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f BUGüNj 
Sulh Cephesinin 
Şartları 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

S ulh cephesinin hedefi, sulbü 
korumak ve tecavüzün kökii. 

nü kırmalltır. Tecavüz zihniyetini 
ve tecavüz siyasetini temsil eden ve 
her biri A vrupada bir milletin ka
nile bulaşık olan mihver devletleri, 
sulh cephesinin kati azmi karşısında, 
adını adım geriliyor. Danzig mesele· 
sini sulhen halletmek cereyanının 

son günlerde siyasi mahafili meşgul 
etmesi üzerine, sulh cephesi ile mih
vercilerin masa başına geçerek ko
nuşmalan ihtimalini de akıllardan 

geçirmiş olduiu için, böyle bir vazi
yet karşısında sulh cephesinin şart. 
lan ne olacağı da ister istemez dü
şünülm<iştür. (Times) gazetesi dün· 
kü sayısında bu şartlardan bahsedi
yor ve bunlardan birincisinin silah
sızlanmak için teminat verilmesi, i
kincisinin Almanyanın hayat sahası 
nazariyesinden feragat etmesi, üçün. 
cüsünün Çek milletine kendi mukad
deratına haldm olmak hakkının ve· 
rilmesi olduğunu anlatıyor. 

(Tim~s) lnıiltere hUkumet mahn
flli ile alakadar olduğu için onun i. 
le-ri sürdüğü bu şutlann İngiliz ma-
halilinin düşüncesini ifade ettiği söy
lenebilir. 

Şartlann birincisi, bütün A vru
panın belini büken silahlanma yarı
şını durdurmayı, silahsızlanma ce
reyanına müsbet bir şekil vermeyi 
istihdaf ediyor ve bunun için Al. 
manyadan ıarantiler isteneceğini 

anlatıyor. Her halde bu garantilerin 
söz ve taahhütten ibaret 'kalmaması 
lazımdır. 

İkinci şart, Alman tecavüzünün 
kendini haklı göstermek için uydur· 
duğu "hayat sahası,. nazariyesinden 
vazge~mektir. Başka milletler tara
fından da kabul ve tatbik edildiği 
takdirde bütün dünyayı anarşiye 

sürüklemekten bqka bir işe yaramı
yacak olan bu nazariye milletlerin 
mukadderatına sahip olduklarını ta
nımamağa istinat eder. Onun apac:ık 
mısn~ı yunıruguna guvencn tarahıı, 
yumruiu daha az kuvvetli olana 
"Senin toprağın benim yaşamama la. 
zım. Benim yaşamam için sen ölme
lisin ve bütlin varını yoiunu bana 
bırakmalısın!., demesi ve dediğini 

yapmasıdır. Almanya Çekoslovakya
yı bu zihniyetle parçaladı ve yine bu 
zihniyetle bütün şarki ve cenubu 
şarki Avrupada fermanterma kesil-
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Haritadan • .. • •• j . 
Takip Ediniz l Tiyatro ve Sınema 

H "it•daki "k"'"lor, Avrupad• i D h ı • l • • 
gösteri~:; o,yunu yapıldığı yerleri u u l g e er l n l 
sinıd;-F~:~~ı:nı:lp~~~a~nr~~~d~~ ::~~ Be le dı·yetay ı·n edecek 
dikleri tahmin olunan 100,000 düş-
man 200,000 İtalyan tarafından mu-
kavemet görüyorlar. 

2 ve 3 - Şimali Almanyada "düş
man tayyareleri,, Şimal denizine ve 
Baltık limanlarına ve şehirlerine 

hücum ediyor ve mukavemet görü-

Devlet ve Belediye Resimleri f ndirifdiğinden 

Duhuliye Fiyatlar1 da Ucuzlat.lacak 

Japonlar 
Yeniden 
·Harekata 
Başladılar 

Hongkong, 16 (A.A.) - Japonlar 
Hongkongdaki İngiliz ordusuna 48 
saatlik bir preavis'den sonra Hong
kong hudutları boyunca karadan ve 
havadan harekata başlamışlardır. 

Hongkongun katiyen teerıclini ıstih
daf eden bir hareketin mevzuubahis 
okluğu zannediliyor. 1000 Japon as. 
keri Namsuna çıkarılmış ve .Japon 
tayyareleri de Sumşunu bombardı

man etmiştir. 

Hô.di•e çıkarmak 
i8lemiyorlarmtf 

Tokyo, 16 (A.A.) - Cepheden a. 
lınan haberlere göre, cenubi Çinde. 
ki Japon kıtaatı bu sabah, Hongkong 
İngiliz arazisi etrafındaki mıntaka
larda temizleme hareketlerine başla. 
mıştır. 

Saat birde N anşana çıkan kıta bi
raz sonra .Kanton körfezinde Nasua. 
na ve Çumçun hudut istaı.yonuna 

varmıştır. 

Domei ajansının bilhassa kaydet
tiğine göre, Japon kıtaları, enternas
yonal mahiyette hadiselere mahal 
vermemek için İngiliz arazisinin tam 
yakınına kadar varmamışlardır. 

Çinde /ngiliz aleyhtarlığı 
çoğalıyor 

Hongkong, 16 (A.A.) - Ch~kiai 

aj&nsı bildiriyor: 

Tiençinden alınan lıab~rlere göre, 

şimali Çinde İngiliz aleyhtarlığı ~id. 
yorlar. 

4 - Romanyada Macar hududu 
civarında 900,000 asker talim yapı-
yorlar. 

5 - Türk askerleri Trakyada mü
him manevralarla meşguldtir1er. 

o - uanzıgtc ıı.,uuu aımcın ası>e-

i ri bulunuyor. 
7 - Franııada tir milyondan faz-

ı 
la asker Majino hattı ve İtalyan hu
dudu üzerindedir. 

Ankara, 16 (Tan Muhabirinden)
Tivatro sinema ve komerlerden dev. . ' 
let veya belediyelerce alınmakta o-
lan damga, tayyare, ve bclediy~ re-

Dc..Y'Ül&.ooac. hiooaloril'\iYl 

miktarına ve alınma şekline dair o. 
laı: yeni kanun meriyet mevkiine 
girmiştir. Bu yeni kanun:a ou kabil 
vergiler bugünkü nishetlerine göre, 
bir miktar daha indirilmektedir. 

renlerden bu resimler ayrıca aıına- detlenmiştir. Tiençinin etrafında bü
caktır. Yeni kanunda mühim bir çok tün gümrük hudutlarına ve yolların 

cezai müeyyideler de vardır. Fakat birleştiği noktalara Japon memurları 
kanunun asıl mühim noktası tiyatro, konmuştur. Bunların vazifesi imtiyaz 

sinema, lfonserlerden mevki itibarile mmtakasına sokulmak istenilen bü

alınacak dühuliye ücretlerinin bele. tün İngiliz mallarını müsadere et. 

8 - İngiliz ve İtalyan donanmala
rı Akdenizde devriyeler yapıyor. 

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

Sıhhat Vekilinin 

diyeler daimi encümenleri tarafından mektir. 
te&bit olunacağı hakkındaki madde. 

sidir. Ancak Maliye veya Dahiliye 

Vekaletleri bu ücretlerin yüksek ta

yin edildiğine kani olurlarsa fiyat. 

!arda icap eden tadilatı yaptırtacak. 

mek istedi. İtalya, Arnavutluğu bu Sıvastaki Tetkikleri 
zihniyetle istila etti ve asil, civan-

Yeni hükümlere göre, damga, tay
yare ve belediye resimlerile DarülB
('eze hissesi olarak bir kuruştan aşağı 
olmamak üzere yüzde on resim · ah. 
nacak ve kesirler vahide iblağ olu
nacaktır. 

tır. 

Belediyelerce tayin edilen fiyat -

!ardan fazla para alan eğlence yerle. 

rinden evvela yüz lira para cezası a. 

lınacak, tekerrüründe bu ceza beş 
misline çıkarılacaktır. 

İngiliz eşyasını ihtiva eden bütün 
posta paketlerine derhal vazıyet edil
mektedir. Tiençindeki Japon ::natbu
atı, İngiliz ticaret müesseselerinin i
lanlarını kabul etmemek emrini al
mıştır. Büyük bir kısmı Church Of 
England Mission'a menı.up olan bü
tün İngiliz misyonerleri vazifeleriııi 
terketmek mecburiyefüıde kalmışlar. 
dır. Bunlar, alakadar Japon servisi 
nezdinde protestoda bulunmak üzere 
üç kişilik bir heyet göndermi'.)lerdir. 
Fakat bu protesto, nazarı itibara a
hnmamıştır. 

Ordu evlerinde ve yalmz ordu mert bir milleti boyunduruk altında 
yaşatmak istedi. 

Sıvas, 16 (TAN) - Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekili Doktoı· Hulusi mensuplarile ailelerine tertip edilen 

Bu nazariye yaşadıkça tecavüz 
ruhu yaşar ve tecavüz ruhu imha e-

Alataş buraya geldi. Menısimie kar. sinemalardan ve hayır cemiyetlerile, 
mektepler, halkevleri, spor klüplcri 

dilmedikçe bu nazaı:iye ölmez. şılandı. Hastahaneleri gezdi, şehrin 
Silahsızlanma teminatı ne kadar ve vilayetin sıhhi vaziyeli hakkında 

sağlam olursa, tecavüz ruhu üzerin. malUmat aldı. Gördüklerinden mem. 
deki tesiri de o kadar kuvvetli olur. nuniyet beyan etti. 

Çek milletinin tekrar mukaddera- Vekil Sıvasta yeniden 500 kişilik 
tına hakim olmasını anlatan üçüncü bir hastahane ile bir çocuk bakım e-
şarta ilave edilecek bir şey varsa o .. . 

vi açılmasına karar varildiğini mu.ı
da Arnavutluk milletinin de mukad-
deratına hakim olmasının temini- deledi. Buradan Samsuna hareket et-
dir. ti, merasimle uğurlandı. 

tarafından gösterilen filmlerden bu Yeni kanun mucibince alınacak re-
kabil resimler alınmıyacaktır. simler, bilet bedeline dahil edilmi-

Bu resimler biletler üzerine Mali- yecek, biletler üzerinde gösterilmiye. 
y~ Vekaletince bastırılacak hususi cektir. 

pulların yapıştırılması suretile tah
sı l olunacak ise de muayyen şehirler
de matbu damga vazı d:i caiz olabi
lecektir. 

Bu gibi yerlere parasız olarak gi. 

Diğer taraftan yeni k3.nun mem
leketimize dışardan ith:ıl edilecek o
lan filmlerin gümrük resminde:', kı:ı. 
bında tadilat yapmak için Vekiller 
Heyetine salahiyet vermektedir. 

Harbi.ve Nazın, lmparaıorıa 
görüştü 

Tokyo, 16 (A.A.) - İmpara':or ou 
gün Harbiye Nazırı İtagakiyi kabul 
etmiştir. İtagaki, kendi nezaretine ait 
meseleler hakkında imparatora doğ
rudan doğruya izahat vermiştir. 

Arnavut milJetinin mukadderatı

na hakim olması Çek milletinin mu
kadderatına hakim olması derece. 
sinde mühimdir ve zaruridir. HADiSEL·ERiN iÇYÜZÜ 

Bu noktanın unutulmaması üze
rinde bütün kuvvetimizle ısrar ede
riz. Çünkü ancak bu sayede Balkan
larda ve şarki Akdenizde sulhün 
kurtulmasına imkan vardır. 

Mısırda Yeni Kabine 

Henüz Kurulamadı 
Kahire, 16 (A.A.) - Yeni kabine. 

yi teşkile memur Ali Mahir ~asa, 
buhranı hal için istişarelerine de
vam etmektedir. 

İyi malumat alan mahafil, buhra. 
nın bu kadar uzun sürmesini ekseri. 
yeti teşkil eden Sadi v~ Liberal par
tilerine dayanan bir kahtne teşkilinin 
zorluklarına atfeylemektedir. Asıl 

güçlük kabineye alınacak adamların 
Vt.? bunlara verilecek nezaretlerin tak 
simindedir. 

Ali Mahir Paşa, mühim nezaretleri 
kendi noktai nazarında olanlara ve 
bilhassa Hariciye Nezaretini eski na. 
zır Yahya Paşaya vermek arzusun. 
dadır. Halbuki iki e~seriyet partisi 
bu şerait altında kabineye giremiye
ee-klerine karar vermiştir. 

• 

• 

Belgrattan bildirildiğine göre, manevralarda ha
zır bulunmak üzere ihtiyat efradına kıtalarına 
müracaat/an tebliğ edilmiştir. Manevralar Ağua
toa nihayetinde Avuaturya • Macaristan hudu
duncA:ı yapılacaktır. Silah altına davet edilen ef
radın miktarı 500,000 i bulmaktadır. Bu hare
ket, Berlin - Roma miht)erinin yaptığı tazyika bir 
mukabeledir. 

* Almanya ı·ugosıavyaya bir harp vukuunda aticleki 
şartlar dahilinde bitaraf kalmasam teklif etmiştir: 
1 - Avusturya hududundan Triycsteye kadar uzanan 
\'C Yugoslav topraklanndan ge~en demiryolu mihver 
devletlerinin emrine verilecektir. 
2 - Yuj?oslavyadan Romanyaya ve Arnavutluğa gİ· 

den Demiryolunu mihver devletleri kontrol edecekler. 
dir. 
3 - Yugos1avyanın bütiin maden kaynakları mihver 
devletlerinin emrine verilecektir. 
Yugoslavya bu teklitleri reddetmiş ve A vusturyıt Ma
rnristan hududunda manevra yapmağa karar vermiş. 

tir. ' 

* Romada resmen ilan edildiğine göre, ltalya 21 

• 

AğuBtos ile 31 AğuBtos arasında 500,000 kifiyi si
lah altına davet etmektedir. Bu yeni efrat ile ltal
yan ordusunun mevcut kuvveti 1s250,000 i bula
cakhr. 

• 
Son Ciano • Bitler mülakatında ispanyanın Tancayı 
istemesi kararlaşmıştır. Yeni lspanyol kabinesi milıve. 
rin istediği adamlardan teşekkül etmiştir. Mihverin 
vereceği emirleri ifa edecektir. Programın ba!?ında 
'l'anca vardır. Bunu IspanyoJ fasının tevsili iddiası ta. 
kip edecek ondan sonra ispanya Cebelittarıkı istiyc. 
cektir. .. 
Alman matbuatı ıulhten bahsetmeye başlamıftır. 
Göbel Bin gazetesi olan Angril, Danzig meBeleBi 
müncuebetile yazdığı bir yazıda diyor ki: 
"lngiltere hükumeti için dünya sulhünü koruya
cak ve kurtaracak bir pliinla ortaya çıkma zama
nı gelmiştir. Bu planda ıilahların tahdidi, Avru
panın yeniden organize eclilmeBi, manda ve müs
temleke/erin adilane bir tarzda takBimi düşünü
lebilir. Birbirimize hücum etmektense böyle ya
pıcı bir ıurette çalışsak daha iyi olmaz mı?,, 

3 

Kabuğumuzdan 
Biraz Çıksak! 

Yazan: B. FELEK 

L ondrada intişar eden Deyli Mi
ror isminde bir günlük gazete 

var. Milyondan fazla basan bir halk 
gazetesi. İçinde en az politika olan 
bir gazete. • 

Bu gazete İstanbula bir muhabir 
göndermiş. 9 ve 10 ağustos tarihli 
nüshalarında bu muhabirin bizim 
hakkımızda iki mektubunu neşredi
yor. 

Benim ıngilizcem - kırktan sonra 
öğrendiğim için - pek kuvvetli değil. 
Fakat yazının edasından anlaşılıyor 
ki; Da\•id Walker adındaki bu mu· 
habir bizim hayli lehimizdedir. 

Bir kere yeni rejimde kadınların 
siyasi haklarını, mirasta, intihapta, 
memuriyette müsavat kazandıklan
nı büyük takdirle yazdıktan sonra: 

"Biz kendi medeniyetimizle övü
nürüz ama, Türklerin ecdadı olan 
Hititlerin İngiltere keşfedilmeden 
evvel ve İsadan on üç asır önce A
nadoluda bir medeniyetleri vardı." 

Diye tarihimize kadar nilfuz et. 
mek arzusunu gösteren satırlar gön
dermiş. 

Bazı edebi pasajları dahi olan 
mektupta Türkiyeyc pek çok Alman 
geldiği halde pek az İngiliz geldiğin
den de şikayet eden ifadelere rastge
liyorsunuz. 

Gönül istiyor ki memleketimize ve 
milletimize ait hakikatleri kendi e
limiz ve dilimizle dünyaya yaymak 
için hala bir propaganda servisi or
ganize edemeyişimize mukabil bari 
bizi görüp anlamak için memleketi
mize gelen bu gibi dost memleketle
rin gazetecilerile temas etmek ve on
ları memlekette gezdirip tenvir ey
lemek üzere bir komitemiz, bir bü
romuz olsa! 

Bu fırsattan istifade ederek şma
yı söylemek isterim ki; bizim mem. 
lckete gelen her ecnebi gazetecinin 
mutlaka memlekete az çok yabancı 
vasıtalarla memleketi tanımak mec~ 
buriyetinde kalması mukadderdir. 

Zaten biz Türkler - Neden bil
mem - bir türlü ecnebi mahafil, ec
nebi gazeteciler ve memleketimizi i~ 
veya zevk için ziyarete gelen ecne. 
bilerle temas etmeyi istemeyiz. 

Gerçi harplerin yabancılara karşı 
bizde doğurduğu emniyetsizlik his
sinin bunda ufak bir hissesi varsa da 
vatanperverliğin, ecnebi düşmanlığı 
tarzında ve yanlış bir tefsire uğra
masının da bir hayli payı olduğu 
inkar edilemez. 

birbirlerile anlaşıp koklaşması 
belki asırlarca çalışmaya bağlı olan 
Fransızlarla Almanlar bile araların
da muhtelit komiteler teşkil ederek 
karşılıkıl birbirlerinin memleketle
rine gittikçe ziyaretçilere kolaylık· 
lar gösterip rehberlik ediyorlardı. 

Son zamanlarda si~·asi ufukların 
kararması üzerine lağvedilmiş olan 
(Fransız - Alman) yakınlaşma komi
teleri bunların tip niiınunelerinden
dir. 

Bizim de memleketimizi iyi tanı
malarında, hakkımızda esaslı malu
mat almalarında fayda gördüğümüz 
ve elyevm mukadderatımızı mukad
deratlarına bağladığımız dostlarımız 
var. Bunların başnda kültürleri öte
denberi memleketimiz irfanı üzerin. 
de tesir bırakmış ve dilleri memle· 
ketimizde en çok konuşulan yabancı 
dil olarak yerleşmiş olan Fransular, 
arkadan da İngilizler geliyor. 

Hiç değilse matbuat, ticaret, sanat 
ve edebiyat gibi sahalarda Türkliik 
aleminin fikir ve hislerini i)i öğre
nebilmeleri için bu dostlarımızla 

muntazam temas imkanlarını hazır
lıyacak bir çare diişünsck, bir komi
t~ yapsak da ötedenbcri olduğu gihi 
kabuğumuzda saklı kalmasak. 

Başka memleketlerde filan mu
harrir, falan zengin veya falanca 
tüccar bir ziyafet verir, bir çay ter. 
tip eder, bir gardenparti yapar. Ora
ya o nıernleketin ileri gelenlerini da
vet ettiği kadar ecnebi mahafilinin 
bcykozlarını da çağırır. Ecnebiler de 
buna mukabele ederler. B(iylece hu 
temaslar iki tarafın birbirini ve bil
hassa yabancıların o memleketi iyi 
tanımasına fırsat verir. 

Bizde bu yoktur. Türk cemi'.\·eti 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 



' 
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Bir Suçlunun Deli Olup 
Olmadığı Anlaşılamadı 
Tıbbıadli 11 Delidir11 Diye Tımarhaneye Göndermiş, 

Tımarhane "Deli Değildir .. Diye Serbest Bırakmış 
Müddeiumumilik dündenberi halli ı nesine göndermiştir. 

çok müşkül bir muadelenin karşısın. Hastahane ise Kefalo Ligorda a-
da bulunuyor: Adli tıp enci.ımeni bir 
adama deli demişti, Bakırköy Akıl 

hastahanesi bunu "cezaya ehliyeti 
vardır,, diye serbest bırakmıştır. Bu 
adam 41 sabıkası olan ve sekiz sene 
evvel de Tokatliyan öniinde Hüsnüyü 
yarahyarak öldüren Dimitri oğlu 

Kefalo Ligordur. Kefalo Ligor sekiz 
sene evvel son cinayetini işledikten 
sonra ağır ceza mahkemesinde duruş. 
masına başlanmış, muhakeme devam 
ederken suçlu: 
"- Ben deliyim,, dediği. için adli 

tıp işleri müessesinde müşahadır? al
tına alınmasına karar verilmi~ ve son 
ra da adli tıp encümenince muayene. 
den geçirilmiştir. 

Encümen Ligorda cezai ehliyetini 
selbedecek hastalık tesbit etmiş \•e 
"delidir,, demiştir. 
Ağır ceza mahkemesi bu rapor ü

zerine katil suçlu hakkında takibat 
yapmamış, suçlu diğer 41 suçundan 
da beraet karan. almıştır. 

Müddeiumumilik bundan sonra, 
Kefalo Ligorun serbest dolaşmasını 
mahzurlu gördüğü için hukuk rnah. 
kemesinden daimi surette Akıl has. 
tahanesinde kalmasına rapor almış, 
ve kendisini Bakırköy Akıl hastaha-

Bir Kadın Tutuldu 
----0-

Ankara'da Suç işlemiş, 

Burada Hapse Konu1acak 
Beyoğlunda oturan Canan, diğer 

adıyla Şerife, evvelce Ankarada otu
rurken genç kadınlan fuhşa te,vi'k 

ettiği. ve kızları baştan çıkardığı için 

Ankara ağır ceza mahkemesi kendi. 
sini 13 ay hapse mahkum etmiştir. 

