarak bu
lunan Kont Csaky şerefine, yarın . - - --=--- akşam, Salbuzg'da Leopoldkreon şa. V t Y h d•ı c · H•kA 1 -- tosunda bir ziyafet verilecektir. Al· a a.n s 1 Z a U 1 •er, ....... '.' . ··-------........ :, a SUS 1 ay e eri 1 man ve Macar siyasi mahfilleri Kont 

1 B . B E K Csaky'nin Von Ribbentrop"la yeni 

Parıta Vapurundakı · ı.= Modern Casuslunun bir görü§me fırsatını daha bulacağı 
":1 kabul edilmektedir. 

1zıu! ~~~n~i~:~ç ~~~~~?~~yd•n· K 1 M 1 N D i R 7 1 s.~!~~~~~~!y~m.~~!~~~~.~~ hi. ..ı~;:tt~~ğ:.!~~ı~!~:n A~:~;:: 
beri deniz üzerinde serseri dolaşan Parita vapu. • kA 1 · · k Macar tadilci taleplerine tam bir 

. . : aye erını o uınanızı tavsiye ederiz. 
rundaki ntansız yahndilerin hali biiyük bir. alaka . AKA GÜNDu·· z •ON müzahereti mukabilinde iki memle-
uyandırmıştır. Casusluk son günlerin en mühim hadiselc.dnden ket arasında askeri ve ekonomik 

TAN Uh · ı · biridir. bagwların kuvvetlenmesı' ı'çı"n Alman-' m arrır erınden birini tayyareyle Izmire G • 1 
gönderdi. Muharririmiz vapurdaki yahudilerle gö. azefemız Çİft Casuslar bütün memleketlerin iç hayatlarına gir- va tarafından Macaristana teklifleı 
rü~tü. Onların hayatlarını dinledi ve bize iev-kalade miştir. Ve modern casusluk zamanımızın en muhim yapıldığı hakkındaki haberleri tek· 
meraklı bir seri hikaye getirdi. Yazdığı .Son faciasıdır. zip eylemektedir. 

- ... Bu röportajların birincisini bugün 
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PENCEREMDEN 

Türk Tarihinde 
Havai Taarruzlar 

Yazan: M. Turhan TAN 

B alon ve tayyare heni.iz cin '\'e 
peri hikayelerinde saçına sa

pan bir hayal olarak mevcutken 
Tiirkler ha\'adan taarruz tecnibele. 
ri yapmışlar ve mühim muYaffokı
yetler elde etmişlerdi. Bunu tarihin 
ağzından tatlı tatlı dinlemek, bugün 
yarın başlıyacak hava hrcumlarına 
karşı korunma tecrübeleri bakımın· 
dan, zamanında yapılmış bir hal'C· 
ket olur sanıyorum. 

Timurlenk 1398 de ·pek tantanalı 
bir düğün yaptı, Mogol ağlanı Hı. 
zır Hocanın kızı Te,·ekkül hanımı 
aldı. Kendisi o sırada 63, Tc\'ckkül 
ise ancak on beş yaşındaydı. Fakat 
bu terütaze güzellik, o dünyalara 
ı;ığmıyan harp arslanını, Semerkant 
bahçelerinde alıkoyamadı ve llüyUJ~ 
Cihangir, zifaf odasından çıkar ~ık. 

maz ordusunun ba~ına geçti, Hindis· 
tana doğru yollandı. 

Onun kılavuzluğunu yaptığı Tiirk 
ordulariyle Hint ·hükümdarları ku· 
mandasındaki askerlerin ne sut"etlc 
çarpıştıkları sadedimiz dışındad!r. 
Yalnız şu kadarını söyliyelim ki, Ti
murlenk "yenilmemek,, için dünya. 
~·a gelmişti, Hint topraklarında da 
daima yeniyor ve daima zafer kaza. 
nıyordu. Bu suretle bölgeden· bölge· 
ye geçerken Kehmul boğazına ulaş
tı. Bu boğaz, g'tyet büyük kaya yı
ğınlarından teşekkül etmişti, mağlUp 
orduların kaçak efradından bir kıs
mı da, o kayalar arasındaki mağn. 
ralara sığınarak, Timurun yüriiyü
şUnü sendeletmek istiyorlardı. 

Timur, bu tehlikeJfboğazın ağzın
da askerine mola verdi ve mağara
larda barınan düşmanlara havadan 
tohruz etmeyi kararlaştırdı ''e ka. 

, rarını şu suretle tatbik etti: En çe. 
\'lk askerlerini beşer beşer büyi.ik 
sepetler içine koyuyor, bu sepetleri 
müteharrik makaralar vasıtasiyle u
çurarak kayadan kayaya geçirtiyor
du. Makaralı iplerle sevk ve id::ıre 
olunur birer balondan 'flaşka bir ~ey 
olmıyan bu scpetlerdelü asker hava
da bulunurken, mağaraları keşfe ~a
lı~ırlar ve içinde diişman saklı delik 
görünce, orayı yaylım şeklinde ok 
yağmuruna tutarlardı. 
Düşmanın sindiğine cmııi~·ct ha.:;ıl 

edince de, sepetlerini mağaranın ya· 
kınına indirip, dü~m:ın sığınaklarını 
ateşe nrirlcrdi. Mağara ağızlarına 
çalı çırpı yığarak ateşlemekten iha· 

'Milli Şef, dün kotra ile Floryada bir gezinti yapmışlardır. 

Maarif, Yeni Meslek 
Mektei>leri J\çıyor 

Türk Vatandaşı Talebelerin Ecnebi İlkmekteplere 
Gitmemeleri İc;in Tebligat Yapıldı 

Maarü Vekaleti ötedenberi her Kayseri, Afyon. Sivasta kız enstitü
sene Ağustos ay-ı içinde Gazi Terbi- lcri, İstanbul ve Erzurumda inşaat 
ye Enstitüsünde yapılmakta olan or- usta okulları, Kastamonu, İzmit, 
tamektep muallimliği imtihanını ve Samsun, Balıkesir, Kars ve Antalya. 
yine bu enstitüd~ki bir, se - da Akşam kız sanat mektepleri açı
nelik ortamektep muallimliği kursu- lacaktır. 

nu kaldırmıştır. Bu hususta verilen Bu ders yılında bu me~dep ve ens-
karara göre Gazi Terbiye Enstitüsü- titülerdc tedrisata başlanacaktır. 
ne girmek istiyenlerle ortamektep E 
muallim muavini olmak istiycnler cnebi mekteplerde okuyanlar 
için ayrı ayrı birer imtihan yapıla- Yabancı ilk ve orta dereceli :nek-
caktır. teplere devam eden ve yabancı tahi. 

iyetinde bulunan talebelerden Türki. 
Ortamektep muallimliği şeh:ıdct. ye Cümhuriyeti vatandaşlığına ge. 

namesi almak istiyenlere (21) Ey. çenlerin kanunen Türk mektepleri. 
hilde, Gazi Terbiye Enstitüsüne gir. ne de.vamları icap ederken yine y:.ı
mek istiyenlere de (25) Eylulde bir bancı mekteplere devam ettikleri ha-
imtihan açılacaktır. , ber alınmıştır. 

Yeni meslek mektepleri ,....___~ .............. _ .• -- ~-- ·· · ~ ·· ,,.... 
devam etmekte oldukları yabancı ilk 

açılacak mekteplerden bir tasdikname ile a-
Maarif Vekaleti yurdun muhtelif yırmalarırıı ve keyfiyetin vekfllete 

köşelerinde yeniden bazı meslek bildirilmesini alakadarlara tebliğ ct
mektepleri açm1ya karar vermiştir. miştir. 

Bir Tren Köprüsünün 

Traversleri Y a1tdı 

Şehir Meclisi Dün 

Fevkalade Toplandı 
ret olan bu taarruz sistemi gayet Muratlı, (TAN) - Muratlı ile Se
miiessirdi, çiinkii sığınnktakllcrin, yitler arasında, 87 inci kilometred<.'
dumandan nefosleri kesilirdi, bitkin ki demiryolu köprüsünün traversleri 
hir halde dı~arı çıkmıya mecbur o- yanmakta olduğu haber alınmış, he
lurlardı ve havadan inen Timurlular men Muratlı istasyonundan bir ame. 
tt vaziyette adamcağızları imha e. le kolu çıkartılmış, yanan traversler 
ilerlerdi. değiştirilip yerlerine yenHeri ,konul. 

Şehir Meclisi, fevkal;ide içtima. 
ının ilk toplantısını dün Vali ve Be
lediye ,.Reisi Lütfi Kırdarın riyase-' 
tinde akdetmiştir. Celse açıldıktan 
sonra ruzname okunmuşt'.lr. Ruzna. 
mede mevcut bütün meseleler muh
telif encümenlere havale edilmiş. ya
rın tekrar toplanılmak üzere içti. 
maa nihayet verilmiştir. 

Bizzat Timurlenk bu ~ekilcle, ~:ani muştur. Böylece, muhtemel bir tren 
sepete binip uçmak suretiyle ileri kazasının önüne geçilmi.ştir. 
yUriimeyi çok se'\·erdi. Keşimi vadi
sin'.! inmeden önce - her türlü telı
like ihtimallerini ı:nühimsemiyerek • 
beş defa sepete hinmiş ve dağlan n. 

şıp, düıJiiğe inmiı:ti. 

Nevyorkt~n lstanbula 
4 Günde Gelen Mektup 
Nevyork1a İngiltere ara.>mda doğ. 

ru tayyare postaları başlamıştır. Bu 
hava postalariyle dün Nevyorktan 
"'şehrimizdeki bir dostumuza dört gün 
de bir mektup gelmiştir. Evvelce 
Nevyork ile İstanbul arasında ancak 
14 günde gelebiliyordu. Bu sürat, 
posta nakliyatında görülml!miş bir 
rekordur. 

Eyllılden itibaren tatbik edilecek 
olnn Barem Kanununa göre maaş va
ziyetleri değişecek memurlara ait 
liste dün Şehir Meclisine verilmiş
tir. Belediye muhasebesince ~·apılan 
hesaplara göre yeni kanun dolayısi
le, hususi muhasebe memurlarının 
bir senelik maaş farkı 26 bil'l, ilk tGd 
risat muallimlerinin ise 56 ein lira 
tutmaktadır. Bu fark munzam tahı!'L 
sat şeklinde Şehir Meclisinden ısi..e· 

nilecektir. 
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ve çocuklarile birlikte kotrada görüyorsunuz. 

Ekmek Buhra~ı 1 

Kalmadı 
Dün Beyoğlu, Fatih, Eyiip ve 

Serikte ihtiyar Bir 
Adam Metresini Vurdu 

Topkapı fuınlarında normal ı;c. 
kilde ekmek ~ıkarıldığı halde, 
halkın tclıacümünden dolayı fı

rınlarda ekmek kalmamıstır. 

Hava manevralar;nın dün bas-:. 

iki Muhtelif Bir Çocuk da 

Yerlerinden Brc;aklıyarak Arkadaşını Öldürdü 

On Yaşında 

lıyacağını ve manevralar dola- Antalya - Serikin Kozan köyün. 
yısile fırınların kapalı kalaca. de bir cinayet işlenilmiştir. Hadise 
ğını zanneden halk, cvlerlllfle şöyle olmuştur: 
fazla ekmek bulnndlll'nıak mak. İsmail oğlu 55 yaşlarında Osman 
sadiyle fırınlardan mutattan zi- Hatip, metresi Ümmühanın başka ba 
yade ekmek almışlal'dır. hadan olma k1zını kendi oğluna al. 

Bu sebeple, fırınlarda evvelki mak isteıniştir. Bu maksatla müstak. 
gün olduğu gibi diin de, erken- bel damattan para da alırunı.ştır. Fa-
den ekmek bitnıislir. Mancna- kat düğün zamanı yaklaştığı halde 

1 lar esnasında Cırı~lar açık kala. \ ı bir hazırlık yapılmadığından Osman 
cağından, halkın lüzumsuz yere ' Hatip bundan şikayet etmiş, Ümmü-
endişeye diişmcmes,i içiıı, ına. han da: 
hallelere tebligat yapıhnı;;tır. B k · Ald 
Fırınlarda ekmek kalınadı"'ı 1 ~ - eni ızdımı vermi ıyorumi. ı-

. "' gım para arı a ger verm yorum, 
hakkında Belediye lktısat mil- d · d k ık şt. 
d .. r·~.. d . A • emış ve ara a avga ç mı ır. 

