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Milli ef Yalovada 
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lnönü, Heryerde Coşkun 
Tezahüratla Karşılandı 

Reisicümlı.urumuzun Bursagı da 
Şeref lendireceklei-i Umuluyor 
Hadiselerin 1 
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J ngiliz Başvekili Chamberlaln 
! İngilterenin en büyük m~ 
•ıakarlanndan biridir. Yetmipnl 

'lnııttır. Sovyet rejimine düpnan
( Sont&: Sa. o~ ri. lJ 

" R~ rJİllllllırile Y alOl1G)'Cı İniflerinl• 
iltilallarla lttırplı)'Cln fOClllılan ıeolıwliri70'far 

f ngiliz-Sovıet 
müzakereleri 
Müttefikler Kumanda 
Erkinı plinlar üstünde 

Londra, 8 {Hususi) -Türk askeri heyeti reisi General 
Kazım Orbayın İngiltere Erkimharbiye reisi Lort Gort ile gö
ril§mesini müteakip mütehassıslar arasında kara, deniz ve ha
va kuvvetler hakkında müzakereler devam etmi§tir. 

Bugün de general Gamelin Mister Chamberlain tarafm
(hın Avam Kanıarasındaki dairesinde kabul olundu. Lort 
Gort, general Gameline refakat ediyordu. 

Qwral QameHw, diba AJclenhot 
taidlfdN'ı tallllu lılJılk ..... ... 
;ıı reSmlnde ham bulunan nç bin ki-
Jl tarafılidail hararetle alloşlanmı§ .. 
br. General, geçit resminden evvel 
.llUDtlb kumı!ldını pneral Dil1 ile 
birlikte yemek yemlf ve müteakiben 
Nf~e Vikont Gort oldutu hal
de pçlt remn1 sahaaına gelmlftlr. 

K.amanılanlann temcaun 
Claamberlain de aöyledi 

An.m Kamarasında bir mebus 
Chamberlalne İnslliz erklnıhar .. 
bl1esl ile Polonya, Romanya ve da 
ha buı memleketelerin erkanı • 

(Sonu: Sa. 10, ıü. 5) 

ALMANYA 
Bizden Neler Allyor7 

Almanyanm piyuamızda ne 
bulu.~ topladıjı hakkında ve
rilen haber üzerine tahkikat 
yaptık. Tabldkatımımı netlce
ıinl iktısat ıütunumuzda oku
yunuz. Yalnız bir fikir edin
mek için. aşalıdald liateye bir 
ıöz atmanızı tavsiye ederiz: 

Almanyanm piyuamızdan 

toplaclılJ bul maddeler: 
Hayvani yallar. kemik, boy· 

nuz. dert kırmtlan. kıl, yün 
paçavralar (Köylülerden topla· 
nan eski çoraplar), balık kon
lel'Ve&i, kesilmlf tavuk, pestil 
ve ezme, baharat, nebat dökün
tü ve kökleri, kllJt kırpıntı ve 
parçalan, pamuklu paçavralar. 
teneke parçalan vesaire. Tam 
liste iktuat ıütunumuzdachr. 
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PENCEREMDEN 

Hanlar idareten Tahclt 

Ye ııan Sahtplerl 

Tehclt ~mi? 

S U A L 

8- Cava ..,...._, -ı 1* 
79ft)lr, onüld iwalar ...ı ra· 
prlu " - kam ileri sım;• . ., 

c - Can AIJanm ...... tar 
klltllMdir, diinyanııı - lllrlbtli 
topnıldaruii ihtiva .-. tak - • 
&in, w on bin 1dhmllle amla • 
landa" aoo - • klh•••,.. 
•lfUllnde ~ ..,. Wr ..... 
Ahaltd Cavahlar, 19lttahlar diye 
iki mııfa ayrılır. Cavahlann ebe -
r1si arap fütuhatmı mGteaklp mils-
lilman olm • Cava buglln. 

lstanbulun Çehresi Değiıiyor 

ICARILlllMIZIN SUAWllNI IUIAOA CIY A,uroıuz 

----------------------------------------... --~ 
Felemenk Hindiatam namı olbn • 
da bir l'elemenk müatemlekeaidir. 
Yerli IUltanıu tarafından idare• 
dllmekte, fakat bu llUltanlar bir 
Fell!INllk memuru gibi Felemenk
ten maq almaktadırlar. Cava .. -
kar, kahve, çq, çivit, lana. tütün, 
buçuk. Hinc11naD cnld tom lh • 
raç eder. Petrol madenı.rt de var
dır. Cavalılar çok çalıfkan ve 1& -

kin inlanlardır. Servet ve refah 
balnm•ndan da vaziyetleri iyidir. 

• 
8 - &ameli tahvlllerbal • 

..... ıııııftl' ............. 

...... llnıbr, 
C - IMlld8Dll Vakıf lwımcla 
~ wta üd• vardır. l:ül • 
--~bonamaa• 
••• ,, ... ,..ı..ttaydı. timdi .. 
.... lalı.m.t atar ve alırlar. T• 
.m.18 ...,_ olanlan 21 Ura ve 
~ '° Ura 80' taruftur. 

-K .... hs•tıD ..... . ...... __ , ............ ... 
tılır mı? 

' 

C ~VA P 
C-YabmD ....... ._tla 

J*tur. hlrat D w C wlt ı, "'' l1e 
1*Jlkte kar"' ....... Yar • 
dlr ...... b•mı.rdmAt-.. 
lla .... M'aJUllL ,_..,. .. .... ..... ..... 
~www.-......... .., .... 
....... , 

C - t.tanbal Y. il. C A. eeml-

79ÜM milncaat .-..•d tam,. 
~eriz. 

Yunan 
Gemisi 

Kumandanı 

Dün Abideye Bir 
Çelenk Koydu 

TAKViM ve HAVA 

9 Halra• 1939 
CUMA 

' IDCl 87 
aan: ao 

Arabi: ına 
ReblOlevvel: 21 
GQnef: , .. - Ölle: 
ikindi: 11,11 - Alqanl 
Ya&m: JlM - lmdJc 

Bızır: .. 
Rumi: ııll 
Mayıs: 2'f 

ıus 
lt.1• 
Jt.10 

Hn Vaziyeti 
YetllkG7 MeteoftİloJl lataqonundaD l'f'.' 

iman malamata ıö :yurtta hava ~ 
~ KOCMU '" zıe 1ge1er1 ne Orta t.• 
udobmuD ve Oerp ~ 
Jarmda Upa1ı ve .,. Plllh. ......-
b6)1elerde bulutlu mevzil ~ 
ıecmfl. ribllr Simal ve Garp bG~ 
de 8lm.U. diler b6Jplerde C#ft'I• 
bl ı.tlkamettmı arta vvette __.., 
Marmara ve llft denlzWiflDde Şimal ifil" 
tınaaı emılftlr. 

