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5 KURUŞ GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Almanya,P olonyaH ududuna' L-lki_nci _Hava_D._nem_esl D_ün _Yap_ddı 

70 Fırka Asker Tahşit Etti 
Fransa, ihtiyat 
Kuvvetlerini de 
Davet Ediyor 

lngiltere Polonyaya Verdiği 

Teminatı Berlin ve Romaya 
Bir Defa Daha Hatırlattı 

Polonya da 
Seferber Bir 
Hale Geliyor 
Fransız Tebaası Almanyadan 

Ayrılmaya Başladılar, lngilizler 

de Bugünlerde Emir Bekliyor 

Molotol 

Londra, 23 (Hususi) - Bugün neşrolunan 
resmi bir tebliğe göre, Kral Parlamentonun 
ansızın içtimaa daveti dolayısiyle tatilini bı
rakarak Londraya dönmiye karar verntiştir. 

Londra, 23 (Hususi) - Alman matbuatı 

herşeyden fazla Lehistana karşı şiddetli neş
riyata eh~rnmiyet vermekte ve bir sürü me
zalim hikayeleri uydurmaktadır. 

Sıhhi yaTJım vupu, gazdan .zehirlenen bir vatandafa 
ilk yarılımı yapıyor 

Sovyet • Alman 
Anlaımasının 

Gaye ve Manası 

İngilterenin Berlin sefiri Sir Hen-ı-----------, Almanyanın Lehistanın Garp hu. 
dersan, İngiltere hükumetinin bir 1 MQSKQVADA !dudu ile Bohemya ve Moravyada 70 
mesajını Her Hitlere tevdi etmiş fırka tahşit ettiği anlaşılmaktadır. 
bulunmaktadır. İngiliz sefiri tayyare Berlin civarındaki bütiın motörJü 

ile Salzburga litml§. oradan Berhes- Mu·· za kereler kıtalarm Lehistan hududuna sevko-

Istanbulda "Harp Hali,, 
Bugünden itibaren Bitti 

gaden'e hareket ederek Her Httler lunduju haber verilmektedir. Bo. 

~~.-~""_ .. , 1 - r:A 111 'lıılll 
Alma11ya111n tecavitl111i 
durdurmak itin yapllmıı 
bfr teıebbiıtUr. lu a11la1· 
ma Almanya için bir kuv· 
vet dejll, bir zaafttr, Ye 

Sovyetlerle tngllizlerln 
karııhkh yardım lfflfakı 
akdetmelerlnl kolaylaıh· ı 
racakhr 

tarafından kabul olunmuş ve mesajı hemya, .Moravya, Slovakya ve Avus 
uPrm·\ştir Miilôt.-at v~rım saat kadar U &Rİ•ı- y ... 11•1 turyada askeri hareketler goze çarp-
eıev~n 1:'·~~~ .... 5111.. ..~.r.u;ı. ... ~... ..411'- _. • --.ı-. -nu.~u. .. "'"' ı. ...... \1c\c: ~~-:ra.-
sonra Salzburga donmüştı.ir. re uçuşları ınenolunmuştur. Anlaşı-

tnıiltere hUkUnıetlnin meaajı, B a c 1ad1 la{l Almanlar, bir harp çıktığı tak-

Dünkü Denemede Yapılan Tatbik•tl•rda Başvekil, 
Da\ıi\iye Veki\i, Va\i ve Mısır Heyeti de Bulundu 

~ dünkü kabine içtimaını milteakıp S dircfe Çeklerin muhalefeti ile karşı-
neırolunan resmi teblii dairesinde !aşmamak için Çeklere hürriyet ga. 
yazılmıı ve lnıUterenin Lehistana Berlin, 23 (Hususi) - Fon ranti eden bir beyanname hazırla-
verdiği teminatı, yerine getireceği Ribbentrop, Nazi bayraklari,rle maktadırlar. 
tavzih edilmiıtir. Bir rivayete gö- süslenen Moskova hava mP.yda- Tanenberg'te yapılacak merasim 
re mesaj, Almanyanın Şarki Avru. nına inerek Potemkin tarafın- dolayısiyle yığın yığın askerler 
pa hakkında noktal nazannı bildi- dan karşılanmış ve öğleden son- toplanmaktadır. Gelecek Cumartesi 
ren ve geçenlerde Londraya gön. ra Molotof tarafından kabul e- günü Alman ordusu Başkumandanı 
derilen notaya bir cevap teşkil et- d l k k Fon Branchutch 19.30 da orduya 

İkinci hava hücumu ve korunma denemesi de dün sabah ya
pıldı. Tehlike işareti saat tam 9,30 da verildi. İlk tecrübenin de 
verdiği alışkanlıkla halk pek kısa bir zaman zarfında ve umuml
yet itibariyle hiç te telaş eser] göstermeksizin saklandı. Sokak
larda beş dakika zarfında \·azifedar insanlardan başka kimse 
----------- kalmadı. 

S +• B • \ Bu sefer nakil vasıtaları da daha 

Yaan: M. Zekeriya SERTEL i ere iJ görüşmeyi yapm1ş-
mekt-edir. - hitaben bir nutuk söyliyecek, Pazar 

a 1 e 1 nas 1 l muntazam şekillerde durmuşlardı. 
Tatbiki denemeler için, bu sefer 

Üsküdar iskele meydanı, Eminönü, 
Tophane ve Aksaray meydanları ay
rılmıştı. 

B ütün dün a ·ı 0 he İngiltere hükumeti Almanya.ya tır. günü Her Hitler bir nutuk irat ede-
y 

1 
e era r ·· d d · ~ · j ti · · F M I t f ·n· "l • k · b' d b .... k b' .. gon er ıgı mesa ın sure erını ran. o o o - von Ribbentrop mu a- ce tır. 

. ız e uyu ır sur- sa ve Lehistana bildirmiştir. katı saat 15 den 19 a kadar sürdük- Bir Hudut Hôdisesi 
Davasına 

. Başlandı 
pnz karşısındayız. Mart on beş- Alman Ajansı bu münasebetle şu 
tenlJeri İngiltere ile Sovyet tebliği neşretmiştir: 
Rusya arasında cereyan eden "Büyük Britanya hükıimetinin 
ve arada sırada bir türlü bitme- izhar ettiği arzu üzerine bugün Hit
diğinden dolayı §ikayet ediler ler İngiltere Büyük Elçisi IIender

ten sonra kısa bir inkıtaı müteakip 
saat 20 de tekrar başlamıştır. 

Fon Ribbentrop'a 32 mütehassıs ve 
katibin refakat etmesi müzakerele
rin yeni başlıyacağını gösteriyor. 
Halbuki Alman kaynakları, ademi 
tecavüz paktının hemen imza edile
ceğini haber vermişlerdi. 

Varşovadan bildirikHğinc göre, 
dün Alman - Leh hududunda bir 
hadise vuku bulmuştur. 

müzakerelerin müshet bir an- sonu kabul etmiştir. 
Henderson, İngiliz Başvekilinin 

laşma ile bitmesini beklerken. dünkü kabine toplantısından. sonra, 
Berlin ve Moskova ajanslan neşrettiği tebliğ mealinde bir mektu.. 
Sovyetlerle Almanya arasında bunu Hitlere tevdi eylemiştir. 
bir ademi tecavüz misakı akde- Hitler, Büyük Britanya tarafından 
dilmek üzere olduğunu haber (Sonu Sa: 6, Sü: 1) 

Alman gazeteleri, İngiltere hiikt.i
metinin dün verdiği kararları hala 
neşretmemişler, yalnız İngiliz parla· 

(Sonu Sa. 6, Sü. 6) 

Ezestochowa mmtakasında Kucz
no civarında hududu geçen üç Al. 
man askeri Leh arazisinde 130 met. 
re ilerlemişlerdir. Polonya hudut 
muhafızları tarafından gerı dönmek 
emri alan Almanlar ateş etmek su. 
retiyle mukabele etmişlerdir. Bunu 

Yusuf Ziya Öniı ve 

Diğer Suçlular 

isnatları Reddettiler 
Dün öğleden evvel Ajırceza mah

kemesine vekalet eden nöbetçi A~li. 
ye ikinci ceza mahkem~sinde Satiye 
binasının satışından doğdugu iddia 
edilen yolsuzluk davasına başlandı. 
Müddeiumumilik mahkeme salonu-

verdiler. 

Almanlann Sovyetlerle bir ademi 
tecavüz misakı akdetmek istemele
rinde pşılacak bir şey yoktur. Hitler 
emeline kavuşmak için sulh cephesi
ni yıkmak ihtiyacındadır. Sovyet 
Rusyayı sulh cephesinden ayırmak 
onun için büyük bir kazançtır. Sov
yet Rusya bir düşman olmaktan çı
kınca Hitler sesini daha kvvetle yük. 
seltmeğe muvaffak olacaktır. 

Hitlerin ve nazi rejiminin komü
nizm ve- Sovyet Rusya düşmam ol
duğuna zaten öted.beri inananlar
dan değildik. Bu dilşmanlık nazizm 
için bir ıilihtan başka bir şey değil
di. Hitlerin Sovyet Rusya ile değil, 
der.1okrasilerle halledilecek davası 
vardır. Onun hakiki düşmanları de
mokrasilerdir. ~ düşmanlarını yen
mek için nazari düşmanı olan Sov

le aolaşmak onun için fedakir
Bln-.nıleyh Alman

bir ademi te.. 
bizi hayre-

(Sonu Sa. 6, Sil. 5) 

Vaziyetin Hulasası .................... 
1 1 -1"6iltere, Frarua, Almanya ve Lehi•tan hazır olduiunu bildirmiftİr. 

akeri ltazırlılılannı tamamlamak i~in hum- 6 - Almanya akeri ha.zırlıklannı ilerlet-
malı bir laaliyet wöatermelrteJirler. melrteJir. 10 Alman lırkaının Lehi•tan hu-

2 - lngiltere Lehi•tana verdiği taahhütleri dudu üzerinde bulunduğu haber verüiyor. Bü
ila edecefini bir meaaj ile Her Hitlere büdir· tün Alman gazeteleri LehütanJaki Almanla· 
miftir. Her Hitlerin buna mulrabil, bu temina- nn uğraJılclan mezalimden bahaediyorlaT. Al
hn Almanyaya ait hayati menlaatler iberinde man gazeteleri lnlfiltere hükii.metinin kararla
tair etmiyeceğlni •Öy/ediii haber veriliyor. nnı neıretmemiılerdir. Her Hitler, Tanenberg 

3 - lngiltere hükii.mti harp maddeai. olan bayramı münaebetiyle ptUaTa, Alman ordu
e,yanın ihracını menetmif, tayyare dtilii tq- lan btqlıumanJanı Alman ordunına hitaben 
lrilatım lıuvvetlendirmif bütün memleketin cumarteaiye birer nutulı •öyliyecelılerdir. 
tam lraranlılr İçinde luJmaı irin lazım welen 1- Lehi.tan da alreri tedbirler almalrta ve 
bu teJıbirleri almııhr. hallı, neticeyi aülıiinetle beklemelrtetlir. lngil-

4 - lnptere Parl&mentoau bugün toplana- tere ile Franaanın kararlan Lehi•tanda mem· 
calr ve hülırimete levluJôJe aalfihiyetler vere- nuniyet rıyandırmıftır. 
cektir. Bu huıu1ıa lnlfilteretle tam bir birlik 8 - Almanya Hariciye Naz.ın Fon Ribben-
hülriim aürmelıteJir. trop Moakovaya VGTGTalı ademi tecavüz pakh 

5 - Franaa hülıiirneti alreri tedbirlerini ta· yapmalı için müzakerelere ba,lamıftır. 
mamltımlf, yeni ihtiyat lıuvvetlerini •Üah alhna 9 - /,..üiz • F rGıuı.z - Rıu müzalıerelerinin 

fakat Sovyet Rusya tçln vaziyet çafırmıf, Franaa B'lfVelıUi, Şimali AlrikaJalti Glııbeti henüz anla,.lmatrHftır. 
böyle dejildir. F rcuuı.z B"fltumandanı ile uzun uzadıya görü,. 10 - Ademi tecavüz palth haberinin uyan. 

'Oçüncü enternuyonal son toplan- miif, Franaanın Roma Seliri, Kont Ciano'ya dırdıfı illr hayret zail olmuf ve her memleket 
tısında nuizm "faMne harp ilan . E.ran-nın Lehi.tana 1ıar,. taahhütlerini ilaya neticqi 6~ ba,lamlfhr. 

(lqııu 6,Sü.51.~~!flr.~ .... ~ .... .,..,....,..,....,..,....,..,....,....,....,.,......,..~.,..,...,..,....,.....,..,..,......,.,....,..,......_..,...,...• ~ ........ ,,.,, .......................... . 

nun istiabından fazla dinleyicı ile 
dolmaması için, salona yalnız kartla 
girilmesini kabul etmiş ve kartlar 
hazırlanmıştı. Gazeteciler ve avu... 
katlar da müddeiumumilik kalemin
den kart almak suretiyle ancak mah
keme salonuna girebildiler. 

Saat on bire doğru, evvela mev
kuf suçlular, sonra da gayri mevkuf 
suçlular salona alındılar. Suçlular 
mevkilerini işgal ettiler. Arkaların. 
da iki jandarma alelusul ayakta bek
liyorlardı. 