, ur ugune e şıkayet]er yapıl- Nihayet: 
nııştır. BeJcdiyece yaptırılan 1 - Alçak bunak, seni öldüreyim 
~~~1~ka.tta, _fırı~lar~n- ~o.nn~l şc- de_gör! 

' halkın ihtiyatkar olmak endişe. 
sinin ekmek buliranını tevlit et. 
tiği anlaşı1nuı:br. Üç Bin Kişi Ra:dyo 

Ücreti Vermedi 
Telsiz Kanununun 3'7 inci madde-

Diin hazt semtlerdeki fırın

larda çıkarılan ekmeklerin bo
zuk ve Belediye çeşnisindcn a
şağı kalitede olduğu haber alın-

mı~tır. 
ı sine göre radyo sahiplerinin Haziran 

sonuna kadar taksitlerini vermeleri 
laz1mdır. Bu müddet i~inde paraları
nı vermiyenlerin Temmuz sonuna ka 

Belediye İktısat MürHirlii.~ü, , 
bu gibi fırınlann sıkı b;r kon. 
trole tabi tutulmasını emret
miştir. Ekcmk hakkında yapıla
cak şikayetlerin, doğrucn Bele· 
diye İktısat MiidürliiğHne y:ı. 1 

pılması, tahkikatı ve binnetice 
tedbir alınmasını kolaylaştıra. 

caktır. 

İkhsat Vekili Geliyor 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır bugün 

Ankaradan şehrimize gelecekti~. Ve
kil, mmtaka sanayi müdürlüğünde 

tetkikler yapacaktır. Bu tetkiklPr, 
pamuklu ve yünlü mensucatın ucuz 
!atılması için bir müddcttcnberi y~
pılmakta olan araştırmalarla altıka

da-rdır. Sene başına kadar bütün bu 
gibi sanayi işleri tetkik edilerek neti
celendirilecektir. 

dar yüzde yirmi zammıyle bu parayı 
ödemeleri icap etmektedir. Bu müd
det on beş Ağustosa kadar uzatılmış
tı. Dün mi.iddet bitmiştir. Bugünden 
Wbaren ra.dyo . paralarını vermiyen. 
lerin bir listesi hazırlanarak mensup 
oldukları ceza mahkemelerine verile
cekler ve ruhsatiyeleri de iptal olu. 
nacaktır. İstanbulda Hazirand3. para
larını vermemiş dört bin radyo sahi 
bi vardır. Bunlardan bir kısmı son 
bir buçuk ay içinde zamlariylıe bera. 
ber paralarını ödemişlerdir. Henüz 
abone ücreti vermemiş olan 3,000 
radyo sahibi vardır. 

lnönü Kampını Tefti! 
Türkkuşu başmüfettişi Savmi İn

önü kampındaki çalışmalara nezaret 
etmek üzere dün İnönüne gitmiştir. 

tibin sakalını çekmiş, E?ırtlağını sık
mıştır. Osman Hatip te duvardan tü

feğini alıp Ümmühanı öldürmüştür. 

Buraya getirilen Osma nHatip, va

kayı mahkemede yukarıdaki ~ekılde 

anlatmış ve bir celsede bitirilen mu. 

hakeme sonunda 12 sene ağır hapse 

mahkum edilmiştir. 

12 yaşında bir çocuk 
arkadafını öldürdü 

Birecik, (TAN) - Top.;u Abdul
lah oğlu 12 yaşında Ali. Bekir oğlu 
ayni yaşta Şakirle kavga etmiş ve Şa 
kiri bir kaç yerinden bıçaklamıştı!'. 
Şakir, kaldırıldığı hastanecl~ Ö\."ll iiş

tür. Küçük katil Ali MahkcmeyP 

Kızılcahamam Dağrı 

Ses Vermiye Başladı 
Kızılcahamam, (TAN) - Kasaba. 

nın etrafını çevreliyen dağlardan ce
nupta bulunanın sıcak su hamamına 
yakın kıı:ımında korkunç sesler işitil
miş, dehşetli bir tarakayı müteakıp 
dağın zirvesinde!'\ büyük taşlar kopa
rak yuvarlanmış, ayni zamanda taş 
ve toprak yığınları akm1ya başlamış
tır. Oralarda bulunanlar, etrafa ka
çışmışlar, insanca bir kaza vuku bul
mamıştır. 

Evvelce de ayni yerele, en küçük 
bir sarsıntı bile hissedilmeden. bü
yük taşlar yuvarlandığı v~ topraklar 
aktığı için, bu halin tekerür:i biraz 
endişe uyandırmıştır. 

~ 

Trabzonda Bir 
Fabrika Yandı 

Trabzon, ıs (TAN) - Bugün sa
at 10 da Soğan pazarındaki şekerle
me .fabrikasının üst katında yangın 
çıkmış ve güçlükle söndürülebilmiş
tir. Zarar ve ziyan belli değildir. Bi
na sigortasızdır. 

TA K V 1 M ve HAVA 

Tirnur ha,·adan , taarruz usulünii 
Hindistandan dönii~ünü ınütenkıp 

giriştigi Gürcistan seferinde de tat
bik etti, kendini aşılmaz sarp dağla
nn tepl•sinde ve mağaralarında pek 
emin gören Melik Gürgin iizerine i. 
pe bağlı balonlariyle havadan taar. 
ruz etti, askerlerini - gerçekten u
laşılmaz r,-örüncn - mağaraların 
methalleri önüne kadar götürdii 
,.<' biitün Gürcistan ordttsunu bu 
ha \•ai hücum sayesinde klhçtan ge
çirdi. 

SORUNUZ, CEVAP VEREl.IM 
16 Ağustos 1939 
ÇARŞAMBA 

Başka milletlerin de ilk veya or· 
ta ~l,ğlarda bn usulde hareket edip 
etmediklerini hilmiyorum. Daha 
doğrusu Timurun tarihi biT ilrnek
ten istifade ettiğini gösteren bi~ bir 
kayda ben tesadüf ,•tmcdim. :Se ya. 
zık ki. o dahiyane huluş, sonraları 

derece dP.rcce olgunla5tU'ılmamış '\'e 
Tiirkler hava )'Olu ile taarruz usul
lerini de nihayet Avı.'llpalıln11dan 

ders alıp, öğrenmek zorunda kalmış-
, 

tır. 
H: Samsunda Mülkiye meıunlarından 

Bay Vefki'ye: 
_ Ce,·abım bugün postaya verılmiştir. 

M. T. T. 

Eczacıhk Kongresi 
Eylul ayı içinde Berlinde toplana. 

cak olan beynelmilel eczacılık kon
gresinde eczacı mektebi ash:;tanların
dan Reşit. hükumetimizi temsile me
mt!r edilmi_ştir. 

S - Sultanahmeddeki Ticaret 
mektebinin ihzari kısmı var mıdır, 
kaç sınıftır, bu liseden mezun o· 
lanlar yüksek iktisat mektebile, 
İktisat Fakültesine imtihansız. ka· 
bul olunurlar mı. Yi.iksek iktısat 

ve ticaret ıncktebile buna bağlt Ti 
caret lisesinin Ankaraya nakledil. 
rnek ihtimali ,·ar nıı, Ticaret lise
sinde tedrisat öğleye kadar mıdır? 

c - ı - Ticaret Lisesi ihzari 
sınıf da dahil olmak üzere 3 sınıf. 

tır. 
2 - Liseden mezun olanlar yal-

nız Y. İktisat ve Ticaret mektebi
ne girebilirler. Girmek için ayrıca 
imtihan yoktur. 

3 - Bu müesseselerin Ankara. 
ya nakli hususunda kat'i bir karar 
yoktur. 

4 - Tedrisat akşama kadardır. 

İktisat vekaletine bağlı iken tedri
sat öğleye kadar yapılırdı. Fakat 
şimdi mekteo Maarif Vekaletine 

bağlıdır. " 

'* 
Ecnebi tabiiyetini hı•iz. 

Türkçe bilm:!z, sekiz sınıflı lise~ i 
ikmal etmiş bir genç İstanbulda 
tahsilini ne suretle ikmal edebilir, 
ecnebi tabiiyetinde olması mek· 
teplcre girmesine mani midir? 

C - Evvela Türkçeyi öğrenmek 
şarttır. Türkçe öğrenildikten sonra 
imtihanla liseye girilir, lise ikmal 
edildikten sonra da yüksek tahsil 
yapılır, mektebe grmek için ecne. 
bi tabiiyetinde olmanın hiç bir te
siri yoktur. 

* 
S -- Ziraat Bankasında on yıl 

memurluk yapan bir memurun 

çocuğa, devlet memurlarının Ç(\· 

cuklan gibi lisede parasız okutu

lur mu? 

C - Bu husustaki madde tecil 
edilmiştir. Değil devlet memurları 
çocuklarının, imtihansız hiç bir 
talebenin leyli ve meccani okuma
sına imkiın yoktur. 

* 
S =:.. Konya askeri okulunun 3 

üncü sınıfına girmek için hangi 

derslerden imtihan yapılır, kayıd 

muamelesi ne zaman başlar? 

C - Askeri orta okulların ikin
ci ve üçüncü sınıfına girmek iste. 
yen muadeleti tasdikli hususi o
kullarla, tahsili orta derecede olan 
hususi ve resmi meslek okulları 

• 

talebesi. girmek istedikleri sınıftan 
bir önceki .sınıfın bütün derslerin
den ve askerlik dersinden imtihan 
edilerek bu sınıflara kabul ed.ilit:
ler. Kayıd muamelesi Temmuzun 
birinden itibaren başlar. Daha faz. 
la malumat almak için bulundu
ğunuz mahallin askerlik şubesino 
müracaat ediniz. 

* S - Orta mektep meznnuyunl. 
Büyükdare orman mckte~ine gir. 
mck istiyorum. 

C - Büyükderede orman mek
tebi yoktur. İstanbul belediyesine 
bağlı meyve enstitüsü ve fidanlığı 
vardır. Buraya ilk tahsilini bitiren 
köy çocuklarından 40 talebe alınır. 
Tedrisat geceleri bir saat konferan~ 
şeklindtdir. Talebe gündüz 55 ku
ruş yevmiye ile tarlalarda çalı~ıl". 

8 inci ııy 
Arabi: 1358 
Recep: 1 

Gün: 31 

Güpeş: 5.11 - Oğle: 

İkindi: 16.08 - Ak~am: 

Yatsı: 20.51 - İms:ik: 

Hızır: 103 
Rumi: 135:0. 
Ağustos: 3 

12.18 
19.09 
3.17 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan mıılümııta göre, ha\·a yurdun K,ıra
denizin şark kıyılan ile Doğu Anndoluda 
~ok bulutlu ve yer yer yağışlı, Trakya, 
Marmara havzası, Egenin şimal kısımlar' 
ve Orta Anadoluda bulutlu, diğer bölge
lerde açık geçmiş, rüzgarlar bütün bölge-
lerde şimali istikametten, Marmara haY
zası ile Egede orta kuvvette, diğer yerler• 

de hafif olarıık esmlstir. 
Diln İstanbulda hava çok bıılutlu g~ .. 

miı-. rüıg<lr ~lmalden saniyede !! - 7 metn 

hızla esmlstir. Saat 14 te hııva taı.ylkı 

lOHi.8 millbıu· idi. Sühunet en :vtiksck 21!.fl 
ve en düşi.ik 19.2 santigrat olnrak kayde· 
dllmistir . 
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Sinir 
Yeni 

Harbinin 
Safhası 

Yaz.an: Ömer Rlza D0'1RVL 

S inir harbi, silah harbi gibi iki 
tanflıdır. Nasıl dövüşen iki 

taraf da birbirlerini sarsarlarsa, si
nir harbi açanlar da, başkalarının si
nirlerini yormakla kalmaz, kendi si
nirlerini daha fazla yorar, daha fazla 
hırpalarlar. Kendi sinirlerini daha 
fazla yormalarının ve daha fazla hır
palamalarının sebebi, karşı tarafın 

sinirleneceğine ve sinir buhranına 

tutulacağına, daha fazla, akıl ve ba
siretin icaplan dairesinde hareket e
derek sinir harbi aça~lara mukabe. 
le eder ve uyanık, hazırlıklı davra
narak, kuvvetine kuvvet katacak a
milleri kendi tarafına çekerek, müş
terek menfaatle bağlı olduğu unsur
larla işbirliği yaparak, karşı tarafın 
sinirini büsbütün bozar! 

Mihver devletlerinin açtığı sinir 
harbinde de vaziyet bu merkezdedir. 
Mihverciler evvela Danzig meselesi. 
ni halledecekmiş gibi hareket ederek 
bütün dikkati buranın üzerine çek
tiler ve sinir harbini açtılar. Karşı 

taraf belki d~ ilk önce sinirlendi. 
Fakat çok geçmeden sinir buhranını 
atlatarak bütün kuvvetini silahlan
mağa, hazırlanmağa verdi ve sinir 
bahsini sinir harbini açana brraktı. 

Sinir harbini açan taraf, günün 
birinde, yalnız kendisinin sinir buh
ranları içinde çırpınıp durduğunu ve 
karşı tarafın her tecavüzü bertaraf 
edecek. her tedbiri aldığını görerek 
bu harpte de husrana uğradığını an
hdı. 

Hüsrana uğramakla beraber bunu 
belli etmemek de sinir harbini açan
ların ve onunla iş başarmak isteyen
lerin karıdır. 

Onun için bunlar, öhiir cephedeki 
maksatlarının na~ıl olsa tahakkuk 
edeceğini ve armudun pişe pişe bir 
gUn ağızlarına diişeceğinl söyliyerek 
başka cephelerde sinir oynatmak yo-
1 ··-ı·rutst•ı,-~"Ccpneue yasıyanıar aaha 
peşinden bu ihtimali düşünmüş ol
dukları için onlar da t~dbir almışlar 
ve hazırlanmıslardı. Bu yüzden bu 
cephede sinir buhranlan vücude ge
tirmeyi ve her yeri bozguna uğrat
mayı uman mihverciler, kendine gii
venen ve zerre kadar yılmıyan bir 
mukavemetle karşılanmışlardır. 

Bu yüzden sinir harbi, ancak onu 
açan tarafı hırpahyan bir mahiyet 
almaktadır. Fakat sinir harbinin hır. 
paladığı şey, yalnız sinir değildir. 
Bu harbi açanlar, sinir~rile beraber 
bütün milli kaynaklarını da hırpala
maktadır. Sinirleri bozuk bir fert 
nasıl doğru düriist bir iş yapmaktan 
aciz kahrsa sinirleri hırpalanan bir 
millet de manevi kuvvetini israf et
miş olacağı için silah başına geçtiği 
zaman bir iş başarmaktan aciz kalır. 
Hele tecavüz harbi yapmak için kal
kışan sinirleri bozuk nÜlletler hiçbir 
iş başaramazlar. 

Akıl ve basireti rehber tanıyarak 
tedbir alanlarsa sinirlerini pek az 
yıpratmış olacaklan i~in bütün mad
di ve manevi kuvvetlerile varlıkları
nı korumağa ve tecavüzleri püskilit
meğe mm·affak olurlar. 

Onun için sinir harbinin yeni saf
hası da eski safhası gibi ancak hüs· 
rana mahkumdur. 

Yugoslav Bajvekilinin 
Mussoliniye Telgrafı 

Roma, 15 (A.A.) - Yugoslavya 
Başvekili Tsevetkoviç, Mussoliniye 
gönderdiği bir telgrafta, Yugoslav
ya milletinin, İtalyan - Yugoslav iş
birliğini arttırmak ve umumi refah 
ve beşeriyetin terakkisi uğrunda bir 
enternasyonal emek birliğinin temi. 
nini istihdaf eden gayretleri ahenk
li kılmak için, İtalya ile olan dost
luk münasebetlerini kuvvetlendir
mek, derinleştirmek istediğini bil
dirmektedir. 

8630 Ağaç Yandı 
Çanakkale, (TAN) Ayvacığın 

küçük Çetmi köyü ormanlarında ve 
Kocataş mevkiinde yangın çıknıış, 
80 hektarlık bir sahada 4595 cam 
350 meşe, 300 palamut ve 240 a

0

hla; 
ağacı yanmıştır. 

Yangın, civar köylülerin yardımi. 
le ve güçlükle söndürülmüştür. Yan· 
rrna sebep olan aranılmaktadır. 

TAN 

Danzig 
Yolile 

Meselesini 
Hal Etmek 

Sulh 
için 

Bürkhard. Hitlerle Y aptıgı Görüşmeye 
Dair ingiltereye Gizli Malumat Verdi 

Çinlilerin - 1Polonyada Bir Nazi Bir1 RUs • Japon 
Taarruzu 
İlerliyor 

-o--

Rus-Japon Hududunda 

Çarpışma Devam Ediyor 
Hong - Kong, 15 (A.A.) - Che

kiai Ajansı bildiriyor: 
Mukabil taarruza muvaffakıyetle 

devam eden Çin kıtaları mahalli 
müdafaa teşekküllerinin yardımiyle 
Wangmoon civarında kain Chungs· 
han mıntakası sahillerinde geçende 
karaya çıkan Japonları geri püskürt
müşlerdir. 

Japonlar, Çinlilerin tazyiki altın
da harp gemilerine iltica etınck mec 
buriyetincl.e kalmışlardır. 

Bu gemiler, İngilizh':rin kiraladık.. 
ları arazinin garbinde Paoar istika· 
metinde uzaklaşmışlardır. 

Sı';JVyet - bapon çarpı1maları 
'fol<V" -"-•7'l'T ) oJ;"~"ahi • -"~, 15 li\..i\.. - i\.S gazete-

si yazıyor; 
Hsinking'den aldığımız malumata 

göre, Sovyet - Mogol kıtaatı, No .. 
monhan etrafında Japon kuvvetle
rine taarruzda devam etmektedir. 
Burada 27 mayıstanberi kanlı çar
pışmalar olmaktadır. Sovyetlerin 
Holstein nehrinin sağ ve sol sahille
rinde mevzilerini tarsin etmek yo. 
lundaki gayretleri her defasında a
kim bıraktırılmıştır. 

7 ağustos gecesi bin kadar Sovyet 
piyadesi süngü ile bir taarruzda bu. 
lunmuşlarsa da 80 ölü verdirilerek 
ricat ettirilmiştir. 

Japonya ve mihverciler 
Tokyo, 15 (A.A.) - lyi malumat 

alan mahafilden öğrenildiğine göre, 
anti.komintern paktın tarsini hak
kındaki plan yalnız Sovyetler Birli. 
ğine karşı bir ittifak akdini tazam· 
mun eylemektedir. 

Leh Polisini Oldürdü Harbi ve 
Londra, 15 (Hususi) - Matbuat ile siyasi mahafilin bu

gün en mühim mevzuu Danzigdeki milletler cemiyeti komise
ri Burkhardın Hitleri ziyareti ile bu ziyaretin doğurabileceği 
neticelerdir. Siahivettar mahafil Burghardın, ziyareti hak
kında İ ngiltereye, ~ Fransaya ve İsveç hükumetine malfunat 
verdiğini b1ldiriyor. 
Fakat İngiltere hükumetine veya lonyanın da cevaben, Beck ve Smig. 

başka bir hükumete Danzig mesele- ly - Rydz tarafından söylenen nutuk. 
sinin halline dair hiç bir teklif ve- lara hiç bir şey ilave edemiyeceğini 
rilmemiştir ve böyle bir teklü yapıl. bildirdiğini yazmaktadır. 

mamıştır. Burghard'ın ziyareti hak- Manchester Guardien, vaziyetin 
kında verdiği malumat gizli tutula- 1 sükunet bulacağına dair ortada hiç 
caktır. Çünkü bunlar mahrem :nahi- bir alamet gözükmediğini kaydedi
yette sayılmaktadır. Burghard Hitle- yor. 
ri ziyaretinden evvel Londra ile de, News Chronicle de şöyle yazıyor: 
Varşova ile de istişare etmemi7 ol- İtidal yolunda yapılan telkinler bi-
duğu için İngiltcrenin takip ettiği si- zi ne kadar memnun ederse etsin Hit 
yaset hakkında Her Hitler~ söyle- lerin uzlaşmalara asla riayet etmedi. 
dikleri, ancak Mister Chamberlain ğini hatırlamamız lazımdır. Bu tel
ile Lord Halifaksın nutuklarına ve kinleri Berliııden geldiğine nazaran, 
umumi beyanatına istinat etmekte. nihai hamleyi yapmak üzere bir gös

dir. eriş ricatı suretinde telakki etmek 
İngiltere hükumeti Danzig mesele- gerektir. 

d 
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ğil ir. Bu vaziyet, yapılacak her kuv 
vet tehdidine karşı derhal mukave- ile meşguldür: 
met etmektedir. Oeuvre gazetesi yazıyor: 

Lehistanın vaziyeti de geçen 6 A- Hepimiz biliriz ki, ne biz ne de Al-
ğustosta Mareşal Smigli : Rydz tara. manlar Danzig için ölmiyeceğiz. E-

fından izah olunan vaziyettir. Mare

şal Lehistanın hiç bir tecavüz emeli 

beslemediğini, fakat doğrudan doğ

ruya veya bilvasıta yapılacak her te

cavüze mukavemet edec:ğini söyle

mişti. 

lngiliz gazetelerine göre 
Bugünkü "Taymis,, diyor ki: 

İngiliz hükumetinin vaziyeti kati. 
yen sarihtir. Eğer Polonyalılar için 

kabul edilir muslihane bir tesviye 

sureti bulunabilirse bundan Polonya 
nın dostları herkesten ziyade mem

nu o olur. Fakat Polonya, Danzig sta
tüsünün bir taraflı olarak değiştiri1-

ğer ölürsek, hem biz, hem de onlar, 

bunun sebebi Hitlerin va!diyle o ka

dar şiddetle tenkit ettiği ikinci Vil

helm'in siyasetini aynen ele almış 

olmasıdır. Hem de daha kötü şartlar 

altında .. Çünkü bugün 1914 te oldu. 

ğu gibi ne İngilterenin vaziyetinden, 

ne de Rusyanm ve hatta Amerika

nın kararından şüphe edilemez. Eğer 
yarın Hitlerin iradesiy)e ve Mu~:m
lininin muvafakatiyle bütün Av
rupa yeni bir harbe atılırsa, Danzig 
için değil, boşuboşuna ölmüş olacak
tır. Bu ise manasızlığın son perdesi 
olur. 

Bir Leh polisi öldürüldü 

Sulh Cephesi 
--o--

Moskova Müzakerereri 

Ve Sovyetlerin Bir Teklifi 
Londra, 15 (A.A.) - Daily Tele

graph diyor ki: 
"Öyle haber aldık ki. İngiliz hü· 

kumetine dün akşam Moskovadan 
Genel Kurmay müzakerelerinin te
rakkisi hakkında bir rapor gelmiştir. 
Bu müzakereler müsait bir hava i
çinde cereyan ettiğe benziyor. Fakat 
intibaımız şudur ki, Sovyet heyeti 
murahhasası anlaşma etasını;ı Ingil
tere ve Fransa tarafından derpiş e
dildiğinden daha geniş hatlar üze
rinde araştırılmasını teklıf eylemiş· 

tir. 
Söylenildiğine göre, Sovyetleı 

Birliği, bir Avrupa harbine mütcal. 
li.k meselelerden başka bir Rus _ Ja
pvn narbı takdırınde lngiltere ve 
Fransanın nasıl bir hattı hareket it
tihaz edeceklerini de muzakere et
mek arzusundadır. 

Bu gazete, Moskovadaki Fransız 
ve İngiliz murahhaslarına yeni tali. 
mat gönderileceğini yazıyor. 

lngiliz kara ordusu manevraları 
Londra, 15 (A.A.) - Eyllı.lde kara 

ordusunun yapacağı büyük manev
raların hazırlıkları faaliyetle de. 