Dlln İstanbulda hava kapah ve ees'I 
7alılh pçmlf, rQzdr Simall sarldd'f 
1a1117ede ' - 1 metre hızla esmiştir· S-
at M te han taıJlk1 1011,I 11\Dfbar !!"; 
ll8lmnet • :rGbek n.e w en dGtO -,,., 
IUdllrat elarak kudedllmlltlr. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrkiye Ec:nebl 

1400 
760 
400 
150 

Kr. ,. 

• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

--2800 Kr. 
1600 • 
800 .. 
800 • 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıraslyle SO, 16, ?• 
8,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiı;tirme-k 25 kuruştur. 

Cevap iç1n mektuplara 10 kuruşluk 
pul il~vesi Idzundır. 

GÜNÜN MESELELERi . -
Vatan Hasreti 
N cvyork Sergisine giden arkada

şımız Neşet Halil, Sergideki 
nıüşahedelerini anlatıyor. Vatan has
retinin ne demek olduğunu anlamak 
için şu aşağıki satırları okuyunuz: 

"30 nisan açılış gününde, elimde 
bayrak platformun önünde duruyor
dum. Yanıma üniformalı bir Ameri
kalı geldi. Bayrağı tuttu, yüzüne 
yaklaştırdı, 

- Amerikalı merakı, ya rengine, 
::va kumaşına bakıyor; 

DJye düşündüm, aldmş etmedim. 
Sonra yüzünü benden ve yanımda -
kilerden gizlemeğe çalışarak tiirk -
çe sordu: 

- Bir Amerikalı zabitin bayrağı
~ıın öpmesine müsaade eder misiniz? 

Yaşlı gözlerini gözlerime dikti: 

- Ne zaman, ne yaş, ne refah hiç 
oir şey geçmişi unutturamıyor. Ben 
Ermeniyim ve İstanbulluyum! 

Dedi, biraz düşündü bir sual sor
du: 

- Türkiyede bilhassa İstanbul -
da doğmuş olmanın, o memlek~tten 
ayrılanlar ve bir daha<ı0raya dönmek 
ümidini kaybedenler için ne büyük 
bir betbahtlık olduğunu tasavvur e
debilir misiniz? 

Devlet pavyonunun turizm kıs -
nımda, Ruınelihisarırun Göksu çeş
mesinin altından alınmış büyük ve 
çok güzel bir fotoğrafı vardır, Ziya
retçilerden biri yanındaki küçük 
fTl*1i'lh1""" 't...n f,.fl'\O"PGfo ._, .... J,}--4-• .!. .. A • 11 

di; 

- Ben burada doğdum! 
Sonra türkçe bize, ingi1izce ya • 

nındaki grupa anlatmağa başladı: 
- Yeniköy diinyanın en güzel ye

ri, Yeniköylüler dünyanın en iyi in
sanlarıdır. Ben Yeniköyde doğdum, 
Türklerle beraber büyiidüm (bir çok 
isimler saydıktan sonra) buraya ti -
caret için geldim, yerleştim, kazanı
Yonun. Eğer, içimde doğduğum yer 
hasreti olmasa, kendimi dünyanın en 
bahtiyar adamı, diye ilan edebilirim! 

Tekrar küçük grupa döndü, 

- İstanbul, Boğaz, Yeniköy, bun
lar ne demektir, siz bunu bilir mi -
siniz? Mayıs geceleri Boğaz bir çi -
çek parkı gibidir.. Renk, koku ... 

Vaşington müzesine üç bin par -
çalık zengin bir koleksiyon hediye 
eden, 1\finasyan adında yaşlı bir zat; 

-Bu küçük hediye: Aınerikalıla
l"a memleketimin kültürünü tanıt -
n:ıağa yarıyan belli başlı bir teşebbÜs 
oldu. Yenisini de bana siz tanıtıyor· 
sunuz, ne kadar bahtiyar olduğumu 

Sa tasavvur ef/emezsiniz! 
~-l Diye söze başladı, bir saat kadar 
~ll'k konuştu sonra çekine çekine sordu: 
l'İti. - Her gün gelip bu güzel eserle
derrı l'inizi eörmeme, sizi hiç rahatsız et
l'\\p~ hıeden bir köşede oturup havanızı 
~i s, teneffüs etmeme müsaade eder mi -

~ Sinlz? 

llta~ Sesi küçUldü, kulağrmıza eğildi, 
tt b - Ruhum memleketimden ayrı 

1 Yaşamanın çok ıztırabını çekti, doğ
lltas dt.1ğunı toprağın cesedimi fos~Hi et • 
ile s lnesini istiyorum! 

Dedi, 
Sitedeki ha,•nznn Çinilerini, ı;er

vileri dakikalarca seyrettikten sonra, 
Yanıma geldi; 

- Hasköyün mezarlığında benim 
diktiğim yedi servi vardır. Bunlar a
daktı. Kimbilir şimdi ne kadar büyü
tnüŞierdir? 

Konuştuk. Adr Eskinazi imiş. Be
şinci Avenüde (Nevyorkun en şık 
Va en zengin mağazaları olan cadde
si) büyük bir mağazası varmış. Ka -
dın çamaşırlan satarmış. Yüzü ağ -
lar gibi buruştu: 

- Köpriiniin iizerinde durmak, 
Ilasköyü seyretmek istiyorum, kaç 
defa teşebbiis ettim olmadı, bir de -
la hududa kadar geldim, çıldıracak -
tını ." 

TAN 

Muharrir, bu yazısında iki faıist memlelietin otar§iyi muhafaza 
etmek gayretlerini anlat.yor, tab iattn zıddına yapllan hareketlerin 
bugünkü ekonomik ve politik sefaleti ve hesapsız işleri doğurduğunu 
izah ederek kurtuluı ıartları ve imk6nları üzerinde duruyor. 

• • • 
• ülhve1rü 

alh v e<dl en 
ota1rsü 

• 1 ki Faşist memleket otarşiyi 
vücutlerini kaplayan bir ta

ze deri gibi muhafaza etmek isti
yorlar. Hatta bu taze deriyi yeni 
Avrupanın Nasyonalist bedeninin 
son alacağı şekil diye nümune sa -
nanlar vardır. Gerçi otarşi bir ta
ze deridir. F~kat bu iltihaplı bir 
uzviyet üstüne gerilmiş ve hassa
siyetini kaybetmeğe başlayan bir 
zardan başka bir şey değildir. 