Hüküm katiyet kesbettikten sonra 
Ankara müddeiumumiliği Cananı a
ratmış. hükmü infaz etmek istemiş 
ve fakat bulamamıştır. İstanbula gel

diğini tesbit ettiği için İstanbul Emni 
yet direktörlüğüne ya:ıımı~tır. Cana.n 

dün yakalanarak miiddeiumumiliğe 

teslim edilmiştir. Mahklımiyetini İs
tanbul hapishanesinde geçirecektir. 

'Aıçı Kadını Tehdit Etmit 
Asliye Dördüncü ceza mahkemesi 

dün seyyar manifaturacı Mustafa is
minde bir genci tevkif etti. Suçu Kü
çükpazarda aşçılık yapan Fatmayı 

tehdittir. Fatma mahkemede davası. 
nı şöyle anlattı: 

- Bir gün benim dükkanın önün
de bu Mustafa bir başkasile kavga e-

diyordu. Mustafa mahkemeye veril
miş, beni de şahit göstermiştir. Ben 

mahkemeye geldim. BikUğimi, gördü
ğümü dosdoğru anlattım. Bu anlnttık 
larım Mustafanın aleyhine imi~. Mus 
tafa bundan sonra benim dükkanı.. 
mın önüne musallat oldu. Her gün 
beni tehdit ediyor, şerefimi, namusu
mu kıracak dil tecavüzleri yapıyor
du. Dün yine geldi. Ayni tehditler!, 
hakaretleri savurdu. Sonra da bıça. 
ğını çıkararak üstüme yürüdü ve öl. 
dürmek istedi. 

' 
Suçlu inkar ediyordu. Mustafanm 

bir çok sabıkası olduğu da anlaşılı. 
yordu. Mahkeme sabıkalarının tesbiti 
için duruşmayı talik etti. 

bir ecnebi i~in hala güçliikle nü4ız 
edilebilir bir istihkam manzarası ar
zctmektedir. Bunda bizim bir fayda

nıız olduğunu görmüyorum. Zararı. 

mız ise meydandadır. 

Her ecnebi bizi, birden gayri olan. 
lardan ve kim bilir ne şekilde öğre-1 
niyor. Halbuki biz, hiç te böyle sak
lanacak şeyler değiliz. Blakis her te-

mas ettiğimizin üzerinde umulan
dan fazla iyi tesir bırakabiliyoruz. 

Bu hasletimizi hala neden nıemlekc. 

timiz lehine kullanmıyoruz anlamı· 

yorum. 

kıl hastalığı bulunmadığı ve cezai eh
liyeti olduğu hakkında rapor vererek 
kendisini serbest bırakmı~tır. 

Kefalo Ligor böylece tımarhaneden 
çıktıktan sonra İstanbulda görünme
miş ve sahte bir nüfus kağıdı tedarik 
ederek Anadoluya geçmiştir. 

Kefalo Ligor şark vilayetlerimize 
kadar sokulmuş, ve nihayet şüphe 
üzerine yakalanınca üstünde sahte 
nüfus kağıdı, bir tabanca ve bir çok 
ta eroin bulunmuştur. Bundan sonra 
cia İstanbul Emniyet müdürlüğüne 
gönderilmiştir. İkinci şube tahkikata 
başlamış ve Ligorun tımarhaneden 

çıktıktan sonra burada işlediği bazı 
suçları da tesbit etmiştir. Ligor dün 
geç vakit müddeiumumiliğe gôtüı-ül. 
müştür. Tahkikata, muavinlerden 
Resat Saka el koymuştur. Fakat va. 
kit geç olduğu için suçlu bugün ia
de edilmek üzere tekrar polise gön. 
derilmiştir. Müddeiumumilik bugün 
vaziyeti tetkik edecektir. Akıl has
tahanesi Ligorda cezai ehliyet gör
düğüne göre tıbbı adli müessesesinin 
verdiği rapor n~ olacaktır? 

Cezai ehliyeti görülen bir suçlunun 
serbest bırakılıp bırakılmıyacağı da 
tetkik edilecektir. 

Satie işi 
--<>-

Tahliye Talepleri Bir 

ihtilafa Sebep Oldu 
Satie binasının satışında usulsüz 

hareket etmekten suçlu olanlard:ın 
ınevkuf bu\unan 'Y~ 7-iy-. ~ ~ 

le Tahir Kevkep ve inşaat şefi Neşe 
Kasımın kefaletle tahliye talepleri iki 
mahkeme arasında bir ihtilafa yol &ç. 
mıştır. Asliye İkinci ceza mahkemesi 
bu taleplerin reddi üzerine vaki iti
razların Asliye dördüncü ceza mah. 
kemesinde tetkik edilmesi lazım gel
diği kanaatindedir. 

Asliye Dördüncü ceza mah!rnmesi 
ise, dosyanın ağır cezaya intikal et
tiğini ve bu itirazların da orada tet. 
kik edilmesi lazım geldiğini ileri sür. 
mektedir. Bu ihtilaf halledildikten 
sonra itirazlar tetkik edilecektfr. 

500 Lira Çarpmış 
Nafi isminde bir tüccar geçenlerde 

cebinden beş yüz lirasını çaldırmış. 
po1ise müracaat etmi~, polis kendisi
ne sabıkalıların fotoğraflarını gö~

termiş, bunların içind~n Arap Caferi 
tanımış, polis Arap Caferi aramış, 

Bursada olduğunu öğrenmtş ve bir 
telgraf çekerek yakalanmasını iste
miştir. Bursa müddeiumumiliği Arap 
Caferi tevkif etmiş ve dün İstanbul 
müddeiumumiliğine göndermiştir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

BORSA 

Londra 
Nevyotlı: 

Paris 
Mi!Ano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sofys 
Prag 
Madrld 

111 • 8 - 939 

ÇEKLKG 
5.93 

126.675 
3.355 

6.66125 
28.615 

68.- 1 
50.835 
21.5175 

1.0825 
1.56 
4.335 

14.035 

Varsova 23.845 
Buda peste 24.4525 
BUkres 0.905 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokhol.m 30.5475 
Mdskova 23.90 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk borcu II peşin 19.30 
Türk borcu III peşin 19.325 
Ergani 19.30 
Sıvas-Erzurum III 20.04 
Anadolu Müsemmil Desin 34.80 
Aslan çimento 8.80 J 

'--·~~----~~-..) 

ÇANKIRIDA 
Yeni BinaSar Y apdıyor 

Çankırı, (Tan) - Memleket has
tahanesine 50 yataklı bir pavyon 
ilavesi için vilayet bütçesine konul. 
muş olan 35 bin lira yetişmemiş, 

üçüncü kata kadar yapılan pavyonun 
inşasını ikmal maksadile hükumet 
merkezinden 35 bin lira daha temin 
olunmuştur. 

Beş bin lira sarfile Çankırıda bir 
emniyet müdürlüğü binası yapıla

caktır. nafıa vekaleti. Çankırı • An
kara yolundaki köprülerin tamiri 
için 8200 lira vereceği gibi Kızıl Ir
mak üzerinde bir köprü yaptıraca
ğını vaadeylemiştir. İnhisarlar ida. 
resinin bu sene bir müdüriyet binası 
yaptırtması muhtemeldir. Ziraat ban 

kası da gelecek sene bir şube binası 
inşa ettirecektir. Böylece, dar olan 
hususi bütcesile imarı güç olan Çan
kırı.da, alakadar vekaletlerin yardım 
larile birçok yeni binalar yaptırıl. 

mış olacaktır. 

Kızılırmak havzasının bu ırmaktan 
istifade ederek sulanması ic;in na
fıa vekaletinin bir proje hazırladığı, 
bu yeni sulama teşkilatının merkezi 
Çorum olacağı ve gelecek sene işe 

başlanılacağı söylenilmektedir. 
----O·------

TAN 

Erzurum İlk Gelecek Treni 
Karşılamaya Hazırlciflıyor 

Tortum Şelalesinden 150 Bin Kilovat Kudretinde 

Elektrik İstihsal Edileceği Anlaşıldı 

Er:z.urumdakı 1 ortum şelalesi 

17 - 8 • 939 
. . . . 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15HJ5 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Perıembe.. 17. 8. 1939 

12.30 Prognım. 12.35 Türk müzi~i: 1 
Mahur pecrevl. 2 - Arif Be:v - Mahur 
şarkı - Seninle durmak derdinak evler. 
3 - Şerif İc;ll - Mahur şarkı - AAl~am 
doğrum de~ti emele. 4 - Refik Fersım 

- Mahur şarkı - Bir neşe yarat hasta 
ı;:önül. 5 - Santur taksimi. 6 - Dede 
- Ra1<t şarkı - Çalıma bak efede. 13 
Memleket saat ayarı, ai:ıns ve metcorolo- · 
ji haberleri 13.15 - 14 Müzik (Karışık 
pro'E!r:ım - Pi.) 

19 Proı?ram . 19.05 Mlizlk <Ooeretler
den secmc parcalar - Pl.) 19.30 Türk mü 
ziği: (Fasıl heyeti) 20.15 KonU$ma (Zi
raat saati) 20.30 Memleket ~aat ayarı , a
ians ve metf;'orolojl haberleri. 20.50 Türk 
müziği: 1 - Neveser peşre\•i. 2 - Sadet
tin K:ıynak - Neve!:er şarkı - Hicranla 
harap olclu ~evda. 3 - Osman Nihat -Ni 
havent şarkı - Yine bu yıl ada senslz. 
4 - Keman tako::imi . .5 - Medenf Aziz Erzurum, (TAN) - İmar faaliyeti 1 
Ef. Hicazkar sarkı - Vaz geçip nazü eda-

devam ediyor. Vali Haşim Işcanla B • t e· H dan. 6 - Zekru Dede - Hicazkar yürük 
vali muavini Hilmi Yalçın bu ışın ayramlÇ e lr lrSIZ semai - BOlbül gibi pür. 7 _ Hicazkar 
bir an evvel ikmali için çalışmakta- Ç • y k I d ~az semaisi. 8 - Abdi Efendi - Ra;;t 
dırlar. eteSI Q a an 1 şarkı - Senin aşkınla çAk oldum. 9 -

Arif Bey - Rast şarkı - Zahirt hale ba
Şehirde mazotla müteharrik 180 .Bayramiç (TAN) - Bir seneden. kıp. 10 _Refik Fersan _Mahur şarkı_ 

beygir kuvvetinde ve 133 kilovat beri kazamız ile Yenice kazası ı.>ra- Dün yine günümüz geçti beraber. ıı _ 
takatinde elektrik tenvir tesisatı ya. sındaki köy camilerinden halı, kilim, Mahur şarkı - Saba tarfı vefadan pe

Düzce, 13 (TAN) _ Yapılması ka. pılmıştır. Bütün yollar parke döşe- evlerden de bir çok eşya ve bu me. yam. 21.30 Konuşma Ctktısat saati) 21.45 

l l Il d k kl .. b .. tilmis. şehir bastan başa ag~ açlandı. yanda altın çalan, efradı acasıra ka- Neşeli prnklnr - R. 21.50 Müzik (Melo-

Düzce • Hendeği 

5 - 1 Yendi 

rar aşmış 0 an en e spor u u ' • diler - Pl.) 22 Müzik (Küçük Orkes-
ile Düzce Güci.i spor klübü arasında- rılmıştır. Yeni yapılan Devlet ma- dın kıyafetine de giren beş kişilik tra _ Şef: Necip Aşkın) 1 _ Heinz Wal-
ki maç, Düzce Cumhuriyet alanında hailesi tamamlanmıştır. Şehirde mu hırsız çetesinin izi nihayet keşfedil- ther _ Dans eden kuklalar (Fokstrot) 
kesif bir seyirci huzurunda yapıldı. azzam bir umumi park yapılmış ve miştir. 2 - Brahms - Mııcar dansı No. 3. 3 -

Maça saat 5 de başlandı. İlk daki. parkın ortası Karadeniz havuzile En son üvezdere köyünden Hasan Helnz Munkel - Venedik hatırası (Sere-

k d 't"b D" 1.1 h" tezyin edilmic::tir. nat) 4 - Heinrlch Strecker - Kalbimin 
a an ı 1 aren uzce ı er oyuna a- .,. Coşkunun evını soyan hırsızlar, sahibisin. 5 _ Nielsen _ Maskarade ko-

kim bir vaziyette daima Hendekliler Şehrin işlek yerlerine umumi sa. kendilerine yataklık eden Ahmedin mik operasından İspanyol dansları. 6 _ 

kalesi önünde oynadılar. Maçın ha- atler konulmuştur. Yine işlek yP.rle- evinde sarılmışlardır. Lakin bunlar Eduard Künneke - Ledi Hamilton ope
kemliğini Düzce gençlerinden Hazım re adedi on bire baliğ olan hoparlör arka kapıdan kaçmışlar, kaçarkPn retinden potpuri. 7 - ttaıo Nucci - İlk 
Tütüncü yaptı. Her iki taraf ta ha- konulmuş bu vasıta ile Halkevinden de içlerinden Akçalı köylü Mustafa baharın çiçekleri (İntermezzo marş) 8 -

kemin idaresinden memnun kaldı- ahaliye konferanslar ve musiki din. oğlu Ramazan Aydın, Dumanlı ko- ~~;:1a~:n; h:~~;1:~i. ~~~:tla;;h~~a~:~~~ 
lar. letilmeğe başlanı1mıştır. rucusu Mehmet Emini göbeğinden ıııt, kambiyo • nukut borsası (fiyat) 23.20 

Düzcelilerin bu akınlarına mukabil Erzuruma 90 kilometre mesafede kurşunla vurup öldürmüştür. Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24 Ya-
Hendekliler tarafından mukabil a. ve 56 metreden sukut eden Tortum Jandarma, hırsızların peşini bı- rınki program. 
kınlar yapılmakta ise de, bir netice şellalesi miıtehassıslar tarafından ıet rakmamış, bir saat sonra da katil ---------------

vermiyor, top daima Hendek kalesi kik edilerek 150 bin kilovat takat Ramazanla Küçükeliden Halil oğlu Ö L Ü M 
önünde ayaktan ayağa gidiyordu. bulunmuştur. Erzurum ve civarına Mustafa Yılmaz, Üvezdel'eden Meh-
14 üncü dakikada Düzceliler ilk g~ hayat menbaı teşkil edebilecek olan met oğlu Dahan, Kızıl köyden Mu
lü yaptılar. Neticede maç 1 _ 3 ile bu şellaleden elektrik istihsal etmek harrem oğlu 1Iehmet Artan -...~e Bay-
Duzceıııerin ganqıyeuyn: u•~•u•:?u•. "•"- ... __._._, ' .__ '-·· ~- t......- ---- -~·- o:n--....ı.• '--'1-·-..J- ",..-

lik imar planının 36 ıncı maddesine hir oğlu Çolak Şakir Vargelden iba-----o-----
Aydın Valisi 

Tetkikat Yaptı 

konmuştur. ret olan hırsızlar"yakalanmıştır. Bir 

Bütün bunlardan başka trenin ~r- kısım eşya hırsızlarla beraber hu
zuruma 40 kilometre mesafede olan lunmuştur. Diğer mesruk eşya da 

Karabıyık mevkiine gelmesi şehirde meydana çıkarılmaktadır. 

Merhum Bayındırlızade Emin Muh. 
lis (paşş) torunu ve m~rhum Bayın· 
Cl11.,70~~ ~"'filıc lhou\ knı vn =kad 
J<:aymaKam ıgından müteıeaıt mer-
hum Fahrettin Yesari kar!sı ve mu. 
harrir ark-adaşlartmndan Mahmut 
Yesari ile Emlak Bankası meınurb. 

rmdan Şefik Yesarinin anneleri 
Memduha Yesari, tedavi edilmekte 

Germencik (Tan) _ Aydın vali- hümmalı faaliyetler doğurmuştur. 
si Sabri Çitak, pazar kurulduğu gün Tren Erzuruma vnsıl olunca Türki
buraya gelmiş ve nahiyemize bağ- yedeki bütün hat sonlarından Erzu
lı 25 köy halkından pazara iştirak ruma birer tren geleceği için misafir 
etmiş olanlarla görüşmi.iş, ihtiyaçla. leri ağırlamak ve treni karşılama 
rını dinlemiş, nt!lt almıştır. Vali, be- merasimini hazırlamak için Vali Ha 
lediyemizin bütçesini tetkik etmiş. şim İşcanın riyasetinde tezyin kar
umran sahasında daha ilerlemeğe şılama, gezdirıne, iaşe ve ibae tem. 
müsait olduğunu görerek bu husus. sil ve müze komisyonları te~ekkül 

olduğu Cerrahpaşa hastahanesinde 
Üzüm Piyasasını dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün 

Ticaret Vekili Asacak mezkur hastahaneden kaldırılarak 
·' Karacaahmetteki ailesi kabristanına 

İzmir, 16 (A.A.) - Gazeteler, u- defnedilecektir. 

züm piyasasının İzmir fuarının kü- --------------
şadı münasebetile buraya gelecek o-

AÇIK TEŞEKKÜR lan Ticaret Vekili Cezmi Erçin tara
fından 21 ağustosta açılacağını ha
ber veriyorlar. ta nahiye müdürüne ve belediye re- etmiştir. 

~ine d~ektil ve~işti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aramızdan ebedi ayrılışı ile, biz
leri rnüteellim bırakan eşim ve aıle 
büyüğümüz Yarbay Kemalettin Anı
şın cenaze merasiminde bulunarak 
büyük teessürümüze iştirak lutfwı

da bulunanlara sonsuz şükranlarımı
zı iblağa muhterem gazetenizin ta
vassutunu dileriz. 

Yağmurlu mevsimlerde derelerin 

tarlalara, hatta kasabamıza yaptık

ları hasarata dair izahatı dinlemiş, 

buna meydan kalmamak üzere dere 

mecralarının ıslahı hakkında emirler 

vermiştir. 

Buradan sekiz kilometre uzaktaki 
Elen Güllü kazasının medeni ve ~ih. 
hi bir vaziyete getirilmesi için ted
kikat icra ettire<:eğini de söylemiş
tir. --
Kızılcahamamda Sivrisinek 
Kızılcahamam (TAN) - Sathi bir 

tamir görmüş olan hamamlar, bu 
sene, mahşer gibi kalabalıktır. 

Gerek hamamlarda, gerek lebalep 
dolu olan han, otel ve pansiyonlar 
sivrisınek istilasına uğramış gibidir. 

Hamamları ve buraya gelecek O

lanların oturacakları yerleri ıslah 
etmek sade umumi sıhhat meselesi 

de.ği.l, ayni zamanda Kızılcahamam 
için iyi bir varidat membaı temin 
etmek demektir. 

,_ IHl'IRA iLANI - .. 
"Sabit fişenk hazineli ve yan

dan tetikli mitralyöz ve saire gi. 
bi otomatik eslahai nariye i~in 
kama hakkında alınmış olan 
6 ilk Teşrin 1930 günlü ve 949 
sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahere 
devrüferağ veya icar edileceğin. 
den talip olanların Galatada, 
İktisat hanında Robert Fer. 
riyo miiracaatlan ilim olunur. 

·· inhisarlar · Umum Müdürlüğü llCinları 
/ -

Cinsi Mıktan Muh. 
Bedeli 

% 1,5 
Teminatı 

Lira Kr. 
600 .-

Eksiltmenin 

Lira Kr. Şekli Saati 

Yazı dizme makinesi 1 adet sif 8000,
Santirüuj tulumba ve 

Kapalı Z. 14 

teferruatı l adet sif 850.-
Vinç 1 adet sif 6500.-
Font boru ve teferruatı sif 1866.-

63 
487 
139 

75 
50 
95 

Pazarlık 

Kapalı Z. 
Açık Ek. 

15 
16 

16.30 

1 - Şartnamelerj mucibince yukarda cins ve mıktarı yazılı 4 ka. 
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 _Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve sa

atler! hizalarında yazılıdır. 

Ill - Eksiltme 4.IX.939 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

JV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V -- Münakasaya girecek talipler fiyatsız teklif mektuplarım san. 

tirifui tulumbası için 4 gün ve vinç ve font borular için bir hafta evveli
ne kadar Müskirat fabrikalar şube.sjne ve yazı dizme makinesi için bir 
hafta evveline kadar Tütün fabrikalar şubesine vererek ayrıca vesika 
almaları Jazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle yüzde 7.5 güven. 
me p:rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka. 
palı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur 
komisyon bac:kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

VlI - Diğer eksiltmelere girecekler aranılan vesaik ve yüzde 7.5 
güvenme parası ile birlikte eksiltme için tayin edilen ııünde yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5375) 

Maltepe Bel~<. .. ıe Riyasetinden: 
21 - 8 - 939 Pazartesi günü saat 15 de Maltepe Belediyesi Daimi Encü. 

men odasında proje ve keşfi mucibince yaptırılacak mezbaha binasının 
işçilikleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

İ'iteklilerin en az "3000,, liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden almış oldukları vesikalarile 21-8-939 pazartesi günü saat 15 
de Maltepe Belediyesinde müteşekkil Daimi Encümene müracaatları 

ilfın olunur. "6312 .. 