vam etmektedir. Umumi Harptenbe
ri, İngilterede bu kadar asker top. 
!andığı görülmemiştir. 

Dün sabahtanberi Orta İngiltere· 
de mühim manevralar olmaktadır. 
Kıtaatın süratle nakli ve mühim 
kuvvetlerin gizlenerek yürüyebiL 
meleri meselesi bilhassa bu manev· 
ralarda tetkik olunmaktadır. 

Süveyş takviye ediliyor 

Diğer devletlere gelince, 
formül şudur: 

bulunan mesi teşebbüsüüne karşı gelmek mec 
buriyetinde kalırsa İngiltere derhal 

Varşovş., 15 (A.A.) - Katoviç ci
varında kain Szarlejde bir Leh - Al
man hadisesinin cereyan ettiği res
men bildirilmektedir. 

Kahire, 15 (Hususi) - Hindistan
dan gelen (6000) ~sker Süveyş mın. 
takasına yerleşmiş ve müdafaayı 
takviye etmiştir. 

Japonya esas itibariyle mihver 
devletlerine yardımı vaadetmekle 
beraber, bunun şümulü, üç memle
ketin müşterek menfaatini tehdit 
eden hadiseler takdirinde, yapılacak 
müzakerelerde tesbit edilecektir. 

Başvekilin talebi üzerine bu pla
nı Hariciye Nazırı Arita tanzim ey. 
lemiştir. Önümüzdeki cuma günü 
Beşler Komitesinin tasvibine :n7.o.

lunacak plan işte budur. 

mütearrız aleyhinde Polonyanın yar
dımına koşacaktır. İngilterenin Po
lonya hakkmda esasen şüphe götür
miyen taahhütleri, ihtiyatkar garan
ti yerine kati bir ittifak şeklinde tan 
zim edilmiye başlanmışır. 

Times, Polonyanın halyay3. müra
caat ederek tavassutunu istediğh;e 
dair çıkan haberleri tekzip etmekte 
ve asıl İtalyanın Polonyaya tavas. 
sut teklifinde bulunduğunu ve Po-

Yunanistanda Bir Kaza 
Alman ekalliyetine mensup ve Po- Selanik, 15 (A. A.) - Kavaklı ci-

lonyada "Yungdeutsche Partei,, is. varında motörlü bir alay manevra 
mindeki Nazi teşekkülü azasından yaparken arabalardan biri devrilmiş 
Paul Kautta isminde biri Martin A- ve beş asker ölmüştür. Dört asker 
d~~ezik isminde mevkuf Polonyalı I de yaralanmıştır. Mesuliyetlerin tes
dıger bir Naziye refakat etmekte o- biti için tahkikat açılmıştır. 
lan polis memuru Victor Szwagil'e Vazifeleri başında ölen bes aske_ 
tabancasile ateş ederek öldürmüştür. re, büyük cenaze merasimi ~yapıla. 
Katil Kautta yakalanmıştır. caktır. 

HADiSELERi'N iÇYÜZÜ 
Jspan;rada i~in için yeni mücadeleler vukubulmakta 
dır. lsırnn~·olJar içinde bir zümre var ki, Frankoya ta· 
raflar oJınakla beraber, İspanyanın mihver devletle
rine bağlanmasına aleyhtardır. Bu cereyanın en nıii. 
Jıiın mi.imessili, eski Hariciye Nazırı Kont Jurdana 
idi. General Franko, yeni teşkil ettiği kabined"' Kont 
Jurdan~'ya yer vermemekle, mihver lehtarı bir siya. 
set takıp cdect>ğini göste.rmi~tir. 

* 

çıktığı takdirde mihvere lehdar bir siyasq takip 
etmekle beraber bilfiil harbe iştirak etmekten çe
kinecektir. General Frankonun alakadar devlet
ler sefirlerine bunu anlattığı da ilave edilmektedir. 

* 
Romanyanın ı>eçme pilotlarından bir kısmı husnsi bir 
surette Londraya gitmişlerdir. Bunlar Romanyamn ha
va rnütehassıslariyle birlikte gece uçuşları, hava tak-

• Kont Jordananın kabineden atılması mihver 
tiği u~c~clel~riııi tetkik etmekte ve egzersizler yap
nıakt~<lırlar. Bu pilotlar, Londraya yakın tayyare ka
ral'gahınd&. lıir kurs takip etmektedirler. Rumen pi
lotları Londrada yapılan son ha,·a manevralarına İf:ti
rnk etmişler ve lıilhass~ l{ece uçu§larma ve akınlarına 
c:-hcnımiyet \'ermişlerdir. Bu rıilotların ,-crcccklC' .. ·i ra
porlar, n.umen hava kun·etlerinin taktiği üzerinde 
ınüessir olacaktır. 

devletleri tarafından dıerin memnuniyetle kar,ı· 
landı. Fakat Frankonun, bir harp çıktığı takdirde 
mihver clevletlerile teşriki mesai edip etmiyeceği 
meselesi en mühim noktayı teşkil etmektedir. Ve
rilen malUmata göre General Franko, bir harp 

3 

Sivrisinek, 
Karasinek, 
Eşek arısı 

Yazan: B. FELEK 

D ünyaya meydan okuruz da şu 
. üç damla kadar böcek bize 

diinyayı zindan eder, değil mi? 
- Gerçi anlamıyana davul zurna 

az gelir ama, anlıyana, yani hassas 
kimselere sini sinek saz gibi gelir. 
Ne rahat bırakır. ne huzur. 
Konduğu yeri ateş gibi yakar. Üs

telik bir de ısıtma mikrobu hediye 
eder. E, böyle işgi.izar böcek feyzyap 
olmaz da ne olur? 

Son günlerde Cihangir tarafları 

bir sivrisinek istilasına uğramış. 

Halk şikayet eder durur. 
Bir mahkeme olup da insanlarla 

sivrisinekler mürafaa olsalar, sivri
sinek iğnesi yememiş bir haklın val
lahi ~·üzümüze güler \·e: 

' 

- Yahu! Sıkılmıyor musunuz, şu 
ufacık hayvandan sika~·et etmiye! 
Bunun nesinden korkuyorsunuz! der, 
der ama gel de bana sor. 

Ben bü;\·iikten ziyade küçükten 
korkarım. insan kiiçiik görür de ted
birsiz davranır! Bütiin bunların ne
ticesi olarak sh·risineklerle aramız
da harp ilan edilmiştir. Tel, cibinlik 
şeklinde istihkamlar, Filit ve emsali 
seklinde boğucu gazlar, mazot şek
linde yakıcı maddelerle geniş bir siv
risinek nıUcadelesine girismiş bulu
nuyoruz. Bu ~·etmiyt>r gibi bir de 
karasinek belasile başımız derde sap. 
lanmıştır. 

En rahat zamanında adamın bur
nuna konup rahatsız etmesi gibi sa~·
gısızlıktan ı:.arfınazar, mikrop taşı

mnsı ,-e her türlü muzahrafata konup 
kalkarak tekrar en temiz ~·erlerimizi 
kenıHne piyasn ;yeri yapması bunun 
da hakkında idam kararı verilmesini 
mucip olmuştur. Sinek kağıtlan, Fi
litler. teller, ve ~·ilz hinlerce sinek 
avcılar1 bunları imha ile meşguldiir. 
Fakat bir tek eksildiğini ı?Örcn yok! 
Kötü şey öyledir, bereketli olur. 

Son zamanlarda Osmaniye Bele- , 
diyesi bir de (esek arısı) miicadelesi. 
ne girismis. Bu kasabada esck arıları 
etleri. ciğerlC'ri. yemisleri yemi~·e 

haşlanuşlar: Halka bir taraftan mad
deten zarar , ·eren bu hascrat, diğ'eı· 

taraftan da onları sokup muztarip 
ettiği için ·Belediye bunlarm tanesini 
on para:va satın alal'a~ını ilan etmiş 
ve bu :vi.izden 56 bin arı toplanarak 
imha olunnıus. 

Şimdi hir tı-k e~ck arısı kalmamış. 
Ne l'!İİ7:e1 f<"c!hir. 

J.,fıkin dikkat etmeli! Arıların para 
ettiğini ~ören al'ıkgözlcr. Yaktile Di
Yarbakırda Reledi.re kırk paraya ak
rep satın aldı[!ı zaman yaptıkları gi
bi Osmanivcde de esck arısı yetiştir
meye başlarlarsa Belcdivenin serma
ve~i hiter. csek nrıs1 hitınez. 

Su iic hasercnin bize yerdiği ezi
yeti cfiio;iiniivorum da in.,anın ne za
vıf ~e:v olclıırtunu havretlc mii.,ahede 
ediyorum. J,fıkin bilmem kendisi bu 
nı:-ırının farkında mı? 

Türkkuşunun 

Çahşmaları 
Ankara, 15 (A.A.) - Aldığımız 

malumata nazaran Türkkuş~ planör 
ve motörlü tayyare kamplarındaki 
çalışmalara hararetle devam edil
mekte ve bu çalışmalardan alınan 

parlak neticeler de şu s~retle tesbit 
olunmaktadır: 

Etimesut motörlü tayyare kam. 
pında bugüne kadar 8152 uçuş ya
pılmış ve liseli amatörlerin 50 si 
kendi başlarına motöriü tayyare kuL 
lanmağa başlamışlardır. Bu 50 genç
ten 12 si turizm pilot şahadetname
sinden başkaca askeri bröve hazır. 
!ık uçuşlarını yaparak kamptan bu
gün ayrılmışlardır. 
İnönü planürcülük kampında bu

güne kadar 21869 uçuş yapılmış \ e 
bu müddet zarfında 207 g~nce CA) 
brevesi, 62 gence (B) planör pilotu 
brevesi varilmiştir. Önümüzdeki 
günler içinde yi.iksek yelken uçt.su 
(C) brevesi uçuşlarına baş!anacak

tır. 

Hararetle çalışmalarına devam e
den her iki kampta yapılmış olan 
30021 uçuşta en küçük bir arıza 

------------------------------------------------------------_,,.. ___ l dahi olmadığı memnuniyetle öğre. 
nilmiştir. 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet nrasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 
Adre~ değlştırmtk 25 ku~ştur. 

Cevap tçın mektuplara 10 kuruşluk 
pul llfıvesl IAzımdır. 

Ettı!J:ıttt1if4!til 
Telaşa 
Lüzum Yok 

ı stanbul üzerinde yapılacak ha. 
va hücumu tecrübeleri Jcarşı. 

sında halka pasif korunma tedbir
lerini öğretme te~ebbüsii şehrimizde 
lüzumsuz bir telaşa sebebiyet ver· 
miştir. 

Halbuki bu tela::!a lüzum yoktur. 
~ünkü bu tecrübeleri bütün mem
leketler yapmaktadır. Halkın kendi
sini korwna tedbirlerini bilmesine 
ihtiyaç vardır. 
Yarınki harplerin en büyük sila. 

ıu tayyaredir. Hava km·,·etlerinin 
en büyük \'aziiesi de cephe arkasın
daki halk arasında panik yaratmak
tll'. Böyle olduğu içindir ki, biitün 
memleketler bir hava hü"ttnm ilıti
n1aline karşı pasii korunma tedbir
leri almışlar ve sık sık talimler ya. 
parak bunu halka öğretmişlerdir. 

Bu talimleri en çok yapan mem
leketler Almanya, İtalya, Fransa ve 
İngilteredir. Biz, bu tecriibelere ye
ni başladık. Bu tecriibcler bir tehli
ke işareti deiil, bir emniyet tedbiri
dir. 

Türkiye ani bir harp tehlikesi kar. 
şısında değildir. Hele İstanbul bir 
hava h\icun1una maruz bulunma· 
maktadır. Dün de izah ettiğimiz \•er· 
hi\e, zaten İstanbul gerek tayyare 
hücumuna, gerek zehirli gaz taarru
zuna katlyen müsait olmıyan bir şe. 
bir.c,\\f.. .~ngın.~·1.ı.rar"\.'U\.'l'-a'hnlmılu 
edilemez. 

Fakat yann halkın bir paniğe uğ. 
ramaması için, bugünden alınacak 

tedbirleri bilmenin faydası vardır. 

Ve bu hafta yapılacak tecriibc, bu 
maksatla yapılmaktadır. 

Bu işte halka düş~n vazife tela1 
göstermek değil, gösterilecek tedbir

leri öğrenmf'k ve hiikumctin te'.:!eb
bü~üne yardım etmektir. 

~ 

Dilde I rf ica 

Bir okuyucum yazı~·or: 
~Yeni ~ıkan giindelik gazr.telcr

den birinin başmakalclcrinde yeni 
neslin anlamasına imkan olınıyan 

hir takım kelimelere ve terkiı>le\'e 

tesadüf ediyoruz. Bir misal olınak ü. 
zere, bir makalede gözüme Hişen 

kelime ''e tcrkiplerden buılaruu 
sıralıyorum: 

, ''Derecei kusvasına, ikbal ''e itila, 
pı~ı tetkike, rnzımı gayrimiifatiki, 
bakasma, harisi, ıneaiii alıHki~·e, 

mahlı'.ikatın, eşrefi, hasail, hassai id· 
rakin, zihayat, kat'a, sernı'lmt', veciz 
ve"-beliğ, · layemut, kuvvei kabiresi, 
hatifane, sehbarlar, ilam, zikudrct, 
men'i nefüı, bürhan, kelamın ... ,, 

''İnsan bunlan okuyunca kendini 
her hangi bir sof tanın kar,ısında gö
rüyor.,, 

"Bu kelime ve tcrldpler, dilden 
çıkalı hayli zaman olıiu. Halk dili 
ile konuşmak mecburiyetinde lmlu
nan bir ıazetenin başmakalesinde bu 
der~e irticaa cevaz yoktur. Biz ma
ziyi hortlatmak istemiyoruz .• , 

Okuyucumuzun tela~ına lünm1 
~·oktur. Çünkü okuyucumun bu dili 
nnlamasıaa imkan yoktur. Anlamıı. 
:ı-ınca da, o makaleleri "e o gazeteyi 
okumağa devam edemez. Bu irtica · 
hareketine verilecek en iyi cevap, 
sadece onu okumamaktır ve bu ceza 
onu yola getirmeğe kafidir. 

Kahirede Ziraat 
Kongresi Toplanıyor 

M1sırda beynelmilel on dokuzun
cu ziraat kongresi açılacaktır. Kon
gre Kahirede ve 941 senesinin sub:ı. 
tında toplanacaktır. Kongreye hükü
mctimiz de resmen davet edilecek
tir. 

TAN 

ita/yanların mütemadiyen aıker ve cephane yığdıkları 12 adadan Rodoı adasının umumi görünüşü 

, 

il 

A dalar, tanzimat hareketile 
başlıyan vilayet teşkilatına 

kadar Kapudanıderya paşaların 

hasları, yani geçim kaym.klaıı ııra. 
sındaydı. Vilayet teşkilatı sırasın. 
da "Cezayir Bahrisefit vilayeti" 
adile büyük bir valilik kuruldu, 
Biga sancağı ile Mente:;e sancağı
na bağlı Mis kazası bu vilayet hu
dutları içine alındı ve Çanakkale 
merkez yapıldı. Biganm, Menteşe
den bir parçanın adalar1ıı. birleşti
rilmesi ve adaların karada bir 
merkeze bağlanması da gösterir ki 
Ege deniindeki irili ufaklı adalar 
Anadolu eczasından sayılmış ve 
daima c yolda muamele görmüştür. 

Yazan: 
bırakmak istedi, donanmasını kul
lanarak müdafaasız adalara ve 
şehirl~re saldırdı. 1912 senesi mar
tında tatbik olunmıya başlanan 
bu planda Çanakkalenin zorlan
ması, Ol'l iki adanın zaptı, Suriye 
sahillerinin bombardıman edilme. 
si gibi işler vardı. Çanakkale bü
tün lt~lyan donanmasını istihfaf 
ile karşılad: ve kolaylıkla yüzgeri 
etti. Berut bombard1manı birkaç 
çürük Osmanlı gemisinin batma
sından başka bir netice vermedi. 
Halbuki oralara taarruzdan mak
sat, Suriye üzerinde emeller besli
yen Fransızları telaşlandırmaktan 
ve o vasıta ile İstan.bul hükumeti
ni sıkıştırmaktan ibaretti. Fakat 
bu tabiyeden de müsbet bir netice 
c-ıkmadı. Bunun üzerine on iki a. 
daya asker çıkarıldı. 

M. Turhan TAN 

Adalar hlllkı da kısmen Türk ve 
kısmen gayri Türk oldukJarı halde 
on altıncı, on yedinci asırlarda 

tam bir Türk baglılığile Anavata. 
na sadık kalmışlar ve ancak 176U 
senesinde bir Rus donanmasının 

Akdenize gelmesile başlıyan müf-

f~tn "".ç1R.mıya"'rı~a:şıafü\şüı.r<iır. 1fu. 
nunJa beraber Ege adaları 1912 yı
lına kadar Türk hakimiyeti altında 
kaldı ve bunlardan bir aralık 

- 1694 - de Venediklilerin eline ge
çen Sakız adasının geri alınması 

da çok sürınedi. 

E ge adalarına haris ayağmı 
sokan ilk düşman İtalyan. 

lardır. Fakat bu giriş mert bir ha. 
reket suretinde vukuıı gelmedi. 
Köpeksiz köyde körlerin sopasız 

dolaşmalarını andıracak bir şekil
de cereyan etti. Şöyle ki: İtalya 

devleti - bilhassa Fıtansanın aske
ri müzaheretile - kurulduktan son
ra müstemleke siyaseti takip etme
ğe başlamıştı. İngilter~nin Mısır
da, Fransanın Tunusta, Cezayirde 
ve Fasta yerleşmesi o!'lun da garp 
Trablusuna göz dikmesini !ntaç 
etti. Fakat o, hiçbir büyük devlet. 
ten yardım görmediği ve Afrikarla 
komşulaşacağı devletlerle uyu~

madan Trablusgarba salcltrmaktan 

da çekindiği için tasuladığı taar
ruzu yapamıyordu. Habeşistana 

sevkettiği istila ordularının mağ. 

lUp ve kepaze olması tizel'ine bu 
haris göz büsbütün kararmış ve 
Trablusgarba girmek her İtaly:ın 
için bir ülkü halini almıştı. 

İkinci Abdülhamit, muhtelif si
yasi cereyanlardan. istifade aderek 
İtalyanların Trablusgarba saldır
malarına engel oldu. Fakat İngil
tere - Almanya rekabetinden er. 
geç bir harp çıkacağı anlaşılınca 

ve İngilizler müttefikleri bulunan 
Fransızlar , rakibi siyasi manzu
menin bir rüknünü teşkil eden İ
talyayı kendilerine celbetmek için 
cemile göstermek yolunu tutunca 
Trablusgarbın talihi değişti. Çün-
• - o ........ , - ·-··-- · - - .. - .. .,-, J 

talyanları müselles ittüaktan a. 
yırmak maksadile nasıl hültıs ça
kıyor !arsa onun müttefikleri bu~ 
lunan Almanya ile Avustu~ya-Ma
caristan da bu oynak ve sözünden 
dönmeğe müştak müttefiki kendi 
saflarında tutabilmek endişesile 

aY.ni şeyi yapıyorlardı, onu - baş. 

kalarının sırtından - memnun et
rn~ğe sa"'-aşıyorlardı. 

J şte makyavelik siyasette 
gerçekten i.istad olan Baş

vekil Ciyovani Ciyuliti, Hariciye 
Nazırı San Cülyano ve Harbiye 
Nazırı General Pavl Spingardi bu 
vaziyetten istifade ettiler, sadra· 
zam İbrahim Hakkı para idare
sindeki kabinenin Trablusgarp
taki askerden birçoğunu - yerleri
ne yenileri gönderilmeden - terhis 
etmiş bulunmasını da gözönünde 
tuttular, 191 l senesi ilkteşrini ba
şında Afrikanın o güzel toprak
larına asker çıkardılar. 

İtalya donanması, Osmanlı do. 
nanmasile kıyas kabul etmez de
recede kuv•ıetli idi. Gasıplar da 
denizdeki bu üsti.inlüğe güvenerek 
Garp Trablusuna ordularını dök
meğe teşebbüs etmişlerdi. Anava
tanla Garp Trablusu arasında ka
radan rabıta yoktu, bu sebeple 
denizde de İtalyanların hakim ol
ması hasebile oraya asker yolla. 
mak imkansızdı. Fakat Türk ru

hunda ezeldenberi yanan mukad
des gurur ve ,Türk göğsünde tit
reyen asil ylrek bu imkansızhğa 
rağmen İtalyanların namert hare
ketine tahammül edemedi, başta 
Enver ve Mustafa Kemal gibi er
kanıharpler olmak üzere birçok 
zabitler Mısır ve Tunus yollarile 

• ... 0 ._. .. , ,.,_ b"'~i.ı , l~l's 7 o h:t.1..u . .ı 

müdafaa cepheleri kuruldu, kaçak 
suretile silah tedarik olunarak. İs.. 

lam ahali harbe teşvik edilerek İ
talyanların ileri haıı_keti durdu
ruldu. 

C iyulitiler, San Cülyanolar 
böyle bir mukavemeti ha

tırlarına bile getirmiyorlardı. İtal
yan milleti ise hükumetlerinden 
verilen söze, gazetelerle yapılan 

propagandalara inanarak, Garp 
Trablusunun tek nefer feda edil. 
meden ele gececeğine ve bu sefe. 
rin bir tcmezzlihten ibaret olduğu
na k'anaat besliyorlardı. Bir avuç 
Türk zabitinin - her türlü imkan
sızlıkları yenerek - koca koca İtal
yan ordulannı sahillere mıhlama
ları bütün İtalyan yüreklerinde 
korku ve hükumete karşı emniyet
sizlik uyandırmıştı. 

İtalya kabinesi bu vaziyette Os
manlı hükumetini tazyik etmek, 
telaşa düşürmek ve sulhe mecbur 

1 tal yanların Dodekanese e::h
nı verdikleri, yani on iki a

da dedikleri adalar manzumesi ha
kikatte on iic tanedir ve şunlar
uır: Rodoı., 1stan"K<ly, Kaliınnos, 

Leros, Nisyros, Telos, Syme, Khal
ke, Astypalaia, Karpatos, Kasos 
Patmos, Lipsos!.. Bunların bir kıs.. 
mı pek küçüktü ve hiçbiri müs
tahkem değildi. Buna rağmen İtal
yanlar top kullandılar. süngü kul
landılar, adaları ic:gal ettiler. hatta 
Vali Suphi Beyi de esir alıp mem
leketlerine götürdüler. 

ittihat ve Terakki Cemiyeti ve 
hük(ımeti bu pek elemli ziyaa da 
göğüs gerdi, Trablusgarptaki mü
dafaayı kmryetJendirmekten geri 
kalmadı. Çünkü harbin sıklet mer. 
kezi oradaydı ve İtalyanların 
Trablusgarp sahillerinden içeri 
sokulmamaları halinde adalar me
selesinin Türk haklarına göre hal
li gayet kolaydı. 

Fakat 17 - 10 - 912 de Balkan 
Jevletlerile Osmanlı imparatorlu
ğu arasında harp ba~layınca Trab. 
lusgarp da \•ası ikinci derecede 
kaldı. Zira Balkanlı devletler im
paratorluğun temelini yıkmak is-

Bu Arslana Dokunmayın! l*1 
:..... Türkiyeyi alacağız ... Şarkısını yazan İtalyan Şairlerine

.S~rdunuz mu, Türkiye neresidir, nerdedir? 