Bu deri harpten sonraki dün .; 
ya şartlarının bir neticesidir. Fa • 
kat Faşist rejimler bu deriyi ma
razi bir bünyeyi muhafaza edecek 
bir kalkan telakki ettikleri için il
tihaplı bir beden üstündeki deri 
parçasını bir zırh, bir kale duvarı 
addediyorlar. Tabiatin zıddına ya
pılan bu hareket bugünkü ekono
mik ve politik sefaleti, hesapsız iş
leri doğurmaktadır. 

HARBİN BİLANÇOSU: Har -
bin sonu harbi icat edenle

rin vücude getirmek istedikleri e
konomik müvazeneyi temin etme
di. 1914 ten evvelki dünyayı galip 
Ier ve mağluplar hep bir ağızdan 
"Cennet" diye yad ediyorlardı. 

Harp istihsal fazlası yerine tahrip 
eserleri bıraktı. Bu hal Avrupada 
bir çok 'kuvvetlerin istihsal yerine 

.. A ...... • .. ı~1.ı.ı h.u:ııa..ı.a. ... 1 ... u o.:>lllö 

sebep oldu. Tamir işi ekonomik fa
aliyete tesir etti. 

Yeni muahedeler, yani harbin 
askerlik bakımından verdiği neti -
celer ekonomik münasebetler üze
rinde müessir oldu. 

MağlCıplar tamirat yükünü yük
lendiler. Bitaraf ve muharebe sa
hasından uzak kalarak ekonomik 
bünyeleri zedelenmemiş devletler 
(Japonya, Birleşik Amerika gibi) 
dünya piyasalarındaki muvaffakı
yetlerini sağlamlaştırdılar. Cihan • 
şumul faaliyetlere girdiler. 

Harbin sonu harp içinde müt -
tefikler arasında kurulmuş olan 
ekonomik nizamı bozdu. Her dev -
let kendine göre hesabını kapat -
mak mecburiyetini hissediyordu. 
Harpten çıkan He'r milletin kendi
ne göre bir bilançosu vardı. Bu -
nun için harpte büyük ziyanlarla 
.karşılaşan devletlerle, harp saha
sından uzak kalan ve harp yüzün
den zarar görmeyen, bil:.ikis iktı • 
sadi inkişafa mazhar olan devlet • 
ler sulh zamanında artık ayni cep
he hattını tutmadılar, 1919 da "Fev 
kalEıde ekonomik konsey" Ameri -
kanın çekilmesi üzerine dağıldı. 

İngiltere de Amerikanın usu -
lünü takip etti. 

l\ruharebeden en az zarar gö -
ren devletler sulh zamanında iş -
birliğini istiklallerinin tahdidi ma
nasına aldılar. 

1926 da Kellog Amerikanın in-
firatçı siyasetini şöyle anlatıyordu: 
Yabancı teşekküllerin bizi dışar 
dan tetkik, kontrol veya teftiş 
etmesini asla kabul etmiyece -
ğiz" 

Harbin tesanüdü kaybolduk -
tan sonra devletler kendi 

kudretlerine göre, bir ekonomi ci
hazı kurmıya çalıştılar. Bu bünye 
harpten önceki devrenin ayni de -
ğildi. Yeni siyasi coğrafya şartla -
n A vrupada yeni hareketler vücu
de getirmişti. 

Esasen dünyada askeri harple 
beraber ekonomik bir harp te ol -
muştu. İki harbin neticeleri ara -
sında tezat vardı. Bu tezat sulh 
devrinde de olanca şiddetiyle sür
dü gitti. Bu tezat şu formülle hu -
lasa edilebilir: 

" 
Yazan: 

Sadri ERTEM 
''Biiyük harpte kar e d e r e k 
mevkilerini kuvvetlendiren d-ev
letler ileride tutacakları 

mevkilerini muhafaza ve tefev
vuklarını temin etmek, zarar e
denler ziyanlarını telafi f!tmek, 
kaybet.tikleri mevkileri tekrar 
elde etmek emelindeydiler.'' 
Bu formül milletleri yarışa sev 

ketliyordu. 
Kısa bir zamanda istihsalin art

ması suretile bu emelin tahakkuk 
ettiği görülmüştür. Bu artma her 
şeyden evvel ziraat sahasmda ol
du. Hertarafta mahsul kıymetleri 
yükseldi. Ziraat usullerindeki te
rakkinin sebeplerinden biri de bu
dur. Ziraatte makine, el işçiliği ye
rini tutmıya başladı. 

Bu istihsal fazlalığı sanayi sa
hasında daha hızlı oldu. llk iş ma
kineleri yenileştirmekti. Yıpran

mış makineler yerine daha verim
lileri kondu.Harpten en az zarar gö 
ren Amerika bu usulü ilk tatbike
npn l<>l'nPn~; .. 

Galipliğine rağmen ~ok zarar 
görmüş olan Fransa ve emsali dev
letler de bu usule tabi oldular. 

1926 da Fransanın şimal m.mb
kasında, harbin tahrip ettiği ma
denler yeni tesisata önıek olacak 
şekilde işlemiye başladılar. Bu su
ıetle 1913 dekinden daha fazla is
tihsal yapılıyordu. 

Dokuma makineleri harp içinde 
tahrip edilmişti. Dokuma makine
leri cinsi değiştirildi. Istihsal arttı. 

İngiltere gibi tahrip görmemiş 
memleketler eski makinelede faa
liyete devam ettiler. 

H arpten ~onra başlıyan Y.arış
ta nakil vasıtaları u•.ühim 

roller oynamıya başladr. Eski na
kil vasıtalarından harap olanlar ye
niden yapıldı. Eskiler ıslah olun
du. 

Fransada tahrip edilen mıntaka
larda 39 bin kilometre yol, 5000 ki
lometre şimendifer, 1110 kilomet
re kanal yeniden yapıldı. Alınan
ya tahribata maruz kalmamıştı. 
Kanalların nakil kudreti arttırıldı. 

Ticaret filoları şayanı hayret bir 
nisbette arttL Ingiltere harPteki 
zayiatını telafı etti, harpten önce
kine muadil bir ticaret filosuna sa
hip oldu. Diğer devletler de bu yo
lu tuttu. ~u sahada en karakteris
tik vaka Amerikanın ortaya de
nizci bir devlet olarak çıkması ol
du. 