Eşi Makbule Anış. Çocukları: Mü
nif Sur, Muhterem Göze, Refhan Gö
ze; Necla Göze Damadı: Ihsan Göze 

İstanbul Asliye !kinci Ticaret malı 
kemesindcn: : 

İstanbul hasırcılar Medine hanı 

altında 34 No da Avram David Rod

riğ vekili Avukat Nesim Sages tara

fından Galata Ankara han ve halen 

Gabay han Karaköyde Ziraat banka
sı yanında Tümel meyvacılık şirke
ti ~leyhine mal bedelinden mütevel
lid ezgayri tesviye 1200 lira ve 24 
lira faizile birlikte tutarı 1224 lira. 
nın faiz, masarif ve ücreti vekaletle 
birlikte tahsiline aksi halde iflasına 

karar verilmesi talebini havi mahke. 
memizin 939-355 sayısile kayıtlı dava 
arzuhali sureti müddealeyh şirketa 
gönderilmişse de şirketin Ankara ha-

nından Gabay hanına nakleimi;; ol. 
duğu mezkur handa da şirketin da
ğılmış bulunduğu ve elyevm şirke. 

tin adresi meçhul bulunduğu müba
şir tarafından tebliğ ilmüh.:ıberi zah. 
rına verilen meşruhattan anlaşılma

sına binaen 939 • 355 sayı ve 7 -
8 - 939 tarihli dava arzuhal sureti. 
nin H. U. M. K. nun 141 nci M: mu. 
cibince ilanen tebliğine ve tarihi i- _ 
landan itibaren on gün cevap müd. 
deti tayinine karar verilmiş oldu
ğundan keyfiyet tebliğ makamım 

kaim olmak iizere ilan olunur. 
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17 Ağustos 193::> 
Bu yazı, Akdenizde aylarca tetkil< gezintisi yapan bir lngiliz muharriri tarafından yazılmıştır. 

Harp vukuunda ltalyanın Akdenizde düşeceği vaziyeti izah etmesi bakımından ıayanı dikkattir. 
TAN • • • ABONE BEDEL1 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. ~ 1 Sene 
,. 6 Ay 

" 8 Ay 
" 1 Ay 

2800 
1500 
800 
800 

Kr. 

" • .. 
. Mllletlerarası posta ttUhadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle ao, 1e, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli peşind1r. 
Adres değlstirme:k 2!5 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul Ulivesf lAzımdır. 

lngilterenin Akdenizde 

GÜNQN MESELELERİ 

Mihver 
Propagandası 

Balkanlarda 
Tesir Yapmıyor 

Korkusu 
Yoktur! 

Yazan: 
Sir Anthony Jenkinson 

Trakya mane\'l'alan milnascbe
tile mihver propaganda mer· 

kezleri, bilhassa İtalyan matbuatı 
Bulgaristanı korkutmak, Türkiye a. 
lcyhlnde tahrik etmek hevesine dliş. 
tüler. Bu maksatla bir çok ne~riyat 
yaptılar ve Bulgaristanın komşuları 
ile arasını açarak, onu kendilerine 
çekmiye çalıştılar. 

:fakat bu propagandaların Bulga

ristanda uınduklan tesiri yapamadı. 

ğını Sofya matbuatının neşr>yatın. 

dan anlıyoruz. 

Bu mUnasebetle Bulgari.danın ma-' 
ruf muharrirlerinden Grigor Vasi· 
lef'in Zora gazetesinde çıkan bir ya. 
zısı bilhassa dikkate şayandır. Bul. 
gar muharriri,, Türkiye - Bulgnr 
münasebatmı bozmak için mih\'er 
devletlerinin tekrar faaliyete geçti. 
ğinden bahsederek dİ:\o'Or ki: 

"Haddi zatında Türk - Bulgar 

münasebetleri sadece şu hakikatten 

ibarettir: Türkiye ve Bulgaristan iyi 

iki dost ve komşu olarak yaşamak

tadır. Ve bu, dostluğu inkişaf ettire. 

cektir. Bu iki memleket, kendi düş. 

manlannın yabancı ve tehlikeli tel. 
ill-inlPMneııı. tra..,,-.t-.......... - ... ı·•- u,..- .;1.ı 

devleti idare eden yüksek rical, bu· 

nun kuvvetli bir garantisidir. Bun. 

dan maada btı büyük devlet adam. 

lannın düşünceleri her iki milıetin 

emellerine tamamen uygundur. Ge. 

rek Türkler ve gerek Bulgarlar ba

rış içinde ve biribirlerine itimat ede. 

rek müşterek bir hayat yaşamak e. 

melindedirler. Şayanı memnuniyet. 

tir ki her iki memleket basını bu 

• M altada askerler ve bah-
riyeliler arasında hü

küm süren kanaate göre, 
Mihverciler ile demokrasiler 
arasında bir harp çıktığı tak
dirde İtalya, üç ay geçmeden 
sulh istemek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Bu kanaat, bir arzunun ifa
desi değil, fakat İtalyanın 
stratejik vaziyetini hesapla
mak ve Akdenizdeki İngiliz, 
Fransız ve İtalyan kuvvetleri
ni ölçmek neticesinde verilen 
hükümdür. 

Evvela deniz meselesini 
gözden geçirebiliriz: 

Akdenizde yalnız Fransız 
donanması İtalyaya karşı gel
miye kafidir. Belki de İtalyan 
gemilerinin tonajı, Fransa
nınkinden biraz üstündür. 
Fakt Fransızların denizciliği 
ve manevi kuvveti İtalyanla
nnkine faiktir. 

İtalyanların deniz topçuluğu 
zayıftır. Son deniz manevraları sı. 
raSında Prens Pole İtalyan ağır 
toplarının 17,000 yardilık mesa
feden isabetle atış yaptığı temin o. 
lunmuş, fakat bitaraf müşahitler 
bu toplara ait menzilin 8000 yar· 
dayı geçmediğini görmüş ve İtal. 
yanların atıcılığını da beğenme
mişlerdir. 

Benim müşahedelerime göre, !. 
talyan donanmasının personeli iyi
dir. İtalyan d~nizcilerinin çoğu 
Şimali İtalyadan geldikleri için 
sarı saçlı ve mavi gözlüdürler ve 
İtalyanın kara askerlerinden daha 
yakışıklıdırlar. 

Fakat İtalyanların deniz inşaatı 
ekseriyetle kusurludur. Zırh ve si
lah, sürat uğrunda feda ediliyor. 
İtalyan donanmasında sık sık vu. 
ku bulan çarpışmalar da İtalyan 
denizciliğinin olgun olmadığını 

gösterir. 
Fransız donanmasının İtalyan 

donanması ile meşgul olmasının 
manast, İngiliz donanmasının ser. 
best geçerek taarruza geçmesidir. 

düşüncelerin sarih bir örneğini teskil 

etmektedir. Maruf Türk gazetecileri 

ve bu meyanda Türkiye harici siya

setini yakından tanıyan muharrir. 

ler, bir çok def al ar Bulgaristanın 

mühim dertlerine temas etmiş ve 

hele son zamanlarda bütün Balkan 

milletleri için vücudü zaruri bulu. 

nan Balkan solidaritesinden büyük 

bir hararetle bahseylemişlerdir. Biz 
bu büyük fikir ve politika adamları. 
na müteşekkiriz. Çünkü; bunların 

Balkan milletleri arasında mevcut 
anlaşmazlıkların bertaraf edilmesini 
bütün bir ciddiyet ve samimiyetle 
istediklerini görüyor ve böylelikle 
Balkan milletleri arasında yakın bir B ir harp çıktığı takdirde bu. 
istikbalin en kuvvetli mesnedi ola- nun böyle olacağına şüphe 
cak kuvvetli bir anlaşma ve birlik etmeyin. Siyasi bedbinler İngiliz 
için çalıştıklarını derin bir muhab- İmparatorluğunun zaafından hah. 
bet ve minnetle müşahede ediyoruz. sederek hareketsiz bir siyaseti 

"Ankara ile Sofya arasındaki sa. müdafaa edebilirler, hakikat şu 
mimi havayı bulandıracak ve dost. merkezdedir ki Akdenizde hakim 
luğu sarsacak hiç bir kuvvetin mev- olan donanmanın İngiliz donan. 
eut bulunmadığı kati olarak bilin. ması olduğudur. 

l 'd " Benim gibi Akdenizde uzun se. me ı ır.,, , 
Bulgar muharririnin bu yazısı, yahatler yapanlar İngiliz donan. 

Bulgaristanın mihvere karşı olan masınm saffı harp gemileriyle, 
antipatisini de açıkça göstermekte. saffı harp kruvazörlerile, tayyare 
dlr. zırhlılariyle her rakipten kat kat 

Onun için geçen gün de kaydetti. 
ğimiz \'eçhile, İtalyan propagandası
na yardım edecek neşriyattan çekin. 
nıek lazımdır. 

tik Parti Fındık 
ihraç Edildi 

Trabzon, 16 (A.A.) - Dün, ilk par
ti olarak yeni mahsul 60.400 kilo iç 
fındığın Aksu vapuruna yükletilme
si münasebetile burada büyük teza. 
hürat yapılmıştır. 

Bu fındıklar Yugoslavya, Fransa 
•e f ngiltereye gönderilmektedir. 

kuvvetli olduğunu görürler. 
Sonra İngiliz filosunun Başku. 

mandanından en yeni nefere ka. 
dar bütün personeli de bu faiki. 
yetin farkındadır. Ve taarruz psL 
kolojisi ile meşbudur. 

İngilizlerin Akdenizde yapacak. 
lan ilk hareket, ihtimal ki, Süveyş 
Kanalını kapamak ve bu suretle 
İtalya ile Habeş İmparatorluğu a
rasındaki rabıtayı kesmektir. 

İkinci hareket, İtalya ile Libya 
arasındaki yolu kesmek olacaktır. 
Bunu da tahtelbahirler, muhripler, 
Maltadan hareket eden torpido. 

botlar yapacaktır. Çünkü Maltn, 
her hava taarruzundan masun b ir 
hale gelmek üzeredir. 

Libya ile İtalya arasındaki !rti
batın kesilmesi üzerine Tunustaki 
Fransız km·vetleri buraya kolay. 
lıkla yürüyebilirler. Bu Fransız 
kuvvetleri daha şimdiden (200000' e 
\'armış ve yalnız m üdafaa vaziyeti 
almaktan çıkmış bulunuyorlar. 
Fransız zabitleri sekiz gün içinde 
Libyayı ele geçirebilirler. 

Garbi Akdenizde İngiliz ve 
Fraqsız donanmaları Cebe. 

litank Boğazını ve deniz yolunu 
açık tutabilecek kuvvettedirler. 
Bu yüzden Fransa ile müstemle
keleri arasındaki muvasalat de. 
vam edecektir. 

Çünkü İngiliz gemileri. İtalyan. 
ların her deniz hareketine taar· 
ruzla mukabeleye kadirdir. 

Harp vukuunda İtalyan gemilP. 

rinin bir kısmı da, Korfoya yerle. 

şecek , İngiliz gemileri tarafından 
Adriyatik denizi içinde hapse mah 
kum olacaktır. İtalyanın Arnavut. 
luilu hıq~l ı:>tmls olmı:ıc:1 hun;ı m&ni 
olamaz. 

İngiUerenin Akdeniz donanması 
taarruz lehinde olduğuna göre, 
bunlardan bir kısmının, f talyamn 
açık sahil şehirlerinden bir kısm1. 
nı bombardıman etmeleri kuvvet. 
le muhtemeldir. 

İngiliz ordusunun Akdenizdeki 
rolü, ilkönce, tedafüidir. Onun va. 
zifesi Cebelitarıkı Malta ve Mısırı 
müdafaa olacaktır. 

Fakat İngiliz tayyareleri tcda. 
füi değil, taarruzi bir vazife ifa e. 
deceklerdir. İngiliz tayyareleri İtal
yaya ait, sanayi, enerji, deniz, hava 

Kaza! 
- Beyfehir • Ağuıt~ -

HenUz bir Tilrk dili 16.gati 
yoktur. Nedense yapmıyor. 

lar. Ne zaman meydana gelece~ini 
de Tanrı bile o kadar kestiremez. 
Bununla beraber ben, iki elimi R· 
çıp dua etmekten vazg~çmiyorum: 

- Ey, Türk dili 16.gatini tasal. 
llıttan kurtarıp meydana getir· 
mekten çekinmiyecek meçhul kah. 
raman! Sana el açıp yalvarırım: 
Kitabına (Kaza) kelimesini koy. 
ma! Müsveddesine koydunsa, bı. 
çak ucu ile söküp at! 

O ne müpt·ezel, o ne hain, o ne 
dizginsiz, o ne haydut kelimedir 
öyle! 

Kaza! Kaza! Kazanın kendi cİ· 

ğerine bit iişe, kendisi kazaların 

kazasına düşe! 

Vaktile .şimdiki Ulus. Hakimi· 
yeti Milliye gazetesinde polis ke
limesi için de böyle bir hayır dua 
etmiştim. Türk dili lugatinden bu 
kelimeyi kazıyıp def edin, d'2mİŞ
tim. İnkılap ve aklı selim yetişti, 
(polis) i (emniyet) e çevirdi. Em· 
niyet memuru, emniyet amiri, ~m. 
niyet müdürü, emniyet dairesi ol
du. Ne iyi değil mi? Herkes tarihi 
,.e anane\'i bir üzüntüden kurtul. 
du. 

Kaza da böyle. Parçalayıp atsrn· 

Bir harp vukuunda /ngiltere, ilkönce Süveyfi ve Cebelitarıkı 
ita/yaya kapayacaktır. Bu resimde, Cebelitarık şehrinin 

tarihi anahtarlarını görüyoruz 

ve askerlik merkezlerini kolaylıkla 
bombardıman edebilirler. Toren, 
Ceneve, Milan, Roma ve Napoli 
bu İtalyan merkezleri arasındadır. 

Hıırp başlar başlamaz İngiliz ve 
Fransız bombardıman tayyareleri 
bu İtalyan merkezlerine taarruz 
edecek ve bunun için Cennbı 
Fransa, Korsika, Tunus ve Malt:ı. 
dan hareket edeceklerdir. 

Gerci Malta; Sicilya ve P antcl. 

laryadaki İtalyan hava sahalarına 

yakındır, fakat bunlar da Tunus 

vesair yerlerden vuku bulacak 

tayyare taarruzlarına son der ece 

yakın bulunmaktadır. 

Y akın zamana k adat" On İki 
Ada, İngiliz menafiini t eh. 

dit eden bir amil teşkil ederken, 
lngliz - Türk paktı buna nihayet 
vermiştir. Çünkü adalar, Türk 
toplarının menzili içindedir. Son. 
ra Mısırdan vesair yerlerden hare. 
ket eden İngiliz bombardıman tay. 
yareleri de İtalyanın bu ad alarda. 
ki vaziyetini tahammül edilmez 
bir hale .getirebilir. 

Bundan başka İtalyaya karş1 c:i . 
yasi bakımdan da taarruza geçmek 
mümkündür. İtalyan efkarı umu. 

miyesi ile yakından temas eden 
Malta, İtalyan halkının, bilhassa 
Cenubi İtalyanın, hükumet siya. 
setine muhalif olduğuna kanidir. 
H atta Ma ltada dolaşan ve P aris. 
teki İtalyanlar tarafından hazırla. 
nan bir risalede Sicilyanın İtalya. 
dan ayrılması teşvik olunmakta. 
dır. Bu risale Sicilyada geniş öl. 
cüde dağıtılmıştır. Çünkü burada 
M ussolin i aleyhtarlığı bir hayli 
kuvvetlidir. 

Yakında Maltada bir radyo is. 
tasyonu yapılacak ve bu da mü. 
him bir propaganda merkezi ola. 
caktır. 

Bir harp vukuu takdirinde Fran. 
sız tayyarelerinin İtalyaya yalnız 
bomba değil, beyanname yağdır. 

malan da bekleniyor. Bu da de. 
mokrasilerin hem siyasi, hem as. 
keri taarruza birden geçeceklerini 
gösteriyor. 

Sözüne güvenilecek bir makam 
bana şu sözleri söyledi: 

"İtalyanın deniz, kara \'C si;va. 
~i vazi~·eti o kadar fona ki, onun 
İngiltere ale~·hinde bir harbe gi. 
riş~ceğini sanmı~·oruın. Fakat Al. 
ınan ta:ıyiki ile hu har('kete ciiret 
ederse üç aydan fazla tahammül 
edemez.,, 

Kaza! Kaza 
Yazan: 

AKA GÜNDÜZ 

lar da yerine ne koyarlarsa koy. 
sunlar. İhmal desinler, 'dikkatsiz. 
lik desinler, suikast desinler, ci. 
nayet desinler, ne derlerse desin· 
ler de kaza demesinler. Çünkü 
kazanın ardından taksirsizlik ge. 
lir, taksirsizliğin peşine eshabı 

ınuhaffife takılır, onun izini ya 
tecil tutar ~·a tiiy siklet bir ceza. 

Kaza! Kaza! Öf, yeter artık! * Kamyon dağda giderken ka
za oldu. Kaza ile freni tutmadı, 

de\'rildi. Kazaya uğrıyanlardan 

beş kişinin kafası kazara patladı, 

üç kişi eceli kaza ile öldü. * Otobüs yamaçtan inerken 
kazaya tutuldu, kaza ile uçuruma 
uçuverdi. Yolculardan bir kadının 
karnındaki bebe kazara anasının 
rahminden pencere yolu ile hen· 
değe fırladı. İki delikanlı part:a. 
landı. Kaza bu! On bir kişi yara
landı: Kazaya rıza ger~k! * Otomobil kazası . FalRn nu
maralı otomobil falan şehirden fi. 
lan kasabaya giderken Kuşuc;maz 
tepesinde \'C~·a Kenange~ınez 

Köpri.isünde kazaya uğradı. Gc. 
çenki kamyon kazası gibi bunun 
da direksi~·onu bozukmuş. Yolunu 
~aşırınca kazara ön tekerlek ko
pup fırlamış. Knza bu suretle şid. 
detlenincc kazaya uğrıyan şofö. 

riin beyni dağılmış. kazaya kur
ban giden yolculardan ikisinin 
belleri kırılmış. Vesaire, vesaire ... 

Bilhassa köyler, kasabalar, şe. 
birler arası miinakalelerdeki kaza
lardan bahsediyorum. 

Bu kanlı kazalar oluyor da yan 

mı çizili~ or? Vız mı geçiliyor? Al

dır.ış mı edilmiyor? Cezasız nıı ka
lıyor? 

Hayır, hiç biri olmU)'Or. Ak ki
tap, kara kitap, mor kitap, toz 
pembesi kitap ne diyorsa hepsi ya
pılıyor. Oralarda dolaşan çohan 
çocuğu en yakın karakola koştu. 

ruluyor. Onbaşı hemen kaza yeri· 
ne seğirdirken arkadaşı hemen na. 
hiyeye telefon çekiyor. Nahiye 
miidürü atına athyorken katibi 
kazaya telefon çekiyor. Kavma
kam bir taraftan hiikiimet dokto. 
runa haber ediyor, beri taraftan 
kaza yerine can atıyor, öte yan
dan vna,.·et müddeiumumiliğine, 

hastanesine tckfon ii"iirü~·or. En 
-:ok, en çok bir iki saat sonra her. 

(Devamı 10 uncuda) 
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1 
Fi KRA 

1 
"Ekmek Sefaleti .. 

Yazan : Şükii.le Nihal 

B ize en önemli gıdayı veren ek. 
meğin, ayni zamanda en k ötii 

mikropları da aşıladığını düşiinii. 

yor muyuz? 

Geçen ),ı... Köprünün Kadıköy İs· 

kelesindeki büfede gözlerime ilişti: 

Alt \'itrinde bir yığın ekmek; ta 
yanlarında hunlara sürünen kirli . 
kara bir caket. 

Biifeci ile ,.öyle göriiştük: 

- Bu caketi buradan kaldırınız, 
ekmeklerle yanyana ko~·mayınız. 

- Cakctim temizdir, bir ziyan ol. 

- Caketiniz temiz değil , temiz de 
olsa, giyilen şey, yenilen şeyin ya. 
ıuna konamaz. Üzerinde toz, mikrop 
olabilir. 

- Caketi koyacak başka yerim 
yok, ne yapayım? 

- Nereye koyarsanız koyunuz, 
beni alakadar etmez, yalnız buradan 
kaldırınız. 

Vapur gelmişti, oradan ayrıldım. 

Bir hafta sonra. Kadıköy iskele. 
sinden geçerken, ekmek yığınlarıınıı 
~·anında yine tozlu, yakası yağlı, ka· 
ra caketi göriinre aklım ba~ımdan 

gitti; bu defa biitün hiddetiıııle bii. 
feci~·e çıkıştım: 

- Ben s ize bunu buradan kaldı. 
rın, demedim mi? Neden dinleme. 
diniz? 

Sesim o kadar hiddetli, o kadar 
kati idi ki, adam şaşaladı, ,.e ~aliha 
b.eni beledi~·e azası filan gibi resmi 
bir memur sanarak adeta ürktü: 

- Peki efendim, afCedeı'Siniz, 

şimdi, şimdi kaldırıyorum. 

Çaket kaldırıldı; artık bir daha 
da onu orada görmedim. 

Çok defa hiisnii niyet, karar, ba'f· 
layış bir §ey ifade etmiyor; takip 
lfızım. 

Ekmekler in bu sefaletini her yer
de görmek m ümkündür. Kirli sokak 
aralarında ekmek arabasının içinden 
yere yuvarlanan somunlar, tozlnr 
içinden alınarak arabaya atılır, 'c 
e\·lere dağ'ıtılır. 

Sabahleyin bakkal sırağı ekmeği 

kimbilir nerelere sürül~n ellcri~·le 

tutarak bir çok e\•lere sargısız, kağıt. 
sız getirir. 