Suçlulann hüviyetleri 
Reis celseyi açar açmaz, suçlula. 

nn hüviyetleriru şu sıra ile tesbit 
etti: 

Mahmut Şakiroğlu 47 yaşında De
nizbank umum miıdiıru Yusuf Ziya 
Öniş, Ayaspaşada 21 numaralı apar
tımanda oturan miıdürü umumi mtı
avini 46 yaşında Tahir Kevkep, 'I ak
simde Cümhuriyet apartımanında o. 
turan 60 yaf111da bankanın depo in
şaat şefi Mahmutoğlu Neşet Kasım, 
Heybeliadada Şeref sokağında 7 nu
marada Deni.zbank müdür muavini 
Eminoğlu 47 yaşında Hamdi Emin 

(Sonu SL 4, Sü. 1) 

V•küdar i.kele meydanınJa 
Marmara istikametinden gelmekte 

olan tayyareler saat tam 9,51 de 
Üsküdar iskele meydanından görül. 
düler. Biraz sonra da Karadeniz is. 
tikametinden gelen ikinci filo gö
rüldü. 

Her iki filo, yine havada renkU 
işaretler bırakarak attıkları farzedi,. 
len bombalaQlı nevUı&. bildiri;,otdu. 
Osküdar islt4t. meydiftuia, Usku
dar kütüphanesi üzerine yangnı 
bombaaı, eski itfaiye dairesi yanuı

da kahveci Hayrinin taraçasına tah. 
rip bombası düşttiğü farzedildi, yan. 
gın söndürüldü, tahrip bombasından 
yaralananlann ilk tedavisi yapıldı, 
bunlar hastanelere kaldırıldı. İskele 
caddesi önünde su boruları patladı 

(Sonu sa: 10 ,sü. 1 de) 

Fındık, Üzüm 
Ve incir, Takas 
Listesine Allndı 

İqiltere ile yapılan temaslar 
neticesi, yeni Türk - inaıiliz ti
caret müzakeresinin nihayetlen. 
mesini beklemeden önce, İngil. 
tereye takas yolu ile İncil', ü
züm ve fındık ihracına karar 
verilmiştil'. Bu anlaşma neti
cesi mahsullerimiz değer iiati
le bu yıl İııciltere tarafından 
geniş ölçüde satın alınabilecek
tir. 

Bu vaziyet, tkaret alemimiz. 
de büyük ferahlık uyanrlıraca
ğı cihetle her tarafta memı1u
niyetle kar~ılanmaktadır. 

CY ansı 1 O uncu aayfamıı:da) 
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1 ._ e_u _G _o_ N_I 
Muvaffakıyetli 
Bir imtihan 

Y ezan: Ömer Rıza DOGRU L 

TAN 

Büyük Geçit Resmi 
Yarın Sabah Yapılıyor 

3 

~ rfClEK 
Bir General 
Ve Bir Yahudi! 

Yaza~: 8. FELEK 

Siyasi hadiseler kesta11.~. f~ş:ği 
gibi, ne taraftan geldıgı bılın. 

meden inkişaf ededursun, ı.izc bir 

iıkra anlatayım: 

A lman propagandası, Almanya
nın Sovyct Birliği ile yapmak 

üzeTe olduğu, fakat ne zaman intaç 
edileceği henüz belli olmıyan ademi 
tecavüz paktını, sinir harbinin en 
sarsıcı bombası olarak ortaya atmak 
ve bu ademi tecavüz paktı ile bir te
cavüz manevrası yapmak istedi. Fa
kat Alınan propagandası bu yolda da 
muvaffak olamadı . Çünkü ademi 
tecaviiz paktının, bir askeri itt1fak 
olmadığı süratle anlaşıldı. Halbuki 
Alman propagandası, ademi teca"Viiz 
paktını adeta bütün dünyayı paylaş
mak için hazırlanmış kati bir ittifak 
gibi göstermek. dünyada uyanan 
hayreti bu yolda istismar etmek is

tedi. 

On Binlerce Vatandaş Önün~e Yapdacak Merasimde 
Birçok Zevat ile Ataşemiliterler de Bulunacakl~r. 

. ~ . leri mütcl'kıhen topçu, rnotörlii kıtalar ve suvarı· 

Tabii Çarlık Rusyasında bir Ge
neral, şu on beş gün süren (Trans 
Siberiyen) şimendiferinde yolculuk 
ediyormuş. Kompartimanda da bir 
kendisi \ •ar, bir de yahudi. 

General, yahudi ile görüşme~e t:ı. 
bii tenezzül etmediği ve yalıudi de, 
Rus Generaline söz söylemeğe cesa
ret edemediği için, ikisinden ba~ka 
yolcu taşımıyan kompartimanda blr 
mezar süki'ıtu hüküm sürmekteymiş. 
Bir giin, iki giin böyle sükutla geç
tikten sonra, ilk sabrı tiikeacn Ge
neral olmuş ve )·ahudiye demiş ki: 

Hakikatin böyle olmadığı gayet 
sarihtir: Şimdiye kadar anlaşılan en 
esaslı nokta, Almanyanın Sovyet 
Birliği ile bir ademi teca·vüz paktı 
yapmak istediği \ 'e bunun için Ha
ricive Nazırını 1\loskovaya gönderdi
ğidİr, Alman Hariciye Nazın, nıiite
hassıslardan müteşekkil büyiik bir 
ınaiyetle Moskovaya muvasalat et
miş ve müzakerelere başlamıştır. 

l\füzakerclerin ne kadar devam ede
cefti ve paktın ne zaman imzalanaca

ğı belli değildir. 
Sovyet Birliğinin İngiltere ve 

Fransa ile yaptığı askeri mÜ7~11kere
lerin devam edip etmiyeccği şimdi
den kestirilememekte ve bu vadide 
bir hiiküm verilememektedir. 

Fakat Alman propagandasının l>il
tün hedefi Lehistanı, artık yalnız 
kalmış göstermek ve sinir harbinde 
, Lehistanı yıkmak olduğu için, sulh 
cephesi, huna karşı gelmek lüzumu
nu hissederek vaziyeti bir kere dah:ı 
açıkça ilan etmi~. Lehistana vel'ilcn 

taahhüdün mutlak \'C muhakkak ye

rin}~ ır~tirileceği!lL!l.v.\i\tUUJ .l?!!~d,!1!1 

tirmesini kolaylaştıracak 

almıştır. 

tedbirleri 

İngiltere lıiikuıneti bu vaziyetini 
Her Hitlere de bildirmekle Almanya 

tarafından kuvvet istimali takdirin-

de kuvvetle karşılanacağı hususunda 

hiçbir şiiphe kalınamasını istihdaf 
etmiştir. 

Edırne, 23 (Hususı surette gıden arkadaşı- !erimiz geçeceklerdir. Geçit resminden sonrn. ku-
mızdan) - Cuma sabahı (yarın) yapılacak mandaulara ve ataşemiliterlere vilayet 7.iraat bah-
büyük geçit resmi iç.in bütün hazırlıklar ta- çesinde bir öğle ziyafeti verilecektir. Ecnebi ata~e-
ma.mlanmıthr. Tayyare meydanında yapıl- militerlerle diğer davetliler, cuma sabah_ı (yarın) 
makta olan 25 _ 30 bin kitilik büyük tribünün saat 5 de hususi trenle buraya gelecekl:rdır. . . 
· b' · ·ı · · G · · d b 1 k Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dmk, 
ınş.ası :tırı mıstır. eçıt resmın e u unma 1 r· T .. . .. ' . . 1- bugün (dün), saat 17 de kumandan ar şere ınc vı a-
uzere cıvar koyler halkı Şlmdıden buraya ge yet -ziraat bahçesinde bir çay ziyafeti vermi~tir. h-
mişlerdir. tanbul gazetecilerinin de davetli olarak bulunduğu 

Edime şimdiye kadar görülmemiş derecclle ka· bu ziyafet, çok ısamimi bir hava içinde iki saat sfü-

labahktır. Büyük geçit resmine iştirak edecek olan müştür. 
kıtalar tamamen manevra sahasından şehire gelmi~ r.IuvaCfakıyetle neticelenen büyük Trakya ma-

bulunuyorlar. Resmi geçide cuma sabahı (yarın) nevralarının tenkidi, yarın (bugün), Halkevi salo-
saat tam 8 de başlanacaktır. On binlerce vatandaş nuuda evvela manevra kumandanı, sonra Genel 
önünden evvela tayyare filoları, sonra piyade Himen· Kurmay Ba§kanmıız tarafından yapılacaktır. 

Çorumu 
Seller 

i 
; \ Milli Şef, Başvekil ve 

Bastı 
-o-

Egede de Bağları 

Bozacak Derecede 

Yağmur Yağıyor 
Çorum, 23 (A. A.) - Saat 18 de 1 

yağan şiddetli yağmurlardan husule 
gelen seller merkeze bağlı Ovasarcıy, 

miyetli hasar~t yapmıştir~-dvas~ı~ay
dan on yaşında bir çocuk ile Bovada
ğında da sekiz yaşında diğer bir ~o
cuk seller içinde boğulmuştur. Kayı 

köyünde altı kişi kaybolmuştur. Bu 
köylerdeki zarar henüz tesbit edilme 
miştir. Alaca kazasında seller göç. 
men evlerini tamamen basmış, bu ev
ler halkı ile hayvanlar emin yerlere 
nakledilmişlerdir. Alakadar memur
lar vaka yerlerine gitmişlerdir. 

Hariciye Vekilini 

Kabul Buyurdular 
Başvekil Refik Saydam yan

yarında Hariciye Vekili Şiikrü 
Saracoğlu olduğu halde diin öğ
leden sonra Floryaya giderek 
deniz köşkünde Mili Şef İnöuii 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

Başvckilimizin bugün Trak
yadaki geçit resmine gidecek o
lan zevatla birlikte Edirneyc 
gitmeleri kuvvetle muhtemel

dir. 
Mısır heyeti 

Mısır askeri heyeti azaları 

öğle yemeğini Perapalas otelin
de yedikten sonra muhtelif ka
fileler halinde şehrimizin bazı 
ınahaJlerini gezmişlerdir. 

Heyet, şehrimizde bulunan 
diğer ataşeıniliterlerle bil'likte 
bugiin akşam hususi trenle res
mi geçidi görmek iizere Trak
yaya gideceklerdir. 

Fransız ve Yunan Sefirleri 

Kazanç 
Vergisi 

Karneleri 
..!.-o-

İşlerini T erkedip de 

Tekrar Başlıyanların 

Vaziyetleri 
Ankara, 23 (TAN) - Maliye Ve

kaleti, yaptığı bir tamimde, kazanç 
vergisi ruhsat tezkerelı :rinin ve ka-
-,.. .... nomD1or-il"lin wa.,'l.+n'hn.,,, ald.uğu 

müddet zarfında işini terkedip tekrar 
işe başlıyanların yeniden tezkere al
maları lazım geldiğini bildirmiştir. 

Vekalet, kazanç vergisi mükellef
lerini yakından alakalandmm bu ta
miminde ruhsat tezkereleriniu hü!t. 
münü şu suretle tahdit etmektedir. 

1 - Herhangi bir iş 1çin ruhsat 
tezkeresi veya vergi karnesi alan 
bir şahıs o işi terketmesiyle nasıl ki 
vergi mükellefiyetlerile alakası ke
silmekte ise tezkere ve karncı-.inin de 
hükmü kalmamaktadır. 

2 - Yeniden bir işe başlıyan şahıs 
o işle daha evvel iştigal etmiş ve ay. 
ni sene için ruhsat tezkerc.;i veya kar 

- Bana bak! Ben General, sen 
:'l·ahudi! Tabii seninle müsahabe et. 
meme benim rütbem ve vui:yetim 
ıniisait değil. Lakin vakit geçirmek 
te lazım. Gel seninle bilınecelcşe

lim!. 

Macar Hariciye Nazırı 
Kont Csaky 

Macar Kabinesi 
Umumi Vaziyeti 

Tetkik Etti 
Budapeşte, 23 (A. A.) - Bu sa

bah Nazırlar meclisi toplanmıştır. 

Kont Csaky beynelmilel vaziyet haK
kında mufassal malumat vermiştir. 

Zannedildiğine göre mumaileyh res
mı konjesi esnasında Alman ve İtal
yan devlet adamlarile yaptığı hususi 
görüşrı:ı.eler hakkında izahat vermiş
tır. 

Bir Haftahk Japon • Sovyet 
Hava Muharebesi 

Bilônçosu 
Tokyo, 23 (A. A.) - Kwantung or. 

dusu tarafından neşredilen bir tebli
ğe göre, Japon tayyareleri geçen 
pazartesi günü Sovyet - Mogol tay. 
yareleri ile dört defa çarpışmışlar 

ve bunlardan 97 sini dü~ürmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Salzburg Şilebi Yüzdürüldü 
İzmir, 23 (TAN) - Urla civarın

da karaya oturan Alman Salzburg 
şilebi tehlikesizce yüzdürülmü~ ol
duğundan , vapur bu sabah limanı. 
mıza geldi. 

Yahudi derin bir reveranstan son. 
ra: 

- Başüstiine Genel'alim! Tabii si· 
zinle görüşmek bizim haddimiz de
ğil. 