Türkler, hangi ulustur?. Bunu öğrendiniz mi?. 
Gö-.ünüz. çizmenizden çok uzak illerdedir. 
Bilir misiniz o yer, bir toprak mı, deniz mi?. 
ltalycm fairleri, dinleyiniz öyleyse, 

Ôyle bir topraktır ki Anadolu illeri: 
Onun bir kayasına yabancı parmak değse, 
Ta ... Havaya saçılır kemiğinin külleri! 

Sizin o, Veziiv'ünüz, nasıl MiUıttan önce 
Ateş lavlar püskürüp yakmışsa Pompei'yi 
Bizim de yüreğimiz, yabancı el değince, 
Dünyayı yakar, durur .• bunu biliniz iyi! 

Ôyle bir denizdir ki o Türkiye toprağı, 
içine dalanları girdaplarında boğar l 
Eleııinin. andınr göğw, koca bir dağı, 
Bozkırlıııntn gözü, yJdırımlcırı koğarl 

Bilir mi.iniz, kimdir, Türk denilen bu ulas, 
Bilir mi.iniz, kimin, göz clilıtiniz yurduna! 
Siz bizi, dedenizin dedesine sorunuz: 
Söz atmayın Asyanın yırtıcı boz.kurduna! 

• 

Bu ulus, bir z«manlar o güzel J?oma'nızın 
Önünde at koşturan Attila nulindendir .. 
Bu ulus, V enedikte kanına bin bir kızın, 
Türk tohumu aşlayan, Türk tohumu ekendir! 

Hele karıştır. biraz, ananın anasının 
Gönlünde hangi arslan Yeniçeri yatı;>,~r! 
Venedik sularının, Sicilya adasının 
Rüzgarı dinlesene, bak, neler anlatıyor! 

Attilanın biz öyle oğluyuz ki, bir zaman, 
"Roma,, nıza akmışız .. yeniden t:lkarız da! 
Bize karşı koyanın, dinlemeden hiç aman, 
Canlarını yakmışız .. yeniden yal:arız da! 

Kaç Andrea Dorya1nın • Gemiler batırarak· 
Mezarını kazmışız .. yeniden kazarız da! 
Deniz tarihimize zaferden altın yaprak, 
Altın ıayla yazmışız ... Yeniden yazarız da! 

Fakat artık bunların birini istemeyiz, 
Bize yeter bu vatan, bu su, bu gökkubbeler .• 
Göz dikmeyin bu yurda, istemeyin bunu siz, 
Aı·slanlar arslanına dokunmayın kahpeler! 
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Suriy"ede Taşnak 
Kongresi 
Toplanıyor 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ermeni Taşnak komitesi Suri
yede gizli bir kongre akdcdi· 

yor. Bu kongrenin dı~arıya sızan ha
vadislere göre, gayesi, Suri}edcki 
150,000 ki~iden ibaret ermeni ckal
liyetine Suriyede bir vatan kurmak, 
bundan sonra biiyiik Ermenistan 
hayalini tahakkuk ettirmektir. İtal
yan membalardan sızan Jıaberlere 

göre, bu kongreye diinyanın her ta· 
rafından tanınmış erıncniler geldi
ği gibi, 'l'ürki:."'ade de uzun zaman 
ayan azalığı ve mebusluk etmiş er. 
meniler de iştirak etmi§lerdir. 
Taşnak komitesi, Osmanlı İmparıı· 

torluğu zamanında hariç memle. 
kctlertlen aldığı para ile, Tiirkiyedo 
daimi bir ihtilal nüvesi olmuş, er
menilere bir vatan yapmak şöyle 

dursun, daimi surette ermcnileri bu 
iitopi peşinde felaketlere sürükle
miştir. Bugün de Suriycdc İtalyan 
parasile kurulan bu teşkilat, Arap 
ekseriyeti içinde kiiçiik bir ekalliyet 
ol'!luğu halde, bu liderlerin siyasi 
hırslarına kurban ediliyor. İtalyan
ların Suriyede Türklere, İngiUzlere 
karşı açtığı propagandada ermcnilc
ri bir alet olarak kullanmak, bu C· 

kalllyete htiklal vaadiyle Suriyede 
huzursuzluk çıkarmak, İtalyanın bu. 
gün takip ettiği bozgun siyasetinin 
esasıdır. 

Suriyede ermenilcr rahat ve hu
zur icinde yaşamıyorlarsa, müstakil 
vatanİ~rı olan ermeni cümlıt.triyetine 
iltica edebilirler. Fakat 150,000 ki
şilik bir kafilenin, ancak k!içiik bir 
kasaba kurmağa elverişli bir "'kalli
yctin Suriye hudutlarında nıüstnkil 
vatan kurmak hayali, zavallı li!" 
halk sürHsUnii İtalyanlar hc:.abına 

heder etmekten başka bir ~~Y değil
dir. 
Taşnak liderleri hu ütopi pe§in. 

de senelcrdenberi erınenilere yap. 
tıkları zulmiin sonu gelmiyeceğini 
mantıkla ölçseler bile, bu vesile ilo 
elde edecekleri büyiik paralar onla
n bn ise sevketmeğe kafidir. Fakat 
Suriyedcki ermenilerin, tarihteki 
hadiselerden ders alarak, muhal bir 
haya] yolunda, Fransızlara, İngiliz

lere, Türklere kafa tutmalarının, 

Tiirklerle Arapların arasını açarak, 
İtalyan emellerine alet olmalarınm 
bir cinnet olduğunu hesap ctmclc.>ri 
lazımdır. Ermeniler için, bilhassa 
böyle kii~ük ekalliyetler için, içinde 
beraber ~·a§adıkları miUctlerle anla. 
şarak, halkın umumi refah ve huzu. 
runu miişterek menfaatlerde aramn· 
ları tarihin ermenilere verdiği der.;. 
tir. Bu ders kafi gelmemişse, mezu. 
nivct şahadetname~i almak için, ta 
rihin se~·rini beklemeleri icap eder 

tiyorlardı. Bu yi.izden ve o harbin 
başlıyacağı anlaşılır anlaşılmaz 

yapılan teşebbüsler neticesinde İ
talyanlarla Ouchy muahedesi im-
zalandı (18 - 10 - 912). Bu mua
hedenin bir maddesi, on iki adayı 
"emanet olarak ,, İtalya hükumeti 
elbde bırakıyordu. 

O uchy muahedesinde Türk 
murahhasları Nabi ve Fahret

tin Beylerdi, İtalyan murahhas
lıklarını da Bertolini. Fozizato ve 
Volpi yapmışlardı. Türk murah
haslarının müzakere sırasında on 
iki adayı İtalyanlara emanet bı. 
rakmalarında zaruret vardı. Çün
kü Balkanlılara karşı da Osmanlı 
bahriyesi deniz hakimiyetini ka
zanacak vaziyette değildi ve bu 
takdirde adaların İtalyanlardan 
başkalarına intikal etmesi tabii 
görünüyordu. 

Fakat İtalyanlar emanete iha
net ettiler. Umumi Harpte mütte
fikleri Almanlarla Avusturyalıla
rı yüzüstü bırakıp İngiltere.Fran
sa-Rusya cephesine iltihak eder
ken bu adaların kendilerine bağış
lanmasını şart koştular, harp so-
nunda Alman • Avusturya • Os
manlı - Bulgar cephesi mağlUp o
lunca şartlarını sağlamlaştırdılar 

ve Lozan muahedesinin on beşinci 
maddesinde emellerini tahakkuk 
ettirdiler. 

Her şeyin aslına ricat edeceğini 
ve hak~ızlıkların ise er veya gec 
tamir olunaca!hnı unutmayalım. 
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Yugoslavya 
Pavyonunda 

Neler Gördüm? 
Yazan : Sevim Zekeriya SERTEL 

D lğer Balkanlı dostumu~ Yu. 1 
goslavya da yine sulh avlu. 

sunda küçük bir pavyona yerleş.. 
miş. Hemen Yunanlıların komşu
su diyebilirim. 

Yugoslav pavyonunda d1şardan 
geçenleri içeriye cezbeden bir a· 
mil var. Hemen dış avlaya adeta 
bizim Askeri Muzedeki Yeniçeri
ler taşınmışlar. Yalnız bunlar Ye
niçeriler değil; Yugoslavyanın muh 
tclü mıntakalarına mahsus tipler 
ve kıyafetler. Fakat kırmızı şalvar 
lar, mavi cebkenler herkesin gö. 
%Ünü çekiyor. -Seyircilerin hayran 
hayran ıköylulerin göğsündeki be
şibirliklere baktığını gördükçe 
kendi kendime; galiba diyorum, 
Kapalıçarşıyı kaldırıp buraya ge- ~ 
tirseymişiz, serginin altını üstüne 
getirecekmişiz. 

Yugoslavlar en ziyade kendile. 
rini ziraatçi ve .köycü bir memle. 
ket olarak teşhir ediyorla.-. Üze. 
rinde durdukları iki nokta var: Bi
rincisi yeni Yugoslavyanın eskiye 
nazaran gerek kültür sahasında, 
gerek maddeten ne kadar müte
rakki olduğunu, her yanda grafik. 
ler ve resimlerle ispata çalışıyor
lar. 

1 kincisi de köylü .. Hemen he. 
men bütün sergi, köy

lünün şarkısını söylüyor. Daha 
ilk girişte kapıya karşı olan du
varda muhtelif cins ve renkte 700 
parça yontulmuş odunu biribirine 
eklfyerck tam üç senede yapılmış 
bir tı:ıhln 'K"nriılr hil' lrnv H.ar
man yeri, danseden köy!Uler •• 
Hepsi bütün ~anlılıkla karşımızda 
duruyor. Her tatal zirai terak. 
kilerin grafikleri, muhtelif tarla. 
lann, çifçilerin isimleri. 

İnsan bu pavyonda Adeta Y'.l. 
goslavya köylı.isüyle temasa geli
yor; şalvariyle, cebkeniyle, güneş 
yanığı teni ve sıhhat dolu gözlerile 
onu tanıyor. Fakat caket pantalcn 
giyen hiç bir Slavdan, bir Yugos· 
lav şehirlisinden eser yok. Duv<ır
da Belgrat vesair şehirlerin ıe. 
simleri de olmasa Yugoslavya sade 
köyden ibaret olsa gerek diyece
ğim geliyor. 

B u küçük Slav p:ıvyonunda 
yalnız bir tek ~idi Yugos 

lava rast geldim. Sergi komiser 
muav,ini BcJgratlı Nikola Ka5a. 
viç. Kendisi enerjik ve kibar bir 
zat. 

- En iftihar ettiğimiz bir köşe. 
de şurası, diyerek beni büyük bir 
Amerika haritasının önüne götü. 
rüyor. 

- Burada, diyor, Amerika dev. 
}etinin kültur ve saadetine bU
yük bir teberri.ıde bulunan bazı 

r ugo•lavyct pavyonunun dışı 

Yugoslav vatandaş ve ilim adam. 
larını hürmet ve iftiharla anıyo. 
ruz. Birincisi Filiıdelfiyalı Telsa • 
dır. (Haritada Filiıdelfiya şehrinin 
üzerine Telsa ismi kazılmış.) Ken
disi elektr\k şuaının ilk bulucusu. 
dur. Sonra yavaşça kulağıma fo;. 
lıyor. "Edison işin esasını ondan 
öğrendi.,, 

"İkincisi Pupin, büyük fizikçi. E 
ğer o olmasaydı bugı.in Amerika
nın bir ucundan ötekine telefon 
etmek mümkün olmıyacaktı. Bu 
ouyuK aanıaır :Kl uzun mesaıeıer 
arasında telefon muhaberesini 
mümkün kıldı.,, 

1 ddialarının doğruluğuna ~a
mimiyetle inandım. Her 

milletin kendi kahramaniariylc if
tiharına hürmet ederim. Zaten u
mumiyetle ilim dünyasında asıl 

kaşifler gölgede kalmaz mı? Uzun 
lafa ne hacet. Bugün Amerika de. 
diğimiz bu kıtayı Krist0f Kolomb 
keşfetmedi mi? Belki Yugoslav 
dostlanmızın yerden göğt! kadar 
hakları var. 

Pavyonun hemen hemen hütün 
ikinci katı turizme ait resimlerle 
dolu. Seyahat acentesi de hemen 
aşağı katta. Yugoslav dostlarım:z 

insanı memleketlerinin güzelliği 

ile teshir ettikten sonra hemen bi. 
leti orada eline hazır getirmeyi 
çok kurnazca düşünmiişlcr. 

Manzara resimlerinden maada 
bir de 36 !otograftan müteşc;kki! 
diğer bir kolleksiyon var. ·Bh' A· 
merikalı Yugoslavyada neler gö. 
rür? Amer.ikanın Yugoslavya sefi. 
rinin kızı Mis Pegy Lane tarafın-

(Devamı 8 incide) 

Yugo•lavya pavyonunda milli kıyafetleri göateren mankenler 
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Parita vapurundaki Yahudiler güverteden muharririmize cevap veriyorlar 

lzmirde Vatansız 
Yahudilerle Konuştuk 

8 undan. bir müddet evvel, 
gazetelerde, Saint- Lciuis lzmir lima~ında demirleyen "Parita 11 vapu· 

adında bir vapurun, Çekoslo-
vakyadan kacan yahudilerle rundaki vatansız Yahudilerin acıkh hikayesint 
dolu olarak Amerikaya iltica ağızlarından dinlemek üzere tayyare ile lzmi· 

gitmemek için, makinelerinin bo
zukluğunu bahane ettiler! .. 

Sonra, başını salhyarak: 
"- Bir yandan da hakları var .• : 

Diyor ... Biçareler, nereye gidecek. 
lerini bilmiyorlarmış ki?. 

Malum dedikoduları da tekrarlı. ettiğini okumuştum. Fakat bu re 9önderdiğimiz arkadaıımız Naci Sadullah, 
firari mülteciler Amerikaya yor: 
kabul olunmamışlar. ve liman bize fevkalade enteresan bir röportai serisi "- Fakat, bugün ele gitmezler. 

se, yarın Hamidiye zırhlısı gelip 
liman dolaşarak merhamet di- 9etirmi1tir. Deniz üzerinde, toprağa basmak zorla götürecekmiş ... Bari fena bir 
lcnmek mecburivetinde kal- hadise çıkmasa ... Çünkü gemideki-
mışlardı. hakkından mahrum, vatansız yaıamanın derin ler: 

Henüz vicdanı pasıanmamıi ve ıstırabını, bu maceraya atılmıı bulunan Ya· .. _Buradan bir yere gitme· 
yüreği taşlaşmam1ş olan her insan yiz... Bu limandan bizim ölümüz 
gibi, onlarla ben de atak:ıdardım. hudilerin kendi ağızlarından dinleyeceksiniz. çıkar, dirimiz çikmaz .. Evvela kap 
Hele, dünyanın hiç bir rıhtımına tanı öldürür, sonra da intihar ede-
yanaştınlmıyan vapurlarının yu- riz. Bizim başka çaremiz kalma. 
varlak kamara penceresi!'ldcn ,in. V dı',, Diyorlarmış! 
sanlara öksüz bir ürkeklikle ba. I az an : Nihayet, kalın parmağı ile, 
kan o iki güzel ve sevimli insan 1 1 "Karşıyaka,, ile "Punta,. ara:ıında 
yavrusunun mahzun yü:ıleri, be- N SAD u LLAH demirli bulunan küçük, harap bir 
ni jnsanlığımdan utanclmnıştı. a c i yük gemisini göstererek: 

İçimde bu beşeri alakanın uya- "- İşte nah> dedi, gemi şura. 
~~n•d•u ~w~•M, 6•~ctclcrdc bcr- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ da! ... 

gun, onlara dair havadis aramıya İki sahilin hemen tarn ortasına 
başlanuştım. Fakat ben, Almanla· demirlemiş bulunan gemi ile ara. 
rm şerlerinden kaçan Yahudilerin, mızda epey mesafe vardı .. Fakat. 
sade o vapurda bulunanlardan elimdeki dürbün. onu bana hay· 
ibaret olduklarını sı:ınıyordum. li yaklaştırdı. Uzun uzun, ve dik-
Halbuki, arıtk hepimiz öğren::niş katle baktım: Güvertede hiç kim. 
bulunuyoruz ki, şu anda, muhtelif sc görünmüyordu. 
denizlerde, çıkacak kara bu1nmı· Vapurun iki direği arasında. 
yan Yahudilerle dolu bir çok va. kırmızı, mavi, ve beyaz renkli 
purlar dolaşmaktadır. 

Türk •ularında "Transit., bayrağı sallanıyordu. 
Arka direğinde, beyaz, yeşil, ve 

H atta bunlardan bir kaç tane
si de, Türk sularınd.ı bu

lunmaktadır. Bu acı hakikatin ga. 
zetelerden öğrenildiği günlerden
beri, zihinlere, cevapları buluna· 
mıyan bir çok sualler üşüşmekte. 
dir. 

Hele evvelki gün İzmir lima
nından uzaklaşan Parita vapuru, 
bu umumi alakayı büsbütün art
tırmıştı. 

Onun İzmir limanına demir at. 
tığı gün, oradaki meslektaşlarımı~
dan aldığımız haber 5u satırlardan 
ibaretti: 
"- Bugünü, limanımıza, Parita 

adında bir vapur geldi. Bu vapur 
Çekoslovakyadan kaçan Yahudi
lerle doludur. Firari Yahudilerin 
sayısı altı yiıze yakmdır. Hepsi de 
karnya çıkmak istemektedirler. Ge 
celeri, biçarelerin feryatların~n 

durulmuyor. Gündüzleri de, bu 
vapurların yanından geç~nler gü
verteye asılmış olan kocaman bir 
bandta, şu kelimeleri okumakta· 
dırlar: 

"- Ekmek. su. alkol isteriz!,. 
Bugün, vapurdaki fir<>riler tara. 

fından çekilen bir telgraf üzerine, 
''Dünya Musevilerine Yardım Ce
miyeti,, ne mensup bir zat, Viya. 
nadan tayyareyle ~ehrimize gel
miştir. Bu zat, getirdiği parayla, 
Musevilerin ihtiyaçlarını tatmin 
edecektir. Bu itibarla, vapurun 
yarın limanımıtdan ayrılması kuv: 
vetle m~temeldir!,, 

lzmire ntml gittim? 

E ğer bu sonuncu satırlar ü· 
midimi kırmasaydı, derhal 

İzmire gidecek, ve bu talihsizlerle 
konuşmıya çalışacaktım. Bu son 
satırlara bakarak. İzmirde onlara 
yetişememek ihtimalini kuvvetli 
gördüğüm içindir ki, bu 'niyetten 
vazgeçmek mecburiyetinde kal. 

Parita vapurundaki mülteci Yahudilerden bir grup 

dım. Fakat ertesi gün İzmirden al
dığımız bir haber bıze Musevi \"a. 
purunun hala orada bulunduğunu 
bildirdi. Bu telgraf ta şu cümleyle 
bitiyordu: 
"- Vapurun yarın ayr1lmas1 

muhtemeldir.,, 
Gelin görün ki, bu ihtimal, er

tesi gün de, daha ertesi gün de ta. 
hakkuk etmedi. Ve ben, İzmir va
lisinden, telefonla, vapurun hare. 
ket güniinü sormak mecburiyetin
de kaldım. Vali Etem Aykut, ken
disine Cumartesi günü sorduğum 
suale şu cevabı verdi: 

"...- Vapur, İzmir limanından, 
Pazartesi günü, saat on ikide ay. 
rılacak!,, 

Ben, bu cevabı alış•mdan taın 
dört saat sonra, ve Havayollarının 
dört motörlü tayyareleri sayesin. 
de. İzmir şehrine ayak basmış bu
ıunuyordum! 

* Vapuru, H amidiye 
zorla götürecek 

B eni Parita vapurunu uzaktan 
görmiye götüren arabacı: 

"- Galiba, diyordu, bunların 

gidecekleri yok.... Ekmek verili
yor, su istiyorlar, ıu veriliyor. kö
mür istiyorlar, kömür veriliyor, . 
alkol istiyorlar, alkol veriliyor, Hi. 
kin o zamana kadar da ekmekleri 
bitiyor. Bir defasında da, buradan 

kırmızı renkli Panama bayrağı 

vardı. Ve siyah boyası solmuş, ve 
kirlenmiş olan harap gemi, bir tür
lü boşaltamadığı yükiinii taşımak
tan çoktan usanmış, yorulmuş gö
rünüyordu. 

Eğer izin verilıeydi .• 

Arabacıya: 
"-İçine kimseyi sokmu

yorlar mı? 
Dedim. Saflığımla eğlenir gibi 

güldü: 
"- Deli misin sen? İçine giril

me ine izin verilseydi. gemi şimdi. 
ye kadar çoktan batmıştı: Çiinkü 
bütün şehir gemiye akın etmek 
için. bu izni bekliyor. Halbuki, de
ğil içine girilmesine. yakınlnrın

dan geçilmesine bile müsaade yok 1 

Arabacının bu sözleri, ce-;arcti. 
mi sarstı. fakat ümidimi kırmarh. 
Kafamın içı, bir yığın sualle dolu 
idi: 

"- Bu gemi nereden geliyor
du? İçindekiler. gemiyi nereden 
bulmuşlardı? Aylardanberi, kara. 
ya ayak basmamış olan o biçare in 
sanlar, ne istiyorlar. ne yapıyor
lar. ne dı.işünüyorlar. ne duyuyor. 
]ardı? Nasıl, ne haldeydiler? Bu
radan nereye gidec,eklerdi? 

Ben. çok daha kabarık olan bu 
sual listesinin içime do1durduğtı 

meraktan kurtulmak uğrunda. bir 
çok fedakfırJıkları göze almak nL 
yetindeydim. Fakat anlaşılıyordu 
ki, aylardanberi kara arayan bu 
yirminci asır Kristof Kolomblan 
ile konuşabilmek için, Lavrenskı\
ri bir marifet gösterebilmek lazım. 
dı! 

Eğer icap etseydi. cesur bir tıt. 
kacı bulup, İzmirden nasılsa kal· 
kacak olan bu gemiyi. İzmir !ima. 
nı haricinde bekliyecektim! 

(Devamı 8 inclde) 
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Babıili Zihniyeti 
iir Milyon Yurttaıın, Canı 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal 
Tehlikededir, Diyorum, 
Cevap Bile Vermiyor 

, 
Bu telgrafıma Babıfillden hiç 

bir c~vap gelmedi, ben, bir milyon 
yurddaşın malı tehlikededir, canı 
tehlikededir, namusu tehlikededir, 
diyorum. Dahiliye nazırı susuyor. 
Neden! .• İşte Osmanlı idaresinin, 
Babıali zihniyetinin sırrı bu
radadır. O idare ve o zihni
yet "Kös dinlemiş olmak,, me
selinden ilham ve kuvvet alırdı, 

günü akşamlnmaktnn başka bir ~ey 
düşünmezdi. O derecede ki 11Yan
grn var, biraz su,, diye bar bar ba
ğıı:sanız aldırış eden olmazdı. Os
manlı tarihini sahife sahife kaplı
yan isyanların, karışıklıkların bir 
"Hiç,, den çıkıp "Herşey., haline 
ıgelmesi de hep bu yüzdendir, Ot-
lar tutuşurken kayıtsız kalınarak 
ateş saçağa sardıktan sonra telaş 

gösterilmesindendir. 
Fakat vazife ve mes'uliyet hlı;

leri ve düşünceleri taşıyan bir va-,, 
linin b4 sessizliğe karşı sessiz kal. 
masma imkan yoktu. O sebeple se
simi derece derece yü~elterek da
hiliye nezaretine ikinci, üçüncü ve 