Evinin ekmeğini kendi taşıyan er· 
kekler veya çocuklar, onu kirli, terli 
koltuklarının altına sıkıştırarak yU. 
riirler. Bir çok evlerde ekmek tut. 
mak, ekmek kesmek, dağıtmak için 
hiç bir sıhhi itina göz~tilmez. Böyle 
bir şeyden balısolunsa: 

- Aman, ona göre daha neler 
yi~·oruz, gözümiiz görmeden! 

Diyenler; ne sıhhi, ne de hissi bir 
titizlik gösterenler az değildir. 

Geçenlerde bir sabah , telefon et

mek için, Eminönünde bir lokaııta~·a 

girdim. Gördüğiim •manzara tiiyleri. 

mi ürp~rtti. 

Telefonun bulunduğu kiiçiik. ya!· 
lı bir odanın ortasında , hiiyiicck bir 
devrim i.istünde dizi dizi francala; 
klişede, yıkanırken suları hemen 
francalaların iistiine sıçrıyabilecek 
kirli yalaklı bir musluk. 

Du\'arda kirli bir havlu, bir tarl\f. 
ta yağlı bir önliik ... 

Odanın açık kapısı karşısındaki 

merdi\'cn altında dolu bir siipriintii 
tenekesi ve konup kalkan sinek sü· 
riileri .. 

Çıldırmak işten değil! .. 

Bu lokanta ve ona benziyenler. de. 
mokrat bir memlekette hepimi7.in 
uğrıyabileceği hir yerdir. Yemek 7.a. 
manında. tabaklar içinde dilimlere 
a~·rılnuş. iştiha \'eren rengiyle ofrn
~·a gelen ekmeğin iste (inümüze gr. 
tirilıncden ev\'elki hali ... 

Acaba. belediye. ekmekleri daha 

fırından çıkmadan kağıtlara sardı. 

rarak, bir derece~·e kadar oJ.,.un hal

kı, umumi sıhhati korumak gihi bir 

çare düsiinenıez mi? 

Dok lıçileri Vazifelerinden 
Ayrılmadılar 

İstinye doklarında çalışan bir kı. 
sım işçi ile müessese arasında evvel. 
kı gün bir ihtilaf çıkmış ise de iş dai
resinin gönderdiği müfettışın buldu
ğu bir formül ile her iki ta raf mem
nun edildiğinden işç iler vazifelcrın. 

den ayrılmamışlardır. 
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( Bir Seyahatin Notları l 
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Cöl Safası Bari Radyosuna 
Teşekkür! 

B izim çölün böcekleri, muh-
terem tezgahlarımızın çı

kardıklan elbise kumaşlarımıza 
benziyor. Kumaşlarımız, kenarla. 
rında nasıl (London) markası iŞ

lenmesine rağmen yerli malı ise1C'r1 

çöl böccklerimiz de öyle ; kanatla
rına kuyruklarına kudretten (Ba
diye, Sincar) taklidi markalar kon
masına rağmen halis yerli mahluk. 
lar. 

Diz kapağınızdan çıkan yuvar
lağını, omuzunuzdan inen sivrisini 
elinize konan kanatlısım seyreder
ken hiç yadırgamıyorsunuz. İğne 
ucu hortumcuğunu bileğinize ba
tırıp kimyevi bir mübadele ile kan 
kardeşi olanını bile bir damla ko
lonya ile hoş görüyorsunuz. Çün
kü hepsi de sizin malınızın malı. 

Biliyorsunuz ki, hortumcuğu ile ka. 
nınıza karıştırdığı kan, yaban ka
nı değil, sizin ona verdiğiniz kan 
da yaban kam değil. 

Bu güzel, bu aynalı çölde - ki gü· 
neş altındaki tuzlu sahalar birer 
kristal ayna gibi görünür - kaç de
fa aradımsa da yılan çıyan bula
madım. Bu sefer de yok. Galiba yı
lan tuz tabakalarile kaplı araziden 
hoşlanmıyor. Bazı yılanların - es. 
ki bir tevatüre rağmen • süt sev
mediklerini deneyip gördüm ama 
tuz sevmediklerini şimdiye kadar 
denemedim. Keçiörendeki bağım

da iyi cinsinden bir kaç tane var. 
Birini tutup çok tuzlu bir yuvaya 
koyacak, biolojik incelemele:.- ya
pacağım. Eğer sıhhatine fena tesir 
ettiğini görürsem kolayı var; azat 
buzat, cennet kapısında beni gözet, 
deyip bırakırım. 

B uralarda meşhur peygamber 
böceği de yok. Tuza, toza 

pek dayanamıyor mu ne? Tuhaf 
bir mahlükcağızdır. Cenup çölle
rinde çok bulunur. Örümcek telin
den ince, bir kaç beli, biribirinden 
biçimsiz ve uzunlukta çatal matal 
bacakları vardır. En k:ırakteristik 
tarafı kafasıdır. O kafa değildir de 
bir çift iri gözden ibarettir. Bu göz. 
ler çok marifetlidir. Kendisinden 
beş on misli büyük böceklerin, hat
ta kertenkelelerin kar~ısıaa geçer, 
gözlerini gözlerine diker, manyati1 .. 
maland.ırır, sonra birdenbire atılıp 
baltaya benziyen ön bacaklarne 
kroşe, direkt, salgınlarla boksa baş. 
lar, Karşısındaki yüzde bir nakavt 
olur, ve yüzde doksan dokuz öliir. 
Peygamber böceği denilmesinin biz: 
sebebi de bu gözlerin tesiri ve in
sanlara hiçbir fenalığı dokunma. 
ması olsa gerek. Yalmz bir defa si
nirleri bozuk bir profesorün bir ko
lunu inmeli etmiş. Rivayet ederler 
ki, zalim profesör sonsuz çöl hava
sına alışmış olan bu hür böceği bir 
kristal kavanozcuğa kapamış, ha
vasız bırakmış, incelemiye başla. 

mış. Peygamber böceği profesörün 
ilim adına yaptığı harekete kızma
mış, fakat havasız ve hürriyetsiz 
bırakıldığına tahammül edememiş, 
gözlerini, adamcağızın gözlerine 
dikmiş. Öyle bir bakışla bakmış ki 
yarım kibrit boyundaki böcek pro. 
fesörün gözünde büyüye, büyüye 
dev olmuş. Böcek kavanozu;ı için
de profesöre hücum ed\nce, ger
çekten bir dev hücumuna uğradığı. 
nı sanan profesöre korkusundan in
me inmiş. 

Bu belki bir masaldll'. Fakat ha
yatta bir çok şeylerin masal ve 
maval olduğunu bilmiyor muyuz? 
Mesela şu zamanda tharp olmıya
cak) diyenler de ortalığı gafil av
lamak için masal söylcmıyorlar 

mı? 

F akat biz masal yerine haki. 
kat arıyoruz. İste bes haki

kat: Tek ağaçsız çöl, ~iras · yedi 
güneş, kahveci Bay Gazinin sade 
kahvesi, nefis yoğurdu ve karşıda
ki kiiçi.ik kaynağın buz gibi suyu .. 
Beyit: Çek ayranı yan gel var ise 
aklü şuurun - Sulh oldu veya harp 
olacakmış ne umurun? 

Sulh olursa zoru yok, işinle gü
cünle uğraşıp gidersin; harp gelir. 
sc kolayı var, postalları çeker, çan
tayı sırtlar, tüfeği omuzlar, müte
caviz tepelemiye gidersin. 

Ulemacağız ne demiş? Elimde-

Yazan:. 

AKA GÜNDÜZ 

Konyayı ıü.ıliyen güzel 
Cibidelerimizden biri : 

Şehitler abideai 4 
\ 

ki manivelayı dayayabilecek bir 
yer bulsam dünyayı ters çeviririm. 

Bizim de ellerimizde birer harp 
ve sulh manivelası var. Var ama 
ucu çengelli çoban değneğinden 

farksız, dayayabilecek nokta yok. 
İyisi mi, iş olacağına vanr der, be
nim gibi bir tuz aynasına sırt üstü 
uzanırsın. kapelayı gözlarine çe. 
kersin ve tatlı bir siyest yaparsm. 

Şimalden cenuba doğru uzayan, 
yayılan, helezonlar ve hortumlar 
yapan bu pırıltılı duman; tayyare 
hücumlarından korunm'.ik içir. fış-

SPOR: 
----

kırtılan suni sis değildir. Durma
macasına gelip giden yolcu ve zahi· 
re kamyonlarının marifetleridir. İ
ki başın arasını asfalt döşemek doğ. 
ru olmaz: Mübarek devecikleriı1 a
yakları kayar. 

Bununla beraber iki elimizi ala
bildiğine açıp: 

- Ey sarı akç~ tanrısı! Bize ilk 
tertip yüz milyon sterling avam~ 
ver de şu Anadoluyu asfalta bürü
yelim! Sonra bir bak, Babilondaki 
bahçeler mi cennettir, öbür dünya
dakiler mi? 

Diye dua etmek te bir suç ı;ayıl. 
maz ya. 

y üz binlerce davarı olan Ci-
hanbeylinin lki yanı yeni 

binalarla süslü tek caddesinden ge
çiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Büyük 
şair Nazım Hikmetin Hazarı ge
çen kayıkçısı gibi: 

Cıkıyor kamyon, 
İniyor kamyon, 
Yarılan caddenin sırtından inip 
Şahlanan tümseğe biniyor kam. 

yon! 
Ve kamyoncu Bay Fethi Kaç-

mazın: 

Motörü tuzdan. 
Papağı tozdan, 
Ha bire geçiyor çuk~dan düzden. 
Atlıyor kamyon, 
Yanlıyor kamyon, 
Görünmez yarığın dibinden çı

kıp 

Çakıllı tümsekte panlıyor kam
yon! 

Benekli, durgun denizin ta.. öte
lerinde tozlu yeş~ poslu yeşil, mo.t 
yeşil bir ufuk ..• 

Jül Vern'in iki sene mektep ta. 
tilinden sonra kara! kara! diye ba
ğıran çocuklan gibi haykırıyoruz: 

- Konya! Konya! 
Yirmi dört yıl sonra Konyaya Ü

çüncü defa giriyorum. 

Yazan: Naci SADULLAH 

I talyada gövdeyi götüren açlık 
diller~ destan oldu. 

İtalyanlar, Habeşistan çöllerindeki 
biçare çıplaklara kahramanca (!) at
tıkları mermileri bile, İtalyan k.Jzla
rının yüzüklerini, bileziklerini, kü
pelerini haraç mezat satarak satın 

alabilmişlerdi. 

O zamandanbcri geçen hergün, 
İtalyaya varidat membaı değil, mas. 
raf kaynağı açtı. 

Hulyalarını büyüttükçe, ordusunu 
da büyüttü. İtalyan ordusu ile bir
likte, İtalyan kesesindeki d.elik te 
büyüdü. 

İspanyol harbi, müflis İtalyamn 
delik ceplerini, borç makbuzlariyle 
biraz daha şişirdi. 

Arnavutluktan Romaya göti.irülen 
taç satılığa çıkarılsa, Tirana gönde
rilen İtalyan delikanlılarının, ve 
Draç'a gönderilen İtalyan torpidola. 
rının yol masrafını bile kapryamaz. 
Yabancı milletleri kandırmak için 

boşuboşuna yapılan propagandaya 
harcanan altınlar, İtalyan milletinin 
belini biraz daha büktü. 

Halbuki, İtalyanlar, bütün bu pa. 
raları boşuboşuna israf etmeselerdi, 
İtalyan milleti aldatılacağına, do
yurulmuş olurdu. 
Eğer yapılan israfın büyüklüğünü 

düşünürseniz, kadınlarının mücev
herlerini satmak mecburiyetini se
nelerce evvel duymus olan İtalyan 
milletinin bugün ne vaziyette bulun
duğunu kestirmekte güçlük çekmez. 
siniz. Bunu kestirebildikteo. sonra, 
o mi1letin, rastgeldiği kapıyı çalıp 

toprak istemesini tabii bulmak ta 
güç değildir. 

İtalyan altınlannr, hesapsız bir 
mirasyedi müsrifliği ile Habeş yelle
rine, İspanyol rüzgarlarına, Arna. 
vutluk poyrazlarına savuranların, 

bugün sağa sola avuç açmalarından 
daha tabii ne olabilir? 

.ı:;ı:er bugtin k u ıtaıya, ıuç 1>1r Ra. 

pıdan Y,ardım göremiyorsa, boşuna 
ağlamasın: Zira kendi düştü! 

Lik Maçlarına 3 
Birinci Teşrinde 

Başlanıyor 

Halbuki o, hatalarını idrak etmek 
izanını göstereceğine, çıplak başına 
bakmadan fodulluğa kalkışıyor, ve 
hiç kimse kendisine metelik verme
yince, avucunu yumruk haline geti· 
rip tehdit savuruyor. 

Fakat, bu, bir müflis tehdididir 
ki, ortalıkta korku yerine merhamet 
uyandırıyor. 

Can limanını komşusuna kirala
mış, ordusunu komşusunun kuman. 
dasına vermiş, hangarlarını Alınan 

tayyareleriyle, siperlerini Alman as
kerleriyle, fabrikalarını Alman tek
nisiyenlerile, gazetelerini Alman fi. 
kirlerile, Hariciyesini Alman casus_ 
lariyle, gazinolarını Alman havala. 
riyle, ve ceplerini Almanyanın direk
tifleriyle tıkabasa doldurmuş olan 
biçare İtalyanın, rom şişelerini bo. 
şaltıp boşaltıp ta: 

Yeni sicil talimatnamesine göre, 
klüpler 15 eylul tarihine kadar fut
bol sicil listelerini bölgeye vermiş 

bulunacaklar ve bölgeler de bunları 
derhal Beden Terbiyesi Genel Di. 
rektörlüğüne gönderecektir. Genel 
Direktörlük bunlar üzerindeki tP.t
kiklerini yaparak 1 teşrinievvel tari
hine kadar bölgelere iade etmiş ola. 
caktır. İstanbul bölgesi futbol ajan
lığı bu vaziyete uyarak lig maçlarını 
3 teşrinievvelde başlatmıya karar ver 
miştir. 

Ajanlık İstanbul futboliinfüı bir 
hamle yapması ve terakkisi için ne 
suretle çalışmak lazım geldiği hak
kında düşüncelerine müracaat etmek 
üzere futbol işlerimizde ihtısa;; ı:a

hibi olmuş eski idaMcileri bir top
lantıya davet etmek kararını vermiş
tir. Bu toplantı 28 ağustos tarihinde 
yapılacaktır. Fikirlerine müracaat e
dilecek eski idarecilerimiz ş~nlardır: 

Hamdi Emin Çap, Ali Sami, Zeki 
Rıza Sporel, Burhan Feleıc, Abdullah, 
Fethi Başaran, Orhan, Sedat Rıza. 

Kürek Şampiyonası 
İstanbul kürek şampiyonası önü

müzdeki hafta Yenikapıda yapılacak. 
tır. Şampiyonaya Galahsaray. Bey
koz, Güneş, Fenerbahçe, Beylerbeyi, 
ve Altınordu iştirak edeceğine göre, 
müsabakalar büyük bir alaka ile ta
kip edilecektir. Ajanlıgın ~ampiyona 
hakkındaki tebliğ aşağıdadır: ,,. 

Beden Terbiyesi latanbul Bölgesi Su 
Sporları Ajanlıliınd•n: 

KÜREK: 

1 - İstanbul kürek şampiyonlığı müsa
bakaları 20 - 8 - 939 tarihinde Yenika
pı - Ahırkapı arasmdaki 2000 metre düz 
hat üzerinde yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 da ba~
lanacaktır. 

3 - Lisansı olmıyan hiçbir sporcu mü
sabakalara giremlyeceği gibi lisanslarında
ki talebe kayıtlarını Genel Direktörlükten 
sildirmiyen sporcular da müsabakalara a
lınmıyacaktır. 

4 - Bayanlar arasında yapılacak müsa
bakalar neticesinde puvan hesabile b irin
ciliği alan klübc bir kupa verilecektir. 

5 - Jüri Heyeti: Ahmet Fetgeri, Abdur
rahman Benlioğlu, Rıza Sueri. Hakem 
Heyeti: Nedim Ulbatur, İsmail Dalyancı, 
Sıtkı Eryar, Hikmet Üstündağ, Bekir Ma
cur, Nedim Özgen, Nuri Bosut, Ali Rıza 
Sözeralp, Adnan Akın, İhsan Belor, Bed
ri, Behzat Baydar. 

Saha Komiseri: İbrahim Kelle. 

Gayrifedere Klüpler 
Beden Terbiyesi Genel direktör

lüğünün bütün gayri fodere k!üpleri 

tescile karar vermesinden sonra bu 
klüpler bölgeye müracaate başlamış. 

!ardır. Bugüne kadar ba~ta Pera, 

Şişli, Taksim Yeniyıldız, Kurtuluş, 

Alemdar olmak üzere yedi klüp mü

racaat etmiştir. 

Bulgar Pehlivan Geldi 
Pariste bütün dünya şampiyonla. 

rına karşı "Mehmet Arif,, ismi al
tında güreş yapan Bulgar pehlivanı 

Todor Bankof serbest güreş müsaba
kaları tertip heyeti tarafından yapı
lan davetle İstanbula gelmiştir. 

Bulgar pehlivan, geçen sene Pari. 
se giden Türkiye başpehlıvanı Te
kirdağlı ile görüşerek yarım saatte 
şampiyonumuza mağl\ıp olan peh
livandır. Pariste hastalığı dolayısile 
Tekirdağlıya yenildiğini iddia eden 
Bulgar bu müsabakayı intikam ma
çı olarak yapacağını söylemektedir. 
Hüseyin, bu teklifi hiç çekinmeden 
memnuniyetle kabul ettiiti için pa. 
zar günü Taksim stadında karşılaşa
caklardır. 

"- Türkiyeye varacağız... Antal. 
yayı alacağız.. Korsikayı isteriz. Ci. 
buti babamızın malı, Suriye de de
demizin çiftliğidir!,, 

Diye kabarışma bakıp ta acıma. 

mak elden gelir mi? 

Bu acınacak millet insana merha. 
met veren siyasetkırinden (!) birisi
ni de şu mahut "Bari,, radyosunda 
güdüyor. 

Niyeti bozuk, ağzı bozuk, ba~ı bo· 
zuk, sesi bozuk, sözü bozuk, şivesi 

bozuk bir Ermeni çığırtganı, her ge. 
ce, tıpkı Bari radyosunun demirine 
bağlanıp ta aç bırakılmış bir sokak 
köpeği gibi havluyor. Muhakkak ki 
o, şimdi, bu satırları alıp efendileri. 
ne götürecek, ve: 

"- Görüyor musunuz? Diyecek. 
tir. Eğer benim sözlerim ınücssir ol
masa, alaka uyandırmasa, Türk mu
harrirleri bana bu kadar hırslanır. 
lar mı?,, 

Aralarında, bana kiifür etmek için 
broşürler çıkaranlar hile var. 

Biitiin bunlar da, benim işimde ne 
kadar muvaffak (!) olduğumu göste
rir: Bu itibarla, sizden her gece için, 
iki kemik fazla isterim!,, 

Halbuki, bence, bu hayasız kukla
nın ihanet ettiği, fenabk ettiği, ra
hatsız etti!i bir tek millet var: 

mevamı 10 uncuda) 
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MiLLİ ŞEF MANEVRALARDA 

Cümhurreisimiz, kumandanl«rla görüşüy_orlar 

Silivride halk, Milli Şefi. tezahüratla karşılıyor· 

Lüleburgaida yapılan hararetli istikbal merasimi 

Lüleburgaida mektepliler Milli Şele buket veriyorlar 

. 
i 
i 
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TARiHTEN YAPRAKLAR 

'' 

P olHıanya, g nlerdenberi ta
cidar kardeşi tarafından 

• tahta layık bir güzel kız bulun
mak için - tazyik olunuyordu. A
tinalı dilberi görünce sevindi ve 
hele onun zeki, bilgili, ~air meş
repli bir hilkat bediası olduğunu 

anlayınca yerinde duramaz oldu, 
hemen haşmetmeab_ kardeşinin ya
nma koştu,, müjde verdi: 

- İsa bize bir Meryıem gönder

di, onunla evlenebilirsin. 

İmparator, bu müjdeden alev al
dı. Fakat arzuhali sunmak için sa.. 
raya gelen orta tabakaya mensao 
bir kızı huzuruna çı:<artamazd~. 
Saray teşrifatı buna müsait değil. 
di. Onun için kendi arkadaşı ve 
sırdaşı "Polen,, le bir perde arka. 
sına gizlendi, Atinadan yürüyerek 
Bizans sarayına gelen güzellik gü
neşini seyretti ve beğendi. 

Biraz sonra Atenaisin başında 

Bizans tacı parıldıyordu. Atinalt 

hocanın kızı imparatoriçe olarak 
selamlanıyordu. Teodo;;iyüs genç, 
ve zeki karısına adeta tapıyordu. 
O da kocasını gün başma .çoğalan 
bir tutkunlukla kendine bağlamak 
için her şeyi yapıyordu. İzdivaç
larının ilk yılı sonunda bir kızları 
dünyaya geldi. Bu, karı ile kocayı 
biribirine daha kuvvetli bir suret
te yaklaştıran canlı ve pek sevim
li bir bağ oldu. Artık Bizans sara. 
yında söz, Atenaisin idi. Güzel ve 
bilgin imparatoriçe her şeye bur. 
nunu sokuyordu, her işe parmak 
karıştırıyordu. Bilhassa din işlerile, 
fazla uğraşıyordu. Bizans, İsken. 
deriye ve Roma kliseleri arasında
ki bitmez tükenmez münakaşalar
da nüfuzunu hissettiriyordu. Baba
sının hatırasından aldığı ilham ile 
Bizans payıtahtında darülfunı.ın aç
tırıyordu, kitaplar tercüme olun. 
ınasma rehberlik ediyordu. 