- Evet! Birbirimize bilmece söy· 
liyelim. Kim bilemezse, kar~ısmda
kine yüz ruble versin! 

- Başlistüne Generalim!' Lakin 

malfımualiniz biz fukarayız. Gene

rallerle paraca boy ölçiişemeyiz! O

nun için, siz yiiz ruble Yerini:ı! Ben 

elli ruble \'ereyim! 

General para üzerine lılf etmeyi 

tenezzül saydığı için, hemen bilfıte· 

reddiit: 
- Hay hay öyle olsun! Demiş ve 

kabadayıhk kendinde kalsın diye: 
- İlk bilmeceyi sen söyle! Diye 

emretmiş. Yahudi şö~·le biraz dü~ün

diikten sonra: 

- Havada uçar yeşildir yere ko

nar kırmızı! Nedir o bil? 

General biraz düşündükten sonra: 

- Bilemedim, demiş ve !;ıkarıp 

yüz rubleyi vermiş ve sormuş: 

- Nedir bu sorduğun bilıncce? 
Yahudi: 
- Vallah ben de bilmiyorum Ge. 

neralim! Demiş ve hemen elli rub
leyi sunmuş. 

Bugünlerde, birbiriyle konuşma~ ı 
ve sohbet etmeyi katiyen kabul et. 
miyen iki siyaısi yolcunun hirb.irivle 
bilmece sayılacak münasebata ••i;is-., ... 

İngiltcre iarafmdan takip olunan 
bu hattı hareketin manası, Lehista
nın Almanya tarafından kuvvetle 
tehdidi takdirinde İngilterenin ve o
nunla beraher hareket eden Fransa
nın derhal Almanya ile harbe girlşe
ceğidir. 

Yani Al.nan propa~andasınm si
nirleri yıkmak ve sinir harbi ile Al
ınan hedeflerini tahakkuk ettirmek 
yolundaki çahşmaları hoşa gitmiştir . 

İzmir, 23 (TAN) - Buraya gelen 
ır.alumata göre, Manisa, Aydın, Ke. 
malpaşa, Salihli, Alaşehir ve havali
sinde yağmur vardır. Hava çok ka
palıdır. Bugün İzmirde bulutlu geç
ti. 

Üzümlerin mühim kısmı henüz l 
sergide bulunduğunda.1 müstah:;il 
endişe içindedir. Havanın fenalığın. 
can bugün Ankara • İ:üanbul ta\•va
resi de gelemedi. 

İzmir, 23 (TAN) - Burada 
bulunan Fransız Sefiri Masigli 
fevkalade ahval dolayısile bu
giin İstanbul üzerinden tayyare 
ile Ankaraya gitti. 

Yunan sefiri Rafael de ayni 

maksatla ve Ege vapurile is- ı l l 
tanhula hareket etti. 

ne almış olsun olmasın kanunun 81 z_ -- -
inci maddesinin mutlak hükmüne tev !ardan tam senelik harç alınacak ve 
fikan bir ay zarfında bir tezkere ve mali sene bitmeden evvel işlerini ter. 
seyyar mükelleflerden ise karne al- kedenlere mütebaki müddet için tez
ması lazımdır. kere veya karne harcı iade edilınive-

tiklerini göriince, bu fıkrayı hatırla-
dım. Bakalım bu işte kim kimin rub
lesini yutacak! 

Oslo Devletleri 
Konferansı 

İngilterenin bu kararını icabında 
süratle tatbik için avrıca tedbirler 
alması. ,.e hiikiımctin parlamento
dan, memleketi parlamentosuz dahi 
idareyi mutazammın fevkalade sala
hiyetler istemesi, hu kararın katiye
tini gösteren apaçık delilJerdir. 

Yani Alman~·ann ıı;ulh cephesini 
ürkfümck ve yıldırmak için ('e,·irdiJ:ri 
manena bir netice vermedikten hacz
ka sulh cephesinin azimkarhi!rnı te
celli ettirmcğe nsile teskil etti. 

Artık va:ıi:vet hiitiin ci<ldi:retilc ve 
biitiin \'ahameti ile kendini göster
mektedir. 

Alman propagandası, hu ciddiyet 
\'e ~·ahamet karsısında iflas etmiştir. 
'""'u iflas kar~ısıncfa. kati bir karar 
\ ... mek vazifesi Al manyaya düs
mektedir. Çiinkii sulh cephesi kati: 
kararını vermiş ,.e Alman propaı!an

dasına in~irdiei darbe ile mm·ntfa
ki~·etli bir imtihan geçirmiştir. 

Şimdi hiitiin dünya kati bir kara
ra karsı kati karar beklemckt<'<lir. 

SRhhat Vekilinin Tetkikleri 
Trabzon, 23 (A . A.) - Sıhhiye Ve

k ili Hul(ısi Alataş R izeclen şehrimize 
gelerek beraberinde iiçünciı umumi 
müfettiş vekili Haşim İşcan ve vali 
Sabri Osman Adal olduğu lıalde mem 
leket hastahanesini ve yapılmakta o
lan yeni h astahane imaatını gezmis-
1;r . Sıhhiye Vekilimi z, buradaki sıhhi 
rnüessescler üzerinde u zun süren 
bu tetkikler ini mü:ea k1p Erzurum 
v~puru ile İstanbula gıtnıek üzere 
buradan ayrılmıştır. 

• 

3 - Sene ortasında işe başlıyan- cektir.,, 

HADİSELERiN · iÇYÜZÜ 
Sovyet - Alman ademi teca_vüz misakı ltalyada 
hayret uyandırmıştır. Bu anlaşmadan Mussolini 
ancak son Ribbentrop - Ciano mülakatı esnasın
da bir emrivaki halinde haberdar edilmiştir. Mus
solininin b uderece Hitlere tabi bir vaziyete düş
mesi I tal yan ordusunda büyük bir hoşnutsuzluk 
uyandırmtştır. Ordu kumandanları Hillerin ar· 
kasından ltalyanın bir harbe sürüklenmesine 
şiddetle muhaliftir. Mussoliniye muhalif cephe 
alanlardan biri de Veliahttır. Ordu Veliahde bü· 
yük bir sempati ile bağlıdır. 

* Hitler. So\':retlerle bir ademi teca,•iiz misakı akdine, 
15 :ığus1osta Mcshovadan aldığı malumat üzerine ka. 
rar ,·crmİjtir. Almanyanın .Moskova sefaretinden ge
len malfımuta göre, Sovyetlerle demokrasiler arasın. 

daki müzakereler bitnıek iizcredir. Sulh ce11hesine 
dahil Jıüüin deYletleri, lngiltcre, Fransa, Türkiye, 
Yunaııi.,tıın, Romanya ve Polonyayı, tatmin eden bir 
proje hazırlanmıştır. 

Bu projeye göre Sov:ret Rusya bir taraftan JaponJ·n. 
;\·a taarruz etmek, diğer taraftan Balkanlarda Tfü:ki
ycnin yardımına yetişmek suretiyle demokrasilerin 

yarclınım!l koşacaktır. Sovyet yardımcı hava kuv\'et

lerinin kumandası Polonya ve Romanya kumandanla. 

rım: verilecektir. Fakat esas kuvvetlerin kumandası 

Rus erkanıharbi)·esinin elinde bulunacaktır. 

Hitler, hu projeye muttali olur olmaz, Sov;retlerle bir 

ademi tecavüz misakı akdine razr olmuştur. 

• 

ltalyamn Berlin Sefiri Kont Attolico bir hafta
danberi Münihtedir. Burada mühim diplomatik 
müzakereler cereyan etmektedir. Mussolini, sefi
re Hitlerle görüşmek için kati talimat vermiştir. 
ltalyan Sefiri bir harbe girmeden evvel ltalyanın 
vaziyetinin ne olacağını, bir harp vukuunda ltal
yanın hissesine düşen vazife ve mesuliyetin dere
cesini anlamağa çalışmaktadır. Fakat şimdiye 
kadar ne Hitlerle görüşebümiş, ne de kati bir ne
ticeye varabilmistir. 

JI. 
Hitler, :Macar Hariciye Nazırı Csaky'ye, l\ıtacaristaıun 
mihvere giunesi lüzumunda ısrar etmiştir. Bunun ü
:ıerine Cı-aky tayyareyle Ronıaya giderek, Mussolini. 
nin dcliıletini istemiş ve ötedenberi İtalyanın Macn
ı·istana karşı gösterdiği alakanın ispatı zamanı gı•ldi

ğini s(•~·lemiştir. Fakat Mussolini Bitlerin planlarım 
durdurnıağa imkan görmediğini ve hiç bir yardım ya-
11amıya<ağını bildirmiştir. 

Hitlcrin Macaristana yaptığı son teklif şudur: :\!acn. 
ristan mih,·ere girecektir. Alman orduları ister Ro
manyn~· Cl, ister Polonyaya yürümek için Macar top. 
rnklal'ından istifade edecektir. Macaristan Almanya
ya zirai mahsullerini verecektir. Ve Budapestede ı\la
car uazilcri iktidar mı>vkiine velecektir. 

* Almanya, Macaristanda serbestçe hareket ede-
bilmek için, MuHoliniye de Yugoslavvada tavi
zat vadetmiştir. 

Brüksel, 23 (A. A.) - Oslo grupu 

devletlerinin konferansı saat 10, J~ 

de başlam'ıştır. Müzakerelerin ilk kıs 
mı beynelmilel vaziyetin tetkikine 
tahsis edilmiştir. 

İkinci celse saat 16 da toplanmış. 
tır. 

Brüksel, 23 (Hususi) - Burada 
tcplanan Oslo devletleri bitaraf ka1-
mağa ve istiklallerini korumağa ka
rar vermiştir. Belçika kralı bu m ü
nasebetle yedi devle t r eisi namına 

bir nutuk söylemiş, §iddetli gerginlik 
ler yüzünden normal teşriki m esai. 
nin imkansız görüldiıgünli , büy ük 
devletlerin mütemadıyen silahlan
dıklarını ve küçük mille tlerin isteaik 
lerı bir takım kararlara boyun eğ. 

mek gibi feci bir vaziy~tle karşıl aş

tığını anlatmış ve bu vaziyetin ömi-

1 

I nP, geçmek için harbi önüne geçilmez 
i bir felaket halinden çıkarmak lüzım 
geldiğini söylemiştir. 

----ıo---

Türk - Fransız Ticaret 

itilafı imza Edildi 
Paris, 23 (A. A .) - 1\irk - F ran

sız ticaret anlaşması bu aksam t ica
ret nezaretinde im7.alanmı~tır. 

---o---
Tırhan Vapul"u lzmirde 
İzmir, 23 (TAN) - Mersine ilk 

seferini yapmakta olan Tırhan va
puru bugün limanımıza J?eldL 
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Bay. Bayan. B n 
Ve e·r Yani şı 

Yazan: Aka Gündüz 

~ 

Mllletlcrnrnsı posta ittihadına dnhll 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddet sırasfyle 80, ı 6, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres değl:ıUrm~ 25 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 
pul !IAvesi l~zımdır. 

ICl'l!tMl!tl14@!füjl 
Hüsnü Emir 

Zehirli Gazin Tahribatı 

U•• n\·anların,. Iakabların kalk
masına daır olan kanunda 

yeri bulunmamakla beraber (Ba~ • 
Bayan) dilimize girdi. Hem iyiden 
j~·iye, Bazı konservntuvarlar hn
lfı (Bey, Hanım) diyorlarsa ela 
bu, eski bir alışkanlıktandır, hoş 
görmeli. Fakat yeni nesil He halk 
(Bay - Bayan) ı acaipscıncden bo
nimsemiştir. 

Erkilet'e 
Son Cevap 

Ve Korunma Careleri 
Bu tabirler beynelmilel medeni

yet ve muaşeret bnkımındnn 1yi 
oldu. Herkes l\Iüsyüsiinii, l\liste
rini, madanunı, mirzasım ba:ıın ge
çirmiş; eski "Biz,, le bazıları sona 
bırakmışlar. Zamanında düz~Itil. 

nıcsinc memnun olm:ılıyız. 

T ürkişc Post gazetesinde çıkan 
ynzısındnn dolayı kendi -

sinden izahat istediğimiz Hiisnii F
nıir Erkilet, Son Postadn suallerimi. 
ze cevap \•ermiyc çnlışmış. 

B eklenen son hava taar-
ruzu, dün yapıldı. Bn 

taarruzda tayyarelerimiz muh 
telif gaz bombaları kullandı
lar. Ve halk bu gazlara karşı 
korunmak icin sığınaklara sı
ğındılar.. Şüphe yok ki, hu, 
maksada kafi değildir. Sığı
naklardan beklenen kifayet 
henüz tam olmadığı i~in .. Gaz
dan korunmak için halkın ev
vela kullanılan gazın ne ol
duğunu öğrenmesi ve ona gö
re hareket etmesi lazımdır. 
Gaz, Büyük Harpten sonra 
meydana fenni surette çıkan 
ve milletleri telaşa düşüren 
bir silah olmuştur. Bu görünw 
mez silah korkunç olduğu ka
dar tahripkardır da.. Hiç 
bekleni1ırı:iyen zamanlarda, 
hiç beklenilmiyen yerlerde 
kendini gösterir, ve tesirini 
icra eder. 

Türkişc Posta niçin yazı yazdığını 
şöyle izah ediyor: . 