Nakliye iş1erinde harpteki tec
rübelerden istifade edıldi. Nakliye 
kadrosuna yeni vasıtalar da girdi. 
Otomobilciliğin inkişafı bir taraf
tan memleketler arasındaki irtiba
tı kuvvetlendirirken beri taraftan 
da kauçuk ticareti yüılinden yeni 
rekabetler peyda oldu. 

Şu yukandanberi saydığımız se
bepler istihsalin artmasına sebep 
oldu. 

Bunun bir neticesi meydana çık
tı: 

İstihsal ile istihlak arasındaki 
muvazene bozuldu. 

Sanılıyordu ki, harbin tahrip et
tiği servetlerin yerine yeni kıymet
ler konulacak olursa artr!t tahriba
tın önüne geçilece!dir. Halbuki tah
rip edilmiş kıymetleri de~iştirecek 
olan memleketler. vani ~lıcı ola-

cak memleketler finans bakımın
dan da harap bir halde idiler. Bun
lar kıymetlerini kaybeden parala
rile cihan piyasasına düşkün bir 
satın alma kabiliyeti ile giriyorlar
dı. 

Bu hareketlerin aksülameli ilk 
defa Ingilterede kendisini göster
di. Cihana mamul madde satmakla 
meşhur olan Ingilterede 1921 de 
işsizlerin miktarı 2.200-000 i bul
du. Bu zarar, Fransanm harpte gör
düğü tahribat hesabma muadildi. 
Diğer devletler de bu faciaya or
tak oldular. 

Bazı mütehassıslara göre harp 
borçları silinseydi istihlak imkanı 
artacaktı. Fakat böyle bir hareket 
yapılamadı. !stihl.ik her memleke
tin ihtiyacına göre fazlalaşacağına 
memleketin fakirliği nisbetinde 
tahditlere uğradı. 

B ir tarafta bu vazıyet devam 
ederken beri tarafta dünya

nın mühim bir kısmı istihsal ya
pa.n uıemleketlere pazar olmaktan 
uzaklaştı. Ham madde müstemle
kelerinde, yarı kolonilerde ya faz
la istismardan doğan dermansızlık. 
yüzünden, yahut sanayileşme ha
reketinin istiklal şuurile birlikte 
inkişafından dolayı açık pazarlar 
kapanmıya başladı. 

Dünya bozulan muvazen'?sini te
min etmiye çalışıyordu. Bir çok for
müller ortaya atıldı. Bazı hüku
metler kendi bünyelerine göre bir 
usul tatbik ettiler. 

Amerika serbest mübadele usu
lünden derhal ayrıldı. Bu hlma.ye 
usulü, yalnr.z eşyaya değil, insan
lara da tatbik olundu. Her memle
ket Amerikaya ancak 1890 da A
merikada bulunan tebaasının yüz
de ikisi nisbetinde muhacir sevke
decekti. Amerikanın tuttuğu yol, 
kendi bünyesine tevafuk edebili
yordu. 

A vrupanm yeni kurulmuş dev
letleri etraflarını yüksek gümrük 
maniaları ile çevirdiler. Bazı dev
letlerin hudutları tayin ve tesbit e
dilmeden yaptıkları ilk hareket hi
mayecilik usulüne müracaat oldu. 
Mesela Polonyada eski Rus tarifesi
ne yüzde dokuz yüz. zam yapıldı. 

Orta Avrupada rabıta vazifesi
ni gören Tunada vaziyet ~yni idi. 

Tuna üzerinde seyrüsefer yedi 
gümrük tarifesine tabiydi. Nakli
yat harpten öncekinin yarısına düş
müştü. Avrupa devletleri bu usulü 
hep birden kabul etmediler, fakat 
1815 te olduğu gibi dönüş umdesi 
oldu. 

Almanya daha · 1920 de otarşik 
temellerini kurdu. Bütün yabancı 
mamulatına göre hudutlarını kapa
mıştı. Daha sonra himaye usulü 
Almanyada bir nevi taarruz vası
tası oldu. Parise hücum gibi!. Al
man iktısatçıları damping ile ya
bancı piyasaları tahrip etmek, böy
lece cihan şampiyonu olmak isti • 
yordu. 

f RANSADA: Fransa tamirat 
işlerinden dolayı himaye u

sulüne dönmüştü. 
İNGİLTEREDE: İngiltere har

bin masraflarını ödemek için bir 
takım tedbirlere baş vurdu. Mese
la maden kömürleri satın almak 
mecburiyetinde bulunan ecnebi -
ler büyük mıkyasta ihracat resim -

leri ödemeğe mecbur oldular. Al -
man dampingi İngilterede tesirini 
gösterdi. İngiltere 1921 de mem -
lekete giren wıayi mamulatından 
yüzde otuz gümrük almağa başla
dı. İngilterenin Koloni ve Domin
yonlan ile olan ticari münasebeti 
bilanço halinde ifade edildiği za -
man İngilterenin Britanyayı daha 
esaslı bir surette himayeciliğe sev 
ketmiştir. Büyük harpte hiç zarar 
görmeyen, fakat Hindistan, Avus
tralya, ve Büyük Okyanus ticare -
tinde çok mühim bir mevki işgal 
eden Japonyanın gitgide İngiliz 

Koloni ve Dominyonlan üzerinde 
nüfuz etmesi mesela Hint ticareti
nin yüzde 64 ünün Japonyaya geç
mesi, İngiltereyi daha cezri hare
ketlere sevketmiştir . 

1 Nitekim 1932 de Ottava konfe
ransı İngiliz himayeciliğinin 2a -
yesini teşkil eder. 

il 
Otarp bir nazariye JeğilJir: 

1 ngiltere, Fransa, Amerika 
ve Sovyet Rusya gibi ham 

maddeleri, gıda maddeleri, ihtiyat 
sermayeleri emirlerinde bulunan 
memleketler için otarşi zararlı ne
ticeler vermemiştir. Vakıa otarşi
de bir nevi kendi yağını yiyerek 
gıdalanmak hali vardır. Fakat coğ 
rafya şartları hazan bunu bir mem 
leketin muhafazası, müdafaası, in
kişafı için elzem bir şart haline ko
yar. 

Sovyet Rusya coğrafyasıdff ki, 

bu memleketin sanayileşmesine ve 
rejimini ayakta tutmasına imkan 

vermiştir. !ngiltere, Fransa v~ A

merika için de arazinin taşıdığı im

kanlar kendilerini koruma şartı ol

muştur. 