O nun nüfuzu çoğaldıkça im-
parator kızı ve im-

parator hemşiresi olan Po-
liherlyanm kıymeti azalıyordu. A
tenais uzun yıllar göı;-ümcesipe k.ar. 
şı maskeli bir yüz taşıdı. Açık hir 
mücadeleden çekindi. Lakin kızını 
Roma imparatoru Honi.iriyüsün ye. 
ğenine verip te o münasebetle ikin
ci bir taht ile de münasebet peyda 

ettikten sonra mask~yi bıraktı. a
çıktan açığa onu düşünmek yolu
na girdi. 

İki kadın, yalnız siyasi ve dini 
mevzular üzerinde değil, kalb iş. 
lerinde de mücadeleye girişmişler. 
di. Atenaisin Bizans sarayına gel
diği gün imparatorla beraberken
disini perde arkasrndan seyreden 
Polen, o sarayın tekesi gibi bir şey
di. Çok yakışıklı ve çok kuvvetli 
bir adam olduğundan bütün saray 
kadınları onun arkasından dolaşı. 
yorlardı. 

Bir aralık Poliheriya da bu te
keye gönül vermişti. Gayet gizli 
olarak onunla görüşüyordu, sevi
şiyordu. Atenais her cepheden yık
mak istediği görümcesini kalbin
den de vurmak için Polene güler 
yüz göstermiye koyuldu Teke on 
beş yıl evvel perde arkasından sey. 
rederken hayran kaldıgı ve o uzun 
yıllar içinde içini çeke çeke, ağzı 
sulana sulana temaşa edegeldiği gü. 
zeller şahinşahı fadının böyle bir 
vaziyet alması üzerine hemen ze
kasını seferber etti. Kendine çeki 
düzen verdi, bütün saray kadınla
rını ve o meyanda Polihariyayı bir 
tarafa bıraktı, Atenaisin etrafında 
dönmiye başladı. 

Polföariya idare ve siyaset yol

larında uğradığı ağır inhizamlar. 

dan, sarayda pabucunun dama a. 
tılmasından dolayı zaten azap ve 
ıstırap içinde iken sevgilisinin de 
elinden alındığını görünce ye'se 
düştü, para sarfederek ve icabında 
kadınlığını fedadan çekinmiycrek 
Atenais aleyhine entrikalar tertip 
etti ve onu11 Polenle bir aşk ha
yatı yaşadığını imparatora duyurt
tu. 

L fıkin Teodosiyüs, karısından 
da, Polenden de Myle Lir 

fenalık ummadı, verilen jurnalle
re kulak asmadı. Bu -;ebeple de 
Poliheriya en ağır bir inhizama 
daha uğrıı.dı, sevgilisinin rakibesi 
tarafından tamamile tasarruf olun. 
duğuna şahit olmak acısını tattı. 

İşte böyle bir sırada bir gün im
parator kliseye giderken ön.üne bfr 
köylü çıktı. Ferikyadan getirdiğini 
söyliyerek eşi görülmeıniş büyük
lükte ve gü,zellikte bir elma uzat
tı, kabul edilmesini rica etti. O 
gün Polen hasta idi, bu gidiş ala
yına iştirak etmemişti. İmparator 
elmayı aldı, köylüye bolca bah~i ş 
verdi ve bu zarif hediyeyi hemen 
bir zabitin eline tutuşturarak im
paratoriçeye gönderdi. 

Atenais kocasından g~len hedi
yeyi • hasta olan - aşıkına layık 

• • 

gördü ve ona yolladı. Polen, bunun 
nereden dönüp dolaşarak geldiğini 
bilmediğinden ve elmayı ise çok 
güzel bulduğundan bir adam ça
ğırdı , bir köle armağanı olarak 
kabul edilmesi ricasile henüz kli.: 
sede bulunan imparatora · takdim 
etti. . · ' · 

Teodosiyiis, sevgili kaı;ısına gön
derdiği elmanın Polen n.amına yine 
kendine verildiğini görünce ;fe~a 

halde' sinirlendi, evvefoe yapılan 
dedikoduların bir hakikat ifade et
tiklerini anladı, müthiş bfr ~azaba 
kapıldı, saraya döner dönmez im· 
paratoriçenin karşısına dikilili ve 
sordu: 

- Sana gönderdiğim elmayı ne 

yaptın? 

-Yedim. 

T eodosiyüs, mantosunun al· 
tından elmayı çıkardı ve 

haykırdı: 

- Yalancı, namussuz kahbe! 
O gün Atenaisle imparatoı·un a. 

lakası kesilmiş ve Polen Kayser.iye 
sürülerek orada öldürülmüştü. Gü
zel imparatoriçe nüfuzunun sıfıra 
indiğinden ve rezil olduğundan de
ğil, fakat Polenin kendi yuzünden 
öldürülmesinden dolayı derin bir 
azap içindeydi. Nihayet Kudiise 
gönderilmesini istedi, impaı ator 
da bu ı:icayı hemen yerine getirdi 
ve Atenais bir sürgün hayatı ge
çirmek, üzüle üzüle ölmek üzere 
Kudüse gönderildi. 

Bir elma. demek ki, baz<ın bir 
taht ve bir hayat devirebılirmiş! 

Belediyeye 60 

Memur Allnıyor 
Belediye muhasebe müdürlüğünce 

yapılan tetkikat neticesinde kısmen 

kadronun kifayetsizliği, kısmen de 

lakaydi yüzün~Dıı§lındiye kadar mü. 

kellefler üzerinde ~ milyon l~rıi

lık belediye vergi ve resminin kalmış 

olduğu ve bu vergi ve resimlerden 

mühim bir kısmının müruru zamana 

uğramış olmasından dolayı tahsili 

imkanı kalmadığı tesbit edilmiştir. 

Bu sebepten dolayı hiç olm~zsa şim. 

diden sonra belediye vergi ve resim

lerinin tamamile tahsil edilebilm~si 

i\jn muhasebe kadrosunun yeniden60 

memurla takviyesine karar vermiştir 
Bu memurlardan 50 si 20 şer, 10 da 
10 ar lira asli maaşlı olacaktır. Bu 
memurlar barem kanununa tevfikan 
müsabaka ile alınacaklardır. 

Parita Vapurundaki Yahudiler Arasında 

(İzmir limanına demirliycn Pari
ta vapurundaki vatansız Yahudile. 
rin acıklı hikayesini ağızlarından 

dinlemek üzere tayyare ile İzmire 
gönderdiğimiz arkadaşımız Naci 
Sadullahın ikinci yazısını aşağıda 

okuyacaksımz.) 

Şehri dolaşırken anlamıştım ki, 
İzmire fuar dedikodularını 

bile unutturan mevzu Yahudi ge
misi idi. Tramvayda, ka:ıvec.e, ga
zinoda, yolda, vapurda, otobüste, 
hulasa herhangi bir yerde birleşen 

bütün İzmirliler, Paritadan bar.se
diyorlardı! 

Bazıları: 

"- Canını, diyorlardı, bunlar 
da uzattılar artık! Bir an evvel 
çıkıp gitseler de biz de raha: etsek .. 
Vakıa acımıyor değiliz. Fakat ne 
yapalım? Şimdi bu ne idiğı belir
siz sürüyü anınıza katacak değiliz 
ya?,, 

Bazıları: 

"- Yazık, diyorlardı. biz. bu a
damları bırakmamalıydık doğru
su .. Topu· topu beş yüz insanmış .. 
Hepsini şehirlere taksim ederdik. 
O fukaralar da denize dökülen bir 
kepçe su gibi aramızda kaynayıp 
giderlerdi!,, 

Bazıları da: 
"- Eğer, diyorlardı, iş bu ka

darla bitse, bu adamları şekerlE' 

beslerdik. Fakat bunun arkası var. 
Bunları kabul ettiğimiz duyulursa, 

açıkta kalmış bulunan bütün Ya. 
hudiler limanlarımıza dolarlar ve 
o takdirde, az zaman içinde, mem
leket Filistine döner .. Bu itibarla, 
bunlara karşı, daha fazla merha
metli davranamayız!,, 

Onlar Füiıtine gidiyorlar 

Ay~i gece rıhtım boyundaki 
Izmir Palas ott!linin tera-

sında, "dünya Yahudilerine yar -
dım cemiyeti,, nin mümessili ile 
beraberdik. Şehirde dinlediklerimi 
ona da anlattım. Onun bana ver. 
diği cevap ne olsa beğenirsiniz? 

"-:- Siz, dedi, zannediyür muc;u
nuz ki, bu adamlar, İzmire çıkmak 
istemektedirler? 

Hayır.. Bu hususta uydurul. 
muş olan bütün haberler asılsız<lrr. 
Onlar gidecekleri yeri çok iyi bili
yorlar ve herhangi bir sahile s1ğm
m8ık ümidile yola çıkm1ş değildir
ler. 

Hayretle sordum: 
"-O halde nereye gidiyorlar?,, 
"- Nereye mi gidecekler? Ya-

hudilerin malı olan, ve Yahudilere 
vaadedilmiş bulunan bir vatan y0k 
mu? Onlar da, lsanın çocuklarına, 
e-vvela A llahın, sonra da İngiliz 

imparatorluğunun vaadcttiği yere 
"arzı mevud,, a gidiyorlar. 
Bir yanlışlık yüzünden, geçen se
fer, boşu boşuna geri dönmüşler .. 
Halbuki şu anda, Filistinde her şey
leri hazırdır. Ve burad'.i, sizden is
tedikleri şey, sadece kendi parala. 
rile, kömür, ekmek, su ve bunları 
vapura doldurmalarına yetecek ka
dar da müsaade almaktan ibaret. 
tir!,, 

Siz, siyonistlerin gayelerini bi
lirsiniz değil mi? As1rlardanberi 
Kudüstekj Siyon dağında bulunan 
"Mescidi Aksa,, yı yıkmak ve ye
rine Yahuda mabedini kurmak e
melini güden Siyonistlerin Varşo
vadan tayyare ile İzmire uçurduk
ları mümessil de, harikulade ve
lut bir diplomat! 

Sanırım ki, "Fakir Yahudilere 
yardım cemiyeti,, namı altında ça
ltşmakta olan cemiyetin gayesi, ve 
hakiki hüviyeti artık anlaşılmış • 
tır. 

Bu kanaate geldiğim içindir ki, 
bu nokta üzerinde daha fazla dur .. 
rnayı lüzumlu görmüyorum. 

Doktor Zimmerman'ın u~ta ta. 
lebesi Ben Hür, Filistinde devam 
eden kanlı Siyonizm kavgasında, 

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

Yazan: 

Naci Sadullah 
.............................. 

Muharririmiz, denizden topla
dığı şişelerden birini açarak 

mektubu çıkarıyor 

çıplak neferler yetiştirıniye çalışı

yordu! 

Yine limandan lımana 

O geceyi uykusuz geçirdiğimi 
söylemiye bilmem lüzum 

var mı? 
Parita vapurundaki o gürbüz ve 

neşeli delikanlıları gördükten ve 
Ben Hür'ü dinledikten sonra, ken
dilerine açıkta kalmış birer fuka. 
ra s.üsü veren o insanları bir dava 
uğrunda döğüşmiye giden birer 
fedai saymam lazım. 

Bu takdirde ise, onları sahte bir 
mağduriyet takınarak, bütün be
şeriyeti aldattlklartna ve kendile
rini merhametli budalalara besle
te beslete din ve vatan kavgasına 
koştuklarına inanmak lazım. 

Buna inanırsak. bu kafileye kar
şı duyacağımız his, aldatılmış ol. 
maktan doğan derin b ir hiddetten 
ve onların bir dava gütmekte gös
terdikleri maharetin, azmin bü _ 
yüklüğünü kavramaktan doğan de
:-in bir takdirden ibaret kalır. 

Fakat hakikatte o delikanlılar, 
bu vaziyetlerile iki defa mağdur 
edilmişlerdir. 

Zira. başlarında, Eridz adında bir 
kafile reisi bulunmasına, her sabah 
vapur güvertesinde, dini merasim 
yapmalarına ve askeri talim gör
melerine rağmen, onlar kurbanlık 
bir koyun sürüsü gibi güdülmekte. 
dir. 

Bugün Almanyada zu1üm görü
yorlar. Günün birinde kendilerine 
işkence yapılacağı da muhakkak. 
Binaenaleyh. oradan kaçmak mec
buriyctindirler ... 

Fakat nereye gitsinler? 
Daima tetikte bulunan ve onla

rın kendi kendilerine bu suali sor
duklarını bilen kurnaz Siyonizm 
cemiyeti. fırsatı kaçırmıyor ve· 
"- Ne düşünüyorsunuz? .. diyor. 

Filistinde yeriniz hazır. Yol mas. 
rafınız bizden. Vapurunuz da var. 
Yol ·mesakkatine dayanıı.bilccek ve 
orada ağır hizmetlerde bile calı~ıı.
bilecek yaşta ve kudrette olanlar 
buyursunlar. Hem çabuk davranın. 
Geç kalana yer yok!,, . 

Siz o delikanlıların yerlerinde 
olsanız ne yaparsınız? Vapura can 
atmaz mısınız? 

Nitekim onlar da öyle yapıyor. 
lar ve sonra bir ümitle vapura do
luyorlar ... 

yapmak istiyen Siyonistler, tahmin
lerinde yanıldıklarını görmekte ge. 
çikmediler: Zira Paritadaki deli
kanlılar Filistine inemediler! 
Şimdi ise, geri dönemiyorlar ve 

kendilerini besliyen Siyonistlerin 
kumandasında, liman liman dola
şıyorlar. 

Çekoslovakyada kalan ailelerinin 
ne kadar hakaret ve zulüm göre
ceklerini de hesaba katarsanız, hem 
Alman milletinin, hem de kendi 
milletlerinin gadrine uğrıyan bu 
zavallı fedailere acımamak eliniz_ 
den gelir mi? 

Hem, başka ne yapabilirlerdi? 
Ya Siyonizm davasına istemiye is
temiye fedai olacaklardı, yahut ta, 
faşizm davasına ... Feda! 

Bu itibarla ben. onların, toprak. 
sızlık yüzünden birer kahraman 
kesilişlerini, istihfafla karşılana

cak bir cüret değil. merhametle 
karşılanacak bir zaruret sayıyo. 

rum. 
Zira, onlar. yaşayamadıkları !çin 

olümü göze alıyorlar! 

Şişelerden çıkan mektuplar 

P azar sabahı. rthtımdan Pa
ritaya doğru yolıanan san. 

dalda iki kişiyız: 
Deyli Ekspres muhabiri ve ben .. 
Denizin yine dalgalı oluşu, ona 

endişe veriyor, bana sevinç ... 
Zira ancak bu sayede, polis mo

t örü, Paritaya, biz de polis mo
törüne yanaşabileceğiz .. 

Beni ümitsiz ümitsiz düşündü

ren en mühim nokta. bir gün ev. 
vel aldığım vaadin yarine getirilip 
getirilmiyeceği.. . 

"- Acaba, diyorum, delikanlı. 
kalem, kağıt, şişe, tıpa, vakit bul
mak, ve istediklerimi yazmak, yap
mak zahmetini gösterdi mi?., 

Fakat biraz sonra vapura yakla
şınca gülmekten kendimi alamıyo. 
rum. Zira, vapur güvertesini dol
c!uranlara bakıyorum: Bir de ne 
göreyim? Çoğunun elinde hirer bi. 
ra şişesi yok mu? 

Onlar da gülüyorlar ve polisler 
tarafından görülmediklerinden e
min oldukça, şişeleri göstererek so
ruyorlar: 

"-Ne yapalım, nerı:?ye atalım?,, 
Vaziyete bakınca, şişelerden ba

ztlannı feda etmek mP:::buriyetinde 
kalacağımızı kestirmekte güçliik 
çekmedim. Ve içlerinden birisine. 
şişesini polis motörünün arkasına 
fırlatmasmı işaret ettim. Memur. 
lar o şişeyi almaya giderlerken, bir 
diğerine sandalın yam başını gös
terdim. Bu suretle ilk şişevi yaka. 
!anmadan ele geçirmiş olduk. 

Biraz sonra da. denize şişe yağ
mıya başlamıştı. Fakat zabıta me. 
murları dikkat kesildikleri için. 
maalesef, bu kapışmada. bizim his 
semize iki şişeden fazla düşmedi. 

Zabıtanın eline geçen şiselerin 
yekunu otuzdan fazlaydı. İclerin
den yüze yakın mektup cıktı~nı 
da sonra salon komiser muavini 
Avniden öğrenmiştim. 

Bizim şişelerden c;ıkan iiç mek
tup ta bana hitap ediyordu. Birisi 
türkçe, birisi fransızca . diğeri de 
musevice yazılmıstı. En uzunu Ye 
en şayanı dikkati. fransı zca olanıy

dı, mektubu yazan rlelikan\ı "Tan,. 
kelimesini şu şekilde yazmıştı: 

"- Temps!., 
Bunu okuyunca, gayri ihtiyar} 

güldüm ve: 
"- Demek. dedim yanlış anla. 

mış. Fakat bereket ki. elden verdi. 
Eğer postaya verseydi, başka adrC'
>e gidecekti!,. 

"Aziz gazeteci!,. hitabile ba~lt. 
.ran bu mektubun tercilmesini. 
- bilhassa Hitler ve Mussolini hnk 
kında çok ağır lisan ku llamın cüm 
lelerini çıkararak - aynen koyuycı. 

rum: 

* (Bu rcportajın iiçiincü kı~mmı 
Halbuki, Araplarla anlaşmış bu

lunan İngiliz devletine, bu fırsat. 
tan istifade ederek bir emri vaki diğer bir yazıda oku~·acaksını:ı 1 . 
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Babıiliye Karşı Harp 
Mustafa Kemal Paşanın Babıaliye Karşı Giriştiği 

Milli Mücadelenin İlk Mühim Vesikaları 
Hiçbir kunet bu azmi milliye mtmi 
olamıyacaktır. Bu kararı acizanem 
umum Anadoluda re'siikarda bulu 
nan mes'ul \'e kıymettar umum ar
kadaşlarımın içtihad ve kanaati 
miişterckesine istinad etmekte ol
duğunu da ilaveten arz ile ihtirama 
tı mahsusai kalhiyemi teyit eyle
rim efendim hazretleri. 

22: Haziran 1335 

Vçüncü Ordu Müfettişi 
Yaveri F ahrii Hazreti Şehriyari 

Mirliva 
Mwtafa Kemal 

Mustafa Kemal Paşanın "Mel
fuf ariza, dediği talimatname de 
~udur: 

Adet 194 Amas~·adan - 22 - 6 • 
335 

1 - Devletin tamamiyeti, mil
letin istiklali fohlikededir. Hükli
nıeti merkeziyemiz itilaf de,•letleri 
nin tesir ve murakabesi altında 

ınahsnr bulunduğundan deruhte 
ettiği mesuliyetin icabatını ifa e
dememektedir. Bu hal, milletiıni
;r.i rnadum tanıttırıyor. Milletin is. 
iiklalini yine milletin azmi ve ka
rarı kurtaracaktu. Milletin halü ra 
zını d~rpiş etmek ve sadayı huku
kunu cihana işittirmek için her 
türlü tesir ve mürakabeden azade 
bir heyeti milliyenin viicudil el~ 

?.emdir. Bunun için bilmuhaberc 
her taraftan vaki olan teklif ve ar
zuyu milli üzerine Anadoltınun 
hilrücuh en emin mahalli olan Sı
vasta milli hi r kongrenin serian 
in 'ikadı tc"karrur etrulşttr. 

Bunun için tekmil vilayatı Os
maniyenin her livasından ve fırka 
ihtilafatı nazarı dikkate alınmak
sızın muktedir ve milletin itima
dına mazhar iiç kadar zatın siirati 
mürnkine ile yetişmek üzere he
men yola çıkarılması icap etmek
tedir. Her ihtimale karşı bunun 
bir sırrı milli halinde tutularak 
dağdağaya mahal ,·eritmemesi \:e 
lüzum görüle~ mahallerde seya
hatin mütenekkir~:ı icrası lazım

dır. 

2 - Vilayatı şarkiyemi7. namı

na on temmuzda Erzurumda ini
kadı mukarrer kongre için vila. 
yatı mezkurenin müdafaai hulm
ku milliye ve reddi ilhak cemiyet-

}erinden ınüntchab azalar zaten 
;\'Ola çıkarılmışlardı. O \'akte ka
dar vilayatı sairemizin murahhas
ları da Sıvasa vasıl olabilecekle
rinden Erzurum kongresinin azası 
da tensip edeceği zamanda içti. 
maı umumiye dahil ,olmak iizere 
Sıvasa hareket edecektir. 

3 - İşbu mevadda göre murah
hasların miidafaai hukuku milli
ye cemiyetleri ve belediye riya
setleri \'e suveri saire ile intihap 
olunarak hareket ettirilmeleri 
hakkındaki delaleti aliyei vatan
perverilerini ve isimlerile zamanı 
hareketlerinin telgrafla işarını rica 
ederim. 