"Bu gazetenin sahibi ve neşrıyat 

müdürü bir Türk mütekaid üssuba
yıdır ve eski arkadaşımdır. Onun ga. 
zetesine muhterem ve hatta mebus 
Türk muharrirleri de yazarlar. Mu
zaffer Toydemirin, benim de bu ga
zeteye ara sıra yazı vermekliğ"m hak
kındaki ricasını memnunıyetle kabul 
edişimin ve bir tek yazı yazışımın 

sebebi budur.,, 
Bu masum ve saf iddia~·a inanı~·o

ruz. Fakat bu vesile ile ltüsnii Emir 
Erklleti Tiirkiş2 Post hakkında ten. 
vir etmek ihtiyacını duyuyoruz. :Mu
zaffer Toydemir Türkişc Post'un sa. 
hibi değildir. Türkişe Post Alman se
farethanesi tarafından, Alman Pro. 
paganda Nezaretinin parasiyle çı

kar. Muzaffer Toydemir, bu gazete. 
nin yalnız hükfunete kar ı kanunun 
aradığı bir paravanı, bir maaşlı mc
rnurudur. Gazetenin siyasetine o ka. 
uuuı .1 .ıup ~ bn"'1t. ..... \\ii!rmr.d"S"" .. l\l: 
cı ınemlekctlcrde nnsı1 çalıştığını ,.c 
bu gazeteleri niçin çıkardığını he. 
artık izaha lüzum görmfıyoruz. 

İşte siz böyle bir gazeteye yazı 
yazdığınız için biz o suali sormıya 
lüzum gördiik. 

• 
Hiisnü Emir Erkilet gönderdiği 

mektuptan bir iki cümleyi hazfedi
şimize kızmış görüniiyor. Bu cümle. 
Jer, da\•a ile alakadar değildi. Biz 
münakaşayı şahsi dava haline getir
mek istemediğimiz için o ciinıleleri 
tayye liizuın görınüştUk. Fakat nıa. 
demki bu cümlelerin ilıhesiyle ınek
tuhunuzu Son Postada yeniden neş. 
redivorsunuz. Öyleyse size onun da 
ce\'ahını verelim. 
TA~'a yazı yazdığınız zaman ha

tırlarsınız ki bir çok ynzrlarınızı sırf 
Alman kuvı.'.et, satvet ve haşmetin. 
den bahsettiği için iade etmiş, hir 
kısmını tadil ve tashihe mecbur ol
muş, ve nihayet sizinle aliikamızı 
kesmlye mecbur kalmıştık. Namuslu 
bir asker sıfnti~le hakikati inkar et. 
miyeceğinizi bildiğimiz için, Tandan 
ne şekilde ve niçin nyrılmıya mec
bur olduğtmuzu da gizl\;miye liizum 
görnrnzsiniz, sanırız. 

Hüsnü Emir Erkilet, yazısının ay. 
nen neşrinde ısrar ediyor. Biz Al
man propagandasınn tilct olnınıyaca. 
ğıınız için bu dileğini yerine gctire
miycecğimizi öylemiştik. O yine hu 
noktada ısrar ediyor. Hakknıdan bu 
kadar emin ise ''e bu yazının propa. 
ganda mahiyeti haiz olmadığıııa ina
nıyorsa, buyursun, yazısının metnini 
kendi çalıştığı Son Po ta gazetesin. 
de neşretsin. Elind~ neşir 'n.:ıtası 
\•arken neden bizden bu hizmeti 
beklemekte ısrar ediyor? 

• 
Hiisnii Emir Erkilet, lüzum yok· 

Zehirli gaz, yakın harplerde en 
korkunç bir silah ve en mühim 
yeri işgal edece~ bir kuv':et ola-

larmda değil, cephe gerJlerinde, 
şehirlerde kendini göstercol'k, et. 
rafı paniğe düşürecek, ikmal işle
rine mani olacak, cephe içlerine 
girerek askeri fıtıl bir vaziyete so
kacaktır. 

Gaz, kimyada olduğu gibi, hac
mi ve şekli sabit olmıyan bir ci
sim demek değildir. Gaz, askeri 
bakımdan göze görünmiyen \'e in. 
sanın muhtelif yerlerine tesir e
derek, harp sahasından uzaklaştı-

. rnn bir silah diye tarif edil~bilir. 
Bütün milletleri telaşa düşüren ve 
ordularında mühim bir yer tutan 
ve korunmak kin, bir çok yliklü 
masraflara ihtiyaç gösteren gaz, 
çok eski bir tarihe maliktir. 

Z ehirli gaz: Milattan evve.ı 
yapılnn Peloponez muha

rebelerinde kullanılmıştır ve yine 
Milattan evvel Greguar ateşi adı 
ile anılmış, ve İstanbul muhasa. 
rasında Araplara, sonralan Türk
lere karşı, yine ı 597 senesinde 
İspanya muharebelerinde kullanıl
mıştır. Fakat bu devirlerde kulla
nılan gazlara "gaz,, ismi vermek 
doğru değilse de, ayni maksat i
çin kullanılmış olduğu cihetle ga7' 
olarak mütalea edilebilir. 

Gaz, ilk defa fenni olarak, Kı
rım harbinde İngilizler tarafından 
kullanılmıştır. Buradaki muv~ffa
kıyeti üzerine, gaz üzerinde daha 
fazla incelemeler yapılmış ve iyi 
neticeler alınmıştır. Ve hatta 
1905 Rus - Japon harbinde, Ja
ponlar Ruslnra karşı gaz kullan
ınışlardır. 

Gaz, fenni ve sistematik bir şe
kilde Büyük Harpte kullanılmış.. 
tır. Cihan Harbinde ku!lanıian 
gaz silahı, cephelerde büyük za
rarları mucip olmuş, zayiatın ;:, 
10 arttığı hemen görülmüştür. 

ken, gazetemizin mesleğine tariz et
mek, "maliıın olan mesleğiniz., ta
biriyle bize çatmak istiyor. 

Gazehımizin mesleğini biitiin ohu. 
yucularımız, biitün Türkiye bilir. 
Biz bunu saklamndık, alenen her 
fırsatta tekrar ettik. Biz demokratız, 
böyle olduğumuz için de Antinazist, 
Antifaşistiz. Ve yine böyle oldu
ğu içindir ki lliisnü Emir Erkilctle 
beraber çalışmamız miimkiin olma. 
nııştır. 

• 
Yalnız bu mlinaknşn şu hakikati 

l'teydana cıkardı. Memlekette haia 

hi~ çok ;·atan~~şlar, haUiı Hüsn:--;I 
mır Erkılct gıbı gazete siitunlarındıı 
~·azı yazan muharrirler, vardır ki Al
man propagandasının içimizde nasıl 
cahştığından gafildirfor. İ<o:tiyerek 
veya istcmiyerek onların tuzağına 
diişebiliyorlar. Bu hususta halkın ve 
miinev\•erlerin tenvirine ihtiyar ,·ar 
demektir. Bu kabil hadiseler .bu. ten
vir vazifesinin Hasına \'esile \·ermek. 
tedir. Tan sadece hu işi, sadece bu 
vazifesini yaı>makla iktifa etnıistlr. 

Yazan· : H. K. 

Zehirli gaza kar,ı herkesin bir maskesi olmalıdır 

Cihan Harbinde ilk gaz, 22 ni- l - Güz yaşı getirici g"ziar: 
san 915 de Almanlar tarafından Evvela göze ayni zamanda genze 
.ı .&. O.Jl.":)1L1..1.u,.a. u "" ........ 'S' .. - ... --- .1.. ·- -..J--1-- _ \.--...... el.o.. otl.d.ı 11.:ı-

danında sükunet bulan hnrp saha
sı, atılEl.ll gazlarla harekete geti
rilmiş ve düşman siperlerden çı. 
karılmış ve Fransızların 1500 ki
şilik bir fırkayı kaybetmelerine 
sebep olmuş, ayrıca 5000 kişi öl
mü:.;tür. Bu korkunç rakamlar, ga. 
zın ehemmiyetini ve harp safla. 
rında yapacağı tahribah açık ola
rak gösterdi. Bundan sonra, gaz
lar üzerinde, daha fazla etütler 

ve daha fazla çnlışmalar \'e mas
raflar yapıldı ve 1930 senesi son. 

larmdtı Mançuri'de Çinliler tara

fından sarılan bir Rus kuvveti, 
cesur bir tayyarecinin attığı iperit 
gazından istifade ederek kurtul. 
dular. 

Görülüyor ki gaz, yakın harp
lere biiyük roller oynıyacak bir 
silah olacaktır. Şu halde gazlar
dan korunma işine çok :'.!hemmi

yct ve biiyök paralar sar:fetmcmiz 
lazımdır. 

G azları askeri bakımdJ.ın kul. 
lanılış şekline göre, iki m-

nıfa ayırmak lfızımdır: 
1 - Taarruzi gazlar, 

2 - Müdafaa gazları. 
Taııruzi gazlar: Tesiri çabuk o. 

lan ve çabuk kaybolan gazlardır 
ve bunların arasında en mühim
mi maske denen gazlardır. 

Müdafaa gazları: Tesiri ağır ve 
kaybolması geç olan gazlardır. 

Gazlardan korunmak için yapı
lan gaz hücumlnrında kullanılan 
gazın nevini bilmek Iazımcitr. Ga

zı ayırmak için, en iyi tasnif fiz. 
yolojik tnsniftir. Çünkü bir gnz 

hucumunda kimyevi mahiyetini 
anlamıya, rengini, kokusunu tarif 
etmeğe vakit müsait dcğildır. Bu
nu tatbik etmefe uğrnşırkcn, ga. 
zın tesiri başlamış ve korunma i
şi ~0.40 nisbetinde azalmış olur. 
Bu mahzurlardan dolayı gazlan 

tasnif hususunda en iyi usul, gaz
ların vücut üzerinde yapacağı te
sire göre ayırmaktır. Gazlar fjz. 
yolojik bakımdan beş kısma ayrı
lır: 

1 - Göz yaşı getirenler, 2 -
Aksırtanlar, 3 - Boğucular, 4 -
Yakıcılar, 5 - Öldürücüler. 

karlar. Gözlerde evvela bir kaşın
tı, kendiliğinden gelen göz yaşla
rı. Boğazda ynnıklıklar husule 
getirerek, insanı hareketten ve 
görmekten alıkoyarlar. Bu gazlar, 
havada az oldukları zaman, 
bile tesir ederler. Bu gazdan en 
iyi korunma çaresi maske takmak 
tır ve maskeli bir insan üzerinde 
hiç bir tesiri yoktur. Bu gazla has
talananlara ilk tedavi maske tak. 
ıtırmak ve temiz havada istirahat 
ettirmek, asitborikli su ile gözle
re lavaj, gargara yaptırmaktır. 

2 - Aksırtnn gazlar: Burun, ge. 
niz ve gırtlağa tesir eder, sürekli 
öksürme ve aksırtma ile tesirini 
gösterir. Bu gnzın yegane hassa
sı hemen tesir etmesidir. Atıldık. 
tan üç dakika sonra tesire başlar. 
Bundan sonra maske takmak fay
dasızdır. Çunkü maske, aksırtma. 

dan dolayı kullanılamaz. Bu gaz

la hastalananlara ilk yapılacak iş, 
istirahat, temiz havada asitborıkli 

su ile gargnra yapmaktır. Aspiri:l 
de iyi bir tedavi vasıtasıdır. 

3 - Doğucular: isminden de 
anlaşılacağı veçhile teneffüs yo

luyla ciğerlere girerek ciğerlerin 
hava keseciklerini tahriş ederek 

teneffüse mani olur ve boğulma 
başlar. Bu gazı tesiri itibarile iki. 
ye ayırmak lfızımdır. 

a - Tahriş edenler, b - Tah
riş etmiyenler. 

n - Tahriş edenler <klor) ikin
cisinden daha az tehlikelidir. Çün
kü çabuk anlaşılır ve korunma da 
o kadar çabuk başlnr. Ve bu 'iu. 

retle boğulma tehlikesi önlenmiş 
olur. 

b - Tahriş etmiyenler tehlike
li bir gazdır. Çiinkü mevcudiyeti 
belli olmaz ve ancak boğulma nUi. 
imi başlayınca anlaŞllır ki artık 
korunma da fayda vermez. 

Bu gazla hastalnnanlarda, ne
fes darlıgı, knlb çarpıntısı, dudak 
morarması, yüzde yeşil bir renk 
arızaları gözükür ve ilk yardım ve 
tedavi gazlı mıntakadan uzaklaş. 
tırmak, temiz havada arka üstü 
yatırarak istirahat ettirmektir. Bu 
sınıf gazın en meşhur ve en tehli
kelileri Levizit, 1perit, Dick, 
l!azlnııdır. 

4 - Yakıcı gazlar: Cilt üzerin
de, ve teneffüs edildiği zaman ci
ğerlerde yara açan bir gazdır. Bu 
gaz mayi halindedir. Bu sınıf gaz 
lar gaz halinde iken ufak maske 
süzgeçlerinden geçer. Ve mayi 
halinde iken korunma imkansız 
bir hale gelir. Cilde temas eder 
etmez tesir eder ve yara açar. El. 
biseden geçer, ancak kauçuktan 
hususi elbiselerle korunulabilir. 
Bu gazla hastalananlarda tedavi 
giıçtür. Sabit gazlardandt:.-. A. 
tıldığı yerde uzun müddet kalır. 
Bu gazın korkunçluğu tesirinin a. 
ni olmasıdır. 