dördüncii bir telgııafla dert yan-,,. 
maktan çekinmedim, "Devlet mef-
Jıumile asayişsizlik mefhumu ynn
yana gelemez. Eğer bir devleti
miz ve onun bir hükumeti varsa 
vilayetlerin asayişi mutlaka düzel 
melidir. Yoksa halkı aldatmaktan 
vazgeçip hakikati iliın etmelidir. 
Tıl ki ahali şekavete karşı kendi 
kuvvetile müdafaa imkinlarını a
rayabilsin,, dedim. Esene söylilyo. 
rum, cevap alomı:ı.dun. 

Dahiliye nazırlığını o sırada AH 
Kemal Bey idare ediyordu. Meş
rutiyetten sonra her dilde yer alan 
"Hamiyet., kelimesini bu zatın daha 
evvel sık sık kullnndığınr, yani 
hamiyetten fazlaca dem vurduğu
nu biliyordum. Böyle bir nazırın 

hamiyete dokunması pek tabii bu. 
lunan şu asayiş vaziyeti ile alaka
lanmaması, Çağlayan ayanına su
dan bir kağıt yazılmak kabilinden 
olsun bana cevap vermemesi ne~ 
dendi! .. 

Bu, birkaç gün sonra: anlaşıldı 
iki Mustafa Kemal Paşa meselesi 
diye lstanbulda büyük bir dağda
ğa baş göstermesinden imiş. Ma
IUm olduğu ve bu hatıra defterinin 
baş taraflarında da işaret olundu
ğu üzere Mustafa Kemal Paşa, ü
çüncü ordu müfettişi yapılarak -

Dauıad Ferid ile avenesinin za
mıflca - İstanbuldan uzaklaştı. 
nlmış, müşarüniie;rhin şahsında bir 
çok ümitler besleyen bir kısım va
tanseverlerin kanaatince ise ken
disi Damad FericHe arkadaşlannr 

' kündeden atıp Anadoluya can at-
mış bulunuyordu. 

İsabetin Mustafa Nema! Paşayı 
sevenlerin kanaatlerinde olduğunu 
hadiseler teyid etmekteydi. Çünkü 
müşarünileyh Şamsuna ayak basar 
basmaz bütün Anadoluyu, devlet 
mukadderatını karabulutlar altına 
sürükleyen vakıaları tahlil etmek 
suretile tenvire başlamış, rnüdafa
ai hukuk ve rediilhak cemiyeti adı 
altında bir teşekküllin her tarafa 
dal budak salmasını - çarçabuk -
temine muvaffak olmuş ve halkın 
ruhuna umumi bir hamle istidadı
nı aşılamaya koyulmuştu. Benim 
Dahiliye Nazırına sesimi duyur
mak, vilayet asayişi hak~nda Ba
bıaliyi tenvir etmek için didindi
ğim, çırpındığım günlerde meğer 

o nazır ve arkadaşları Mustafa Ke 
malin kendileri için bir tehlike teş
kil ettiğini sezmişler ve ondan kur
tulmak çarelerini aramaya germi 
vermişler imiş. 

Araya po t düşüncesi, mevki en
dişesi, ikbnl sedirinden düşmek 
korkusu girince o devletlilerin Sı
,·as vilayetini değil, bütün yurdu 
unutuverdiklerl anlaşılıyordu. Ben 
bu vaziyete Mustafa Kemal Pa .. 2-

nın Amasyadan - umum sırasın-

da Sıvasa yollndığı - şu tamim ile 
intikal ettim: 

Sıvas Valisi Reşit Pa~a Hazret
lerine: 
Vatanın tehlikei inkısamını aya

nen aöstcren afhnnın bürtin icrn
atı vicdam milliyi bir emeli halas 
etrafında ve miidafaaf hukuku mil 
liye ve reddi ilhak teşkilAtı namı 
altında, - seri bir surette - top. 
lamaya başlnmıştır. Yalnız miting
for l'e aire gibi teznhürnt büyilk 
gayeleri hiç bir vakitte kurtara. 
rnaz ve ancak sinci milletten 
bilfiil doğan kudreti nıüşterekeye 
istinad ederse rehakar olur. Fakat . . 
şüphe aı>tilrmeyen bir hakikattır 

ki bu acı safhayı bu kadar mühlik 
surette ihzar ed~n ve en ıniiessir a
mil maalesef payitnhtımızdaki m11• 

halif cereyanlar ve Anadohmun 
saf ve rnukaddc!I amali milUyeı.i
ni muzır bir şekilde infirada uğ 

ratan siyasi \'e gayri resmi 
p rop a g an dal o r dır. Ku\•a. 
~· ı m H l i y e bugün i S i n 
böyle yanlı' yollara ~e\•k ile dağıt· 
manın mUcazahnı vatanımız aley. 
hinde ve pek mebzul surette gör
mektcyit. Binaen~leyh İ tanbuJun 
işbu muhalif cereyanları artık A
nadoluya ,.e amal ve hissiyatı milli 
yeye hakim değil, tabi olmak mec-

buriyeti vataniye indedir ve payl· 
taht düveli itilaflye tarafından 

tahliy~ edilinceye kadar bu mec
buriyetin mutlak olduğu kanaatin
deyim ki bu hal bittabi zatı dev. 
let·lcrince de takdir buyurulur. 
MelCuf arizamda tas-vir olunan va
ziyet bugün seri ve umumi bir mil 
U kongrenin in'ikadını icap ettir-.... 
mcktedir. Bu davet her tarafa ta-
mim cdilmi tir. Devletin inkisamı 
mevzuu hahs olduğu bir sırada diiş 
man propaganda!'iile ha, veren 
Kürdic:tnn istiklali gibi cereyan-

lar dahi bllmuhabcre taraftarfa
rını celp ve hilaf etil saltanat et
rafındaki gayei rnllşterckemizc da
vet ve 

1

tamaınci mutabakat sureti. 
le leiilhamd lehimize dönmüş ve 
kongreye davet olunn1u tur. Bu 
milli ve hayati mesele için zatı 

de\'letleri gibi \•atnnperver \'e sa-

hiblilkclim mütefekkirlere tevec. 
cüh eden fedakarlık bilhassa pek 

büyüktür. Bu gaye felahı,milli is
tih al edilinceye kadar Acizleri Ana 

doludan ve sinei milletten ayrıl
mıyacağıma \'e bu noktada nihaye 

tine kadar bir ferdi millet gibi 
çalu~acağıma millete karşı mukad
desatım namına söz verdim. 

(Devamı Var) 

t:ier mevsimde, her rıavaaa, 

her saatta, her yerde 

'rKODAK VERfKROM" 28° filmine 
' ' 
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SOLDAN SAGA: 
YUKARDAN ASAGI. 

1 - Blr ıncmlckct - Bir zamir. 
2 - Bir memleket. 
3 - Baglamnk - istida. 
4 - Babanın yarısı - Afrikanın cc• 

nubundodır. - Bir nota. 
6 - Tııfsiliıt, izah - Bir ıamir - Bir 

hıırr. 

7 - Tuba( • Bir ırk. 
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nn gelir - Şerik. 

9 - BOyüklt'r - Gerf çt'virmt'k. 
10 - Bir zamir - Bir sesli hart - Eser, 

olfımct - Saçsı:r.. 

Yugoslavga 
Pavgonunda 
Neler Gördüm? 

(Başı 7 incide) 
dan çekilen bu resimfarin hiç biri 
bize yabancı değil. Fakat Ameri. 
kalılar ve Garbi Avrupalılar ıçin 

bu köşe çok orfjinal. Zira Mis La. 
ne onlara görmedikleri, hayalleri
ne geL11-nıeuııoerı garıp manzara. 
lar gösteriyor: 

Limanda mavnacıhr; kahvede 
çubuk çeken ve nargile içen köy. 
lüler; minarede ezan okuyan mü
ezzin; pazar yerinde mandaların 

sırtında müzayede vesaire. 

O dun ve kömür Slavlann en 
çok teşhir ettikler.i madde

ler. 
Gospodin Kasaviç: 
- Kömürümüz, diyor, ht?nüz 

pek çok çıkarılmıyor. Fakat 
olanı teşhir edişimizin sebe
bi Yugoslav topraklarının işletil

diği takdirde ne kadar zengin ol. 
duğunu tebarüz ettirmektir. 

Kendi kendime, teş~irdcn. ecne
bi sermayeyi davetten ne beklene. 
bilir, diye diişüniiyorum. 

t 

Yugoslav pavyonu 200,000 do. 
lara mal olmuş ve günde 

takriben 30 bin gezici geliyormuş. 
Elimde Yugoslavyanın manza

ralariyle dolu iki broşür, pavyon. 
dan çıkıp ta karşımda Nevyork 
Sergisinin muazzam binal~rını gö
rünce birden sarsılıyorum. Rüçük 
Slav diyarının ne samimi ve gönül 
okşı.yan bir havası vardı. 

Kari Mektupları 

~nelkurmay Ba,kanlığından 

bir rica 

Bazı askeri okullarınca önümilzdeki 
ders yılı için yeni talebe kayıt ve kabul 
muamelesinin 15 ağustos tarihine kadar 
uzatıldığı Gen~! Kurmay Ba&kanlığının 

yayım eıulrlerlne Jstlneden ııtın edildi. 
Bu tAmlm hiç ııUphes1z bUtun askeri o

kullnrına alt ve ıısmildir, büyük ve yük· 
sek Genel Kurmay: Gençliğin ıstikbali ve 
tahsilı için bir tek nskeri okulunu•• bu tem
didi milddet işinden istisna etm!yeceği de 
ka..,iyyen memlildilr; ba11 ebeveyn ve bir
çok gençler 13 ve 14 nğustos tarihlerinde 
bu temdidi müddet havadisi üzerine ve 
emrin umumi mahiyette okluğuna iman 
ederek Heybclinda deniz lisesine müra• 
caat etmişler ve komutan Bey Ruhiden 
kayıt muıımelesinin kapandığını ve yeni 
bir emir olmadıkça müracaat edenlerin 
taleplerini isat edemiyeceği cevabını al
mışlardır. 

Biz Genel Ku'lmay Baekonlığmın yük
ıek görüş ve vicdanından deniz lisesine 13 
ve 14 ağustos tarihinde baııvurıınların dn 
arzu ve dileklerinin kabul edilmesini mem
leket gcnçliginin tnhsil ve istikbali adına 
rica ediyoruz. 

Faik Sezer 

(Başı 7 incide) 

F akat herşeyden ev·vel, bu 
müsaadenin niçin verilme

diğini anlamak için, yine İzmir va. 
lisini aradım. Vali Aykutun bana 
telefonda verdiği garip cevap, bir 
başka yazımın mevzuu olacak. On. 
dan sonra müracaat ettiğim polis 
müdürü. sualime şu cevabı vel'<li: 
"- Gemi, karantina kordonu 

içindedir: Zira yolcularını karay& 
cıkarmıyaceğımız için, sahil sıhhi
ye doktoru, gemiye sıhhi muayene 
raporu vermedi: Bu yüzden, hiç 
kimseyi, o kordonun içine bıraka. 
mayız! 

- Fotograf almamıza olsun mj· 
saade edemez misiniz? 

- Kordonun içine girmemek 
şartiylc resim alnbilir~lnizl 

- Kordonla semi arasında ne 
kadar mesafe var? 

- 70 metre! .. 
Bu mesafeden fotograf rekebil

mek için, dürbünlü bir objektif la. 
zımdı. Fakat vakit hayli gecikmiş 
olduğu için, o akşam, yapılabile
cek başka hiç bir teşebbüs kalma
mıştı. Ertesi gün. bu müsaedeyi
dc alamamak korku!;iyle, ve \'a
puru biraz daha yakından görebil
mek için, bir sandal aradım: De. 
nlz hayli dalgalı olduğu için, ~an
dalcılar, Salon dalgakıranının dı. 
şına çıkmıya cesaret edemiyorlar
dı: Bu itibarla, verilen müsaade. 
den istifade etmek, o müsaadeyi 
almaktan da zor oldu. 

Gözü pek bir balıkçı 

N ihayet, gözü pek bir balıkçı; 
-biraz da tecessüsüne ka

pılarak- beni kocaman sandalına 
bindirdi. Biz rıhtımden ayrıhrken, 
polis müdüri.inden emri almış bu· 
lunan salon komiseri Hilmi Orhon, 
sandalcııya: 

"- Sakın h~, dedi, polis motö
ründen ileriye geçmiyesin: .. 

Dalgalar arasında hayli bocalı. 
ya hocalıya Parita vapuruna yak-
,_,_.a..ı-.- ·,:ı. - . '-' ~'1-

doluyordu. Zira, dalgalı denizde, 
açıkta barınamıyan ufak polis mo. 
törü, \'apura yanaşmı~tı: Ve biz, 
polis motörüne yanaşmak müsaa
desini haizdik. Ne yazık ki ben. faz 
la açıkta kalacağımızı hesap ede
rek, fotograf makinemi yanıma al
mamıştım. 

Ne umuyordum? 

V apur güvertesini dolduran 
insanlara bakınca, o ane ka

dar yüreğimi burkan merhametin 
yerini, derin bir hayret aldı: Zi
ra ben, zulümden, işkenceden, ö
lümden kaçmış bı?dbaht ailelerle 
dolu olduğunu duyduğum b)l va
purda, tüyler ürpertici bir kıya
met manzarasiyle karşılaşacağımı 

ummuştum. • 
Halbuki, karşımdaki insanlar a-

rasında: 
"- Ekmek!,, diye haykıran ek 

saçlı kadid kadınlar ... 

"- Bir yudum su!,. diye inli
yen hastalıklı ihtiyarlar, acı acı 
ağlıyan çocuklar, gözleri açlıktan 
kararmış, benizleri ümitsizlikten 
solmuş genç kızlar, veremli ana. 
lar. sıtmalı çocuklar, karınlarında 
yavrularlyle yola düşmüş ı;tebe ka
dınlar göreceğimi umuyordum: 

Ve umuyordum ki: 
"- Bizi, karaya çıkarın... Bizi 

kovmayın... Biz de insanız... Biz 
kimseye fennhk etmeyiz... Bize 
topraktn ev vermezseniz bile, birer 
mezar verin! .. ,, 

Diye, haykırışacak olan yurt. 
suz, talihsiz, gıdasız, ve öksüz İs~ 
çocuklarının acı feryatları, yüre
ğimi cehennem taşı gibi yakacaktı. 

Halbuki neler gördüm 

H albuki, vapur güvertesini 
dolduran insanlara bakınca 

anladım ki, bende, bizde bu zannı 
uyandıran haberleri veren meslek· 
daşlar, masa başından kalkmak, 
zahmetine katlanmamışlar, ve bü
tün tahminlerini, birer vltkıa şek
linde ilfin etmeyi daha kolay bul
muşlar. Zira, eğer böyle olmasay. 
dl, onları okuduktan sonra, Parit:ı 
vapuru hakkında edineceğimiz ka· 
naat biisbütün başka olurdu. Ve o 
takdirde ben, 1stanbuldan !zmire 
bir tayyare seyahati yapmayı, lü· 
zumsuz bir alaka sayardım. 

Çünkü Parila vapurunun güv~r-

tesi. askerlik çağınrla ve seçme 
delikanlılarla doluydu. Hepsi de 
mayolarla dolaşan 1:5u delikanlıla. 

nn güneşten yanmış vlic'.lfüırından 
sıhhat ve kuvvet fışkırıyordu. A
ralarındaki gepgenç kadmlarm sa. 
yısı, iki düzüneyi bile bulmuyor
du. Ve içlerinde bir tek yaşlı ka
dın veya erkek bile bulunm1yan 
bu gençlerin doldurduğu vapurda, 
yalnız dört tane çocuk vardı. 

Meçhul bir nokta 

B elliydi ki, o genç kadınlar, 
ve o çocuklar da, meçhul 

bir gayeyi gizliyen, ve merhameti 
celbeden canlı birer maske, ve can 
lı birer yemtli! 

Fakat onlar, bu maskeyi, ve ye
mi, hangi tehlikeden korunmak, 
ve hangi davayı avlamak için kul
lanıyorlardı? 

Bu nokta meçhuldü. 
Gemiye gelen her yeni insan gt_ 

bi, ben de hepsinin dikkatlerini ü
zerime toplamıştım. 

Genç kadınlar, elleriyle, buseler 
göndererek: 

"- Bent al... Sana köle ola. 
yım! .. diyorlardı. 

Fakat mütebessim yüzlerinde, 

merhamet uyandıran bir samimi. 

yet ve tazallüm yerine, çapkın bir 

istihza gizliydi: Belliydi ki i~n n-

layınd.l(dılnr!.. - ı-.-

Deliknnlılar da elleriyle işaret

ler yaparak, sigara istiyorlardı. 

Fajat onlar, bu taleplerinde sa

mimi ıdiler. Zira polis motörün

den savrulan sigara dumanlarına 

hazin bir mahrumiyetle dalan göz. 

]erinde; itiyadından mahrum kal. 

mış bir tiryakinin olanca imrenişi 

vardı. 

Hepıi de neşeli idi 

B una rağmen, hepsi de neşe
liydiler. Onlardan, haftalar. 

ca süren maceralarını dinlemek is-..... . . .. ' - ft--
ca, İngilizce, Fransızca, Türkçe, 
Ermenice, natta Çince bilen bite 
vardı. Nitekim, Türkçe konuşan
lardan birisi, suallerime cevaplar 
vermiye başlamıştı. Fakat motör
deki komiserin ihtarı, konuşmaya 
devam etmemize imkan bırakma-
dı. Zira komiser: . 

"-Size, dedi, sadece resim <:ek
mek müsaadesi verildi. Konuşmak 
yasaktır. Eğer ısrar ederseniz U

zaklaştırmak mecburiyetinde ka
lırız! 

Suallerimin cevaoını bir fİfe 
ile denize atınız 

S usmak mecburiyetinde ka
lınca, bir çare düşündüm. 

Ve Fransızca konuşanlardan biri
sine: 

"- Ben, dedim. İstanbulda ~
kan "TAN,, gazetesinin mümessi

liyim. Sizi dinlemek istiyorum. 

Fakat zabıtamız müsaade etmiyor. 

Ne zaman, nereden, nastl hareket 

ettiniz? Neler geçirdiniz? Nereye 

gideceksiniz? Kaç kişisiniz? Bu 

suallerin cevaplarını ba~a mufas. 

salan yazın, bir şişeye koyun, ai

zını iyice kapatın ve şişeyi yarın 

sabah, buraya tekrar geldiğim za. 

man, gizlice denize atın. Ben fır. 

sat bulunca onu denizden alırım! .. 
Ben mümkün· mertebe süratlc 

söylediğim bu cümlelerin son ke
limelerini tamamlarken, komiser, 
benim sandalcıya uzaklaşmak ku
mandasını vermi~ bulunuyordu. 
Hatta ben son kelimeleri söyler
ken, sandal uıaklaşmıya bile baş
lamıştı. Fakat bereket ki, dalga1ar 
yolumuzu kesiyorlar. ve bana söy. 
liyecekleriıni duyurmak fırsatını 
kazandırıyorlardı. Hatta, muha
taplarımdan birinin verdiği ceva
bı bile duyabildim. 

Sabahleyin ıizi bekleriz 
:..... Hayhay ... Diyordu .. Sabahle

tin sizi bekleriz!,, 
Ben sahile çıkarken, ortalık iyi

ce kararmış ve Parita vapuru gö. 
rünmez olmuştu: Zira, elektriği ôl
mıyan bu eski yük vapurunun içi
ni aydınlatan gaz lumbalarının cı. 
lız ışığı. dışarıya kadar sızanıııyor
du: Artık, Parita vapuru da. için
dekilerin talihleri gibi 'rnrarm1~iı! 
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Casusf uga Ait Hikiye Serisi 

BEYAZ ZENCi 
A loay Marshall kızın fotografisini 

elinde tutarak, bu kızın nasıl di
yeyim ... Şey ... si var. Sen, söyleyiver
sene Percy, dedi. 

~ BÜTÜN MEMLEKETLERDE CASUSLAR TEVKiF EDiLiYOR VE 
MAHKEMELERE SEVKEDILIYORLAR. BU YÜZDEN CASUSLUK VE 
CASUSLAR GÜNÜN MESELESi OLMUŞTUR. 

• 
Yüzbaşı Shore "şanı var,, diye ce-

vap verdi. 
Albay suallerine devam etti: 

- Nenin nesi imiş? 

Buenos Aires de büyük bir ticarethane sa. 

bibi olan babasından senede 2000 İngiliz lira

sı alır, parasının hepsini son meteliğine kadar 

sarfeder. Londrada htükellef bir apartman ki

ralamış. Otomobili var mevsiminde avlanma. 

ya gider Ski ile buzda kayar. - Klotz'a işte 

orada rastlamış. 

~ CASUSLUK SiNEMALARDA GÖRÜLEN HAYALf BiR MACERA 

MiDiR? YOKSA MEMLEKETLERi, iÇiNDEN FETHIÇIN KULLANILAN 

YENi BiR USUL MÜDÜR? 

•> BÜTÜN MEMLEKETLER CASUSLUGA VE CASUSLARA KARŞI 

Şi DDETLi TEDBiRLER ALMAGA MECBUR OLMUŞLARDIR. ÇÜNKÜ 

CASUS, ZAMANIN EN KORKUNÇ ADAMIDIR. 

Davas'da dost olduklarını, ve dönüş trenin

de beraber bulunduklannı bana söylediğini 

hatırlar gibi oluyorum. Onu kullanmakta tam 

isabet gösterdin. Bize çok yaradı. 

Albay bunu söylerken fotoğrafı da masanın 

üzerine bıraktı. 

.. iŞTE BU SÜTUNLARDA TAKIP EDECEGINIZ BU CASUSLUK 

HiKAYELERi, SiZE ZAMANIMIZIN EN HIZLA AKAN BiR FACIASI· 

NIN IÇYÜZÜNÜ GÖSTERECEKTiR. 

Koltzun 
kim olduğunu 
söylediğin za
m.an verdiğin 

malumatı nasıl 

karşıladı? 

- Bayağı şaş 

tı Hava kuvvet
lerine mensup 
olduğunu sanı-

YAZAN: ARTHUR 
ÇEVİREN: CEVAT 

MiLLS 
SA KİR 

yordu. 
- Mensup olmasına mensuptu. 

Hem de pek usta bir pilottu da. 
Şimdi umumi erkanıharbiyenin 

intellicens servisine mensuptur: 
Ordu cetvellerinde öyle gösterili
yor. Her yaptığını yüksek sesle _,_ .. __ - _, .. , .. '-.. ~-

kat neden sefarethaneye mensup, 
ekstra bir ataşe olarak tayin e
dildi?. İşte işin çapraşık noktası 
burada. Verilen malumat doğru 
gibi. 

Yüzbaşı Shore Percy: 
- Böyle yapmak niyetinde ol. 

duğunu Mis Wood'a söyledi. 

A lbay Marshall, elini kır saç
lan üzerinden geçirdi ve: 

- Bu aldığımız ilk havadistir. 
Şubemiz 5 MI dir. Koltz acaba 
şüpheleniyor mu dersin Percy? 
dedi. 

Percy cevap verdi: 
- Ortada kuşkulanması için, 

bir sebep yok. Adam, kıı:ı kendi 
buldu. Ona göre, kız bol bol pa_ 
ra sarf eden, ve A vrupada gezip 
tozan alelade bir İngiliz kızıdır. 
Onun Kontr Espiyonaj'a mensur 
olduğuna neden şüphelen.sin? 

- Bu işte alelade bir ajanın 
yapabileceği hiç bir iş yoktu. 

- Evet hakkınız var. B:ı işte 
alelade bir ajan on para etmezdi. 
Onun ne olduğunu biliriz. O da, 
onun ne olduğunu bildiğimizi ve 
kendisini takip ettiğimfai Mis 
Wood'u ilk defa gidip gördüğüm 
zaman müstesna, ondan sonraki 
seferlerde, onu hep Misis Walla
ce'in evinde gidip gördüm. Zaten 
kız, pek dikkatli davranıyor. 

- Onu evvelce tanır mıydın? 

P ercy Shore, evet ma:ıasına 
başını salladı ve ilave etti: 