Vçüncü Ordu Müfettişi 
Fahri Y aııeri Hazreti Şehriyari 

Mirliva 
Mustafa Kemal 

Mustafa Kemal paşanın bu ya
zılarını ne suretle telakki ettiği-

/ mi, rnüdafaai hukuku milliye ve 
reddi ilhak cemiyetlerinin Sıvas 
şubesi hakkındaki kanaatimi ve 
bu münasebetle Sıvasın dahili si. 
yaset bakımından vaziyetini yaz
madan önce müşarünileyhe karşı 
Babıalinin açtığı harbin ilk vesi
kasını kaydetmek isterim. Şüre 

telgraf olarak bi.itün Anadolu vi
layetlerine ve o arada Sıvasa gön
derilen bu emirnamenin sureti şu
dur: 
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"1\'lustafa Kemal pa!}a hüyiik bir 
asker ve ger~ekten 'Vatanperver 

olmakla beraber siyaseti zamane 
o derece agah olmadığı için - fartı 

lMımiyyetii gayretine rağmen - me
muriyeti cedidesiade asla muvaf
fak olamadı. İngiliz fevkalade mii
messilliğinin talep ve ısrarile az
ledildi ve azlinden sonra yaptık
lal'ı ve yazdıkları ile de bu kusur
larını daha ziyade me;\·dana \'Ur
du. Reddi ilhak cemiyetleri gibi 
Karesi ve Aydın havalisinde İslam 
halkı nahak yere kırdırmaktan ve 
fakat hu vesile ile ahaliyi haraca 
kesmekten başka bir iş görmiyen 
emir!.'.iz, saygısız ve gayri kanuni 
teşkil edilen bazı heyetler için (i
tedenbe.ri çektiği telgraflarla da 
hatayi siyasisini idareten arttırdı. 

Miişarünileyhin İstanbula celbi 
harbiye nezaretine ait bir vazife
dir. Lakin dahiliye nezaretinin si
ze emri katisi arhk o zatın mazul 
olduğunu bilmek, kendisile hiçbir 
muamelei resmiycye girişmemek, 
umuru hükumete taalluk eden 
hiçbir talebini isaf etmemektir. 
Bu talimat dairesinde hareket et
mekle ne gibi mcsuliyetlerin nıiin
defi olacağını takdir buyuracağı
nızdan bu mühim ve vahim 
dakikalarda - memur, ahali - her 
Osmanlıya terettüp eden en bÜ;\'ük 
vazife sulh konferansınca mukad
deratımıza dair karar verilirken ve 
beş senedir yaı>tığımtz cinnetlerin 
hesapları görülürken artık aklımı
zı başımıza dev:;;irdiğimizi göster
mek, akilane ve müdebbirane ha
reketlere imtisal etmek, fırka, 
me:ıhep, ırk ihtilaflarını gözet
meksizin her (erdin hayatını, ma
lını, ırzını si~·anetle nazarı mede
niyette hu memleketi bir daha le
kelememek değil midir?'' 

Dahiliye Nazırı 

~li Kemal 

Sıvasın vaziyetine ve Mustafa 
Kemal paşanın yazılarına sozu 
nakletmezden önce dahiliye nazı
rının şu telgrafındaki bir nokta Ü· 

zerinde durmak isterim: Ali Ke
mal Bey, her ferdin hayatını, ma
lını, ırzını sinayet etmek medeni. 
yet alemine karşı borcumuzdur, 
demek istiyor. Halbuki bu iş, Av
ruı;ıa ve A e.r~kkın takdirini, a
ferinını kazanma iç~n değil, adfl.-
leti seven büyük bir milletin hü
kumet adamları olduğumuz için 
bizi candan alakalandırır. Nite
kim ben de - medeniyet alemini 
düşünmeden - ancak bir Türk me
muru sıfatile o mevzuu hararetle 
ele aldım. Uzun ve yanık telgraf
Jar çekerek Ali Kemal Beyden 
yardım istedim. Ona. böyle bir 
yardım yapılmazsa bir milyona 
yakın nüfusu olan şu mühim vila
yette asayisin teminine, masum 
halkın canını. malını ve ırzını ko
rumıya imkan olmadığını anlat. 
tlm. Fakat o, menfi bir cevap ol
sun, vermedi. Bütün işarlarıma ka
yıtsız kaldı. 

<Devamı Var) 

BULMACA 
___ .... __ 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı KIAIR AIBll G A ~ 
2 A D AIPIA ZIAIRI .-ı 
3 R 1 A. I B 1 T l•I A 1R1 t 1 Z l A 

4 AIPITI l . IHI 11 ZIA. 
5 B IA Cl•IKIAIP •M1t 
6 TiZIAIHAITll!o•7. 
7 G IA/Rf l IPl.4IRI 1 • 
8 AIRI ı ızı•ınıaıTıAlı< 
e ~· I JZJAlM.._.1 l IAIDIE 
11 10 m1 ~. l lzl•IKIEIL 

BUGÜNKÜ BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı ı • ' ı ıaı ı ı•ı 
2 - •• -, . -,-,. -, -, 

3 •ı ,-,., . -,-ı. 
4 -ı-ı• ı-. ,-.--
6 l•ı ,-,., ,-,., -ı 
6 .ı-,-,.,-,-,., 111 
1 -,-,. nmı ı •ı 
8 ,. 1 ,. 1 ,., 1 

•I•-ı-r•_1 ı ·•, 
' lt 1 • 1 • • 1 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bir hııyvan • Bir köpek - Bir sa
yı - Bir har!. 

2 - Bir had - Bir sayı - Kalil - Bir 
nota. 

3 - Kasapta bulunur - Gökte bulu
, nur - Bir zanıir. 

4 - Çıkıntı - Zaman - B!r isaret za
m iri • Bir harf. 

5 - Bir har! - Dlr renk - Bir nota • 
Bir nota: 

6 - Gen!~lik - İle - Sız. 
7 - Bir renk - Bir şart edatı - Ye

mekten emir - Bir sesli harf. 
8 - Bir harf - Bir nota - Asker - Den. 
9 - Babanın yarısı - Yüz - Eski bir 

harp silahı. 
10 - Bir nota - Genişlik - Suçunu ba

ğışlamak - Bir zamir. 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Haya - Tepe - Tok değil - Bir harf. 
2 - Bir harf - Erkek - Bir uzvumuz -

Sız. 

3 - Atın yediği - Anmaktan emir - Bir 
şart edatı. 

4 - Ayınm e\•i - Bir renk - Bir nota -
Bir harf. . 

5 - Bir harf - Lahza - Bir nota - Bir 
nota. 

6 - 4 haftndır - Dahi - İçilir. 
7 - Uzmekten emir - Sonuna bir harf 

had gelirse bir sayı olur - Blr 
harf. 

8 - Bir harf - Bir işaret zamlti - Bir 
sorgu edatı - Bir kaza. 

9 - İçilir - Su - Yama, ilave. 
10 - Bir nota - Bir bağlama edatı - Eser, 

alfımet - Bir zamir. 

İstanbul Asliye !kinci Ticaret 1 

Mahkemesinden: \ 

Mahkemece satılmasına Karar ve

rilen 70 adet tramvay şirketi hisse

senedatının 24 - 8 - 939 Perşembe 

saat 10 da İstanbul Nukud ve Kam. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrd\Jrınız"i derhal keser. 
- icabında günde 3 kaşe alınabilir. -

Adapazarı Belediye Reisliğinden : 
% 60- 231 adet 
% 80 = 600 

,, 
C' 
/O 90- 305 

,, 
<'' /O 100 = 242 " 
O' ,o 125- 93 

,, 

% 150- 35 .. 
% 175 = 19 

,, 
% 200= 10 

,, 

% 225- 27 ,, 
% 250= 24 ,, 

% 275- 18 ,, 

% 300= 32 » 
~ 

1636 
Kolye kuturları ve mikd:ın yukarıda ve evsaf sairesi şartnamesinde 

yazılı olduğu üzere Adapazarı Belediyesi su tesisatı için 1636 takını 

Buşakla, Tij vesair teferruatile birlikte komple olarak kolye, priz ve 
ayrıca iki adet maa teferruat Boru <Jelme aleti kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. İhale tarihi 18 eylCıl 939 Pazartesi günü saat on 
beştedir. 

Muhammen bedeli 9986 lira ve tcminah muvakkate akçesi 748 lira
dır. Fazla tafsilat almak isteyenler Belediyeden şartnamesini talep ede
bilirler. 

Talip olanltırm arttırma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde 
muayyen vaktinden bir saat evvel teklif mektuplarını Adapazarı Bele-
diye Encümenine göndermeleri ilan olunur. "6069,, 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 

Talebesinin Yemek Münakasası: 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden: 

A =- Fakültenin yatılı talebesinin sabah öğle ve akşam yemeklerinin 
kapalı zarf usulile münakasası 10 gün daha temdit edilmiştir. 

B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kuruş olup bunun bir se
nelik umumi yekunu 34218 lira 75 kuruştur. 

C - ~ 7 ,5 mvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
Ç - İhale 18 - VIII - 939 cuma l!iinü saat 14 de Ankarada mektepler 

muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihaleden bir saat 
evveline kadar mezklır muhasebecilikte müieşeltkil komisyona teslim 
.a~-ilrnl.c :hul1n"\,,,,...nrı1 1.;,.,.,.Y'W"fiH"' 

D - İsteklilerin şartnameyi görmek ve izahat a1mak üzere fakülte 
hesap memurluğuna tnüracaat etmeleri. "3785,, "6255,, 

' Devlet 
Umum 

Denizy~lları 
Müdürlüğü 

İşletme 
İICinları 

iLAVE IZMIR SÜR'AT POSTASI 

İzmir Fuarı münasebetile (Cümhuriyet) vapuru ilave sür'at postas1 
olarak 18 Ağustos Cuma günü saat 10 da Galata rıhtımından doğru 
İzmıre kalkacaktır. İzmire 19 Ağustos Cumartesi saat 11 de varacak 

biyo müdürlüğünde satışı icra edile- bu gemi İzmirden 21 Ağustos Pazartesi saat 16 da hareketle 22 Ağus
tos Salı saat 17 de İstanbula dönecektir. 

ceğinden isteklilerin mezkur mahal. 

1 Not: Fuar için alınacak kamara ve güverte gidiş - dönüş biletlerin-
de muayyen olan gün ve saatte hazır I de Yüzde elli tenzilat yapılır. "6336,, 

bulunmaları ilan olunur. ~--••••••••••••••••••••••••••' 

kalade tuhaf bir hikaye dinlemiş gibi, katıla katıla 
g fümeye başlamıştı. 

Mürvet, ne söyliyeceğini şaşırdı. Hatta Melahatin 
bu derece ehemmiyetsiz saydığı bir hadiseyi gözün. 
de çok fazla büyüttüğü için, adeta utandı: Artık 
ağlamıyor, Melahata bakıyor, onun uzayan kahkaha
sını kesip konuşmasını bekliyordu. Fakat Melahat, 
l\lürvetin o şaşkın haline bakınca makaraları büs. 
butün koyuveriyordu: • 

Mürvet, :vı:uzaffer hakkındaki duygusunda yan
lış değildi. Zira Muzaffer kanunun suç saydığı na 
meşru bir zevki tattıktan, ve bunun hesabnıı ver. 
mek tehlikesini de atlatt~ktan sonra, Mürvei bir da
ha aramak niyetinde değildi: Onun telakkisine gö. 
re, bu, bile bile mantara basmak olurdu. Ve o, Mür
vetin de, Melahatin de, ne Kemaleddin ne de Mu. 
zafferi bu!amıyacaklarından emindi. Çünkü onlara 
verdikleri adresler doğru değildi. Muzaffer, vaziye
ti Kemaleddine de anatmayı, ve mecburen verimiş 
olan randevuya gitmekten onu da vazgeçirmeyi ka. 
rarlaş.tırmıştı. Za~en Melahatin de, Mürvetin de, 
yağlı birer parça olmadıklarını,. ikisi de anlamışlar
dı. Meltıhat, Mürvetle kendisinin zengin bier paşa 
tor~nu olduklarını bu açık göz gençlere yutturabil. 

TEFRI KA No. 55 

"- Demek, büyük felaket ha? .. Hay Allah iyili
ğini versin!.. Ben de bir şey oldu zannettim de, 
yüreğim hopladı!,, 

miş değildi. • 
Onlardan biraz sonra, vapurdan çıktıkları zaman, 

Köprünün ışıkları, Mürvete, birer göz yaşı damla
sı kadar hüzünlü görünüyordu. Koskoca apa!,!.man
alr, sokaklann havasını kesen birer hapishane duva
rına benziyordu. Otomobillerin birer torpil gibi sa. 
ğa sola geciBleri, insan kalabalığı, araba. çan, korna, 
klakson gürültüsü, Mürvetin başını döndürmüştü. 
ilk defa olarak, bodrumu göğsünü hırlatan bir ne
dametle, bir hasretle andı. Ve bodrumun karanlı. 
ğına, sessizliğine gömülmek ihtiyacıl'll duydu. 

l\folflhat. Mürvet.in durgunluğunun, dalgınlığının 
farkın daydı. Fakat, sezmemiş görünmeyi tercih edi-
yordu. • ! 

Apartmana girdikleri zaman, Mürvet: 
"- Melii.hat abla, dedi, ben hemen yatacağım. 

Başıma fena bir ağrı girdi çünkü! 
Mürvet böyle söyliyerek, odasına doğru yürüdii. 

Melahat arkasından seslendi: 
"- Kız birdea bire ne oldun? Bir aspirin ister 

nıisin? 
Mürvct, arkasına dönmeden cevap verdi: 
"- Şimdi istemem .. Biraz uzanıp dinleneyim de, 

eğer gecmezse alırım.. ı 

Melahat Mürvetin arkasınaan birkaç adım attı: 

"-· Midende bir bozukluk yok ya? 
Mürvet odasına girerken: 
"- Hayır .. dedi; bir şey yok başımın a~rısı da 

yorgunluktan olacak ... Biraz dinlenince geçer! 
Melfıhat, üstüne düşmek istemedi: 
"-- Peki, dedi, evvela biraz uzanıp dinlen de, 

eğer geçmezse çaresine bakarız. 
!\1.ürvet cevap vermedi odasına girip, kapısını ya. 

vaşca kapadı. Melahat de dönüp odasına doğru yü
rüdü. Ve Gülümsiyerek, kendi kendine: 

"- - Siftahı yaptı galiba!,, dedi. 
Mi.irvet yatağına esvaplarını, hatta • pabuc:larını 

çıkarmadan uzandı. Bu bir uzanış değil sıcaktan 
bunalmış bir insanın denize atılışı gibi bir hareket. 
ti. 

Hiç bir şey düşünemiyordu. Hiç kimseyi görme
mek, ve hiç kimseye görünmemek istiyordu. Fakat 
içiı1e girdiği bu yalnızlık, bu sessizlik, biraz uza. 
yuıca, onu korkutmaya başladı. 

Yataktan sıçradı, Aynanın önünden geçerken, ken
di yüzünü görmekten kaçındı. verdiği kararı tutamı. 
yacağın!, bu sırrı tek başına muhafaza edeıniyeceği
ni anlamıştı. Melahati pna ortak ettiği takdirde, 
göğsünü ezen sıkıntı yükünün yan yarıya hafifliye. 
ceğini umuyordu. Hem Melahatin tesellisine de 
muhtaçtı. 

1\folahat, soyunmuş kombinezonla yatağına uzan-

mış, bir moda mecmuasının resimlerine bakıyordu. 
:r.ı1urvet içeriye gırınce mecmuayı bir kenara fırla
tarak doğruldu ve: 
"-- Şimdi, dedi, ben de sana gelecektim. Nasıl 

oldu b8~ın 
1\ılürvet hiç cevap vermeden, Melfıhatin karyola

sına şokuldu Karyolanın ayak ucuna oturdu. 
"- Başımda bir şey yok... dedi. Sonra, artık 

kendini tutamadı, ağlamaya başlıyarak: . 

"- r~'.!elahat abla .. dedi, benim başıma bir felaket 
geldi lıugün! 

Bu itıral Melahati hiç şaşırtmadı. O, bu itirafı 
zaten umuyordu. Bilalds, Mürvet, onun tahminini 
teyid e~ince, gizli ve rahat bir soluk aldı. Zira Mur. 
vet, Mel&hatin kurduğu hülyaya doğru ilk adımı 
atmış bulunuyordu. Halbuki, Melahat, beklediği bu 
neticeye, bu kadar kolay, bu kadar çabuk kavuşaca
ğııu ummamıştı. Anlamamış görünerek: 

"-Ne felaketi kız?. dedi ..• 

Mürvet, Melahatin ağzından çıkan sonuncu ke. 
limeyi, hakikati anlatabilmesini kolaylaştıran bir 
fırsat bildi ve, hıçkırıp önüne bakarak: 

"- Ben artık kız değilim!,, dedi .. 

Fakat, Melahatin bu itirafa yaptığı mukabele 
Mürveti hayretle yerinden sıçrattı: Zira Melahat: 

"-Ay felaket dediğin o muydu?,, demiş, ve fev-

Diyor, ve durmadan gülüyordu. 
l'vlürvet, bu vaziyet karşısında ne yapacağını şa. 

şırmıştı: Gülemiyor, ağlıyamıyor, ne yapacağını, ne 
söyliyccEğini kestiremiyordu. 

Niha)'et Melahat kendisini topladı, ve: 
" - Ayol, dedi, o senin kaybettiğin şeyin fiyatı 

yirmi beş lira bugün!.. Doktorlar, haraç mezat,. 
yirmi beş liraya kızlık yapıyorlar. Bugün, bozulup 
da yapılmayan ne kaldı ki? Ameliyathanenin bir 
kapısından peşinde üç çocuğile giren kadın, öteki 
kapısından kızoğlan kız çıkıyor. Eğer pek meraklısı 
isı::n. seni de bir tamirden geçiriverelim!. 

Mdahat, bütün bunları söylerken gülüyor, hala 
kendisini toplayamıyan Mürvetle eğleniyordu. Se
si sakin ve lakayıt idi. Insan kırılan bir Iincandan, 
bir bardaktan bir tabaktan bile, bu kadar sükfmetle 
bahsedemezdi Fakat, o, bu sükunu ve lakaydisi sa. 
yeı:1nde, Mürvetin üzerinde beklediği tesiri uyan
dırr.r...ıştı, zira onun süküneti, ve lakaydisi, yavaş 

yavaŞ, ferahlatıcı bir ilaç gibi, Mi.ırvete de sirayet 
ediyordu. • ~ ,. 

Melahat: : 
" - Hem, dedi, bu üzünti.inün manası ne? Şimdi 

hangi erkek, alacağı kızı muayene ettıriyor? Allah 
bizi, manastır rahibeleri gibi bakire ölelim diye ya. 
ratmadı ya? Ha bugün, ha yarın, ha Adada, ha 
Modada uğrıyacağın akıbet bu değıl miydi? 

(Devmm var) 
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TefrDka 

Damat F eridin Sadarette lpkası 
Vahdettinin, Hürriyet 
iltizam Eylemesi Sait 

v, İtilafa Rağmen Eniştesini 
Mollanın Hoşuna Gidiyordu 

Saatlerce süren bu musademede, 
kahraman müfrezenin arslan gibi 
boğuşan erleri, başlarında paşala
n da olduğu halde, adeta bir yi. 
ğitlik destanına mevzu olabilecek 
şecaat ve cesaret harikaları göster
diler. Kahpe baskıncıları saatlerce 
karşılarında titrettiler, birçokları. 
nı tepelediler. Son fişenklerini a
tıncaya kadar mevzilerini terket
mediler ve sonra da, bu kahpe sü. 
rüsiine bir mertlik dersi daha ver
diler. Bir coşkun sel gibi hasımla
rının Üzerlerine yürüdüler. Bir ço. 
ğunu yine tepelediler, yere serdi
ler. Fakat... Nihayet Halit Paşa 
ile altı eri de vücutları delik de
şik bir halde yere serildiler ve 
mert Türkler gibi can verdiler. 
Müfrezenin geri kalan dört eri de, 
yaralı ve yürüyemiyecek bir hal. 
de olmalarına rağmen, kahpelere 
teslim olmağı küçüklük addettiler 
ve balçıklan içine gömülüp can 
vermek üzere bataklığın çamurlu 
sularına doğru yürüdüler. 

Haydutlar, şehit olan Halit Pa
şanın, güler yüzlü başını keserek 
bir sopanın ucuna geçirdiler, kö
yün sokaklarında saatlerce gez
dirdiler. Sonra da, vahşetlerine bir 
nümune olmak üzere bu kesik başı 
Akhisara gönderdiler. 

!andığı farkediliyordu. Fakat, Mol
la Vahdettinin ağız açmasına 

meydan vermedi ki. Koynundan 
söker gibi hırpalıyarak çıkardığı 

bir tomarı karıştırırken: 
- Şevketmeap Efendimiz Hazret

lerine malumu ilama kalkışmak 

gerçi bir had naşinaslık olacak 
amma, hakkın tenvirini ukul için 
hak saydığını çok iyi bildiğim za
tı şevketsematımın payansız olan 
deryayı affı içinde. sadır olacak 
bir suçumun bir katre mertebesin
de kalacağına olan emniyet ve iti. 
madı daiyanem, hasımlarımın, i
cap ettikçe zatı şehriyarilerine 

karşı nikap edindikleri riya perde
lerinden birkaçını da, huzuru şa
hanelerinde yırtmak cür'et ve ce
saretini verdi bendei aciz ve ah
karinize, t~'icdarım efendim. 