Hem bu tabirlerde ağn, efendi, 
Bey gibi iisti.inlük ingillik, büyiik
liik kiiçüklük ifade eden bir mef
hum yoktur. Sadece neznket \ "C 

terbiye ifade eder. Ayşe! Buraya 
geliniz. Fatma! Lutfen çok boynn
ınnvınız. Ali! Minnettarlığımı ar-
2ed~riın. Veli! Nere ye teşrif? .. : 
Nezaketi terbiyeyi bırakalım, ock 
komik bir şey oluyor değil mi? 

5 - Öldiirlicü gazlar: Teneffüs 
edildiği zaman hissedilmiycn ve 
en kesif halde iken bile mevcudi
yetini belli etmiyen ve te~iri ani 
olan, yıldırım çarpmış gibi öldü. 
ren bir gazdır. Gazların en kor
kuncu ve en tehlikelisicfır. Bu 

/ gazla hastalananların tedavisinde 
üç esas vardır. 

B urndn yalnız bir eksiğimiz. 
var. Erkeğe Bay, kadına 

Bayan diyoruz. Ya kıza ne di~·c· 
ceğiz? Vaktile onun da tabiri bu
lunmuştu: Bayın. ı~akat nedense 
kaldı. Ortaya atılsaydı muhakkak 
o da dilimize geçecekti. Şimdi or
tnya .teklif etsek nasıl olur? Ben 
kendi payınıa, yazılnrımda, ko
nusmalnrınıdn (Bayın) a yer vere-.. 
ceğim. 

l\fesela Ahmedin gece gündiiz 
Jıırlaştığı gürleştiği sevgili eşine 

Bayan Ahmed Emeti, veya sadece 
Bayan Ahmed dediğimiz zaman 
Ahmedin eşi olduğunu anlıyoruz. 
l:'a Bay Ahmedin süpiirge açlı, 

Greta bakışlı, Ditrih duruşlu hir 
kızcağızr varsa ve adı söz misali 
Peripeyk er 1 e ne di ·eceğiz? Bn
l nn Pcripeyker desek eşimi km 
mı? Belli olmuyor. ı~aknt Bayırı 

Peripeykcr de ·ince Ahmedin kı

zı olduğu anla~ılır. Yalnız Boynu, 
kadınlıkla kızlığın anlnşılmasını 
da güme göfürüvor. Halbuki bn 

a - Saf havaya çıkarmak. b -
Sun'i teneffüs, c - Oksijen te
neffüs ettirmektir. 

Korunma çareleri: Hava taar
nızlarında halkı gazdan koru
mak için ilk iş halkın hepsine 
mask e taktırmaktır. Ve büUın şe
hir ahalisinin muhakkak surette 
maskesi olmasını temin etmek la. 
zımdır. Ve keza şehir dahilinde 
gaz ekipleri kurmak ve bu ~kip
lerin personalini gaz kursundan 
geçirmek ve bunları gazı tefrik 
hususunda mütehassıs yapmak rn. 
zrmdır. Bu ekiplerin gaza karşı ve 
gazın nevini tayin hususunda ta
kımlan tamam ve hepsinin kau. 
çuk elbiselerle donatılmış olması, 
süratle hareketlerini temin için 
motosiklet, bisiklet kullanmaları 
lazımdır. 

Bu ekipler, muhtemel hava ta
arruzlarında daima vazife başın. 
da bulunacağı için atılan gazın 

ncv'ini tayin eder etmez, hopar

lör vasıtasiyle halka gazın nev'ini 

bildirmesi ve herkesi sığınağa 

sevketmesi lfızımdır. Ve keza gaz 

ekiplerinin sedyecilerj, hastabakı. 

cıları ve gaza karşı muhafaza edil

miş ufak revirleri olması lazım. 
dır. Bu revirlerin gazla hastnln

nanların ilk tedavisini temin ene. 
cek, gaza karşı mahfuz ve hnva 
tasfiye edici aletlerle donatılmı~ 
olması da icap eder. 

Sığınaklara gelince, bunların 

muhakkak surette tahteliirz olma-
sı ve içindeki halkı günlerce bes. 
liyebilecek erzakı bulunması, hn. 
riçle muhabereyi temin için tele. 
fon tertibatı olması ve hava men
fezlerinin tasfiye edici aletlerle 
kapatılmış olması lazımdır. V c 
keza her sığınakta ilk teda,-iyi 
yapabilecek küçük revirler bulu
nacaktır. Sığınakların tahtelfır7. 
olması şu bakımdan Iazımdtr: Ya-
kın harplerde tayyare hücumları 
şehir üzerinde göründüğü zaman 
halk arasında bir panik başlıya. 
caktır, ve tayyareler evvcıa tah
rip ve yangın bombaları atarak 
halkı korkutacak ve herkesi yer
lerinden dışarı çıkartacak ve on
dan sonra gazlıyacaktır. Eğer sı. 
ğınak tahtelarz olursa, tahrip 
bombaları tesirsiz kalacak ve halk 
daha sükCınetle kendisinj gaza kar
şı koruyncaktır. Şu halde yapıla. 
cak sığınakların tahtelarz olması 
ve fazla büyük olması lazımdır. 
Ve şimdiden büyük sehirlerimiz
de sığınaklar vücude getirmek ]3. 
zımdır. 

anlaşılma elzemdir. • ; 

Tutalım ki bir yerde konuşu. 

yoruz ve Bnyan l\tahcubünnisa. 

dan hah.sediyoruz. Bayan l\Iahcıı

hiinnisn henüz kızoğlan kızdır de 
miş ol ak epeyce kabalık etleriz. 

Bugünedek diinya evine girip has 
göz göz olmadı desek bu da 'lek 

c ki bir mahaJle ağzı olur. Hen!iz 

Cafcaf - Palas otelinde nişanlamp 

Fişfiş • Palas salonlarındn evlen
memiş di,yecek olsak epeyce züp
pcle~iriz. Şimdiye kadar evlenme
miş bir kızdır, de. ek uzun sürer, 
belagat kniclesine uymaz. ille \•clii
kin, Bayın 1\Iahcubünnisa diyecek 
olursak ne icligü hemen anla ılır. 

Sonra genç kızın da kendine 
ınah~ns bir tabir bulunmasını is
temek hakkıdır. Baya Bay, Bnyn
na Bayan denilsin de neden Bu3 ı
nn Bayın denmesin? 

Bayın tabirinin esbabı muci-
heli prezantasyonu bfö Je. 

ce bittikten sonra saplandığımız 
bir yanlı~a gelelim. Bu yanlısa snp
laııanlar yalnız biz gazetecileriz . . 
gazetelere bakınız. hiç birimiz 
Bay, Bayan yazmıyoruz. Hele 
h:ı\•ndis kısımlarında . Bunn lıak
krmız ~·oktur. Filim Vekil Bay fi. 
Jiın geldi. Filıin hanka Bay fil:ını 
ifliis <'ftirdi. dh·cccğimiz yerde .:a. 
dece AJımed l\feJımet De •ip gc·~i
yoruz. Ne riyat \'e muaşeret kni
delcrine aykırıdır bu. 

B<i~·lc ~·azmağa mecbur oldu~u
muzn dair kanununda hiç bir mad. 
de ~·oktur. Kanun valnız De, let 
ıniico:seseleri ile halk ara..;ındnki 
yazılı yazısız münaschetlndc hiç 
bir tabir \'c iinvan kııllnmlm:ınuı
sını emreifer. Ve nelerin kalktıftı
nı sarahatle gö"t«'rir. 

Hususi navatımızda Bav JJavan 
tabirinin kıı1Janılmamasın1 emret. 
mez. Hatta kendi nranıızdn Rny 
da deriz Bey de, Bn~·nn da deriz 
Hanım dn. Bey habn. Bey nmra. 
Hanım hala, feyze hanım dcıncl>
ten bizi meneden bir şey 'oktur. 

(De,•arnı 9 uncuda) 
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Sait Molla Artık Dile Gelmişti 
Sultanın, Kendisinden Bahsetmesini Fırsat Bilerek 
Pusuda Bekleyen Tilki Gibi Atlldı ve İçini Döktü 
Molla, tesadüfün bahşettiği bu 

gibi fırsat ve imkanlardan istifa. 
de yollarını çok iyi bilen bir adam. 
dı. O gi.ın, ı:;erefine verilen bu zi 
ya:fette tevazuu hiç de ddcn bırak
mıyor, hele padişaha ve haneda. 
nına dua etmekten, saltanat ve hi. 
lafet makamının bendeliği ile ifti. 
har etmekten bir an farig olmuyor
du. Muhataplarını kıendine celp 
ve cezb için gerçekten şeytancası. 
na dil döküyor, bir dalkavuk gibi 
kınlıp dökülüyordu. 

Bahis bir aralık suikast meselesi
ne intikal etmişti. Mediha Sul
tan, söz arasında; Mollanın bu me. 
seledeki büyük hizmetini meth e
derken, Damad Paşaya istifhamlı 
bir nazar fırlatarak: 

- Canımızı ebediyen Molla Be. 

ye borçluyuz paşa. Fevkaliıde ze. 
kası, nüfuzu nazarı ile bizi muhak

kak bir ölümden kurtardı doğrusu. 

Böyle bir zatın devlet işlerinde 

kullanılmaması büyük bir suç, da. 

rılmayınız ama paşam, suçlusu da 
sizsiniz. Molla Bey niçin şeref ve 
iktidarı ile mütenasip bir vazifede 
kullanılmıyor Allah aşkına? .. 

Dedi ve bu sualile Damad Pa. 
şayı cidden sıktı, Mollaya da söz 
söylemek, dertlerini dökmek için 
güzel bir fırsat hazırladı. Kurnaz 
Molla, pusuya yatmış bir tilki tez. 
]iği ve sinsiliği ile hemen gerildi. 
Ve: 

- Merak ve suale değer bir şey 
değil sultanım bu. Dedi. İlahi bir 

ca lıfr sunuk ·si.rl yoktur bu işte. 
Ötedenberi takip edegeldiğim mes 
leki ahraranem, bir zamanlar şir. 
keti ittihadiyenin olduğu gibi, ne 
gariptir ki, şimdi de, aciz" himmc. 
tim ve hizmetim ile meydana ge. 
len ve büyüyen hürriyet ve itilaf 
idaresinin menfur garezkarlıkları. 
na, sefil iftiralarına maruz kaldı. 
Zaten hakir olan şahsiyetim, pek 
tabiidir ki, bu şeni taarruzlar kar. 
şısında büsbütün ufaldı. Buna rağ. 
men vatan uğrunda, millet yolun. 
da, durmadım çalıştım. Muhipler 
cemiyetini meydana getirdim, bu 
suretle .milletimize büyük bir hü. 
kumetin dostluğu ve muhabbetini 
temin ettim, muzaheret ve taraf
tarlığını da hükumetimizin önüne 
serdim. Çok makbule geçti bu. Fa. 
kat, ben kendimi bir türlü sevdi. 
remedim. Anadoluda kabaran, hiç 
şüphe yok ki bugün saltanat ve 
devletin vaziyetini sarsan milli 
cereyan ismindeki siyasi şekavetin 
karşısında, bugünkü siyasi mua. 
rızlarım hep birer tarafa sinip tit. 
reşirlerken, dainiz ileri atıldım ve 
bütün belediyelere gönderdiğim bir 
tamimle milleti uyandırmağa ve 
bir mefkure etrafında toplamağa 
çalıştım. bu teşebbüsüm de iyi te. 
sirler yapmadı değil hani. Fakat 
ben yine göze girmek değil, bilalds 
gözlere battım sultanım. 

M olla, gerçekten coştu, bütün 
yaptığı ihanetleri, rezaletle. 

ri hizmet diye birer birer ortaya 
koyduktan sonra, başı örtülü bir 
şekilde tehdide ve yeni yeni tez. 
virler tertibine koyuldu. Söyledi, 
söyledi ve nihayet: 

- Sultanım. Dedi. Hüdanın izin 
ve inayeti, padişahımızın ruhani. 
yeti ile bu teşebbüs, çok şükür a. 
kamete uğratıldı. Ancak, arzetti. 
ğim gibi, tehlike henü~ tamamile 
defedilmiş değildir. Dainiz, bazı 
yeni tnsavvur ve teşebbüslere da. 
ha muttali oldum. 1staobulumuzda, 
kime karşı olduğu ve kimler tara
fından idare olunduğu henüz anla
sılamıyan sinsi bir hazırlık var. 
Bir takım gizli eller Sultan Selhn, 
Eğrikapı, Eyüp. Mollaaşki. Edirne 
kapı Topkapı semtlerinde gizlice 
halkı silahlandırıyor ve hir teşkilat 
yapıyorlar. Bu işle uğraşanlar a. 
rasında Hafız Besim ve Hüsamed. 
din namlannda yüksek rütbeli iki 

zabit ile Hakim Zade Mehmed Bey 
adında Şehreminli biri göze çar. 
pıyor. 