- Evvelce ziyafetlerde karşı-
laşırdık. Fakat kendisine herkes 
önünde birbirimizle konu:,ı"Urken, 

görülrnememizi tenbih ettim. Ra
porlarını hep Misis Wallace vası. 
tasıyle verir. 

Albay cevap verdi: 
- O da işe yarar ihtiyarcığın 

biri. Yirmi beş sene evvel, eli
mizdeki en parlak ajandı. Kopen
hag'da çalışırdı. Dansözdü. Mis 
Wood'u Misis Wallace'in evine a
lıştırmakta müşkülat çekmedin a? 

- Hayır! Ebury sokağının ma
IUmnt kanalı ve merk~zi olduğu. 
nu ve o merkezin başında ~Iisis 

Wallace'in bulunduğunu anlayın_ 

ca, her şey düzgün gitti. Çok ze
ki ve anlayışlı bir kızdır. 

Albay yine Favel Wood'un res-

mine baktı. Ve başını kaldırarak: 
- Bu kızdan çok ümitvarım. 

Bize resmen iltihakı teklifine na
sıl mukabele etti? Diye sordu. 

Arkadaşı cevap verai : 
- Düşünmek için kendisine va-

bana kabul edecek gibi geliyor. 
Bütün yıl eğlenceden eğlenceye 

koşmaktansa, yararlığı dokunur 
bir iş gôrmesini istediğini söyledi. 

- Eğer iltihak ederse, bir şey. 
ler oluncıya kadar, onu Klotz'un 
sırtına yapıştırırız. 

" .. 
Shore, bu sefarethaneye tayin 

meselesiyle ne yapacaksınız 
diye sordu. 

Albay Marshall beyaz bıyıkla. 
rını çekiştirdi: 

- Ataşemiliter muavini ola
rak bir başka zabitin tayi
nini hoş göreceğimizi çıtlatabili

riz ama, bana çıtlatmıyacağız gi. 

bi geliyor. Yüzbaşı Klotz'un son 
marifetinden sonra, kendisinin a
tl.siyle hususi surette meşgul ol
mıya başladım. 

Percy Shorc, mafcvkinin mü
layim sözlerine hiç aldanmadı. 
Albay Marshall, o yorgun :ı.rgın 

haliyle usul usul konuşmıya ko
yuldu muydu, ardısıra ehemmi. 
yetli bir vaka hadis olacağını pek 
iyi bilirdi. 

Albay, bir sigara tutuşturdu, 
havaY,a mavimtrak bir bulut üfle. 
di, ve kendıni geniş koltuğa salı
verdi ve: 

- Pek hileli ve tuzaklı bir 
zamanda yaşıyoruz, Percy"ci -
ğim. Yirmi bir sene devam eden 
bir sulh devresinden sonra, dün-

yanın bayağı gözü kızıştı. Kendi. 
sine belbağlıyabileceğin bit ajan 

kalmadı gibi. Öyle bir ajanın bir 
dretnot kadar kıymeti var . .Mcse. 
la şu yuzbaşı Klotz yok mu, ken
di memleketi bakımından onun 

değerine paha biçilemez, herii bi
zi iki kere mantara bastırdı. !ki 
defasında dn, pek ehemmiyetli 
malümatı elde etmeğe mqvaffak 
oldu. Onu artık, başı boş salıve
remeyiz. Çünkü tehlikeli oyun. 

dur, dedi ve bundan dolayı - aL 
bay burada sözünü kesti. Si&ara
sını derin derin çekti - "Onu i
dam edeceğim,, diye ilave etti. .. 
P ercy Shore, şefine bakakal

dı . Afalladı fakat hiç ses 
çıkarmadı. Şef devam ediyordu: 

"- Bu işi yapmaktan nefret c.. 

diyorum. Şahsi olarak heriften 
bir alaverem yok. Fakat lngilte
renin düşmanı ya! Gitmek mcc
buı iyetinde. 

- Yani onu katil mi ettirecek-.. ., 
sını.~. 

s;:o.,...,. i<l .. n~ c.t.t.iı:c.c.cğiın, de

dim Percy. Yani ilkönce mahke
meden geçecek - Albay ôna doğ_ 
ru eğildi. Yüzünde bir memnu
niyet hali vardı - bu memleket
te, sulh zamanında resmi . esrar 
kanununa yapılan bir tecavüz, 
hapisle cezalandırılır. Fakat Fran
sızlar daha şiddetli dav1·anıyorlar. 
Fransada Espiyonajın eczası, ha. 
pistir. Fransada bu kanunu ancak 
yakın zamanda tatbike başladılar. 
Fakat bana d_endiğine inanacak. 
san, kanun çok tesirli olmuş. 

Yüzbaşı Shore mafevkine şaş

kın şaşkın baktı: 

- Fikrimi anlamadın Percy. 
Sana anlatayım. Mesela, Mataha
ri meselesini ele alalım. O kadın 
bu mP.mlekete gelince, onu tevkif
ten imtina ederek, nezaket ve ze
rafctle yan çizdik. Harp zamanı 
olci~ğu halde, halkımız bir kadı
nın kurşuna dizilmesinden hoş -
hınmıyacaktı. Matahari hakkın
d '\, ~lümden daha hafif bir hü
küm veril<"mez. Çünkü eğer dün. 
yacia yüzde yüz bir hafiye var
dıysa, o da Matahariydi. Fakat 
böyle bir işe bulaşmak istemedik, 
işte bundan dolayı onu vapura 
bindirip Fransaya yolladık. Kadı
nı Fransızların tutacağını pekala 
biliyorduk. Nitekim ki, tuttular. 
Ona, bizim yapmış olmamız la
zım gelen şeyi yaptılar. Yani kur
;ıuna dizdiler. 

S hore konuşmak üzere başı. 

nı kaldırdı. Fakat Albay 
elinı kaldırdı ve: 

- Şimdi Klotz'u Fransızlara 
nasıl clro etmekliğimiz lazım gel
diğini dikkat \~ düşünmeliyiz. Bu 
akşam işlerin nasıl gittiğini anla
mak isterim. Anladığıma göre bu 
akşam Mis Wood dostumuzu ken
di apartımanında eğlendiriyor. 

dedi. 

Shore cevap verdi: 
- Saat altıda bir bardak Sher

ry şarabı içmek üzere onu apartı. 
manına davet etti. 

Albay madununa dik dik baktı 
ve dedi ki: 

- PF?rcy, sen Mis Wood'la e
peyce temasa geldin, ne biçim 
kız bu? 

- Eğlenceye meraklı bir kız. 

- Yani? Biraz daha izahat 
ver? 

- Parası bol, hepsini de eğlen
celere sarfeder. Yüzünün neye 
benzediğini bilirsiniz. Elinizde fer 
toğrafisi var. 

- Çok <'azibeli bir şey. 
- Öyle! Fazla gururu da var. 

K endF.lne ehemmiyetli işlerın ha
vale edilmesinden çok hoşlanıJor. 

- Şimdiye kadar da ,itimat e
dilir olduğunu gösterdi, değil mi? 

- Muhakkak! 

A lbay Marshall sözlerine de
vam ederek dedi ki: 

- Söyledi.Alın 1bi J(Ünlerde 
itimat edilecek adamlar çok kıtlaş
tı. İtimat edilecek bir adama rast
gelince şu iki şıktan birini tercih 
etmek mecburiyetinde kalınır. Ya 
itimat ettiğin ve binaenaleyh sev
diğin adamın yüreğini, yahut ona 
vermiş olduğun sözü kıracaksın. 

Ekseriya ikinci şık tercih edilir. 
Şüphesiz ki tarihin en müessir ka
dın ajanı Delil:-{1 idi. Acaba . Mis 
Wood onun gibi hareket edebile. 
cek mi? " 

- Şimdiye kadar ürkeklik gös
termedi. Hiç yan çizdiği yok. 

- İyi ama Klotz'un ölümü me
selesinde kılavuzluk yapması şim
diye kadar kendisinden sarahaten 
istenmiş değildir. Dikkat et ha! 
Kızdan, hiç su götürmiyecek su
rette ·emin olmamız lazımdır. 

- Ha, bu işe gelince kızın ha
yır diyeceğine eminim. 

- Hah işte! Ben de ayni fikir. 
deyim. İşte bundan dolayı kızı, 
kendisine ne yaptırmakta olduğu
muzu çaktırmadan kullanmalıyız. 
Ne dersin? Kız acaba şimdiye ka
dar bir kimseye veya bazı kimse
lere abayı hiç yaktı mı? 

- Hiç bilmiyorum vallahi! 
- Araştır bakalım. Şimd~ kal-

kıp klü be gideceğim. Yemekten 
evvel bir parti iskambil oynarım. 
Şu Klotz hınzırı yok mu, bugün 
bütün vaktimi işgal etti. Bu iş i
çin de nişan mişan aldığımız yok. 

A lbay kalkarken .. ~h?.re'~n 
yorgun argın yuzunu gor. 

dü. Ona: 

- Senin yerinde olaydım, sine
maya gider, eğlenceli bir film sey
rederek yorgunluğumu giderir ve 
bu suretle de bu can sıkıcı işleri 
bir an için olsun unutmağa kalkı
şırdım ... dedi. 

(Devamı var ) 

SATILIK ENKAZ 
Yeşilköyde İstanbul caddesinde 
28 No. kargir evin enkazı satı
lıktır. Bu evin anahtarı ittisa
lindeki 30 No. evdedir. Talip 
olanlar evi gezerek tekliflerini 
tahriren Galatada Tünel cadde-

sinde 48 No. mağazaya gönder
nıPleri irnn nlıııı111·. 

URLAR NEREDEN GELİR? 
Savın okunıcularımızdan Ba) an 

Nahide hu ~ütunlardn kadın has. 
talıklarından, bilhassa kadınlar. 
do urlnl'dan hahsedilir e, I:rndisi 
gihi meraklı okuyucularıını7.ın 
bilgi edineceklerini ya:zı~·or.. Ur 
bahsi bir çok defa acıklı olduğu 
gibi zat<'n - ~iikiirler obun -
ba~ka hastalıklara nisbetle J>ek 
tc çok olnıarlığmdan simdiyc ka
dar onları yazmaktan çekinnıi~
tim. B ununla beraber, sarın oku
yucumunın hakkını teslim etme
mek kahil değildir. Bir hastalığın 
az g(iriilme i ondan korunmak 'e 
geldiği 'akit ne yapmak yollarını 
öğrenmeıneğe bir sebep olama1:. 

Ancak, ur hah i a~ılınca ~·almz 
kadınlarda olanları söylemek hnk. 
sızlık olur. Kııdınlardakilcr daha 
meshur olsa bile, ur erkeklere de 
gel~hilir. Onun için hepsini sÖ.} !e
mek lazımdır. Bir taraftan da bu 
bahis gayet geni tir. Hepsi ) azılır
sa, bin bir gece hikô~·clcrindcn da-
ha uzun siircr. O hik{ıyelcri seve 
seve okuyacaklar pek çok bulu
nur, fakat burada ur bahsini tek
mil dinl<>m<'ğe tahammiil t·dchile
Cl'k, ne kadın, ne erkek oku;, ucu 
bulamam sanıyorum. Bundan do. 
layı, ga7.elcy~ urların ) alnı7. e
hemmiyetli olanları - o da, o
kuyanları ~ıkmamak iiu·re, ara
larına ha~ka hahisler kal"lştıra
rak - girebilir. 

Bu bahsin en kısa tarafı - ma. 
alescf - korunma kısmıdır. Çiin
kü her hangi bir ha talıktan ~o
runmak için ilkin onun ~eheı>lcri
ni bilmek lazımdır. Halbuki urla
rın nereden geldiği hala biline
mez. Bir ~C)'İn aslı bili neme~ ince 
de, o . ey iizerine rivayetler JlCk 
çok olur. 

Yeni bir rh·ayete göre, urlar 
vücudiimiizde tabii olarak hulmıaıı 
madenlerden bazılarının azalma
sından, kimisine göre çoğ'almasııı
dan ileri gelir. Bu rh·a~etlerle de 
doğru çıksa bile \ 'Ücutta ur icin 
doğuştan hir istidat buhındu~u
nu kabul etmek zaruridir. Hele 
ik iz kardeşlerin - birlıirlt•rine 
ı>ek uzak )·erlerde bulıınnrlıır
ken - 'iicutlarmın a~ ni yı·rinıle 
,.e ayni ya~ta kanst.'r hastalığma 
tutuldukları göriildükten oııra .. 

Viicutta ur hastalığına istidııt 
bulununca, o istidadı meydana cı
karacak bahaneler cok bulunur. 
Mesela Bayanlara 1ı{usallat olan 
urlarda, daha önceden çol.ça dem 
gelmesi.. 

Urların nereden geldiği biline
mediği için, onları ötedenheri, \e
recekleri neticc~·e görl', iki cinse 
a:nrırlar. İnsanın ömriinii kısalt. 
~n·anlara tehlikesiz derler. Öteki 
tii;liisiine de tehlikeli ur denilir. 
Mesela kanser tehlikeli bir urılur. 
Fakat tehlikesiz sanlanların da 
daima öyle kalacaklarına hükme-

dilemez. mr ur ~ ıllarcn tclıl ikesiz 
olarak de\ am ~derken, binlcnhirc 
tehlikeli bir Jı3ıe girer. Onrlan 
ba ka kendisinin cin l h. :tıınııı
dan tehlikesiz olduğu hnlde, c· 
hcmmi;rl'tli bir uzuv yanında çı· 
kar da, onun üzerine taz) ik eder. 
:-c, gene telılikcli olur. Ondan do
layı urların bu tiirHi taksimi de 
pek o;ağlaın hir şey dl'ğildir, 

Ur viicudunnızdaki nesiçlerdcn 
birinin liizııınsuz .) ere bii) ii crcl< 
bir fa7lnlık ha ıl etmesi demek ol. 
duğıından, sebeıılcri bilinme~ inco 
~imdilik onlara hangi ne içfrn ha
sıl olnıu lar a, ona göre bir ad 
takmnktnn hu'::ka çare voktur. Vii
cudıınmzdaki ncsiclerclcn hemen 
hepsi de, hiç liizun~snz ve zararlı 
olan hu ınnrifeti gösterebilir. 0-
nıın İçin \lrların - icinden (·ıktık. 
ları ne icc göre - bir cok ndlnr. 
la söylenilen Hirlü tiirlii cin leri 
\ardır. l\teseHi ndal('lerde ı:ıkmı 
lara mi~ om, sinirlNİn ncsir.lc>rİn· 
de cıkanlara ne\ rom, ha k:ı ha · 
ka ~ıesif'lcri hirhirlcrine hirlesti
ren ne içte çıkanlara da filiroııı 
derll'r. 

Ancak, hu tfıhirler urlm·ın fon. 
ce adları olu o hekim olını) anların 
bu tiirlii tiirlii urların hep ini öğ
rcnmei>'c hic ihti adnrı voktur. 

Dal-öl kol~yı \ 'C herke in nnlıyn
hilecel::'i urları, lınnıri uzm·dn hasıl 
olınuslar a. ona g(ire a' ırddmck-
1ir. Vi'ıkıa bir u2m• iizcrinde ha!:. 
ka hac:lrn ncsiclerılrn ur hasıl (lla
hilcce~'İnden. bu HirJ.i tasnif ııek 
fenf'e olınna7sR da. d hn krıl::ıy an
la ılır .. lT7:uvlara E?Öre urlnn sö~·
lcdikten sonrn. 'iirııiliin her han. 
gi bir UZ\ unda çıkn'1ilecck olan. 
)Hı a) rıca anlatmak ı a nıUıııkiiıı
dür. 

BiR MOBiLYA 
MEŞHERi 

Bcyoğlunda, san'at zevklerini tat. 

min eden bütün stilleri ihtiva ede

cek bir mobilye meşheri açılacaktır. 

Mobilye meraklıları bu meşherde 

A'\TUpanın en büyük ve en mükem

mel mobiJya fabrikalarının modelle

rinde modern mobilyalar bulacaklar 

ve memnun olacaklardır Me her. bu 

gün BAKER ticarethane i tarafuıdan 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Lc

bon karşısındaki 461 No lı yeni ma

ğazalarında açılacaktır. 

Gazetecilik ve Ne riyat T. L. Ş. 

Sahibi '\'C Neşrivat Iiidiirii Halil 

T ... ütfi DÖRDÜ. ·co 
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iTALY A 
Tavassut 
Edemez 

- (Başı 1 incide) 
"uzlaıılmıyacak meseleleri,, olma
ması llzım gelir. Halbuki bugünkü 
İtalya demek, dünya sulhUnU ve sü
kun içinde yaşamak isteyen millet
leri biteviye taciz eden meselelerle 
dolu bir yer demektir. 

S Qnra, niçin dörtler? 
"Düveli muazzama.: mefhu

mu 1918 den sonra hayli değişmişti, 
1938 den sonra ise büsbütün değişti. 
Dünyanın dört direği İtalya, Al

manya, Fransa, İnglltereden mi iba
rettir! 

Bu kubbeyi tutan kilit ve temel 
taşlarını da hesaba. katmak bugunun 
realitesidir. 

Dörtlerden maksat büyük devlet
lerse Sovyet Rusya nerede? 

Sovyetlerln İtalya hakkında ne 
düşündüklerini eilmeyiz, fakat İtal
yanın Sovyetlerl hesaba ve kefeye 
katmaması pek hazin bir mediyok
rite olur. 

Bir de Balkanlar vardır. Baıta 
Tilrkiye olduju halde Balkanların 
müşterek vaziyetleri de batlı baıına 
bir büyük devlet sayılır. (Kuvvetll 
tek devlet) ln yanında kuvvetlerin 
birleşmesinden dolan blok da (kuv· 
vetll tek devlet) tir. 

Dörtler diye bir teY yoktur, altı. 
lar vardır. Avrupa uzlaşması ve sul
hü hakkında her ne konuşulursa. her 
ne konuşulacaksa, bu hak, ancak al
tılarındır. 

Ejer Avrupa işlerinden kendi ken
dilerini ekarte etmemiş olsalardı. 
müşterek Baltıklılar dahi yedinci o
larak bu masaya oturablMrlerdi. 

Almanya için Danslı, 1eyircile
ri illuzlyone eden bir karagöz giis. 
termeliğidir. Hedefler ba kadır: 
Almanya Tirollere, Tlrollerln mU
nasip mikyasta tenuolarına ' 'e 
Triyesteye inecektir. İtalya bunu 
in kir edemiyor. 

Almanya, (aaırlardan'berl klll
tilr vermiş olmak) ld.ı..ııe llına
tistanı ve hattl Bosna - Hersek'i 
istiyor. İtalyanın endişesi bun
dan dolayı katmerlepnektedir. 

Almanya, Trlyestcye Jndikten 
sonra. kendi müstemleke mesele
leri hallolunun"'Ya kadar, Habe· 
§İstamn münasip mıntakalarını 

da pek dostane bir tekilde sanayi. 
ıe,tirecek, yahut ahverecektir. 
Almanya için bunlar, hububat di· 
yarı olan Ukraynadan yilzde bin 
daha kolaydır. halya bunu bili
yor. 
İtalyanın başına çöken meseleler 

yalnız bunlar mıdır? Ortada halle
dilmemiş bir Arnavutluk işi de var. 
Zogo, bir (Haydan gelen huya gider) 
vaziyetinde olabilir. Arnavutluk de
mek bir taç, bir Zogo demek değildir. 
Ortada bir müstakil Arnavutluk var. 
dır ki kürenin merkezine kadl\I' hi.ir 
ve müstakil Arnavutların malıdır. 

Bu yara cenubu şarki Avrupasının 

ve dolayısile sulh cephesinin bağrın
dadır. Bu yaranın kangrenleşip teh
didini arttırmasına göz yumulmadı
lıoı, göz yumulmıyacağını İtalya 
bilmiyor mu? .. 

TAN =-===================== 16 - 8 • 939 

Manevra Muharebelerine Başlandı 

Mareşal Dün Bütün 
Kıtaları Teftiş Ettiler 

Millt Şef ve Vekiller 
Trakyaya Gittiler 

(Başı l l~cide) 
naenaleyh manevranın müteakıp 

gitnlerlndeki harekat bu esasa gore 

Istanbulda Yapılaca~ 
Ha vaHücumuF arazidir 

cereyan edecektir. , 

Nafıa V eltUi EJirneJe 
Edirne, 15 (TAN) - Nafıa Vekili 

General Fuat Cebesoy ougi\n otomo
bille buraya geldi. Yarın İstanbuldan 
gelecek, Baıvekille dijer vekiller ge. 
llnciye kadar burada nafıaya ait 
muhtelif itlerle mefgul oldu. Tetkik 
lerine yarın sabahta devam edecek
tir. 

M ebuslanmız wittiler 
Edirne, 13 (TAN) - Manevra 

münasebetiyle buraya mebuslRrımız
dan milhlm bir kafile geldi. Bilti:ın 
Edirne manevralar milnaseb.,.tiyle 
pn ve mutlu günler yapmaktadır. 

Amerika Ayan Reisi 
Roosevelte Taraftar 

(Ba§ı 1 incide) 
haberi üzerine derhal en yakın sahi
le yanaşarak halkı sahile çıkaracak
lardır. 

Bütün bu ameliyeler sırasında iz
dihama mahal kalmamak icin cm. 
niyet teşkilatı tam kadrosile f aaliye
te geçecektir. Her sığınagın basında 
ya bir emniyet memuru yahut hir 
bekçi bulunaca1dır. Haddi istiabisi 
niı;betindc halkla dolan sığınnğın ba
şındaki memurun vereceği direktif, 
halk tarafından biliı itiraz kabul edi
lecek. sığınak haricinde kalanlar ya 
kendilerine baska sığınak anvacak
lar, yahut ta cadde kenarlarında bas
ka bir sioer bulacaklardır. Bütiin 
bunlar düdükler çalındığı anlar zar
fında yapılacak, tayvarclerin yetiş
mesi beklenilmiyecektir. 

Tayyareler gelince 
Tayyareler geldikten sonra müte-

Vaıington, 15 (A.A.) - Ayan addit yerlere tahrip. gaz, yangın 
Meclisinde ekseriyetin reisi addolu- bombaları attığı '•"'zedilecektir: Bu 
nan Barkley, bitarafiık kanununun semtleroe nöbetçi emniyet memur
Parlamentonun gelecek ikinciteşrin !arı bulunacaktır. Bu memurlr:·, hiç 
toplantısında müzakere edilmesinin bir suretle yerlerini terketmiyecek
mukarrer olduğunu, kendisinin şah. ler, vaziyeti derhal telefonla mafevk
sen Roozevelt'in noktai nazarına ta- !erine bildireceklerdir. Emniyet {ı. 
raftar olduğunu ve buna müzaheret ı mirleri ve kaymakamlar da bu esnn
edeceğini, ancak silah ve mühimmat da daima yerlerini muhafaza edecek
satı§larınm peşin parayla yapılması lerdir. Bütun ekinler emnlvet miidtir
lazımgeldlğini, çünku bu suretle bu liığü emrinde 01·~·ı~u için nöbeki 
mallan ve bu mallan taşıyncak va. memurların verecekleri malumat ti
purları himaye etmek mecburiyetin- zerine hemen her semtin ekipini ha. 
de kalmıyacak olan Amerıkanın har rekete sevkedeceklerdir. Tahrip gnz, 
be sürüklenmesi tehlikesinin azal. yangın bombaları atıldıgı farzolunan 
mı~ olacağını söylemiştir. mıntnkalarda enkaz altında ıiıısRn 

kaldığı, ieeritlerle yaralanmıs adam 
1111 ...... ,,. 1 

Mah•ll•rl 
.., __ _.a_.ıunıcıaıu l'atı.iW ~le •u; mwa

fzmlr, 15 (A. A.) - Bugün ilk ola. 
rak yirmi bin kiloluk bir parti yaş 
tizüm Londraya sevkolunmnk üzere 
motorle Karaburundan Saltlnige 
gönderilecektir. 

gazı ve elektrik teıiaatının takrip 
edilmlf olduAu kabul edilerek bu e
kipler hemen faaliyete ge<;ecekler
dir. Faaliyetlerine snhne olacak olrın 
mahallerden yangın yerlerine kır