Dedi ve o esnada bulup ayırdı. 
ğı el ile yazılmış uzun bir kağıdı 
Vahdettine uzattı. Gözlerini açtı. 
mutadı üzere gerdan kırar gibi, 
cübbesinin yakaları içinde boynu
nu birkaç defa oynattı. Ve: 

- İşte Padişahım, bu. Dedi. 
İnkar kabul etmez, tevil götürmez 
bir vesikai ihanet ve hiyanetleri
dir onların. Mütaleası, dainize ha. 
sım olmağa bile liyakati bulunmı
yan o garazkar betbahtların bütün akara günlerin kara cübbeli mahiyetlerini, bir halet sahnesi gi-

şeytanı Said Molla, nihayet bi, nazarı hümayunları önüne se-
Vahdettini de ağma dolamıştı. Ya- recektir. Tezelzülden münezzeh ve 
pılan istiskalli tenkidlere, gösteri- metin bir itikat ile mutmaininnı ki, 
len nefretli hoşnutsuzluklara rağ. bundan böyle garaz ile ahlakı, fazi-
men, Vahdettinin eniştesi Damat leti karartan bu gibi denilere. ıa. 
Feridin sadarette ipkası işinde hür- yık oldukları ceza, yedihümayunu-
riyet ve itilafa karşı enikonu bir nuzla verilecektir. 
yeğitlik göstermesi Mollanın pek Sait Molla, artık susmuştu. 
hoşuna gitmışti. Kendisine bir Ad- Ellerini göğsüne kavuşturmuş, 
llye müsteşarlığını bile çok saya. sunduğu kağıdı hünkarın okurnası-
cak kadar burunları büyüyen bu nı, sadır olacak cevap ve irade. 
memlekette kendilerinden başka- sini bekliyordu. Sol ilerisinde, el. 
sını görmiyecek kadar gözleri per- pençe divan duran baş mabeyinci 

paşanın arasıra kendisine çevrilen 
bakışlarından fırsat buldukça da, 
hünkara doğru seri nazarlar fırla
tıyor, okuduğu kağıdın, üzerinde 
uyandırdığı tesirleri yokluyordu. 

Vahdettin. Mollanın verdiği ka
ğıdı dikkatle okuyordu. Okudukça 
da merakının arttığı tavrından 

farkediliyordu. Vakit vakit tıpkı 

sinirli insanlar gibi kaşı ve gözleri 
ürperiyor, alnı kırışıyordu. Kağı. 

dm nihayetlerini okuduğu sırada, 

yüzü biraz sararmış vücudu da 
sarsılmıştı. Yavaş yavaş kalkan 
göz kapaklarının altında, bebek
lerinden hırs ve hışım fışkıran göz 
lerini Mollaya dikti. 

Homurtulu bir sesle: 
- Molla. Dedi. Hakikat mı bıın-

lar? .. 
- Elbette Padişahım. Hem de 

dainizce isbatı ve delillerinin irae-
si her an için mümkün olan ve on. 
Jarca da tevil ve inkarı hiç bir veç~ 

hile kabil olamıyan hakikatlardır. 
- Sen bu mektup sahibini na. 

sıl ele geçirdin? .. 
c..._ Sevki tesadüfle padişahım. 

Mustafa Paşa kulunuz, (1) bir müd
det evvel meseleyi ihbar ile daini
zi tenvir etmişti. Kulunuz da, ala
kadarlar arasına kulak misafirliği 
yapabilecek birkaç kişi gönderdim. 
ve böylece hakikat meseleyi öğ'. 

rendim. Ve sonra da bu adamı ik
na ile elde ettim. Damat Paşa haz
retlerinin İstanbulu teşriflerinden 
sonra kendilerine, fırkanın iki hiz-
bine mensup kimseler arasında 

Mustafa Sabri Efendi ile Adil Bey 
bendenizden gayri yar kalmamıştı. 
Hepsi de. Damad Paşanın birer bi 
aman düşmanı kesilmişti Padişa
hım. İsim zikrinden içtinap ... 

(Devamı Var) 

(1) Nemrut namile maTUf olan Mus
tafa pa~adır. 

delenen bu gururlu fırkacılara, 
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beyannamesile alelacele hazırladı. 
ğı birkaç rıkkai tezviri koynuna 
sokunca yıldızın yolunu tuttu. Ver
diği birkaç düzme haberle telaş ve 
helecana düşürdüğü baş mabeyin. 
ci Yaver Paşanın delaletile de Vah
dettinin huzuruna sokuldu. Daha 
kapının eşiğinde iken, heyecanla 
bağırdı. Hem söylüyor, hem de a
dıın adım ilerliyordu. 

KANSERDEN ŞÜPHE ... 

- Şevketlu şehriyarım ve ulu 
tacdarım. Huzuru Padişahilerine 

büyük bir ümit ve ağır bir ıstırap. 
la koşarak geldim. İlahi tecelliya. 
tın ne azametli bir eseridir ki, her 
gün huzuru şehriyarilerinde, aciz 
ve ahkar şahsiyetimi, mevdut ve 
menfur muhacemelerine hedef it
tihaz eden siyasi hasımlarımın. 

sahte nikapları düşmüş, hakiki 
çehreleri bütün iğrençliğile görün
müştiir. Şimdi onlar vadii mezellet
te sürünsünler. Dainiz de, vicdani 
paki şehriyarinizin lehime olan te. 
zahüratı mes'udesini idrak ile şe. 
refyab olacağım. 

Dedi ve salonun tam ortasında 
durdu. Kemali hürmetle ellerini 
kaldırdı hünkara, ömrüafiyette 
devamı, taht ve saltanatının kıya_ 
metedek bekası için kısa bir dua 
etti ve nihayet diz çöküp yere ka
pandı. Ayak öpüp kulluğunu ta. 
mamlad1. 

Kurnaz Vahdettin, şeytan 
Mollanın gerçekten büyük 

muvaffa.kiyet ve yakışıklı jestlerle 
yaptığı bu rolleri, bilgili bir reji
sör inceliği ve dikkati ile takip e
diyor, ara sıra, baş mabeyincisine 
manalı nazarlarla bakıp gülüyor. 
du. Bakışlanndan, hiç şüphe yok 
ki, Mollanın yine bir çıkar peşinde 
koşmakta olduğunu anladığı ve 
tavrmdan da mukabele icin hazır-

Kanser, şüphesiz, en acıklı has
talıklardan biridir. Fakat ne kadar 
acıklı olsa da, kanserin tedavisin
den ümit kesmek doğru olmaz .. 
Vaktinde yaptırılan bir ameliyat 
kanserin önünü alabilir. Almasa 
da ömrü daha birçok yıllar uzata
bilir. Kansere karşı ameliyat da ne 
kadar erken yapılı.rsa ümit o ka
dar büyük olur. 

Onun için, kanser hiç gelmeden 
ondan korunmak çareleri öğrenilin 
ceye kadar, kanserin ticticesinde 
mağllıp olmamak için !'are onun 
nasıl başlarlığını bilerek, şiiphe e
dince hemen ameliyat yaptırtmak. 
tır. 

Bir kadında kanser hastalığının 
ilerlemesi çok defa kendi dikkat
sizliğinin, ihmalinin neticesidir. 
Her kadın genç1iğinde, yaşlılı
ğında çocuk yanağı kanserine tu
tulabileceğini bilerek ondan ne va 
kit şüphe edeceğini öğrenmiş ol. 
saydı bu hastalıktan kurban giden
lerin sayısı elbette daha az olurdu. 

Bu hastalıkfan şüphelendirecek 
alamet de pek basittir: Vakitsiz 
gelen dem. 

Kanser hangi yaşta olursa olsun 
vakitsiz gelen dem ile kendini hel. 
li eder. Çocuk yatağında kaııscri, 
yatak üzerinde çıktığı yere göt'c, 
iki türlü ayırırlar. Her ikisiııdc de 
ilk alameti vakitsiz denı gelmesi
dir. 

Kanser, vakıa, çok defa ilerle. 
miş bir yaşta gelir. Fakat hiç a
kıldan çıkarmamalıdır ki 35 yaşın. 
da, 45 yaşında da gl"lebilir. Daha 
genç yaşta bile gelmesi nadir de
ğildir. 

Demek ki hangi yaşta olursa ol. 
sun vakitsiz dem. gelmesi, o muay
yen günlerin arasında yahut son 
bahar mevsiminde o günler kesil. 
dikten sonra dem gelmesi daima 
kanserden şüphe et~eğe bir sebep 
olmalıdır. Vakitsiz srelen kanın 

yorgunluk üzerine, şırıngadan st>n 
ra yahut otomobilde bir sarsıntı
dan sonra gelmesi kanser şüphesi. 
ni ortadan kaldırarnu. Bil'akis, 
kanserin bir türlüsil hemen daima 
öyle bahanelerin birinden sonra 
kan çıkarmaya başlar. Kanser 
gençlikte gelirse daha ehemmiyet
li olduğundan böyle vakitsiz gelen 
deme bilhassa genç kadınların dik. 
kat etmesi lazımdır. Gençlikte ge
len kanser dal\a çahuk yürü.r, o. 
nun için gençlikte kanserin önü
nü almak için daha acele etmeli. 
dir. 

GcJcn kanın az olması onun e
hcmmiyetsizliğini göstermez. Kan 
çok gelirse, daha ziyade, teıılikesız 
urlar hatıra getirir. Az olmıca bil. 
akis kanseri hatırlatır. 

Hele ya~lılıkta, o günler büsbü- . 
tün kesildikten sonra, biraz deın 
geldiği vakit bayanlar buna hl~ e
hemmiyet vermezler. O günleriu 
tekrar başladığına hükmederler, 
aralarında memnun olanlar bile 
varJır. Gençlik geri gelirmiş gibi. 
Yaşlılıkta tekrar gelmeğe başlıyan 
demin bir hususiyeti vardır: Ua. 
ima pek azdır. Hem de sadece kan 
değil, kanla karışık bir su, yahut 
kiremit döğülmüş de tozu suya ka. 
rıştırılınış gibi .. Bu kırmızı akıntı 
hiç bir gün kı$ilmez. Azar aLar (a. 
kat nıiitenıadiyen gelir. 

Kanserden en ziyade süı>he etti. 
recek bu türlü dem gelmesidir. 

Ondan şüphe edilince de, ilk iş, 
tabii, mütehassıs hekime nı11ayene 
ettirmek dlur. Hekim ilk muaye. 
nesinde kat'i bir hüküm vermeyiı> 
de, coeuk yatağından bir parca n. 
larak mikrô<ıkop altında tetkike lü 
zum f!Österirse onu vaptırmakta da 
tereddiit etmemelidir. 

Sonra, ameliyat lüzumlu oldu. 
ğunu haber verirse, tabii, gene hiç 
tereddüt etmeden biraz önce tehli. 
keden kurtulmak ... 
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Saat beşten biraz sonra Fa
vel apartmanına döndü. 

Aynasının önüne geçer~k yüzüııe 
bir göz attı. Gözlerinin altı hafif
çe gölgeli idi. İsvicre güne§ıle es
merleşen teni tatlı bir bal rengi 
olmuştu. Son yirmi dört saatlik he
yecanı ve hareketi onu enikonu 
yormuştu. Sabah olunca, İngiliz 
İntelligensinin, maaşlı bir memu
riyet teklifine ya (ev.et) ve yahut 
bir (hayır) ile cevap vermek mec. 
buriyetindeydi. Bu işte hiç durup 
dinlenmek yoktu. Durmaınacasrna 
işliyen bir makine gibi, otomatik 
olarak, böyle malumat vermek mec. 
buriyeti vardı. 

Ne var ki, bu iş insana heyecan 
veriyordu. Sonra, işe daha dün baş
lamış olduğu halde kendisine şim
diden bir kompliman yapmıjlardı. 
Percy Shov kendisine birinci sınıf
tan bir ajanlık teklif etmi§ti. "Bi
rinci sınıf ajan., bu ağızla tekrar
landığı zaman, anla, şanla öten bir 
unvandı. Shore maaş hakkında da 
bazı şeyler söylemişti. Dereceli mi 
ne demişti. Nenin derecesi? Ha! ... 
Hatırladı. "G. S. O. 3 dereceli bi
rinci sımf ajan,, demişti. İşte tam 
buydu. Birinci sınıf ajan demek
ten maksat merdivenin alt basa
maklarından değildir, üst kattım i. 
şe giriştiğini anlatmaktı. Acaba i. 
kinci ve üçüncü sınıf aianlar nebi
çim şeylerdi? 

A kıllı Misis Wallace'in evin
de Percy Shore'le yaptığı 

mülakata kaydı. Ne tuhaftı? Klotz 
hakkında kendisinden sorulan to
pu topu biricik sual, o adamın lıo. 
şuna gidip gitmediği hakkındaki 
sual idi. Ne tuhaf? Sualin böylesi
ne ne cevap verilirdi ki? Onunla 
beraber bulunmak, fena olmuyor
du. Eğer öyle olmasaydı İsviçrede 
dost mu olurlardı? Öyle olmasay
dı, onu İngiltereye beraber dön
miye mi kandırırdı? Ne var ki o 
sıralarda adamın nenin nesi olciu. 
ğunu bildiği yoktu. Eğer bileydi, 
belki ondan soğur uzaklaşırdı. Hem 
memleketine ihanet etme, hem de 
memlekete düşman bir ajan ola. 
rak Londraya gelen bir adama mü
saade et te sana flört etsin. Bu ol
mazdı işte. Klotz'u seven ve sevi
len bir adam diye kabul edemez. 
di. 

Bu muğlak işin bu kadarma ait 
bu hükmü verdikten sonra başka 
bir meseleye geçti. Kendisine Klotz 
hakkında yapılan teklifi kabul et. 
meli rrii idi, etmemeli mi idi? Ya
rın cevap vermesi lazımdı. Bura
cıkta dudaklarına biraz ruj do
kundurdu. Elinin tersile ondülele. 
rini yavaşça sıvadı. Aynadaki ak. 
sini uzun uzun süzdü. Ayağa kalk
tı. Salona yürüdü. 

K lotz, ocaktaki ateşin önünde 
dimdik duruyordu. Bir kaş, 

ve bir yanağile tek gözlüğünü ma
vi gözünün üzerinde tutuyordu. 
Kız elini verdi. Sonra oturması i
çin geniş bir.koltuğu gösterdi. 

Klotz koltuğa gerile serile otur. 
du ve bacaklarını uzattı. Favel i. 
ki bardağı Sherry şarabile doldur
du. Kız bardakları ona göre taşır
ken Klotz yarı ayağa kalktı. Fa
vel: 

"-Rahatsız olmayın!,, diyerek, 
bardakları yanı başındaki masaya 
koydu. 

Klotz kurşuni ve altın renkli o. 
danın etrafına bir göz gezdirdi. 
Şöminedeki kütükler, şen ve oy. 
nak alevler saçarak çıtrrdıyorlar

dı. İki lambadan odanın içine loş 
ve tatlı bir ışık yayılıyordu. Klotz 
"insanın kendisinin bir evceğizi ol
ması hoş bir şey olacak,, dedi, se
sinde hüzün vardı. 

Faver bekar olduğunu biliyor. 
du. Kendisi İsviçrede söylemişti. 
Fakat bu yaşına kadar neden ev
lenmediğini anlatmamıştı. Kız: 

"- Evet, dünyada hiç bir şey i
çin bu apartmanımdan vazgeçmem 
İnsan döner dolaşır, fakat geri ge-

lebileceği ve içine s1psıcak sokula
bileceği bir yeri olduğunu insanın 
bilmesi lazımdır. O zaman seyahat 
esnasında rahat eder,, dedi. 
"- Ben de sizin fikrınizdeyim. 

Fakat benim bir sığınacak, kalacak, 
kendimindir diyecek bir yerim yok. 
Hayatımı kışla ile kamp arasında 
geçiriyorum. Sefarethanede işe baş. 
lar başlamaz otelde bir yer tuta. 
cağım.,, 

"-Mademki Londrada ka1acak
s111ız, bir apartman kiralasanıza.,, 
. "-Apartmanda bir başıma kaJ
dıkça yalnızlık duyacağım., dedi. 
Fakat yüzünde hüzünden eser kal
mamıştı. Yüzü gerilmiş, demir gi. 
bi katılaşmıştı. 

"- Ben mesela hiç yalnızlık 
duymam.,, 

"- Gençsiniz! Gençler yalnızlık 
duymazlar, çok dostları olur.,, 

"-Ben sizden pek o kadar da. 
ha genç değilim ki?,, 

K lotz'un yüzünde o kadar 
tumtraklı bir ciddiyet vardı 

ki, kız sözünü keserken kısacık bir 
kahkaha salıverdi-

"- On sene kadar zannederim.,, 

"- On sene epeyce bir zaman

dır değil mi?,, 

"- Evet çünkü insan on sene i

çinde ihtiyarlıyabilir. Öyle şeyleri 

yapmak ve yahut yaptldığını gör· 

mek mecburiyetinde kalırsınız ki, 

onları gördükten so!'lraki siz, on

ları görmezden evvelki sizden bam 

başka bir insan olur. Ben tıpkı si

zin gibi olmasını isterdim. Yani ha

yatın hazan ne ciddi bir şey oldu

ğunu, duymasını, bilmemesini is
terdim.,, 

"- Benim hayatın ciddi bir şey 

olduğunu duymadığımı nereden bi

liyorsunuz'!,, 

"- Onu gözlerinizden okuyabi

liyorum. Gençlerin gözleri küçük, 

masum çocukların gözleri gibidir. 
Gözleri tecrübenin damgasile kör· 

letilmemiştir .,, 

"- Yanılıyorsunub. Bazı gençle

rin gözleri hiç te dediğinız gibi de

ğildir. Yakından tanıdığım bir k&. 
dm var. Kocası evlendi!:.le:rinden 

bir hafta sonra kazara düşerek öl

dü. Kadın İspanyaya hasta bakıcı 

olarak gitti. Onu konuşurken bir 

dinleseniz. Elli yaşında sanırsmız.,, 

Klotz başını salladı: 

"- Dediğimi anlamadınız. Bu 

meselede yaşın ehemmiyeti yok. 

Mesele neler görmüş, neler yap
mış olduğunuzdadır. İşte bundan 
dolayı bizim ikimizin arasınd:.ı yaş 
tan çok daha büyük bir fark var
dır.,, 

"- Çünkü yüzünüz. yüreğini. 

zin hiç kırılmamış olduğunu gös. 
teriyor.,, 

Klotz bardaktan bir yudum Sher
ry daha sundu, bacaklarını biraz 
daha uzattı. "Siz ciddi konuşmak
tan, hoşlanır mısınız'!,, dedi. 

Favel: 
"- Bazan hoşuma gider,, dedi. 

K lotz'un ciddi hali _tu~afına 
gidiyordu. Adam Isvıc;rede 

çocuk gibi oynaştığı şen bir kızla 
değil, fakat yaşını baş.nı almış bir 
halası veya teyzesile konu§uyor -
muş gibi davranıyordu. Kızın ya. 
nı başına oturmıya. onun elini tut
mıya, hatta göz bakış ve kırpışla
rile bile flört etmiye kalkışmamı-ş
tı. Koltuğuna İngiliz tabancası gi
bi kuruluşu her noktadan o kadar 
hatasız, o kadar dürüst idi ki, kız 
Klotz'un hoşuna gitmiş olduğu hak. 
kındaki kanaatinde yantlmtş oldu. 
ğundan kuşkulandı. Klotı'un ma
vi, ela gözlerine daha büyük bir 
dikkatle baktı. İstemedi, ama ağ
zından dört tarafı çınlat!cı bir kah· 
kaha koptu. Bazan bazı ev köpek. 
!erine bir tabak bisküviye bekçilik 
etmek vazifesi verilir. Bekçilik e
den köpeğin bisküvilere imrenerek 
bir bakışı vardır. İşte Klotz'un kı
za bakan gözlerinde tam o hal var
dı. Gülünmezdi de ne edilirdi? 

Klotz: 
"- İngilterede ne kadar zaman 

kalacaksınız?,, diye sordu: 
Sonra monoklunu çıkarttı, göz

lerini bir elile uğdu.Sonra yine tak
tı: 

"-Vallahi iyi bilemiyorum. altı 
ay belki bir sene. Bana verilecek 
işe bakar.,, dedi. 

" -Demek ki burada yapaca. 
gınız hayırlı işler var?,, 
"- Öyle! Ordunuz hakkmda bo

yuna rapor göndermek mecburiye
tindeyiz. Silahları, s.'.lyısı, efradı .. 
Nasıl talim edildikleri..,, 

"-Neden?,, 

"- Çünkü erkanı harbiye! umu
miyenin ataşemiliterlerden bekledi. 
ği malumat bunlardır da Jmrlan. 
Her memleketin erkanı harbiyesi 
öteki memleketlerin orduları ve fi. 
loları hakkında malumat edinme
sini ister.,, 
"- Bu işi yapmakta olduğunu· 

za aldıran olmaz mı?,, 

"- Hayır! Malıimatı apaşikar 

ister alırız. Yaptığım işin bir gizli 

kapaklı yeri yoktur ki.,, 

Bir kaç saat evvel, Klotz'un kar

şısına geçerek hangi suratla bu 

şeyleri sorabildi.ğine şaşardı, fa. 
kat kız şimdi Klotz'un takındığı 

tavrı anlamıya başlamı)tı. Klotz, 

bir harp ihtimalini heyecan~ız bir 

soğukkanlılıkla gözönünde tutu

yordu. Harp olduğu takdirde ingil· 

terenin müdafaa tertibatını yık -

mağı ve tebaasını öldurıneyi bir as

keri vazüe addediyordu. Böyle bir 

vaziyet hasıl oluncıya kadar ise, 

tngilteredekı vaktini boşçana geçir

mek istiyordu. Onun hayatında kı

zın oynadığı rol ise ihmal edilecek 
kadar ehemmiyetsizdi. Daha doğru 

su Favel varmış veya yokmuş, on
ca birdi. 

Favel: 
"- Muharebe ne budalaca şey, 

Londrayı havaya uçurmanız mem
leketinize ne fayda temin edebilir,, 

dedi. . ... . 
"-Hiçbir fayda.,, ve yanıbaşın

daki sigara kutusundan bir sigara 
aldı. Bu adamın kaşarlanmış, n:ı.. 

d 1 - 1 sırlanmış vurdum uymaz.ıgı .'!:ızın 

tuhafına gitmiye başlamıştı. Ona 
dik dik baktı. 