Fakat Almanya gibi, İtalya gibi, 

coğrafi şartlar ve ekonomik kı;v

metler bakımından otarşi vücude 

getirmiye asla kudretleri olmıyan 

memleketlerin hareketleri tabiata 

karşı bir çıkıştan başka bir şey de

ğildir. Suni surette otarşinin ko
runması bu memleketlerde vatan
daşlarını, hatta medeniyetlerini tas 
fiye gibi neticeler veriyor. Nüfusu 

tasfiye etmek için türlü, türlü na

zariyeler icat ediliyor. Suni hir ka

buk içinde yaşamak için insaniyet

le olan münasebet inkar ediliyor. 
Almanyada Göte, Italyada Röne

sans hudut harici ediliyor. 

Tabiate aykırı olan bu h:ıxe
ket iki cihetten Alman ve 

İtalyan halkını muztarip ediyor: 
1 - İnsanları ihtiyaçsızlığn, hat

ta gıdasızlrğa alıştırmak istiyor. 
Tabiate aykırı olan bu hareketi ya
pabilmek için dünyanın sayılı is
tibdatlarını rejim diye ortaya çı
karıyorlar. 

2 - Tabiate karşı gelemeyince 

cins noktasını harpte, tecavüz

de buluyorlar . .Rarp faciası hergün 
bu iki milletin halkını ı.::ıtıraptan 
ıstıraba sevketmektedir. Bir harp
te kazanmak ihtimali tabiat kanun
larını tersine çevirmekten daha ko
lay değildir. Çünkü harp, ham 
madde ile, gıda ile, ihtiyat serma
ye ile, bol para ile, şevk ile ya
pılır. 

Halbuki, mihver devletlerinin 
harp vukuunda karşılarında bula
cakları kuvvetleri sadece demokra
tik devletler olarak hesaba kata
cak olursak, (bunda Sovyet Rus -
ya ve küçük devlet grupları dahil 
değildir) şöyle bir mukayese ya
pılabilir: 

İhtiyat altın stoku demokrat dev 
!etlerde mihver devletlerine naza
ran birde elli nisbetinde fazladır. 

Hububat istihsalatı mihver dev
letlerinde üçte bir nisbetinde az
dır. Otomobil inşaatı mihvere naza
ran demokrat devletlerde bire na
zaran on dört fazladır. Petrol istih
salatı mihver devletlerinde 16·1 te 
birdir. 

Kömür istihsalatı da mihver dev
letlerinde ancak dörtte bir nisbe
tindedir. 

Çelik istihsalatı mihver 'levlet
lerinde üçte bir nisbetinde azdır. 
Demir de 13 te bir nisbetinde is
tihsal olunmaktadır. 

Bir harp başladığı takdirde sii
ratle netice almıya imkan yoktur. 

Bu imkansızlığı Çin, İspanya 
harpleri isbat etmiştir. Harp n:ıu -
kavemet harbi halini alacaktır. Şu 

{Arkası 9 uncuda) 
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Gökyüzüne 
Perde q. b· '3 q 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

General Franko, meşru İspanyol 
hükumetine karşı mücadele -

ye giriştiği zaman, İspanyadaki hadi
selerin dahili bir harp olduğunu söy· 
lediler. İtalyan ve Alman kun·etleri, 
harp vasıtaları, tayyareleri, orduları 
ile beraber Frankoya muavenet sözü 
ile İspanyada harbe girişince bütün 
dünya bunun dahili bir harp değil, 

bir emperyalist harbi olduğunu anla
dı. İtalya, İspanyada 14,554 nefer 
kaybetti. Hastalık yüziinden ölenler 
bunun haricindedir. Harp vesaiti, 
tayyare bakımından yaptığı zayiat 
da Habeşistandaki zayiatının fevkin
dedir. 

İtalyanın, Almanyanm, İspanya 
işlerine müdahalesine, bir istila ma
nası veremeyenler, bunun ideolojik 
bir kavga olduğunu, miicadele bitip 
Franko muzaffer olur olmaz, derhal 
çekileceklerini ilan ettiler. İtalya ve 
Almanyanın İspanyadan resmen çe
kilmesi aylarca sürdü. Fakat bugün 
hala Alman tayyare zabitleri, teknisi
yenlcri, İtalyan ordusunun bir kısmı 
İspanyada olduğu gibi, İspanyol or
dusunun, idare mekanizmasının ba
şında Almanlar ve İtalyanlar vardır. 

Totaliter devletlerin, İspanya gi
bi büyük fedakarlıklara katlandıkla
rı bir memleketten tamamiyle çekil
mesi, İspanyanın ba ında tamamlyle 
siyasi mukadderatına hakim bir ku
mandan bırakması nasıl beklenebilir 
ki, hiç bir fedakarlık yapmadıkları, 

yalnız iktısadi bağlarla bağlı bulun
dukları devletleri bile kendi emir ve 

iradelerine almak gayretindedirler. 
İşte Romanya, işi.o Yugoslavya. Bu 
devletler totaliter devletler korkusu 
ile hergün iktısadi ve siyasi hakimi -
yetlerinden fedak!irlık yapıyorlar. 

Bütün bunlar açık bir hakikat gi
bi gözönünde dururken, bir yevmi 
gazetenin başmuharriri, Almanya ve 
İtalyanm İspan'l·adan tamamivle ce
kildlğini, bugü;kü İspanyol hükÖ -
metinin tamamiyle hür olduğunu id
dia ediyor, ve bu akıbeti evvelden 
gördiiğünü söyliyerek kendine bir 
de şeref hissesi ayınyor. 

İtalya ve Alman;\·anın İspanyada 
ideoloji mücadelesi için hu kadar fe

dakarlıklara katlandıklarını kabul et

sek dahi, bir memlekette ayni ırktan, 

ayni milletten çarpışan insanların a

rasına bir üçüncii de,·letin silahla 

müdahalesine ne mana vermek icap 

eder? Totaliter devletler demokrasi

ye ve komünizme düşman oldukları 

için, bu devletlerden her birine silAh
la müdahale hakkına mı sahiptirler? 

Bu gibi miidahalclerin sırf bir ideolo-

ji yardımı olduğunu söyliyerek, iktı

sadi emelleri, siyaset istilalarını göz

den saklaınağa ~alışmak, bu devlet -

lerc karşı fazla sempati du:rmak, , .e 

gök yüzünü perde ile iirtmeğe çalış -

maktan başka bir mana üade etmez. 

Bu devirde, komşusunun kara gözle-

ri için fedakarlığa katlanan hiç bir 

de\•lct mevcut olınadığ'ı, kendi men -
faati icbar etmedikçe harp tehlike - • 
sini göze almadığı açık bir hakikat -
ken, ispanyada İtalyan ve Alman 
miidahalesini bir ideal meselesi ola
rak göstermek, ve hala bunun iize -
rinde ısrar etmek, gök yüziine perde 
çekmek kadar fazla bir gayretkeş -
liktir. 