mızı, inhidam etmiş olan binalara si
yah, fperitlenn:.ıiş mahallere sarı bay. 
rak asacaklar ve her ekip buna '?ere 
kendisine düşen faaliyete ba~lıya
caktır. 

Bu tecrübeler esnasında hücuma 
uğramış olduğu farzolunan her mın
takada ciheti askeriye ve mülkiyece 
tesbit edi1mi~ eşhastan mürekkep 
olmak üzere birer hakem heveti bu· 
lunacaktır. Bu heyetler ,gerek müda
faa ve ~erekse hücum faaliyetlerine 
dair hüküm vereceklerdir. 

Adliye ve mahkemelerde 
Tecrübe esnasında İstanbul ve Üs

küdar tevkifhane ve hapishanelerin
de bulunan mahkumlar bodrum 
katlara iltica etmek !l!urrtilP korun
ma tedbirleri alacaklardır. Müddeiu
mumilik İstanbul adlivesi için alın
ması Hi.zım pelPn tedbirleri karar
laştırmıştır. Alakadarlar derhal bü. 
tün pencereleri kapatacaklardır. Ve 
bulundukları yerlerde kalacaklardı~. 
Tecavüz esnasında mahkemeler de 
dur:ıcaklardır. 

EnJi,eye mahal yok 
Şehirde vapılacak olan bu hava hil

cumları tecrübesi dolavısile şehrin 
bazı "'emtlcrindt! halkın endişeye düş 
tlığiı, birkaç gtin!uk ekmeğini tedarik 
etmek icin fırınlara koştuğu görül
müştiir. Bu vn:r.'veti yakından takio 
eden Vali ve BeledivP Reisi J..iıtfi 
Kırrlar vaziyeti şu şekilde izah et
mektedir: 

"- Manevra V<' hava hücumları 
tecrübesi dolavıs!lc bazı semtlerde 

hnlkın lüzumundan fazla erzak ve 

ekmek tedarik etmekte olduğu gö

riılmüştür. Buna lliıum yoktur. Ma

nevra münasebctile yapılacak taar-

b:; ~:r:;:;;•fı~:~.;";;-;; ~~-~-a] 
caktır. Halk daima ve normal şekilde 

ekmeğini tednrik edebilecektir." 

Hava hücumu Jenemuinde tehlikeyi fehrin en hücrtı 
köşelerine kadar haber verecek motoaikletli polisler 

~~ 

Hava Jün yapılan hazırlıklar 

--Hava hücumu d enemesinJ e uhJ e•~nc mühim 
İfler clüfen İt/aiyemi~ 

GIRESUNDA 

Bir ihtilas V akası 

İstanbul İkinci İflfıs memurluğun. 
dan: 
İstanbulda Limon iskelesindeki yazı. 
hanelerinde unculukla iştigal eden 

• Dünkü teftişler Giresundan bildiriliyor: Neapolidaki Biraderler Şirketi ile şe-
Manevralar dolnyısiyle şehirde ya- Gelen müfettişlerin tahkikat neti. rik Yorgo ve Vasilakinin iflası 10 • 

pılacak pasif ve aktif korunmn faa- cesinde, maliye veznedarı Şilkrü- 8 • 939 tarihinde açılıp tasfiyenin 
liyeti etrafında ittihaz edilen tcd- nün 18 • 20 bin lira arasında bir pa- adi şekilde yapılmasına karar veril
birlerin tntbik derecelerini kontrol rayı zimmetine geçirdiği anlaşılmış 1 miş olduğundan: 

Kooperatifler dış piyasalara yaş 
meyva ve bilhassa ya~ üzüm ihracı 
için tertibat almaktadırlar. Bughn 
yapılan sevkiyalı diğerleri takip e
decektir. 

etmek üzere Vali Muavini Muzaffer ı ve kendisi derhal tevkif olunmuş- 1 - Miıfliste alacağı olanlarla is. 
Akalınla ~ehrimizde bulunmoktı:ı o. tur. Hesapların tetkiki devam etti. tihkak iddiasında bulunanların ala-Her,ey larnz.iair kl ı· d 

, r fon Dahiliye Vekaleti seferberlik ıni.i ginden, zimmetine geçirilmiş olan ca arını ve istihkaklarını i an an 
Bu mıntakalarda bomba atıldığı, dlirü Hu~amettin ve vil iyet sefer- paranın artması ihtimali vardır. bir ay içinde İstanbul 2 inci iflas da-Senenin ilk kuru incir mahsulü 

a~ 22 inci sah günü Aydından 
mar§andizle İzmire sevkedileccktlr. 

yangın çıkarıldığı. zehirli gaz dökül- bcrlik şubesi müdürü Najl muhtelif Şükrünün, birçok evleri ve fın- ire~ine .g~lerek kaydettirmele~i ve 
düğü hep farazidir. Hakikatte tayya- mıntakalardaki ekipleri teftis etml!ı- dk b h 

1 
. 

1 
k di . b bası ve delıllerını sened ve defter hulasala-

relerden hiçbir şey ahlmıyacaktır. "k ı a çe erın en sı, a dd k tI · . 
}erdir. Vali muavini ile seferberıı ed . rı asıl veya musa a sure erını 

Boyle bir tecrübeden maksat, halkın müdürü dtin sabahleyin evvela De· karısı namına birinci derec e ıpo. tevdi eylemeleri. 
Sıhhat Yeklll Tetklli ve tavzif edilmiş bulunan ekiplerin yoglu itfaiye grupuna giderek bura. tek etmek suretile bu parayı faize 2 _ Hilafına hareket cezayi me-
Seyahatine Çıktı kendilerine düşen '·azifeleri yapmak daki emniyet ekibini mahalle itfai~·e yatırdığı söylenilmektedir. suliyeti mustelzim olmak üzere müf-

Ankara, 19 (A.A.) - Sıhhat ve hususundaki dikkat ve gayretlerini ekibini, gaz temizleme ekibini ve sıh lisln borçlularının ayni müddet içınde 
İçtimai Muavenet Vekili Doktor ölçüden geçirmektir. hi yardım ekibini teftiş ctmi~lcr, tak Bir Orman YanCJını kendilerini ve borçlarını bildirmele. 
Hulu• sı· Alatac:, Karadeniz sahil vila- Gerçi bu sırada bombardıman ses- sim edilmiş bulunan vazifelerin be- ri. 

,. l · .. bih l ·· · 1 "l Çanakkale (TAN) - Gtivemc:ik Yeılen.nde tetkikatta bulunmak üze. erme muşa ses er ve guru tu er nimseme derecelerini kontrol etmiş- ük b 3 - Müflisin mallarını her ne sı. 
1 k k ·· "l · devlet ormanında büy·· ir yangın re bugün trenle Sıvasa hareket et- duyu aca tır. Fa at bu guru tiı ak- lerdi-r. Beyoğlu itfaiye grupundnkl !atla olursa olsun ellerinde buluıı-

m~ir. Sıhhat Vekili, bu seyahatin· tif müdafaa faaliyetine ait buluna. teftişleri bitiren vali muavini ve ve- çıkmıştır. 1 duranlann o mallar üzerindeki hak. 
de muhtelif mahallerde yapılmakta caktır. Filhakika aktif müdafaa faali- kalet seferberlik müdürü oradan Be. Bayramiç jandarma birlik onba-! ları mahfuz kalmak şartile bunları 
olan hastaneler inşaatını ve bu SA- yeti cümlesinden olmak iızere ciheti şiktaşa, Beşikta tan sonra da Bcya- şılarından Dev~lili İsmail oğlu. A~-jayni müddet içinde daire emrine 
yetlerin sıhhi vaziyetini gözden ge- askeriye tarafından şehrin muhtelif zıt ve Fatihe giderek buralarda ha- met Bıyık, tahkıkata memur edılmış tevdi etmeleri ve etmezler de mak
çirecek ve ay nihayetine doğru de. mevkilerine diıfi topları ve ağır ma- zırlanan ekipleri de ayni maksatla ve onbaşı, Güvemcik koyu Türkmen bul mazeretleri bulunmadıkça cezayi 
niz tarikiyle lstanbula giı!ecektir. kineli toplar tabiye edilmiş bulun- teftiş ederek görülen noksanların if· !erinden Ibrahim oğlu Ali Alaca ile mesuliyete uğrıyacakları ve ruçhan 

O n iki adanın iade olunmıyaca- ==========-========== maktadır. mamı için emirler vermişlerdir. Bu Hasan oğlu Ramazanın suçlu olduk. haklarından mahrum kalacakları. 
jını zannedenler, fani hayat- Müdalaa bombardımanı kontrol ve teftişlerden sonra dun öğ. !arını tesbit etmiştir. Bunlal', onha- 4 _ 23-8-939 tarihine müsadif çar. 

olunursa cereyan c-,len hadiselerin b k 1 1 d · 'b b. t'· k. l k k ·· ı 1 Iannda en btiyiık hataya düşerler. Ta)"Yareler gelince u mev i er- e en ıtı arcn u un c ıp er ııo san· şıya 950 uruş ruşvet tek if ey e- şanba günü saat 11 de alacaklıların 
On iki ada İtalyanın elinde - ne ka- neticesini §Öyle tahmin etmek müm- den bir müdafaa bombardımanı baş- larını ikmal etmi§ bir vaziyete geti- mlştir. Fakat onbaşı kabul etmemiş ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
dar muvakkat olursa olsun - kaldıkça kündür: Almanya butün iflerde tek ı lıyacaktır. Fakat bu top ve makineli rilmiş bulunmaktadırlar. Sehirdc tcs ve cilrınümeşhut yaparak suçluları müşterek borçlu olanlar ve borcunu 
Akdeniz muvazenesi daimi bir sui- başına harekete mecbur kalacağını tufeklerin endaht edecekleri mermi. bit edilen bütün umumi sıgınaklar. adliyeye vermistir. tekeffül eden sair kimselerin toplan
kast tehdidi altındadır. Buna lüzu- hissetmektedir. Yahut şöyle denile- ler, hartuç ve manevra fişekleri ola- da, hazırlanmış ve bunlnr sokak bas· Vilayet jandarma kumanrtanlığı, J mada bulunmaga hakları olduğu ilan 
mundan fazla müsaade ve müsamaha bilir: İtalya, Avrupada tek başına caktır. Bu itibarla halkın telaşa duş- [ larına konulau !avlıalarla gösterilmiş onbaşıya takdirname göndermiştir. olunur. (19866 ) 
d .1 İ d d - kalmıştır demiyelim de - kalmıya mesı'ne mahal yoktur. bulunmaktadırlar. e ı miştir. talyanın On iki a a a 

namzettir. Bunun ne demek olduğu. bugün yaptıklannı; tahkimattan, 
nu biz demokrasiler düşünecek detahşidattan, üssülharekeleştinnekten 

ibaret sananlar var. Heyecanlarına ğiliz. 
pek kapılan bu gibiler neden İtalya. Bütün b"unlar durup dururken dört 
nın adalarda yaptıklarını bir muha- devleti bir emri yevmi ile masa ba
faza tedbiri saymıyorlar? Bir t>aşlı şma toplamak, tavassut rolü almak, 
zan ve tahmin kabildir de iki başlısı indi bir tahkimname ile .. tek Hakem,. 
niçin değil? sıfatı takınmak gibi hayallere baş-

İtalya, Afrikada da beş cc!l>heli hir kaları kapılmakta serbesttirler. 
sulh cemberi içinde kalmıştır. Sulhe Muhalden bir faraziye ile böyle 
ve insanlığa karşı yapılacak bir sui· bir toplantıyı mümkün savalım, O 
kude İtalya da girecek olursa de- takdirde bu, ancak demokrasiler cep
nizden. havadan, cenuptan, Tunus- hesinin bir sulhü kurtarmak a§kın
tan ve şarktan ibaret olan bu müda- dan doğan son insan! teşebbüsü olur. 
faa çemberinin beş on günhik bir Neye yarar ki öteki cephe sulhe düş. 
tazyikı meseledir. Bunun ehemmiye. mandır. 
tini bizzat İtalya herkesten önce an- Hulasa edelim: İtalya, tavassut e-
lamış görünmektedir. decek vaziyette değildir. 

Zevahire, mimayişlere, mülAkııt İtalya, kendi için tavassut edllme-
-.ıaklanna kulak asmadan tetkik sini bekliyen bir vaziyettedir. 

Sultanahmet Bölge Sanat Okulu Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Baıkanhğından : 

Cinsi 1\liktar M. Fiyat Eksiltmenin T. G. S. İlk. T. Şekil 
LI. Ku. Li. Ku. 

! Elektrik 99 kalem 3441 30 21.8-939 pazartesi 258 15 Açık 
, 1 malzemesı saat. 14 

ı Sıvas .Bolge Sanat Okulu için satın alınacak olan 99 kalem muhtelif 
1 Elektrik malzemesi şartnameleri dairesinde eksiltmeye konulmu tur. 

~ 1 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebecil ği bina. 
sında toolanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme şekil gün ve saati muhammen fiatı ve muvakkat temi
nat miktarı yukarıda gösterilmiştir. 

llava hücumlanna lıarfı alınan tedbirler dün şehrin muhtelif 
yerlerinde telıiı edildi, re.nıimiz bu teltifi yapanları gö•teriyor 

3 - İstekliler Ticaret Odasının 1939 yılı vesikasını ibraza mecbur
durlar. Vekaleten girecekler musaddak vekaletnamelerini ve şirket na
mına girecekler de 2490 No.lu kanundaki vesaiki ibraza mecburdurlar. 

4 - 99 kalem malzemenin cinsi miktarı ve evsafı mektepte mevcut 
şartnamelerinde yazılmıştır. İstekliler mektebe müracaatla şartname 
alabilir. ..&82.0. 

• 
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• •• • 1 ,, • f . .. ~ 

···o~niz L.e·~a~ını· Sa't,nalma Komisyonu ilanları 
. , . . ... .. : . _. . . . 

• • • 1 

1 - Mevcut keşif ve şartnamesi mucibince muhammin bedeli (2000) 
lira olan Deniz harp okulu ve Lisesi kaloriferlerinde icap eden tamirat 
ve tadilatın 2-9-39 cumartesi günü saat 10 da Kasımpaşada Deniz leva
zım satınalma komisyonund~ açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (150) liradır. 
3 - Keşif ve şartnamesi her gün saati dahilinde mezkur komis

yonda görülebilir. 
4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilinde bulunan evrakı 

müsbite ile birlikte belli gün ve saatte müracaat etmeleri. (6305) 

. . •' \ .. _ . . . ~ ·t . }f ~ • • • • .. ' • • 

,.Levazım~ Amirliği:·.satmalma·: Komisyonundan: 
,. ... ' • '• ... ., '....$. ,,._ •' . • • ~ . 1 

On bin çüt Tire çorap alınacaktır. Açık eksiltmesi 18 - 8 - 939 cuma 
günü ı;aat 14 de Tophanede amirlik satınalma ko.da yapılacaktır. Tah
min bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 buçuk liradır. Şartname ve nü. 
munesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko.na gelmeleri. (106) (2806) 

* * 6600 kilo ince makine yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17-8-939 
ııeqembe günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınalma Ko.da yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1452 lira ilk teminatı 217 lira 80 kuruştur. Şart
name ve numunesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera-
ber belli saatte Ko.na gelmeleri. (135) t6268) 

* * 500 adet büyük, 1315 adet kü~ük bez su kovası alınacaktır. ~azar. 
Jıkla eksiltmesi 17 • 8 • 939 perşembe güni.i saat 14 de tophanede Istan
bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 3169 lira 75 kuruştur. Kati teminatı 475 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve numunesi komisyonda görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona 
gelmeleri (] 2~l (6106) 

* * Davutpaşa fırınınrn ._elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 17 • 
8 • 939 perşmbe günü saat 15 de Tophanede Amirlik satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Keşif bedeli 990 lira kat'i teminatı 148 buçuk liradır. Keşfi 
Ko. da görülür. İsteklilerin elektrik mühendisi ve ikinci sınıf elektrik eh 
liyetnamesini haiz olması ve ihaleden sekiz gün evvel tarihli olmak üzere 
elektrik işleri umum müdürlüğünden bir ehliyet vesikası alması §art 
olduğundan belli saatte Ko. na gelmeleri (125) (6147) 

* * Davutpaşa fırınının harici elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
17 • 8 - 939 perşembe günü saat 14, 45 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yaprlacaktır. Ke~if bedeli 998 lira .kati 
teminatı 149 lira 70 kuruştur. Talipler Nafıa vekaletince musaddak 
elektrik mühendisi veya ikinci sınıf ehliyetnameyi haiz olması mecbu. 

.idir. Eksiltuıeye iştirak edeceklerin eksiltme gününden 8 gün evvel ta
rihli olaraJ{ elektrik işleri Umum müdürlüğünden ayrıca alacakları eh-
liyet vesikalarile belli saatte komisyona gemeleri (129) (6178) 

* * 20.000 metre kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18 - 8 • 939 
cuma günü saat 14.15 de Tophanede İst. Lv. amirliği satın alına komis-
.,-- --- ~ J' .. .I::' . ............ :~ ................ .,1 ~·vliıı.:ıyvuua !;O•ı..uuı. 1:.~ı:.l\.111er1n Kaıı 

teminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. "139,, "6272,, 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından : 

Bankamızın şube ve ajanslan için lüzumu kadar memur alınmak· 
üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 
yaşı Hl den aşağı 30 dan yukan bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 
evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları 
' alınmıyacaktır. 

Orta rnektep mezunları için a ay lise mezunları için azamt bir se. 
ne devam edecek staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 40 • 
50 lise mezunlarına 60 • 75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet 
derecesile mütenasip surette ücret verilir. Bunların barem kanuniyle 
muayyen derece haklan staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber 
staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara 
tekaüde tabi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı te. 
diyesfoe başlaiıır. 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) bihakkın va.. 
kı! olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş verilir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların dai.m.t kadroya alınmaları 
askerliğini üa edinceye kadar tehir olunur. 

Yabancı dil bilen ve asgart lise tahsili olanlar .. talimatnamesinde. 
ki şartlar dairesinde. beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devre .. 
sinden sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönde. 
rilecek !erdir. 

Müsabaka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıke. 
sir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyanbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan 
Eskişf'hir, G. Antep Gireson, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kay. 
seri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Tokat, 
Van, Yozgat, Zonguldak, şubelerimizde orta mektep mezunları i~in 
25, 26 ağustosda Lise mezunları, için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda 
başla r.acak tır. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edile .. 
bilecE:'k fzahatnamelerde görülebilir. 

İsteklilerin münakasaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka 
şubesi müdürlüğüne ve Ankarada bankanın personel i~lerJ mildürlü~ü-

ne 24 - 8 - 939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (6159) 

Zile Belediye Reisliğlnden : 

Belediyece (47748) lira 60 kuruş bedeli keşifli yaptırılacak elektrik 
tesisatı ve santral binası kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Şöyle ki: Talipler bu tesisata ait her hangi bir kısmı münferiden 
veya toptan yapabilecektir. Eksiltme 5 • Eylül • 939 tarihine ınilsadlf 
salı günü saat 14 de encümen huzurile yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(3582) liradır. Bu işe girmek isteyenler 2490 ısayılı kanunun bahşettiği 
bilumuın evsafı kanuniyeyi haiz olduklarına dair versikalarının teklif. 
nameye raptedeceklerdir. 

Proje ve planlan 10 lira bedel mukabilinde belediyemizden ve An. 
karada Belediyeler imar heyetinden ve İstanbulda Taksim Ay Yıldız 
Palas 3 numarada mÜhendis Hasan Halit !sık Pınardan alebilir ve göre. 
bilirler. (6000) 

' 
TAN 

İstdnb.ut Levazım Amirliğinden Verilen ·= 

Harici Askeri Kıtaah İlanları 

Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 100,000 kilo keçi eti veya sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini Konyada, İstanbul 