Mollanın sözlerini büyiik bir 
dikkat ve alaka ile dinleyen Da. 
mad Ferid, bu esnada gömüldü. 
ğü koltukta doğnıJdu ve muhata
bının sözunü keserek sordu: 

- Molla Bey, rica ederim buma 
1Cımatı nereden aldınız? .. 

Kurnaz Molla güldü. Ve: 
- Yoksa. Dedi. Buna dair ma

lumatınız mı var paşa hazretleri? 
- Evet, Agopyan Efendi, birkaç 

gün evvel bana bundan bahs ile 
gizli bir teşkilatı takip etmekte ol. 
duklarını söylemişti. 

- Doğrudur. Onların da haberi 
var bu hadiseden. Topkapılı kah. 
veci Onnik adında biri ihbar etmiş 
alakadarlara bunu. 

- Siz kimden işittiniz? .. 
- Muhipler cemiyetimize men. 

sup kulağı delik ve gözü açık bir 
ihvandan. 

- Bu zatın ismini söylemekte 
bir mahzur var mı? .. 

- Müsaade buyurunuz da hep. 
sini sırasilc arzedeyim. Tatlıkuyu. 
lu Halis Bey ismindeki bu muhib
bimi, getirdiği malumatı tahkik ve 
tesbite memur ettim dainiz. Refa. 
katine de kamacı ustalımndan ve 
yine cemiyetimiz azasından bir za. 
tı verdim. Bir haftalık mesai bize 
şu mahimatı temin etti. "Bu teş.. 
kilatın menbaı Şehreminidir. Faal 
azaları arasından bahriye yüzba. 
şısı Mehmet, İsmail Hakkı ve sa-

,. , · -~ ----·--ln. ... ır 
dan Serezli Ahmet Niyazinin tes. 
biti mümkün olabilmiştir. Dağıtı. 
lan silahların Fatih itfaiye kara. 
kolundan alındığı anlaşılmıştır. 
Merkez jandarma bölüğü kuman. 
danı yübaşı Enver ve Topkapı po. 
lis komiseri Tayıb Beyler bu teş. 

ki1atı ve faaliyetlerini setrü hima. 
ye etmektedir .. , Bu arzcttiklerim 
muhakkak. Şimdi de tnhakkuk etti 
rilmek üzere bulunan bazı haber. 
lerden bahsedeyim. 

B u teşkilatın ihtiyat silah ve 

1 cephaneleri, Aksarayda Mu. 
ratpaşada mütekait binbaşı Şev. 

ket Beyin hanesile, polis komiseri 
Tayıp Beyin bildiği bir hanede 
saklanılmakta imiş. Merkez jantlar 
ma bölüğü kumandanı Yüzbaşı 

Enver Bey ile bu teşkilatın gizli 
heyeti arasında, jandarma çavuş. 
larından Bosnalı Yusuf vasıta ol. 
makta imiş. Tayin ettiğim adamlar 
şimdi binbaşı Şevket Beyin evini 
tarassut, jandarma Yusuf çavuşu 
takip ile meşgul oluyor ve komi. 
ser Tayıp Beyin bildiği evi öğrcn
meğe çalışıyorlar. Bunlardan da 
pek yakında müsbet neticeler alın. 
ması kuvvetle memuldür. 

Mollanın verdiği bu ehemmiyet. 
li haberler karşısında şaşıran Da. 
mad Ferid, muhatabına takdirkar 
bir nazar fırlattı. Ve: 

- Bravo Molla Bey. Dedi. Bü. 
tün bu söylediklerinizi aynen Müs. 
yü Agopyandan da dinledim. O, 

bir de Emin Ali Beyden bah::;cdi. 
yor. 

Şeyt&n Molla, manalı bir tavur. 
la gülümsedi. Ve: 

- Bahsı, yalnız Emin Ali Beyin 
şahsına miinhasır ise yazık. Dedi. 

Çünkü bu zatın şahsından ziyade 
~-·: 1..-'·'·•-~n ~a.lrnto c::ov.ını haber. 
ler var. Bu gizli teşkilatın rnerke. 
zi Yüzbaşı Emin Ali :Beyin evi ol. 
duğunu ve bu evde de kiilliyetli 
miktarda silah ve cephane bulun. 
duğunu da öğrendik biz. Bu da ay. 
rıca tetkik ve tahkik ediliyor. 

(Devamı va.r) 

EKZEMA KİMLERDE OLUR? 
İzmirdcki okuyucularımdan ne 

vakit mektup alsam. doğrusu, bi
raz korkarak açar okurum. Şüphe
siz, İzmirlilerin korkunç olmala
~ından değil. bana mektup )'azan 
Izmirli okuyucularımın hepsi na
zik insanlardır. Fakat hepsi de )'a 
pek geniş, yahut çetin şeyler so
rarlar. 

Bu sefer oradan bir mektup 
gönderen Bayan Nemika hem ge
niş, hem de !;etin bir mesele açı
yor. Bu sayın oku~·ucuınuzun mi
nimini çocuğunda ekzema varını" 
bunun ohenımiyetsiz olduğunu 
kendisine söylenıi~ler ama, gene 
merak ediyormuş. ekzema üzerine 
gazeteden bilgi edinmek istiyor. 

Ekzema pek geni~ bir bahistir, 
çiinkü önıriinde bir defa, birkaç 
defa vücudiiniin bir tarafında ek
zemaya tutulınanıı~kimse pek az
dır. Bundan dolayı İzmirdeki sa· 
yın okuyucumuza vereceğim cevap 
başka okuyucularımdan da birco
ğuna alaka verir sanıyorum ... 
Bu bahsin ~etin olması da sebep
lerinin \'e şekillerinin çok olma
sından ileri gelir. Onun kin cilt 
mütehassısı hekimler de ~u çok 
ekzema hastalığı gördükleri halJe 
en büyiik giiçlüğü bu hastalığın 
tcda,·isinde çekerler. 

Burada - tabii, ekzemanın teda
\•isine karışmadan • bu deri hasta
lığını okuyucularıma anlatmıya 
çalışacağım. Fakat ne kadar gay
ret etsem bu geniş bahsi tamam 
edemiyeceğim ~iiphesizdir. 

:Minimini, memedeki yahut em
zikteki çocuklarda ekzema pek çok 
olur. En ziyade i~i beslenemiyen, 
iyi bakılamıyan, odaları giineşsi:ı 
çocuklarda görüliir, derler. Fakat 
en kibar '\'e çocuklarına gayet dik
katli baktıran ailelerin çocukla
rında da olur. Sonra dört vasına 
doğru ve on beş yaşına kad~r pek 
azalır. 

O zaman, belki billuğ yaşında 

işlemeğe ha lıyan hontıonların 
tesirile. yirmi yaşına kadar ckze· 
ına tekrar çok göriiliir. Bilha!>sn 
genç kızlarda ... Bunda biilfığ ~·ın· 
nın ehemmiyeti olmakla beraber 
genç kızların ev islerine istirak e· 
derck eIIerini sık· ı.ık yık~maları· 
nın, acele ~·emenin, mide I ozuklu
ğunun da tesirleri olsa gerektir. 

Yirmi yaşından sonr'\ ekzema 
tekrar azalır. Elli yaşına doğru 
yeniden çoğalır. O zaman dn vinc 
Bayanlarda daha çok göriildiikiin
dcn bu sefer kadınlığın sonbahar 
lnC\'Sİmine hamlederler. 

Hangi yaşta çıkarsa <:ıksın, ek
zcına en zi\"ade öt<'denheri artri
tik denilen \ ·e nasıl te ·ekkiil etti
ği hala iyice bilinemiycn vü<'ut
larda meydana çıkar. Karaciğer
de kum sancıları, böhreklo-rdc kum 
hastalığı. gut hastalığı, kanda asit 
ürik toplanması da gene artritlk 
vücutlarda çok göriilen hastalık
lardandır. Fakat ekzema övle has· 
talıklara tutulan \'Ücutlad;n ziva
de hep o tiirlü \'iİCutlara musaİlat 
olan yarım haş ağrısı, sık -;ık ka
:ınm~. kurdeı:en ,.e sinir ağrıları 
çekmış vikutlarda olur. 

Demek ki ekzcma çıkarmak icin 
, •iicutta ilkin bir istidat Jazımd.ır. 
Artritik \'İİcutlarda hu istidat her
kesten daha <'oktur. Viicutta ekze· 
maya istidat pek çok defa ı;oya ce
ker. Ekzemalı çocuğun babasında 
yahut annesinde de ckzema yoksa 
hile. artritik viicudün aliıınctlcrin
dcn biri bulunur. Çocuklarda f'k· 
zemanm çok olmasına sebep artri· 
tik ~vücutların çokluğudur. 

Fakat hu istiılat insana doğduk· 
tan sonra da ya ama tarzının ne
tirt>si olarak ~·ahut baska bir ha:ıı
talık sebehile de gelir. İstidat 
so~·dan gelsin yahut ,onradan ha
sıl olsun bir kere ~·erleşmiş hulu· 
nunca onu me ·dana c:ıkaracak se
bepler - dışardan ve içerden • pek 
çok bulunur. 

Casusluğa Ait Hik6ye Serisi 

BEYAZ ZENCİ 
Arthur Milis Çeviren: Cevat Şakir 
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Favel elile güllere işaret ederek 
"A ne güzel. Bunları nereden bul. 
dunuz?,, dedi. 
"- Bir çiçekçiye telefon ettim. 

Bu akşam trenle geldiler. Eğer bu 
akşam benimle beraber çıkmamış 
olsaydınız; apartmanınıza gönde. 
rileceklerdi. Karanfil sever misi. 
niz?,, 

Favel çiçeklere hayran kal. 
mıştı. Bu kadar" güzellerine şimdi. 
ye kadar hiç rastgelmemişti: 

"- Hakikaten çok güzel çiçek. 
ler Çiçekten çok unlıyor~unuz. 

Dün gece gönderdiğiniz laleler de 
fevkalade şeylerdi. Nasıl olur, hem 
asker, hem çiçek meraklısı?,, 

Klotz gülı.imsedi. 
"- Size çiçek vermek o kadar 

hoşuma gidiyor ki, artık cinslerini 
renklerini de ezberledim, sinema 
kaçta başlıyor acaba?,, dedi. 

"- Asıl büyük filim saat dokuz 
buçuktan evvel başlamaz. O saat. 
ten evvel sinemaya gitmeğe lüzum 
yok. Şimdiye kadar bir Fransız 

filmi gödünüz mü?,, 
"- Evet "İkinci şube,, adlı filmi 

gördüm,, 
"- İkinci şube filmi neydi?,. 
"- İkinci şube Fransanın Kon. 

trespiyonaj dairesidir. Tıpkı sizin 
M 15 gibi. 

B u sözleri söylerken Klotz 
bakışını kızın gözlerine dik. 

ti. Favel bakışına ayni bakışla mu. 
kabelc etti. Bir kirpiği bile oyna. 
madı. Klotza: 
"- M 15 mi? Ha şimdi anladım. 

Birkaç gün evvel gazeteler yazmış
" .'!-A n ....,,.,. l.t .. t ~""':r.f ro i hrik_,,\ .. _ 

rının fotoğrafisini alırken yakalan
mıştı. O münasebetle büyük pun. 
tolu hurufatla M 15 işareti gaze. 
tenin ilk .sayfasının her tarafına 
basılmış gibi idi. Sonra .• ının ne Cll· 
duğunu unuttum. Herifi galiba ba. 
pishaneye tıktılar ... ,, 

"- Evet o adam hapishaneye 
gitti. Ben de vak'ayı hatırlıyorum 
Bir vatandaşım idi. Bittabi bizim 
hükümet herifi ne tanıdığını ne de 
bildiğini iddia etti.,, 

"-Neden hep böy!e yaparlar?,, 
Klotz: 
"- Adet öyledir, dedi, gü

lümsedi, her halde nezaket icabı 
da böyle demektir. Benim hafi
yemdir sana gönderdim denilecek 
değil ya.,, 

"- Fakat Espiyon zavallı ama

da yapa yalnız kalır. Ona git şunu 

yap derler, yaparken tutulursa bir 

yardım eden olmaz. Hapı.shanede 

soluğu alır. Mesela o adam kaç se
neye mahk(ım oldu? 

''- Üç seneye!,, 

"- Bir fotoğraf için ama da ağır 
ceza,, 

"- Yine talihli adammış iyi ki 
sizin M 15 şubesi tarafından yaka. 
landı. Ya Fransızların ikinci şulıe
si tarafından yakalanaydt":',, 

"- Ne olurdu?,, 
"- Ne olurdusu mu var. Dos

doğru götürürler kur~una dizerler. 
di.,, 

Favel: 
"- Ah!,, diye içini çekti. Elini 

yüreğinin üzerine koydu: 
"-Sulh zamanında da mı?,, di· 

ye sordu. 

"- Evet sulh zamanında da 
ne o hayret ediyorsunuz! 

Favel, Klotzun ken:.iisme dikatli 
bakmakta olduğunu gördü. 

"-Bir hükumetin sulh zamanın 
da da espiyonları ida:n ettiğini hiç 
bilmiyordum,, dedi. 
"- Rusya, Fransa, Almanya, 

gerek sulh zamanında gerek harp 
zamanında espiyonları idam eder
ler. Fransada bu kanunun tatbikı
ne yeni başlandı.,, 

Bu sırada bir tepside iki kokteyl 
taşıyan bir garson yanaştı: .. 