Gercüşte Maarif 
Çahşmaları 

liercüş (TAN) - Merkez ve köy 
muallimleri, maarif mamuru Tbrahim 
Oğuzun riyaseti altında burada bir 
toplantı yapmışlar, faydalı mesleki 
görüşmelerde bulunmuşlardır Bu ve
sileden istifade edilerek , yeni açılan 
halkevinde bir müsame:-e verilmiş, 

bilhassa istiklal piyesinde muvaffa
kıyet gösterilmiştir. Halk, müsamere-
yi alaka ile takip etmiştir. 

Merkez ve köy okullarınd:ı kuru
lar. (Türk dilini yayma kurumları) 

nın mesaisinden çok iyi neticele.c a
lınmıştır. 

Bathan ve Kasır köylerinde birer 
ilk mektep binası yapı!acak. bu su
retle kazamızdaki mekteplerin adedi 
altıyı bulacaktır. 
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Bu sabah şehrimize gelecek olan l ngiliz takımı oyunculan birarada 

lngiliz Takımı 
Bugün Geliyor 

FENERBAHÇE EN KUVVETLi KADROS)LE 

ÇIKACAK, CiHAT DA OYNIY ACAKTIR 
Fenerbahçe klübünün yıldönümü m:Unasebetiyle davet 

edilen İngiliz hlJJilı bugün saat 7,30 da Istanbulda buluna
caktır. İstanbula hareketlerinden evvel Londra gazeteleri ta
klmın İstanbula sevahati hakkında sütunlarla yazılar yazmış
lar ve kafllc ile be~aber gelen İngilterenin tanınmış spor mu
harriri de bu scvahat dolayısıyle bir broşür neşretmiş ve Fe
nerbahçe klübü~ tarafından İstanbula davetlerinden dolayı 
bahtiyar olduklarını kydetmiştir. 

-··-.. -_ .. _., · -~ İngilte~ede bulunan bir arkada -
,. · . · ~-·· şrmızın Mıdlesckt Vanderes hakkın -

daki yazısını aşağıya alıyoruz: 

Sporculara 
Verilen Ceza 
Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğünden Bir 

•••••••• Temenni •••••••• 

B eden Terbiyesi teşkilatı 

henüz bütün cihazları ile 
birlikte ve tam şekilde kurul -
muş değildir. Bilhassa spor ce
za1anna ait olan talimatname 
de henüz hazırlanmamış bulu -
nuyor. 

Halbuki ruzmerre spor işle -
ri akıp gitmekte ve bu arada 
sporcuların tecziyesini mucip ha $ 
reketler de olmaktadır. 

İdman Cemiyetleri İttifakı 
zamanında bu gibi hareketleri 
mıntakalar, federasyonlar tec • 
wıi;ro ede: .. ve karar-nihayet tem· 
yiz divanına kadar gidebilirdi. 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR . 
ı- K O NOMil I!,___ E ____ ----;.-.. __ 

Kaşıkh İbrahim 
Almanların Bizden Aldıkları 

Yazan: Naci SADULLAH 

V fıkra bugün, hiç biriniz, "Kaşık
lı İbrahim" adını duymamış -

sınızdır. Fakat bir kaç ay sonra, ta
nıdığınız meşhur isimler arasında, 

şimdi meçhul olan bu adı da bula -
caksımz: 

Zira bir kaç ay sonra, Çallı İbra-

Türkiyeden Alman 
ithalatı Senede 62 

Milyon Lirayı Geçiyor 
himin geniş ~~hret.ine, "Kaşık~ı. İ~ - Al~anya Iaşe Nazırı, geçende sö~-ı 
rahim" tevarus edıverecek! Bılırsı • lediğı bir nutukta Almanyanm zı
niz ki, Çallı İbrahime "Çallı" denili- rai durumunun çok iyi olduğunu 
şinin sebebi, kıymetli sanatkarrmı - ! kaydettikten sonra Almanyayı iktısa
zın "Çal" kazasında doğmuş olması· di bir çember içine alabilmenin im
dır. kansız olacağını ilave etmi:jtir. Al-

Halbuki gazetelerde okuduğumu· manyadan gelen haberlerde lıu mem
za göre, Çallı İbrahim, büyük bir lekette bütün tedbirlere ve mahru
muvaffak1yctlnin mükafatı olarak miyetlere rağmen gıda maddelerinin 
kendisine verilen altı bin lira ile "Ka hayatı koruyabilecek ve sıhhi şart
şık" adasını satın alacakmış: Eğer lara uygun bir tarzda beslenebilme
ressamımız Kaşık adasının tapu se· nin çok güçleştiği anlaşılmaktadır. 
nedini. cebine koyarsa, hiç şüphemiz vesika usullerinin ve sıkı bir kontro
yok ki, sahihi o]acağı adanın ismini lün tesis edilmiş olmasına rağmen, 

taşımayı, doğduğu kazanın adını ta- halk her gün memnuniyetsizliğini iz
şımıya tercih edecek, ve ondan sonra har etmekten çekinmemektedir. Al
yaratacağı eserlere: "Çallı İbrahim'' manya ile ·memleketimiz arasında 
yerine şu imzayı atacaktır: 934 senesinden itibaren artmıya baş-

"- Kaşıklı İbrahim!" lamış olan ticari münasebetlerden an-
Ben, kıymetli dostumun, "Kaşık" laşrlacağı üzere bu tarihte Almanya

adasını almağa niyetlenmesine hiç nın memleketimizden ithal eylediği 
şaşmadım: Bu niyeti.nden de anlıyo- muhtelif gıda ve sanayi rnaddeleri
rum ki, "Çallı İbrahim", içmekten nin kıymeti 34.409.683 lira iken 935 
vaz geçip yemeğe karar veI."miş, ve senesinde bu miktar 39.200.337 lira
bu kararla da, işe, çatah bırakıp ''Ka- ya yükselmiş ve 1936 senesinde da
şığa" sarılmaktan başlamıştır, ha ziyade artarak 60.041.676 lirayı 

Benim işittiğime göre, Çalbnm bu bulmuştur. 937 senesinde biraz nok
seferki karan gayet kati imiş. Ve 0 , san ithalat yapan Almanya, o sene
kendini bu niyetten vaz. geçirmek is- yi 50.411.661 liralık Türkiye malı i
teyenlere; kemali katiyetle şu ceva- le kapamıştır. 938 senesine gelince: 
bı ''eriyormuş: !ki milyon fazlası ile geçen sene 