ve Ankara Levazım amirlikleri Satınalma komisyonlarında okuyabilir. 
ler. İşbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. Şart
namesindeki ro 25 mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 

2343 l'ira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20.000 lira, ilk teminatı 
1875 liradır. Eksiltme 17 - 8 - 939 Perşembe günü saat 15 de Konya 
Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 17 - 8 
- 939 saat 14 teklif mektuplarını Konya levazım amirliği satınalma 
komisyonuna vereceklerdir. "205,, "5800,, 

)tf.. ... 
Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan 100.000 kilo keçi veya sığıreti ka· 

palı zarfla eksiltmeye kon~lmuştur. Şartnamesini Konya, İstanbul, An· 
kara Levazım A.mirlik1erl satınalma komisyonlarında istekliler okuya
bilirler. İsbu 100,000 kilo keçi etinin muhammen tutarı 25,000 liradır. 
Şartname~indeki % 25 mlkdar fazlası da dahil olduğu halde ilk temina
tı 2343 lira 75 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 20,000 lira ilk te. 
mfnatı 1875 liradır. Eksiltme 16 • 8 - 939 Çarşamba günü saat 15 de 
Konyada levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekli. 
ter 16 - 8 - 939 günü saat 14 de teklif mektuplarını Konyada Levazım 

amirliği satınalma komisyonuna vereceklerdir. "206,, 0 580111 

1 * Jf. 
İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 47,246 

lira 24 kuruş bedel keşifli bir ad~t pavyon inşaatı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 18 _ 8 • 939 cuma günü saat 16 da İzmir leva
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı muvakka. 
te akçası 3543 lira 47 kuruştur. Şartname, keşifname ve projesi her gün 
İzmir müstahkem mevki inşaat komisyonunda Anltarada M. M. Ve
kaleti emakinı insaat şubesinde görülebilir. İstekliler, Ticaret Odasında 
kayıtlı oldukların~ dair ve bu işi yapabileceklerine dair ihalerlen bir 
hafta evvel İzmir Nafia fen heyetinden alacakları vesika] an göstermek 
mecburiyetindedırler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 C'Ü m:lddelerinde ve şartnam~sinde yazılı ve İzmir müstah
kem mevki komutanlığına dilekçe ile mür~at ederek emniyetçe yap. 
tırılmış tezkiye vesikalarile teminat ve telnif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(203) (5798) 

* * Konyadaki kıtaatın ihtiyacı için 140,000 kilo keçi eti veya siğır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi Konya, İstanbul ve 
Ankara Levazım amirlikleri satınalma komisyonlarındadır. İstekliler 
okuyabilirler. İşbu 140,000 kilo keçi etinin tahmin tutan 34,000 Ura şart. 
namcsindeki % 25 fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 3255 lira 
25 kuruştur. Sığır etinin tahmin bedeli 28,000 lira ilk teminatı 2100 
liradır. Eksiltme 21 - 8 • 939 pazartesi gil.ftil saat 11 de Konyada leva
zım amirliği satınalma konıisyonunda yapılacaktır. fstekliler 21-8-939 
saat 10 a kadar tekli! mektuplarını Konyada Lv. amirliği satınalma 

komisyonuna vereceklerdir. 11204,, 1157991 

* * Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 95,000 kilo sığır etinin veya keçi eti 
veya koyun eti komutanlıkça pahalı görüldüğünden 23. 8 - 939 pazar. 
tesi günü saat 11 de pazarlıkla münakasası yapılacaktır. Alınacak sığır 
eti YC-;f'O. h.vy 14U 1;.;U Vt:j d ht:çl eLl.:dnjıı hangisine teklü edilen fiat en a
şağı olursa ihale kanununa göre ona göre yapılacnktır. Sığıretinin muham. 
men bedeli 20,900 lira, keçi etinin 22,800 lira, koyun etinin 28,500 li
radır. İlk teminatları sığır etinin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin l.JllO 
lira, koyun etlrıin 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün eksiltme~e gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki belgelerle birlikte saat 10 a kadar teklif mektuplarını Siirt. 
te Tüm. satın alma komisyonuna vermeleri "5802,, 

* * İzmir müstahkem mevki birlikleri için 1350 ton buğday öğütmesi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18 - 8 - 939 cuma günü 
saat 16 da kışlada İzmir Levazım flmirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 27,000 lira ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. İstekliler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika göstennek mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

"5803,, 

* * 36,000 kilo sade yağma talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
usulile alınacaktır. İhalesi 17-8-939 perşembe günü saat İ6,30 dadır. 
İlk pey parası 2565 liradır. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler 
her gün Çorluda Kor. satınalma komisyonuna müracaatla görebilirler. 
İstekliler kanunun 2, 3 CÜ maddelerindeki oelgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evv 1 teklif mektuplarını komisyona vermiş bulun. 
rnaları. 209,, "5804., 

* * Muğla ve Marmaris garnizonları için 20,000 kilo, Mi\as, Küllük ve 
Bodrum garnizonları için 19000 kilo sade yağına talip çıkmadığından 
tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 21! Ağus. 
tos/939 pazarte.si günü saat 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna ait 
olanın tutarı 2200C lira ve ilk teminatı 1650 liradır. Milas garnizonuna 
ait olanın tutarı 20900 lira ve ilk teminatı 1568 lira olup toplu da ver
lebilir. T<?klif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Ko. na veril. 
melidir. Şartnameler Ko. dadır. Kanuni vesaiki haiz olanların Muğla. 
da komutanlık satın alına Ko. na müracaatları. (215) (5876) 

* * Muğla ve Marmaris, Milas, Ki.'ıllü k, Bodrum garnizonları ihtiyacı o. 
lan 350,000 kilo arpa ile 350,000 kilo yulafa talip çıkmadığından pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarl1ğı 21 - Ağustos _ 939 pazartesi günü 
başlıyacaktır. Arpanın tutan 19250 lira, kati teminatı 2888 lira. yula
fın tutarı 20125 lira, ve kati temfna tı 3018 liradır. Şartnameler Ko.da. 
dır. Kanuni vesaiki olan istekliler Muğlada komutanlık satınaJma Ko.na 
müracaatları "230,, ''5971., 

* * . 
Tefenni kıtaatının ihtiyacı olan 425,000 kilo arpasının kapalı zarfla 

eksiltme~inde talibi çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. Son pazar· 
lığı 7 • 9 .. 939 perşembe günü saat l~ de yapılacaktır. Arpanın şartna
mesi İs:partada Askeri satın alına komisyonundadır. İstekliler komis
yonda görebilirler. Muhammen bedeli 17 .000 liradır. İlk teminatı 1275 
liradır. İsteklilerin belll gün ve saatte İspartada komisyonda bulun. 
malan. "264,. "6278 .. 

.. * 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için aşağıda yazılı patatesler 

kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın alınacaktır. Patateslerin ihaleleri 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çanakkalede müstahkem mevki sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale kanununun 2,3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle ve teminat akçelerlle birlikte muavven ı:ı:ün 

11 , ................... . 
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Soğuk Algınhkları ve Ağrdarı 

MED~I l~NI 
TESKiN E D E R 

Sıhhat Vekaletinin 15 • 4 - 936 tarih ve 4.45 numaralı ruhsatını haizdir 

• 

Devlet Denizyolları 
Umum . Müdürlüiü 

işletme 
ilanları 

iLAVE . BANDIRMA SÜR'AT POSTASI 
İzrnir .I<'uarı münasebet•le 15 Ağustos tarihinden 26 Eylül tarihi

ne kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15' de Bandırma hattına birer 
ilave sür'at postası kaldırılacaktır. (6238) 

* * Acentalarımız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük işle. 
ri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne ait 
her hangi bir müracaat veya ihtiltf hakkında yapılacak şifahi ve talı. 
riri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalarımıza yapıl. 
ması icabederken umum müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu 
gıbi hususlara ait şifahl ve tahriri müracaatların, İstanbul Galatada 
eski Merkez Rıhtım Han halen Liman hanr olan binanın altındaki (Te 
lefon 42362) Baş acentalığa ve vapurlarım1zrn uğrağı olan iskelelerde. 
de doğrudan doğruya mahalli acentalarnnıza y~pılması lüzumu ilan o. 

l 

hıriur. (6175) ı 

~ "* iLAVE IZMIR SÜR'AT POSTASI 
İzmir Fuarı münasebetile (Cümhuriyet) vapuru ilave sür'at postası 

olarak 18 Ağustos Cuma günü saat 10 da Galata rıhtımından doğru 
İzmire kalkacaktır. İzmlre 19 Ağustos Cumartesi saat 11 de varacak 
bu gemi İzmirden 21 Ağustos Pazartesi saat 16 da hareketle 22 Ağus
tos Salı saat 17 de fstanbula dönecektir. 

Not: Fuar için alınacak kamara.ve güverte gidiş. dönüş biletlerin-
de Yüzde elli tenzilat yapılır. :'6336" 

* * 
iZMIR SÜR'AT POSTASI 

Istanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icab eden Izmir 
sür'at postası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasinıinde bu. 
lunmak istiyenıerin bu merasime yetişmelerini teminen yalnız bu 
haftaya mahsqs .ohtıak üzere 19 Ağustos Cumartesi günü saat 11 de 
kalkacaktır. (6239) ' , 
Çoruh Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden: 

1 - Borçkanın Civatı ormanından stok mahallinde istif edilmiş 
yiiz on bir metre mikap kestane tomruğu 5-8-939 dan itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya konularak 22 • 8 _ 939 günü saat 14 de Çoruh 
Revir Amirliğinde satılacaktır. 

2 - Beher metre mikabının muhammen fiatı 12 lira 12 kuruştur. 
Muvakkat teminat 100 liradır. (5993) 

ve saatte komisyona müracaatları. "266,, "6319,, 
Muhammen 

Garnizonu Kilo bedeli Tutarı İhale Saat İlk teminat Şekli 

ku. s. lira tarihi Lira Ku. 

- - --
Çanakkale 118,000 7 50 8650 4-9-939 11 663 76 K. zarf 
Ezine 69,000 8 5520 4-9-939 17 414 K. zarf 
Gelibolu 19,000 7 50 1425 2-9-939 11 106 88 Açık 

eksiltme 

* * 
Fethiye kıtaatının ihtiyacı olan 129,000 kilo nn kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm stıtınalma komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma Komisyonla
rından görülür. Muhammen tutarı 19,350 lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kuruştur. Eksiltme 4 - 9 - 939 pazartesi günü saat 16.30 da İspartada 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 4 • 9 - 939 saat 
15.30 kadar tekili mektuplarını İspartada tümen, satınalma komisyonu 
başkanlığına vermeleri. "275,. "6320,. 

* * Mardindeki hudut taburu için 1 - 9 - 939 cuma günü saat 10 da Mar-
dinde askeri satınalma komisyonu tarafından 240 ton ekmeklik un satın 
alınacaktır. Muvakkat teminat 1620 liradır. 2490 sayılı kanuna göre ta
liplerin belli gün ve saatten asgari bir saat evvel evrakı müsbite ve te
minat mektuplarını komisyc:ı.na göndermiş bulunmaları şarttır. Şartna. 
meleD.i görmek ve okumak üzere Mardin askeri satınalma komisyonu-
na müracaatları. "269.. "6321 .. 

* * 270.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
37 800 lira ve ilk teminatı 2835 liradır. İhalesi 8-9-939 cuma gi.inü saat 

' 
l O de Giresunda askeri satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sartna-
mesi her gün komisyonda görülür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat ve teklif mektupla
rını havi zarfını ihale gün ve saatinden bir saat evvel Giresunda askeri 
sattnalma Komisyonuna verilmiş bulunacaktır. "272,, "6322,, 

* * Antalya kıtaatının ihtiyacı olan 422.250 kilo arpa ve yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm satınalma 
komisyonunda ve Ankara, İstanbul levazım A.mirlikleri satınalma kçnnts. 
yonl~rında görülür. Muhammen tutarı 19.001 lira 25 kuruştur. İlk te
minatı 1425 lira 9 kuruştur. Eksiltme 8-9-939 cuma günü saat 15,30 da 
İspartada tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 8-9-930 
gün~c;aat 14.30 kadar teklif mektuplarım İspartada tüm satınalma ko-
misyonu baskanlığına vereceklerdir. "274,. "6324,. 
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ARSLANA DOKUNMAYIN 
Ş A İ R I 

M. Faruk GÜRTUNCA ve Ressam Münif Fehimin Yeni Eseri : 

s 
Her sayfasında !alieser tablolarla 30 Ağustos Zafer a·ayramında çılilyor. 

1 

Bu Destan: Kahraman Türk Ordusunun Destanıdır. 

BU DESTAN : istiklal için Çarpışan Türk Halkının Destanıd1r. 

BU DESTAN : Millf edebiyatın söylenmiş ve söylenecek en k-udretli. en k·uvvetlf 
mısralarını taşıyan bir eserdir. 

BU DEST AN Kahraman Mehmetçiği Türk edebiyatına bir daha geçiriyor. 

BU DESTAN : Bil" avuç toprak olan oğluna kalbini türbe yapan. komutanın 
atının ayakları altına atllarak torunlarını da vatan uğrunda 
seve seve vereceğini söyleyen Türk anasının feragatini anlatıyor. 

M. Faruk .. Gürtuncanın Bu Eseri 
''İs.tiklal Savaşı, edebiyatımıza geçirilmedi,, diye milli 

edebiyata bühtan edenlere vurulmut en fİm9ekli 
tokaıt olacaktır. 

BU ARSLANA DOKUNMAYlt'.f 'd,C!· meJ!1lekete göz dikenlere en ate,n kırbacı sallayan 
.· Gürtu~.ca, ( 30 AGUSTOS

1 
ZAFERi DESTANI l ile ' istiklal Savaşımızın büyüklüğünü, 

kahramanlığını haykrrııyor~ JO Ağustos Zafer.ini alev m·ısralar -içine sokuyor, Türk' 
1 .,. . 

milletinin i~anını .. bil" daha bütün d~nyanın . gözü önün' · koyuyor. 

~ 

T asra Bayilerine 
ı;:r,·~ubay, .komutan~bütün ordu, bÜtün Türk münevveri ve halkı 

• ı ve ütün Türk gençliği tarafından beklenen böyle bir eserin 
• 1 ~tam Zafer B~yramı günü elinizde bulunması için aipariş.Ierinizi 

~ f ~ 

~ •imdi·den bild,riniz. , 

1 

UMUMİ TEVZİ YERİ: İstanbul ÜLKÜ Kitap Yurdu, Ankara Caddesi No. 96 
~--------------~~~~~~~~~~~~~-=--..:=====.:::.:..=..::::=-:--=.:...~=--~~--~~~-=-~-~-=-..:.:;__:_~~~~_:_~:.__:_=--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~ 

.. 

.. 
Soğuk . Al9ınlığı, 

• 
Romatizma, Nevralii. Kırıklık 

Ve Bütün Derhal Keser. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

.............................. __ .................................. .. 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yolla rdaki hastahkl.arın m!kroplarını 

' 
temizlemek i~in HELMOBLÖ kullanınız. 

. 
1 KAYIP - Deniz banktan 290 nu-

1 
mara ile aldığım tekaüt maaş cüz
danımı zayi ettim. Yenisini çıkara. 

' cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
ı Beşiktaş Köyiçi köprübaşı sokak 
17-25 numarada Ulviye Günay Şe

fika Günay. 

- il • ~ 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak malzeme .Muhammen 

bed eli 
teminatı İhale günü 

İkinci hariciye kliniğine 
bii ·adet epidiaskop 

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

Tedavi kliniğine bir adet 
Bazol metobolima aleti 

600 ,, 45 ,, " " 15.5 

1466 ,, 110 " 28/8/939 15 İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: Cam ve sair laboratuvar 
İstanbul Adliyesinin açık bulunan, levazımı 

Böbreklel"İn çahşmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski maaşlı ve ücretli mübaşirliklerine en 8 adet buz dolabı 2528 ,, 190 ,, " " 15.s 
ve yeni bel soğukluğunu. mesane iltihab ın ı 1 bel ağrısıni, sık sık idrar bozmak ve az orta mektep mezunları arasında Yukarda yazılı 4 iş ayr1 ayrı Üniversite Rektörlüğünde açık eksilt-

bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder.· idrarda kumların ve imtihanla münasipleri alınacağından meye konulnıuştur. İsteklilerin ihale günü ticaret odası kağıtlarile gel
isteklilerin memurin kanununda ya- meleri. Liste ve şartnameleri pazartesi, perşembe günleri Rektörlükte 

mesanede taşların teşekkülüne mani olur. Her Eczanede bulunur. zılı belgeleri hamilen 22-8.939 günü görülür. ..6009., 

· DiKKAT: HELMOBLO.·· l~rarı n ı zı teniizliyerek ma vileştirir. J saat lO,SO de yapılacak imtihandan · 
bir gün evveline kadar bir dilekçe 1 

... . Sıhhat Vekaletin in 14/ 7; 932 tarih ve 2 27 numaralı ruhsatını haizdir. ile Adliye encümeni reisliğine mü- Bu Akşam SUADIYE PLAJINDA 
'9ım:a .. ________ ı _____________ ı______________ racaatları ilan olunur. _ 

Kadıköy, İçerenköy otobüs hattına üç otobüs ilavesine lüzum görüL. 
mi.ısttir. Belediye otobüs .~tiyazını istimal edinceye kadar devam etmek 

ve Belediye tebligat yaptığı andan itibaren otobüslerini servisten çek

mek kayıt ve şartile mezkur hatta otobüs işletmeye talip olanların ni

hay~t 22. & - 939 tarihine müsadif salı günü akşamına kadar tasarruf 

vesikalarını rapte tmek suretile bir istida ile Belediye Riyasetine müra

caat etmeleri, gününde is tida ile müracaat etmiyenlerin talep ve iddia. 

)arıuın nazarı itibara alınmıyacağı ilan olunur. (633') 

İnhisarlar Umum MüdürlÜCJV ü ilanları 
/ . 

I - Şartnamesi mucibince 4 ş.det kamyon kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

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

vaııİn ve mübayaat şubesindeki .alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her, gün. sözü geçen şubeden parasız alınabilir.· 

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

ı:ayan MUALLA ve Kemani SADi ve Arkadaşları 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Teşkilat şoförleri için satın alınacak 16 adet meşin caket, 16 adet 
gözlük ve 16 adet yün eldivenin 19 - 8 - 939 cumartesi günü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmış tutarı "255,, lira "90,, kuruş ve ilk teminatı da 20 
liradır. Nümune ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Gala. 
ta Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci kattaki komisyona gel· 
m el eri. "630d.,, 