Klotz: 
"-Bu kokteyller senin hoşu. 

na giden kokteyllerclendir, is-
viçrede bu çeşit hoşuna giderdi.,, 

F avel bardağın birini aldı. 

Kafası hızlı lıızlı ışliyor

du. Ne Percy Shore, ne de Misis 
Wallance ona, Fransada espiyonla. 
rın kurşuna dizildiklerıni söyleme
mişti Şimdi neden Klotzun Fran
saya gitmesi istendiğini birdenbi. 
re anladı. Klotzun yüzüne baktı. 
İşte önünde oturuyordu. Monokullu 
gözündeydi. Ekseriya sert bir bur
kuluşla kitlenen yüzü, kcndisile be 

raoer bulunmak sevinci:ıdcn dola

yı çözülmüş gibi idı. Oııd.ı bir ço

cuk hali vardı. Ona karanfiller ıs. 

marlamıştı. Hangi çe~it kokteylin 
hoşuna gittiğini hatırlamıştı. Hal. 
buki ise onun bu akşam vazifesi, 
onu kışkırtıp, ayartmak, Pa. 
rise götürmek, ve oı:ada kur-

şuna dizdirtmek olacaktı. Kız kok 
teylini masanın üzerine koyma. 
dan, yudum yudum içtı: 

Klotz onun duşünc2li halini gö
rünce: 
"- Ne o? Kokteyl hoşuna git

medi mi?,, diye sordu. 
Favel: 
"- Hayır çok hoşuma gitti. Za

.c!n giderdi de,, dedi. Ve •Jave etti: 
"-Biliyor musunuz ne dHşünü. 

yorum. İdam kararının mevcut bu. 
lunduğu memleketlere giden espi
yonlar mutlaka çok cesur adamlar 
olmalıdırlar,, 

Klotz: : 
"- Zaten çoğu cesurdur.,, dedi, 

ve yemek listesini eline aldı: 
"- Ne buyuruyorsun?,. 

(Devamı var) 

1Bay, Bayan, Bayın Ve 
Bir Yanlışımız 

(Başı 5 incide) 

Halk Bayla Bayan tabirini tuttu· 
ğu içindir ki hep onlar söyleniyor. 

İmdi ~·iizlerine karşı Bey Efen· 
di hazretleri, Beyefendi, Bey,, Bay 
dediğimiz vatandaşları ~azetcle

rimizde pek laubali hir şekilde 

sadece adlarile yazarsak önemlice 
bir yanlışa düşmüş oluruz. 

yanlış anlaşılmış bir tabir 
daha var: Paşa. 

Paşalık eskiden yalnız askeri 
hir ünvan değildi. Başıbozuk paşa· 
lar da vardı. Vezirlik riitbesine e. 
renlere de paşa derlerdi. Kanun 
bunların hepsini kaldırdı. Asker· 
likte yerine generali koydu. Si
\'illikten hiisbi.itiin çıkardı. Ve bu 
kanun neşri tarihinden muteber
dir. Bu tarihten öncekiler 1çın 

- kimi ölmü kimi hizmetten çe
kilmiştir. - Paşa Unvanını kulla
nabiliriz. Kaldı ki tarihimiz bu 
paşaların <:oğu ile iftihar edip be
zenmektedir. 

Sokullu Mehmet Pa a, Köprii. 
ili Fazıl Paşa, Tiryaki lla~an Pa~a. 
Gazi Osman Paşa, lliirri~·et baha
sı Mithat Pa a inkılap~• Süley. 
rnan ve Hiiseyin Avni paşalar \ 'C· 

saire. 
Dede Efendi, :Sikogos Ab. Ha

cı Arif Bey, E\'liya Çelebi, Piri 
Zade Sahip Molla vesaire 

Kanunun hu ~·anhş anlaşıl
masında biraz daha inad 

tıdecek olursak şn komikliklere 
de kapılabiliriz: 

Kadıköy yerine Hiıkiın kö;\·ii, 
Haydarpaşa yerine General Hny
dar, General Kasım deresi, E
b1!lssuud Efendi caddesi yerine 

Bay Sundun babası, Beyoğlu ye
rine Bay oğlu, Şehremini semti 
yerine Belediye Başkanı ınah:ılle
si, 1\lerkez Efendi yerine Bny l\ler 
kez ,·eya Bay Orta. Vnldc Sultan 
camisi y~rinc Bayan anne camisi.. 
vesaire .. ve aire .. 

Bunlardan başka isınilıaslnrı dn 

Dil Encümeninin yanlı larına u

yup terdimeye kalkışanlar '·ar. 

Onlara göre de şöyle olmalı: Ke

mankeş Mustafa Paşa yerine Ok 

atan General Mustafa, Simke ha

nı yerine gümiiş ~eken hanı, İbni

Kcmal yerine Erkin oğlu, Şair Bu 

ki yerine Ozan Kalıcı, Nedim yeri. 

ne Yarenlikçi, İmrahor yerine Öğ. 

rek Bayı, Şemseddin Sami yerine 

Tapaçgiinii Isıyt>l Puankare yeri

ne dört kö e nokta, Yunus Nadi 
yerine Haykıran Balık , Ebuzziya 
Zade Velid ;\'erine ls1k Baba oğlu 
Doğmuş. Nadir Sadi )'erine, Azı
nazı Haykıran, Peyami Safa ·eri
ne Du.ruscJ Keyif, Nurullah Ata 
yerine, Calahı ığ1 Vergi. Nizanıed
din Nazif yerine Tnpaçtöre Temiz, 
Yahya Kemal ~·erine Canlı Erkin. 
Eşref Şefik yerine Üstonur Yuf
ka~·iirek ... 

Eskişehir Şeker 
Fabrikasında 

Bir Kaza Oldu 
Eskişehir - Şeker fabrikasında 

kazanlardan biri temizlendikten 
sonra, tekrar işletilmek ı~in tecru
bcler yapılırken, patlamış ve etra. 
fındaki ameleden bir kaçı yaralan
mıştır. 

Kazanın sebebi tahkik olunmakta· 
dır. 
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TORKIYE CUMHURiYET 
19 A~USTOS 

MaKEZ BANKASI 

AKTiF. 
KASA: 

--· lngiltere, Piyasamızdan Albn· San ktıoıram ıe 11s.4G5 

Ozüm ve incir Alacak =T 
İzmir, 23 (TAN Muhablrinden)- Oahlldekl Muhabirler. 

Ticaret Vekili b•uırih. ele b d ikt TfJrk lirası ........ ura a ı.. il rl teld M-L-'-11 
sadi tetkikl d 2 d 8 ç IUHlu r er. ı· er e bulundu. Saat 1 e .\lbn: san kOocram 10 051.'188 
Dış ıcaret reisi vekili Cemal Zıya, -\ibne tahvili tabU _..._ 
hususi kalem müdürü Fazıl ile bir· 16mler 

likte ve Ege vapuru ile İstanbula ha.. oııer dövizler ve borclu klirtng 
reket etti. Merasimle uğurlandı. "ıııkf'.ftlerf 

Vekil sabahleyin İzmir Palasta ffazlne Tah.Ulerl: 
bazı ziyartler de kabul etti, saat 11 
de bonava -ldi incir piyasasının 'leruhde edilen evrakf nakdt7e 

" •- ' ~arsıhl1 
açıJıpnda bulundu. borsa binamm feanunun e • 8 fncl m~1<Melerr-
gezdi. Balonda muhtelif istihsal mın- ne tevfikan bazlne tarafından 
takalanndan gelen üzüm ve incir -Akt tec!tyat 

müstahsillerini kabul ederek kendi- ';;eaedat Ctlzd 
!eriyle görüftü. Borsada yapılan bu ana 

toplantıda ihracatçılar vekilden bazı l'fCARf SEHBDA'I 
dileklerde bulundular, bu arada ta- -
kas primlerinin mahsul ihraç edilin.. ••ham " TahvlJlt CWant 
oe ihracatçıya verilmesini, lhrac ser- _._._ 
tifikaauıuı --..:ıı..:ıı .~ a-b · •~t• edflen "1"81n nak 

ma.-a. Dua uının ~ - (diyenin ka1'911ılı Esbaın ve 
iadesiain ıiıratlendirilmeslni, pre- TahYIUt tltlbarf kınoetle) . 
vantif teminat pkHnin bldmlması. " - Serbest eabadı ve tahvili 

m ilteClller. Vekil bu temennileri hak , ..... ıar: 
11 buldu ve bu isteklerin bir karar-

"tazfne;,e 1n88 Yldeff ",,.m 
name nepi suretiyle lehlerine halle. 'lbn ve oavtz Ozerine 
dileceilnl vaadederek dedi ki: .,ahvUAt Qzerlne 

Velıllln miiitlai 
.-. ''llhht• Wr teltf&de de ba. ...... .,ıar: 

.......... Bu, ,.._., fldın ve ln \fahteDf: 
• ............. taku Uatesfne 
ithali maelealör. 

laıfltere hlildbneti bu ,ekli ka. 
bul etti. Ticaret anlaşması miba-

f 

22.756.305.44 
17.510.849 50 

1.592.800.19 

361.382 66 

14.149.864 98 

9.'180.t:l 

3874r.4U~ 

158.148 363.-

17 '-211.02'1.-

lllfl ll1 ıt :1140 98 

44 007 .424 97 
7.552.9H.I3 

8.183.0()1).-
1'7.933.12 

5.'732.664.95 

YekGn 

Lira 

1939 VAZiYETi 
PASI F 

Sermaye: 

4185985313 

31'1.3f!2.ff8 

l 7.834.187 .90 

ihtiyat Akresl: 

A dt ve fevkal&de 
ffususf 

TedavUldeld BaabQtlar: 

f'..-utııf~ 4"1fllftt ""91n nıt1rflfft 

Kıınıınun fi • 1 fnet mıuMPlM°tTte 
~kan llazlne tlnfmclan vlJd 
•odfyat 

""°'l'UM~ ~nen tt.aıa nakdiye 
bakf:vesf 

lr•m11lı bımamen 111tın o181'81r 
nAvP.ten tfldııvtne 987edf1en 
R@@jll1ront rnııtrahm tlAveten teda. 
""2ed. 

1 

4.21'1134 25 
6.000.000.-

158.748.HI.-

17.228.027.-ı 

Hl.520.538.-

19.000.000.-

81000000-
141.1520.538.-

TOrk Liran Mevdaatc 
Döviz TaahhOdab: 

131.318 880.98 

15U80.3G0.10 

13.113.598.0'1 

4.500.000.-

• ttma tahvili ... 'bfl dllvf P.ltt 
ntlr dıwtaler " alacüla kUrlns 
baklY•lerl 

Muhtelif: 

8.883 .,, 

31312.1>73.3~ 

18.007.830.89 

423.8'18 109.'11 Yekin 1 

1 T emmm 1938 tanlıfnClen ftİl)aren: lakonto 
hAddi % 4, altm berine &Y&DI Yo 3. 

Lira 
15.000.000.-

l0.217.134.2l! 

229.520.5!1.-

33.244. 778.90 

IUl&.'117.07 

98.491.803.49 

423.878. 109.'11 

keresbıia intacı beklenmeden ka. ------·--------------------------------
rarname çıkınca İn,Utereye takas 
suretiyle incir, tirim ve fındık lh
ramaa hatlanaeaktır. 

Bflldunetçe daha bazı tedbirlere 
de •at varubautftlr. Bu yıl flndık 
rekoltenm )illmektlr, &dm de ge.. 
çen ~ fazladır. Alacalnmz 
tetlltlrlerle heltsini ihraca muvaf
fak olacqmmdaa emiaim.,, 
Borsa Retal K•znn Taner §U mü. 

talhda bulundu: 

Darende l•ledlye Relıliğlnclen: 
14.B-939 tarihinde kapalı zarf usulile elulltmeye konuı.n 11294'1' 

lira bedeli keşifli Hidro elektrik tes!latma talip zuhur etmedill~ 

16-8-939 tarihinden lttbareu bir .ay müddetl4l pazarlığa bıralaJm . .....,.~ 

rar verilmiftir. lateidilerin her l'in ~ müwtlan •si •· 
• .(4577) 

•' 

DAIKOYIÇ 
ve Ski. 

Vap•r Acentalığı 

•8CHULDT - ORllNT • LINlb 

l:vllJ't Ucariye nakli lçlıı sert posta: 

9ARK • ~A"P HATTI (~\D'I. 
B 

det. 

Ewa tahliyesi tein bekleqerı n-

N'orburı vapıuıw Umammızda. 

Maritza ~ 5 Eylılle doiru. 
Ewa ~ lctn beklenen vapurlar: 
N~ vapuru ı E71Qle dotna. 
.. tza vapuru 12 J:71Qle 4olru 

H. PAJKURIÇ 
Vapur Acentası 

ııZIT.KA PLOVI DBA A. D.» de 
Koter aaııc.n antantın11i ekonomik 

lconferanaınd• teala edtlen9 entel'• 
ballcaftlk hllt. HyUk IOka modenı 

v•puru ite ı ... n•ul; KW...O.. Pi• 
re, Korfo. Arnavutluk, DlılMlll.P 

•hlll, Trlyeete, Venedlk ve inak 
eraetftda ftlurıtaanı p09tL 

Yotea w ~ tlearf7e ahT. 
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24 - 8 - 939 

ı - 'l'ahmin edilen bedeli (8600.90) lira olan Gedikli Erbaş okulu 
binası tamir edilmek üzere 31/ Ağustos/939 tarihine rnstlıyan Perşem. ' 
be günü saat l O da açık eksıltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (645.07) lira olup fenni şartnamesi ve ke
şifnamesi koınisyond:ııı her giin parasız alınır. 