"- Kaşık" tan dönenin ayağı kı- 62.209.633 liralık mal ihraç edilmiş-
rılsın!" tir. Bu malların yüzde kırkı tama -

Bana kalırsa, Çallı, Heybeli ile men gıda maddelerini teşkil etmek
Büyükada arasına sıkışan "Kaşık" a
dasının havasından da hoşlanacaktır. 
Çünkü üstadın, ötedenberi en sevdiği 
şeylerden birisi şudur: 

"- Kaşık havası!" 
Dün akşam, hayırlı bir tesadüf 

beni Çallı ile karşılaştırmıştı. Kendi
sine_uıı.7otelerde mevzuubahs olan 
niyetinin doğru olup olmadığınl sor· 
dum: 

tedir. 
Gıda maddeleri arasında hulunan 

mallarımızın 938 senesindeki ihraç 
vaziyetinde hayvan mahsulleri olarak 
757 .227 lira, zahire, hububat, yaş ve 
kuru meyvalar, nebati yağla.r 23 mil
yon 387.160 lira kıymetindedir. 
Şu hesaba göre, Almany:ı umumi 

gıaa rrıauaeıen ınuyi:lcuHu uu ıu::ı-

r 
BORSA 

LondrR 
Nevyork 
Pariıı 

Mi1Ano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
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Varşova 

Buda peşte 
Bilkreş 
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Yokohama 
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Moskova 
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ESHAM VE TAHVİLAT 
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miyeli 
Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum 5 
Yüzde iki 1932 Hazine 
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1 \_ _______ ,../ 
lngilizler 1500 
Balya Yapak 
lstjgorlar 
Ingilterenin Braknord fabrikaları 

tarafından piyasamıza yeni tiftik si
parişleri gelmiştir. Verilen maluma
ta göre bu siparişlerin miktarı 1500 
balya, yani takriben 125 bin kilo ka-

• ...,~_._ o • .._-.-.. _ -.lA "" ----1 

"Memleketimizi ilk defa' ziyaret 
edecek olan bu takım için İngiliz a
matör milli takımı kadar kuvvetll - ı 
dir. Diyebiliriz. 

Bu klüp, ecnebi memleketlerde 

İngiliz futbolünü tanıtmak, ve muh- f 
telif memleket gençlikleri arasında 

dostluk tesis etmek gayesiyle kurul
muş olduğundan, azalarını diğer ta -
nınmış klüplerin en iyi oyuncuların
dan seçmektedir. Doksan dokuz fut -
bolcüsü vardır. Arsenal meşhur 

merkez muavini Bernard Joy bu ta
kımın oyuncuları arasındadır. 

Türk Spor Kurumu devrinde 
de bu cezalar bölge disiplin di -
vanları ve yüksek disiplin diva
nı gibi heyetlerde dereceli bir 
şekilde tetkik olunurdu. 

"-Elbette doğru ... dedi. Ve ku -
caklamağa heveslendiği istikbale ait 

İ projelerini anlatmağa başladı: 

m.ını yurdumuzdan ithal eylediği 
mahsul.at ile temin etmektedir. Yu
nanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, 
ve Romanyadan ithal ettikleri gıda 
maddelerinin yekunu malum olma
makla beraber Almanyanın dörtte i
ki buçuk nisbetindeki gıda maddele
rini Balkanlardan ithal eylediği mu
hakkaktır. Romanyanm hububat ve 
zahire ihracatı bizden yüzde yirmi 
beş nisbetinde fazladır. Bulgaristan 
ise yaş üzüm, yaş meyva ve sebze ih 
racatile Almanyada mühim bir gıda 
boşluğunu doldurmaktadtr. 

lar ayrıdır. Muhtelif ecnebi firmala
rı tarafından da son beş gün içinde 
otuz bin kilo kadar tiftik satın ahn
mıştır. Satılan malların kalit~l~ri 
Eskişehir, Bulvadin, llgın cinslerıdır. 
Eskişehirler 112,5, Bulvadin 111, 11-
gın 108, Ayaş 106, Gerede yağlı malı 
94 kuruşan muamele yapılmıştır. 

t "- Bunda inanılınıyacak ne var? 

Klübün Reisi 
H. G. Alaway 

Kalile reisinin sözleri 
İngiliz takımı hareketinden evvel 

kafile reisi bu arkadaşa bu seyahat t 
hakkrnda şunları söylemiştir. 

"- Turnemizin Fenerbahçenin ! 
jübilesine tesadüf etmesi hasebiyle 
biz kendimizi cidden bahtiyar addet
mekteyiz. Son senelerde Türk futbo

Şimdi, bu iki şekilden tama
men başka bir sistem tatbik olu 
nuyor. Bi.itün cezalar federas -
yon başkanlarının münferit ka -
rar1arı ile umum müdürlüğün 

tasdikine arzedilmekte ve ala -
kadar sprocuya hakkını müda -
faa fırsatı da verilmemektedir. 

HABERLER: 
-,lünün şayanı dikkat derecede terak

ki ettiğini biliyoruz. Bu meyanda çok 
iyi tanıdığımız İngiliz antrenörlerle 
çalıştıklarını bilmek bizleri çok se -

İnsanlar ne kadar adil olsa, 
bir federasyon reisi ne derece 
bitaraf ve hakşinas bulunsa mut 
laka yanılmak ihtimali vardır. 

Spor gibi en dürüst insanları bi 
le klüpçülük hisleriyle zayıfla· 
tan bir ruhi amil önünde böyle 
münferit hakim ve itirazsız ka
rarlarla sporcuları tecziyeye de 
vama Genel Direktörlüğün kail 
olmıyacağına inanmaktayız. 

BEYKOZ KLÜBÜ 
TEFTiŞ EDiLECEK 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
İstanbulda deniz işlerile çok alaka
dar olmaktadır. Bu cumartesi günü 
İstanbul deniz ajanile beraber Bey
koza gidecek ve Beykoz denizcilik 
tubesini teftiş edecektir. 

Bu Haftaki Maçla r 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Futbol Ajanlığından: 
10 - 6 - 939 Cumartesi yapılacak 

maçlar: 
Taksim Stadı: 

Anadoluhisan - Kadıköyspor, saat 
14 te, Hakem: Necdet Gezen. 

Hilal, Kurtuluş - Topkapı, Arna
vutköy, saat 15,45, Hakem: Refik 
Osman Top. 

Beykoz, Kurtuluş - Kasımpaşa, 

Galataspor, saat 17,30, Hakem: Ha
lit Galip Ezgü. 