"- İngilizleri hiç sevmiyorsun 

galiba.,, 
Adamın gülümseyişi, kendisine 

karşı beslenebilecek her öfkeyi e. 
ritebilecek kabiliyetteydi. 
''- Tahsilimi İngilt~rede yap

mış olduğumu unutuyorsunuz. Ev
vela lisede, sonra darülfünund3 in
san İngilizleri anlamaksmn, İngi. 
lizlerin arasında büyümez. İngiliz
lerin pek parlak meziyetleri bir de 
koca hataları vardır. Hiç iyi hır 
komşu değillerdir., 

Favel: 
41

- Ay bunu siz mi söyliyecek
tiniz?,, dedi. 

(Devamı var) 
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1ılan blclınDI, Ok llhhl müdafttı 18 ı• ~ farzolunanlan .. p. fından bıktık~dık ar: Herkuba ve Parla mahafill v"~etin eninde lr p 1 
yapma ekiplerinden bafka au bentle- yacak olan imdadı aıhht otomoWll~ alzmda bu- lAf .. Harp olacak mı? IODunda bu neticeye varacaiına ioa- o o,ya 
rl, eJektrtk ve havagazı tesisatı gibi Ti bittin hu f..U,etlerf drmnda du- Ne 'flMt oa.o.kT Harp tlana .. myodar. 1 
umumi mii111111 ve halk blanetlerL dük çalmıyacaklardır. • oluruz? Blltiha bu dedlk:.ula't bü. Salla ce,,1-inüa flll1l-ı f 
• alt ı.llatta utuu pldlll fano. Aldil miMlal .. ltllllqell tla 1ııa brJmJar beyhude. .. Ben 1be Nitekim T.,.m paetetl cl9 .._ 
ı.- tlllllNm .uı tamir etmek I>üpnan tananJerbaln moefruz sövliyeyfm ml" Harp olmıyac.ak? gün sulh cephesinin hedefleri hak-
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~ _...., ...- _... tL biz Daıızi1 için harbetmeyız. Sinyor, muuaaa bybeclecelhıf ~ 
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4......... 1. mımmt, rk Ciheti askvlye bu bombardımana yecellmizl bilir. Bapa ne 'çln harp im ltalaeak ......... derhal 
hUllillll dp'Jeft 9C" acak kaqr, f9hrin muhtelif smntlerlne lto. edelim. Zaten harp için paramız vok. mabvemetle brtıfanaeaktır. "1h 

Wt-~llli- _.., •·ttar. 11ulm111 top ft alır maMneU tüfek. Verd versl . Bolezımua kadar. Son- eepheshdn ita btt amd h~ •tr 
lfllp la- lerle m•idafaqa llrifec:*, ta11are- ra MUllOlint bilir Jd, biz Almanlan ftlpMye mlltehumall •ellldlr. Ba 

1eri dtlf6rmlJ8 veyahut taçırmıya sevmeyiz ve Almanlarla harp etme- smetıe mlltlafauin teeawtbe P. 
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Alman askerlerini gösteren flllmlere Taymll vaziyeti bu 19Jdlde tavrlh 

izahat Aldılar 11lık çalmdılinJ g6rilyoruz. Berlin - ettikten sonra sulh cephesinin '8t1. 
Roma mihverinin ltaıyan 9atandap'ıı lanm ftç esu ile hulAa etmektedir 
ezdlJlne phlt oluyor. Her tarafta ı - Sflahaızlanma için ıarantller 

edeoek1lrdtr Bitin Zdlftıeıner J811· AJman neferi. Alman tazyıkt, Alman \'erilmesi. (Bap 1 incide) 
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levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

Beş bin adet yemek kaşığı ve bin adet çay kaşığı alınacaktır. Açık ek
siltmesi 18-8-939 Cuma günü saat 14,30 da Tophanede amirlik satı

nalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1975 lira ilk teminatı 148 lira 
12 kuruştur. Şartname ve nümuneleri Ko. da görülür. İsteklilerin kanu-
ni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. "107,. ''5843., 

* * Harp akademjsi için 9000 kilo patates alınacaktır. Açık eksiltmesi 
22/8/939 salı günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 540 lira ilk teminatı 40 lira 50 kuruş. 
tur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera-
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (112) (5974) 

* * 171 ton patates alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/8/939 salı 
günü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmın bedeli 10260 liradır. Anadolu cihetinin ilk teminatı 
292 buçuk lira Rumeli cihetinin ilk teminatı 477 liradır. Şartnamesi 
Ko. da görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tekli! mektuplarını ihale sa-
atinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. (113) (5973\ 

* * 2416 çift eski fotin satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 18 _ 8 • 939 
cuma günü saat 15 de Tophanede Amirlik satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 241 lira 60 kuruş kati teminatı 36 lira 24 ku. 
ruştur. Fotinler Davutpaşada ölçme alayında görülebilir. İsteklilerin 

belli saatte komisyona ~elmeleri (128) (6150) 

* * İki bin ton kadar buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
29 - 8 - 939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
satınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli on beş bin beş 
yüz altmış sekiz lira iki kuruş ilk teminatı bin ylk altmış yedi lira 
altmış kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikala. 
rile beraber teklü mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis. 
Yona vermeleri (127) (6149) 

* * Adet 

San Torok 498,000 
30,250 Takım madepi kapak ve köprüsü . =--
Yukarıda yazılı iki kalem malzemenin pPJ'.arlıkla eksiltmesi 23/8/ 

939 Çarşamba günü saat 14.30 da Tophanede Levazım amirliği satınal
·ma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 267 liııa 82 kuruştur. 
Şartname ve nümunesı komisyonda görülür. İsteklilerin kam•ni vesi. 
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (132) (6232) 

* * Adet 

24000 Ağız çenberi 
196000 Macunlu toruk 
96000 Köşebent 

Yukarıda yazılı üç kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmeqi 23/ 8/ 
939 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede amirlik satınalma k<'misyo. 
nunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 962 lira 10 kuruştur. Şartname ve 
numuneleri komisyonda görü!ür. İsteklilerin kat'i teminatlaril'! bcJli 
saatte komisyona gelmeleri. (131) (6233) 

Metre 

550 Nefti Çuha 
350 Lacivert., 

50 Gri ,, 

* * 

50 Mavi ,, "Kıt'at Fenniye,, 
Yukarıda renkleri yazılı bin metre çuha alınacaktır. Pazarlıkla ek. 

siltmesi 22, 8/939 salı günü saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satınalmR komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4600 }i. 

ra kat'i teminatı 690 liradır. Sartnarne ve nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gel~tleri. (133) (6231) 

* * 7500 metre kadar anbalajlık bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
21 r 8 • 939 pazartesi günü saat 14 de Tophanede amirlik satın alma Ko. 
da yapılacaktır. Nümunesi Ko.da görülür. İsteklilerin 750 lira kati te· 
minatlarile belli saatte Ko.na gelmeleri. "140,, "6273,, 

* * 20.000 metre kanaviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18 _ 8 • 939 
cuma günü saat 14.15 de Tophanede İst. Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacnktır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kati 
tcminatlarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. "1.39,, "6272,, 

* * 
861.300 sekiz yüz altmış bir bin üç yüz kilo saman alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 4.9.939 pazartesi. günü saat 15 de Tophanede İstanbul 
lev3zım amirliği satınalma Ko.da yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi 
bin iki yüz yirmi altı lira ilk teminatı bin iki yüz doksan bir lira dok
san beş kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.-
na vermelerL '"136,. "6269., 

* * 155 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22-8. 939 salı günü 
saat 14.15 de Tophanede İst. Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyona gel-
meleri. "143 .. "6375 .. 

Çorluda Kor Komutanhğından : 
1 - 3. Kor inşaat şubesinde çalışmak üzere 250 lira ücreti şehriyeli 

yiiktek diplomalı bir mimar veya mühendis alınacaktır. Taliplerin 
21 - Alustos - 939 gününe kadar Çorluda Kolordu İnpat Şu~e is
tida ile müracaatlan. 

TAN 11 

TÜRKiYE CÜMHURIYET 
12 AGUSTOS 

MERKEZ BANKASI 
1939 V AZIYETI 

AK TiF. PASiF. 

\ KASA: 

Altın: ~an kilogram 16.178.465 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

22.756.30:>.44 
17.959.914.-
1.523.036.82 

Sermaye: 

thtlyat Akçesi: 
42.239.256.26 

Adi ve fevkalade 
ftususf 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

TOrk lirası 436.099.75 436.099.75 Tedaviildeki Banknotlar: 

4 217.134.25 

6.000.000.-t 

RariçteJd Muhabfrter: 
.\ltın: Saft kilogram 10.059.766 

o\.ltına tahvili kabil serbe5t 
-i5vfzler 
Dll!er dövizler ve borçlu klirlng 
baklyE"lerl 

14.149.864.96 

8.442.99 

Or.nıhde Ninen cV'!'3kı nakdlve 
Kn"unun 8 • 8 1ncl mıuMelerlne 
tevfikan ha1Jne tnrnfından vfıkl 
ft'dlyat 

158.748.563.-

17.228.027.-

,_ K ELEPI R 
Satıhk Arsalar 

Kalamış deniz kıyısında, müra
caat Kızıltoprak, Rüştiye sokak 

47 No. da Miço dalaletile. 
4.270.394.49 

Razine Tahvnterh 

18.428.702.44 "')eruhde edilen evrakı nakdiye 
baklyesf 141.520.536.-

11enıMe edilen evrak! nakdiye 
lcarsılığı 

Kanunun 8 • 8 fncl mnddelerf· 
.,t> te\•flkan hazine tarafından 

·~ki tedlyat 

158.748.563.-

R'nrıııl11b t:ım:ım,.n attın' oınrıı'k 

flllveten tedavnlc> v:ı7('(!f1en 

Rec>-:kont mukab!U flAvetcn tcda 
vnzed . 

1!l 000.000.-

69 000 000. 229 520.536.- DAKTİLO 
17.228.027.- 141.520.536.- • 

Turk Lirası rtıe,·ouau: 34.164.783.71 Eski ve yeni yazıyı o

kur, yazar, dosya tanzim 
eder seri bir daktiloya ih
tiyaç vardır. Askerliğini 

bitirmit olması tartbr. 

~enedat Cüzdanı: 
Döviz Taahhüdatı: 

1'fCART SENEDAT 

~sham ve Tahvilat Cilzdanı 

131.877.837.95 
~ ttına tahvtlf knbfl dövizler 

131.877.837.05 Di!r dllvlzler ve alacaklı kllrlng 
bakly~erl 

3.665.73 

38.965.420.- 38 969.085.73 

94.<'06.722.08 
(Deruhte ednen evrakt nak 

6> - (diyenin karsılığı Esham ve 
TahvilM <ltfbarl kıymetlel 

q - Serbest esham ve tahvftA• 

~vanslar: 

qaz.!neye kısa vMell ııvans 
A, llın ve Dövfz Oıerlne 

l'nhvllAt üzel\fne 

Hissedarlar: 

lluhtelif: 

43.866.344.97 
7.552.935.13 ---..--
8.018.000.-

17.l\09.92 
7 .808.722.-

Yekun 

51.419.280.10 

15.844.231.92 

4.500.000.-

16.212.317.35 

422.478.261.77 

Muhtelif: 

Vektin 422.478.261.77 

Şimdilik ayda 25 lira ve
rilecektir. İstanbul posta 
kutusu ( 406) ya daktilo 
İfVetile müracaat. 

1 Temmuz 1938 tarihini:Jen İtibaren: Iskonto 
hl'ddi % 4, altın üzerine avans % 3 • 

KAYIP - İstanbul Emniyet Mü. 

durlüğünden aldığım 31 • 5213 sayı 

ve 16 • 9 - 937 tarihli ikamet teske 

remi kaybettim yenisini alacağım

dan hükmü yoktur. Beyoğlu Jurnal 

sokağı 6 No. da Macar tabaasından 

Dorote Miropoloski 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Erzincan garnizonu için 360.000 kilo kuru yonca kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 171,000 lira ilk teminatı 1282 lira 50 
kuruştur. Eksiltmesi 18 Ağustos 939 Cuma günü saat 16,30 da Erzincan. 
da satın alma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tek
mil garnizonlarında mevcuttur. Ve aynidir. Her yerde her gün görüle· 
bilir. İstekliler teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel Ko. 
Başkanlığına verilmiş veya posta ile ayni saatte Ko. da bulundurulmuş 
olacaktır. "214,, ''5839,, 

* * 128 ton pirinç kapalı zarfla ve birlik anbarlnrına teslim şartile ek-
siltmesi yapılarak multaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve nümunesi ko
misyondadır. Muhaımnen bedeli 35,840 lira ilk teminatı 2688 liradır. 

İhalesi 29 - 8 - 939 salı günü saat 16 da isteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat 
mektuplarını Lüleburgaz da Tilin Satınalma komisyonuna vermiş ola. 
cakla!dır. (253) (6181)) 

* ':.J( 
Balıkesir ve Kiitahya garnizonları için ceman 55.000 kilo benzin . 900 

kilo gaz yağı, 2910 kilo muhtelif makine. motör yağları ve 550 kilo ÜS· 

tüpü satın alınmak üzere kapalı 1arfla eksiltmeye konulmaştur. Alına
cak yağ, benzin ve sairenht muhammen bedelleri Balıkesir garnizonu için 
7235 lira ve Kütahya garnizonu icin 7953 lira 50 kuruş olup ceman 
15.188 lira 50 kuruştur. Huvakk~t teminatları Balıkesir için 542 lira 63 
kuruş, Kütahya için 596 lir::ı 52 kurus olup ceman 1139 lira 15 kuruştur. 
1halesi 5-9·939 salı günü saat 11 de Balıkcsirde Knlordu satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartlar Ankara, İstanbul Levazım a. 
mirlikleri ile Balıkesir Kor. satın aı ma komisyonlarında parasız görüle
bilir. Her iki garnizona aid işbu yağ ve benzinler için birden tPklif ka
bul edildiği gibi Kütahya için ayn ve Balıkesir için ayrı yapıl:ıcak tek
Ufler de kabul edilecektir. Taliplerin belli belgeler ve muvakkat temi. 
natlarile teklif mektuplannı ihale s aatlnden en geç bir snat evveline 
kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri. "251,, "6144,, 

* * 422.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. !halesi 22-3.939 
Salı günü saat 16 da Niğdede tüm sa tın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 53,805 lira, ilk teminatı 4035 liradır. İsteklilerin bel
li gün ve saatten bir saat evvelinQ kadar ilk teminat ve teklif mektup-
larını Niğdede Komisyona vermeleri. "5970., 

* ,,. ' 
66 kilometrelik kablo telinin 11 - 8 • 939 günü ~pılan eksiltmesine 

talip zuhur etmediğinden bir ay içerisinde pazarlığa bırakılmıştır. Şart
namesi Konya, İstan. Ankara Levazım amirlikleri satın alma komis
yonlarında görülür. İlk pazarlığı 22 • 8 • 939 salı günü saat 14 de Kon
yada Kor. s11tın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 495 lira· 
dır. İsteklilerin belli gün ve saatte Konyada komisyonda hazır bulun· 
malan. "267 .. "6316., 

Cinsi Miktan 
kilo 

* * Tahmin fiab 
Kr. Sa. 

İlk teminat 
Lira Ku. 

Saati 

SATILIK MOTÖRLER 
Bir aded gayet iyi 35 beygirlik Gazojen, bir aded 20 beygirlik yeni 
mazot motörlcrile iki çift taş bankolarile değirmen teşkilatı tebdili 
dolayısile ucuz fiatlarla satılıktır. Taliplerin: İstanbul, Yemiş Değir
men sokak 39 numarada Yahya, Şı.ikrü Alemdarlar ve eriki fir-

masına müracaatleri. 

liler askeri satın alma komisyonunda mevcut olan şartnameleri her za. 
m an görebilirler. "273,, "6323,, 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 743 kuruş olan 20.000 çift çizme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 4 • 9 • 939 pazartesi günu 
saat 11 dedir. İlk teminatı 8680 liradır. Evsaf ve şartnamesi 743 kuruş 
mukabilinde Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. Ek· 
siltnıeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - eli maddelerinde göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

"270 .. "6318. 

* * 
Beher çiftine tahmin edilen fiaıt.ı 470 kuruş olan 200.000 çüt kundura 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ?. • 9 • 939 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 41,350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 47 lira 
mukabilinde Ankarada M. M. v. Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi· 
receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde g-Osterilen vesaik
lc teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (271) (6317) 

* * Merzifon garnizonu için 280.000 kilo yulaf kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 18.200 lira, ilk teminatı 1360 liradır. Eksilt
mesi 7.9-939 perşembe günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 - eli maddelerinde yazılı belgelerile birlikte ihale 
gün ve saatinden bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını 
Merzifonda askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (285) (6365) 

* * Merzifon garnizonu 1çin 385.000 kilo arpa kapalı zarf usulile satın alı-
nacaktır. Tahmin bedeli 16.362 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 1227 lira 
20 kurustur. Eksiltmesi 6 - 9 • 939 çarşamba günü saat 15 dedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 • cü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline ka
dnr teminat ve teklif mektuplarını Merzifonda askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (284) (6366) 

* * Snmsun garnizonunda bulunan birliklerin ihtiyacı olan 100.000 kilo 
sığır eti knpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tutarı 19.000 lira ilk temi
natı 1425 liradır. İhalesi 2-9-939 cumartesi günü saat 10 da tüm bina. 
sındaki komisyonda yapılacaktır. İsteklileri11 vesika ve teminatlarile 
birlikte müracaatları ve zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar Samsunda tüm satınalma komisyonuna vermeleri. (283) (6367) 

* * Diyarbakır merkez birlikleri için 260.000 kilo sığır veya keçi eti ka-

2 - fateklllerln diploma, hüsnühal kllıcfı, tercUmel bil ve Askerlik 
veatb11 suretleri ile YaptJlı lflere da lr vesikalaruu lstldalanna raı>tet. 

Arpa veya yulaf 783,000 4 2349 15 de 
Sade yağı 16,380 97 50 1228 16 da 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 5-9.939 salı günü saat 
9 da Diyarba~ levazım amirliği satnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Sığır etinin tahmin bedeli 52.000 lira i1k teminatı 3.900 lira keçi etinin 
tahmin bedeli &S.000 Ura ilk teminatı '8'71 liradır. Şartnamesi her atın 
komisyonda görülebilir. Taliplerin teminatlarile teklif melttuplanm ek
siltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar kanunun 32 ncrl mad-
desine uygun olarak komisyona tealim etmelert "282,, .. 6368., 

* * meleri. "210,. .. 5805'' 

lıtanbiil Llma• Sa•H Sıhhiye Merkat Eblltme 
KomlıyonRCla•: 

1 - Merkezimiz fare ltWı l§lerinde kullanılmak üzere nilmunesı 
merkezimizde mevcut 150 torba, 200 leleJı, 200 saç mancaı alınacaktır. 
Tahmin bedeli (892) Ura (50) kunqtur. 

2 - Bu ite alt f8rlname merkezimiz levamnmdın param alnur. 
3 - Eksiltme 29. 8 - 1939 Salı gilnü saat 14 de Oalatada Kara. 

Mustafapa§A sokalJDda mezkdr merkez eksiltme komisyonunda yapıla
cütır. 

4 - Eblltm, açık olacaktır. 
5 - Bu ite alt muvakkat teminat bedeli 88 Ura 94 kuruştur: 
8 - l!!kslltmeye gireceklerin 1939 Yilı ticaret oduı vesikalannı ıöe-

teı,neı.t ıarttır. (8192) 

Dörtyoldaki birliklerin ihtiyacı olan yukarda yazılı erzaklar 6-9-939 
çarşamba günü kapalı zarfia alınacaktır. Şartnameler Dörtyolda Alay 
levazım müdürlüğünde her gün görülebilir. isteklilerin teklif mektup
lannı 2490 Nyıh kanundaki vesaDde beraber yukarda yazılı ihale saat. 
lerlnden bir saat evvel Dörtyolda askeri satın alma komisyonuna ver-
mif olmaları. "276., "6374,, 

MOdan 
kilo 

............ u 
Ura 

* * ilk teminat 
Ura 

14,400 15,120 1134 2-9-939 cumartesi 11 
Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda yazılı sade ya

lı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Mersinde askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Zarfiar ayni günde açılış saatinden 
bir saat evveline kadar kabul edilir. Fazla bilJll edinmek isteven istek-

650.000 kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmllftur. Eksiltmesi 
4-9-939 pazartesi gunü saat 10 da Diyarbakırda 1evazmı lmlrlilf utın. 
alma koJnlayonunda yapaıac.ktır. Arpanın mahammen bedeli 28.()00 U
ra olup ilk teminatı 19IO liradır. Şarbwnell her gtin komisyonda törü
lilr. Taliplerin teklif mektuplannı ~unun 32 et maddeabıe uygun oJa.. 
rak eksiltme saatinden nihayet blr .. ı evveline -kadar Dtyarbakııda 
komisyona vermelerl -.1" .. 8369 .. 

** Kor merkez birlikleri ihtiyacı için 1.150.000 kBo. ... day JanbnllUllf.i 
lfl bpah zarfla eksiltmeye konulmuftur. l:biltmeil U-939 sah g6n6 
saat 11 de Diyarbalarda levuam lmlrlfll satlnalma komisyonunda yapı
lacaktır. Muhammen tutan 20.700 lira ilk teminatı 1552 lira 50 kuru 
tur. Şartnamesi hergün komisyonda garillür. İsteklflerln teklif mektu 
lmnı kanunun 32 el •delhıe uygun ollırak ebiltme saatinden n 
vet bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (280) (8370) 
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let. C. Jtliiddeiumumllifinclm: 
lstanbul Adllyeıdnde açık bulu. 
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