3 - İsteklilerin teminat makbuzu veya mektuplan ve 2400 sayılı 
kanunda ynzılı vesikalnrla birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada 
bulunan komisyonumuza müracaatları. (6176) 

1000 adet tevhit semeri iskeleti yani demir ve dört adet tahtasının 
açık eksiltmesi 29/ 8/ S39 salı günü saat 14 de Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma Kcmiı::yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 337 
lira 50 kuruş teminatlnrhe belli saatte komisyona gelmeleri. 

(134) (6230) 

. * * 791 çift köhne f'otin, 165 çift köhne çizme ve 5 çift yemeni pazarlıkla 
satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 25-8-939 cuma günü saat 14 de Top
hanede İst. Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacakt1r. Tahmin 
bedeli 112 lira 35 kuruş kati teminatı 16 lira 85 kuruştur. Fotinler A
yazağada Süvari binicilik okulunda görülür .. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. "137,, "6270,. 

* * 25 adet altlı üstlü karyola alınacaktır. Pazarlıkla ekşiltmesi 25.8-939 
cuma gi.ınii. saat 14,30 da yapılacaktır. Tahmin bedeli 22 buçuk lira kati 
teminatı 84 lira 37 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İs. 
teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

{6457) 

'* * iki adet otomatik tnrtar etüv alınacaktır. Açık eksiltmesi 5.9-939 
salı günü saat 14 de tophanede amirlik satınalma Ko. da yapılacaktır. 
'l'ahmin bedeli 390 lira ilk teminatı 29 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
kataloğu Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri ~6459) 

* * Harp akademisi için 6300 kilo kuru soğanın açık eksiltmesine talip 
çıkmadığından tekrar açık eksiltmesi 31-8-939 perşembe günü saat 14 de 
Tophanede İst. Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 283 lira 50 kuruş ilk teminatı 21 lira 26 kuruştur. Şartnamesi 
Ko.da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko-
misyona gelmeleri. "159,, "6614,, 

* * Fen tatbikat okulunda mevcut köhne bir adet Oklant otomobili ile 
bir adet Berliyc kamyoneti 6 - 9 - 939 çarşaml:jrı günü saat 11,30 da J'rıp
hanede İstanbul levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Her ikisinin tahmin be<leli 40 lira kati teminatı 6 liradır. 
Otomobiller Maçkada okulda görülebilir. İsteklilerin belli snattc Ko-
misyona gelmeleri. "157,. "6612,, 

* * 4000 kilo yataklık pamult altnat'aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6 • 9 - 939 

caktır. Tahmin bedeli 1840 lira, kati teminatı 276 liradır. Nllmunest Ko. 
da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte Ko.na gelmele-
ri. :·ısa .. "6613 .. 

* * Yüz bin adet bakır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksntmesi 11-9-939 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede amirlik satın alma Ko.da yapıla
caktır. Tahmin bedeli yirmi dört bin lira ilk teminatı bin sekiz yüz li
radır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evv~l Ko.-
nn vermeleri. "154 .. "6533 .. 

Antalyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 538,000 kilo un kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tümen satınalma Komis
yonunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyon
larındadır. İsteyenler okuyabilirler. Muhammen tutan 59,180 liradır. 
İlk teminatı 4209 liradır. Eksiltme 28 - 8 - 939 pazartesi günü saat 16,30 
da yapılacaktır. İstekliler 28 - 8 - 939 pazartesi günü saat 15,30 kadar 
teklif mektuplarını İspartada tümen satınalma komisyonu başkanlığ!-
na vereceklerdir. "247 .. "6055,, 

'* * Antalyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 118,400 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspnrtada tüm. satınalma komis
yonunda ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyon
lnrındadır. İstekliler okuyabilirler. Muhammen tutarı 20,128 liradır. İlk 
teminatı 1509 lira 60 kuruştur. Eksiltme 25 - 8 - 939 cuma günü saat 16 
da yapılacaktır. İstekliler 25 - 8 - 939 cuma Jı\inü saat 15 kadar teklif 
mektuplarını İspartada tümen satınalma Komisyonu başkanlığına ve-
receklerdir. "246,. "6056., 

'* * İzmir müstahkem mevki birliklerinin 50,400 kilo sade yağı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26 _ 8 • 939 cumartesi günü sa
at 12 de İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin edilen tutan 47,880 lira ilk teminatı 3591 liradır. Şartna. 
mesi her gün İzmirde Komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret oda. 
sında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını iha. 
le saatınden en az bir saat evveline kadar komisyona vermeleri (6107) 

'248) 

'* * Karaköscnin 060 ton ve Kağızmanın 600 ton balye hnlmde kuru otu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Knraköse otunun tahmin bedeli 

l 

18,150 lira ve -ilk teminatı 1361 lira 25 kuruştur. Kağızman otunun 
tahmin bedeli 15,000 lira ve ilk teminatı 1125 liradır. Eksiltmesi 1/ 
9 939 cuma günü saat lG da J~arakösede askeri satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 
Şartnamesi ve evsafı Kolordunun tekmil gamizonlarında görülebi. 

lir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko-
misyona verilmiş bulunacaktır. (252) '6143) 

* * Konvadaki kıtaatın ihtiyacı olan 830,000 kilo kuru otun kapal ıarfla 
<'ks;Hmesindc talip çıkmadığından ilk pazarlığı 29-8-939 salı günii saat 
10 c!a yapılacaktır. Şartnamesi Konyada ve İstanbul, Ankara levazım 
amirlikleri satma1ma Komisyonlarında görülebilir.. Muhammen tutarı 
29.UBO lira ilk teminatı 2801 lira 25 kuruştur. İsteklilerin belli gün ve 
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lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Şebekemizin tesis ve tevsi: mü nasebetild 31-5-940 tarihine kadar !s

tanbul vilayeti hudutları dahfüncic yaptırılacak muhtelif cins kaldırım 
tamiratı işİeri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 
7318.50 muvakkat teminat 5 j9 lira olup eksiltmesi 4.9.993g Pazaı tesi 
günü saat 15 de müdiirlUk binasında satınalma komisyonunda yapılncak
tır. 

Şartnameleri her gün Levazım i'ımirliğimizde görülcbılir. Istckl_iler 
muvakkat teminat makbuz veya Bank& mektubu, ile Istanbul bel,,dıyc
sinden alacakları ehliyet vesikası ve kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf
ıı:ınuı O guıı ısı:ıa~ H"t 1'> ar n;_vmıo:ı;r a n;·.<11n;.U'1U:lt:r< t !J-il:>) 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler aşa! 

ğıla gösterilmiştir. Fazla malumat almak istiycnlcrin Okul 
Direkt.Orlülcrine };a~vurmalar. · 

Ankara Kız ve Erk' ek Kolleileri 
ilk Orta Lise 

Giindi.iz 60 100 120 lira 
Yatılı 225 260 285 

Bursa Kız Lisesi 
ilk Orta Lise 

Gündüz 40 50 lira 
Yatılı 185 185 " 

lzmir Ege Lisesi 
ilk Orta Lise 

Gündüz 50 GO 75 lira • 
Yatılı 160 200 200 " 

Asli maaşı 55 liraya 1".adar olan memur ve teknüt çocuk-
!arından ve kardcı;lerden yüzde on tenzilat yapılır. 

"6495,, 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Riyasetimizde münhal 15 lira :ısU maaşlı memurluklnrn müsabaka 

ile memur alınacağından t:ıapJerin iki güne kadar müracaatla.n (6603) 

Fevkalade Kongre • , 
Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinclen: 1 

3559 No.Iu Cemiyetler kanunu hükümlerine tevfikan esas nizam
namemizin tadili için 2 Eylül 1939 tarihli Cumartesi günü saat 15 cle 
Birlik Merkezinde toplanacak FevkalUde Kongreye sayın üyelerin 
teşrifleri rica olunur. 

DirHk Reisi : Refik Fcnınen 

srıatte Konyadn levazım amirliği satınalma Komisyonun~b bulunma-

ları. ''302 .. "6523 .. 

* * Cinsi Miktnrı Muhammen bedeli 
kilo Lira 

tik teminatı 
Lira Kr. 

Akbez için un 165,000 18,150 13!H 25 
Kilis " un 337,000 37,070 2780 25 

Yukarda miktarı yazılı iki kalem un kapalı zarfla ek.siltmeye konul
muştur. İhalesi 11-9-939 pazartesi günü saat 16 da Tslahiyede Tuğay sa
tın alnıa komisyonunda yhpılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Islahiyede komisyona verilmesi. Eksilt
meye istirak edeceklerin 2490 sayılı kanuna tevfikan ibrnz etmeleri IU-
zım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmaları. "319,, "6G1 l,, 

l\luhnmmcn 
kıynıeti 

Lir:ı Kr. 

11 

1000 00 Hasköyde Keçecipiri mahallesinin Çöplük sokağında 12-14 
No.lu hane 

500 00 Boyacıköy Reşit paşa mahallesinin Mektep sokağında 84, 
84/ 1 No.lu hane. 

2010 00 Galata Sultan Beyazit mahallesinin Mandıra sokağında 
22 No.lu hane. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile on gün 
müddetle uzatılmıştır. İhalesi 4-9-939 günü saat 15 de komisyonda yafıı
lacağından taliplilerinin Akarat, Mahlıilat kalemine müracaatları (6599) 

Y[N i T[SliMAT 
iLMü~ABERLE~iMiZ 

BANK-UNl NY. 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ali Rızanın 19972 hesap No.silc Sandığımızdan aldığı 450 liraya kar
§ı birinci derecede ipotek ettikten ve böylece sandık lehine tapuda ipo

tek hakkı tescil olunduktan sonra hazinece Ali Rıza aleyhine ikame olu
nan dava neticesinde mezkur gayrimenkulün her ne kadar hazine lehine 

kay<lının tashihine karar verilmiş ise de vadesinde sandık borcu ödenip 
ipotek kaydı refedilmemiş olmasından dolayı yapılan takip üzerine 3202 
No. hı kanunun 46 cı madesinin matufu 40 cı maddesine göre sa. 

tılması icabeden tapu kaydında Fenerde Tevkiicafer mahallesinin Mu
rat molla caddesinde ikraz senedinde Çarşamba Murat molla mevkiinin 
Çarşamba Cebecibaşı mahallesinin Murat molla tekkesi sokağında eski 
ve yeni 4, 6 No.lu ahşap iki evin tamamı bir buçuk ay muddetle açık art

tırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
mnya girmek isteyen (96) ı:ra pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımız
dan birinin teminat mektubu da ka'bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
belediye resimleri, vakıf icaresi, tellaliye ve taviz tutarı borçluya ait-

tir. Arttırma şartnamesi 21-8-939 tarihinden itibaren tetkik·etmek iste
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sici! kaydı ve sair lfümmlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka-
rılan gayrimenkul hakkında her şe,Yi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttırma 9-10-939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılA.bilmesi için teklif edilecek be~elin tercihan alınması icabeden 

gayrimenkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 
şrırttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 

0

kalmak ş:ırtile 

24-10-939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 

üstiinde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile beraber dair~mize .tıi'dirır.eleri lazımdır. Bu suretle huklarmı 
bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mallımat almak is
teyenlerin 937 / 149 dosya No.sile Sandığımız Hukuk İsleri servisine mü
racarıt etmeleri lüzumu ilfın olunur. 

* * DiKKAT: 
1 - Gayrimenkulün hazine lehine tapu kaydının tashihine karar ve

rilmesi keyfiyeti Sandığın ipotekli alacağının temini için satış hakkına 
müessir olmadığını ve bu sebeple müşterilerin bu munm-e!e ile nlakalı 
olamıyacağı ve satış üzerine yeni müşteriye gayrimenkul derhal tescil ve 
teslim muamelesinin diğer satışlar gibi yapılacağı hususu dikkat nazar
lnrına bildirilir. 

2 -: Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan geyrimenkulü ipotek göster
mek ıstcyenlere r.mhamıninlcrjmizin koymuş olduğu kıym~tin r · 40 m 

tecavüz etmemek iızere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su-
retile kolaylık göstermektedir. (6608\ 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İşletmemiz ihtiyacı için otuz üç kalem muhtclü defter ve matbu ev. 

rak knpah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 

(6300l Lira ve muvakknt teminatı (472) lira (50) kuru:; olan bu evrakı 
matbuanın ihalesi 25 • 8 - 939 tarihine rastlayan cuma günü saat on beş.. 
te Galata rıhtımında kain liman merkez binasının birinci katındaki mu. 
bayna komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin evrakı matbua nümuneleriyle şartnameyi her gür le. 
vazım kaleminde görebilecekleri gibi ihale günü azami saat on dordc k _ 

dar teklif mektuplarını sözü ~eçen komisyon rcisliitine tevdi etmelC'ri 
lazınıd.u'. <6082l 