11 - 6 - 939 Pazar günü yapılacak 
maçlar: 

Taksim Stadı: 

Süleyrnaniye, Şişli - lstanbuhpor, 
Beyoğluspor, saat 10, Hakem: Feri

vindirmiştir. Bu noktadan da kendi -
leriyle yapacağımız bu karşılaşmala
ra bir kat daha ehemmiyet vermek -
teyiz. Memleketinize İngiliz amatör 
futbolcülerinin selam ve sevgilerini 
birlikte götürüyoruz. En büyük mem 
nuni.yetimiz kıymetli dostumuz Türki 
yeyi ziyaret edebilmek fırsatına nail 
olmaktır. Ümit ediyoruz ki, Türk mil 
li takımını yakın bir atide İngiltere-
de görmek ve alkışlamak, bu kıymet
li dostluğu ve aramızdaki kopmaz 
bağları bir kat daha takviye edecek
tir . ., Kafile reisinin bu sözleri İngiliz 
takımının İstanbul maçlarına verdiği 
ehemmiyeti göstermektedir. 

M erasimin prır>gramı 
San lacivertliler, bu yıldönümle

ri programını şöyle tesbit etmişler ~ 
dir: 

Saat: 15 bayrak merasimi, 15,10 
Atatürke ihtiram duruşu, 15.15 söy
lev, 15.35 bayrak çekme merasımı, 

15.45 Fenerbahçe - Kurtuluş atletizm 
maçı, 16 Fenerbahçe - Galatasaray 
tekaütler maçı, 16,30 atletizm maçla
rının devamı, 17,15 Midlscke Van -
deres - Fenerbahçe maçı. 

Fenerbahçe takımı, İngiliz takı -
mı karşısına milli takım kalecisi Ci
hadı da aralarına alarak şu kadro ile 
çıkacaklardır: 

dun Kılıç. 
Beylerbeyi - Bozkurt, saat 

Hakem: Bahaettin Uluöz. 

Cihat - Yaşar, Lebip - Ali Rı-
11,45, za, Esat, M. Reşat - Naci, Basri, 

Melih, Rebii, Fikret. 

Binaenaleyh, sporun en mii -
him inkişaf unsurlarından biri 
olan adaleti tesis için ceza tali
matnamesinin bir ayak evvel 
neşir ve tatbikini ve bu suretle 
sporculara ne gibi hatalarda ne 
gibi cezalara çarpılacaklarmı ev 
velden bilebilmeleri brsatının 

verilmesini, ani ve şahsi infial
lerin artık cezaya esas teşkil et
mesi ihtimallerinin kaldırılma-
sını ehemmiyetle dUeriz. i •••••••••••••••••••••••••••• 

Beşiktaşın Emektarı 

Hüsnü Tedavi Ediliyor 
Beşiktaş birinci takım müdafii ve 

Milli takım kaptanı Hüsnü bundan 
evvelki bir maçta ayağından bir sa
katlık geçirmişti. Doktorlar esaslı 

tedaviye ihtiyaç gösterdiğinden Bur
sada tedavi altına alınmıştır. 

lstanbulsporun Kon9resi 
istanbulspor Klübü Genel Sekre

terliğinden: 

Ruznamede yazılı mevaddı müza
kere ve karara raptetmek üzere kon
gremiz 10 haziran 1939 cumartesi 
günü saat 15 te klüp lokalinde top
lanacağından sayın azanın teşrifleri. 

Ben, Britanya adasmı almağa kalkış
mıyorum ya? Bir ressamın, küçücük 
bir adacığa sahip olması çok mu gö
rülilyor? Bence, benim, Kaşık adası
nı satın alışım, sanatkarın reiaha doğ 
ru attığı bir adım sanılmasın: Bila • 
kis, bu refaha doğru bir terakki de
ğil, sefalete doğru bir tedennidir. Zi
ra eskiden, muazzam Fındıkb sara -
yında oturuyordum: Halbuki bundan 
sonra, "kaşık" kadar dar ve hali bir 
adada yaşayacağım. Ne yalan söyli
yeyim: Bana, arazi sahibi olmak he
vesi, totaliter devletlerin şeflerin -
den sirayet etti. Fakat benim ''Ka -
şık'' adasına gitmeğe kalkışmamla, 

Abnanyamn Danzige girmeğe kal -
kışması arasında kıl kadar fark kal
madı: İkisi de, günün meselesi oldu! 

Kaşık adası bir ermeniye, Dan -
zig te Lehlilere aitmiş: Binaenaleyh 
Kaşık adası bana, Danzig de Bitlere 
verilemezmiş! 

"Kaşık" adasına sahip olan erme
ni de, tıpkı, Korsikayı, Cibutiyi isti· 
yen İtalyanlara cevap veren Fransız 
Başvekili Daladier gibi. 

"- Ben, kimseye, bir karış top-
rak veremem!" • 

Diyormuş, 

Görüyorsun ya? Ben şimdi, bir 
totaliter devlet şefine döndüm. O ka
dar ki n eredeyse, böyle olduğuma 

kendim de inanacağım. Ve neredey
se, "Kaşık" adasının sahibi olduğunu 
iddia eden ermeniye Hitler gibi mey
dan okuyup: 

''- Ka:?ık" adası, "Çal" hların • 
dır! Diyeceğim. Ve ilave edeceğim: 

''- Oraya vaktiyle "Çal" dan 
getirilmiş olan asaletlu dağ keçileri; 
bir ermeni elinde daha fazla inleye
mez: Orasını icabederse, kuvvetle iş· 
gal edeceğim!" 

Ben merakla sordum: 
"-Kuvvetin de var mı?'' 
Çallı İbrahim, General Franko -

nun tebessümiinü ve cda~ını taklit 
ederek güldü, ve: 

"- Şimdilik yok.. dedi.. Fakat 
"istilacı" o1duğum anlaşıhnca, "mih
ver" ciler bana da "gönüllü" gönde-

Almanyanın Türkiyeden ithal et
tiği mallar şunlardır. 

Hayvani yağlar, hayvan mahsulle
ri ve mamulatı, kemik, boynuz, muh
telif deriler ve mamulatı ve kırıntı
ları, yün ve ipliği, ~ıl ve ipliği, yün 
paçavraları (köyJ~ierden toplanan 
çorap parçaları), halı, keçe, bahk kon 
servası, kesilmiş tavuk, kürk postla
rı, av derileri, her nevi zahire ve hu
bubat ve tohumlar, yaş ve kuru mey
valar, pestil ezme, nebati yağlar .. ba
harat, tütün, tömbeki, nebat dökün
tü ve kökleri, sovanlar, tıbbi nebat
lar, nebat hulasaları, muhtelif ağaç 
kütük ve gövdeleri, kağıt kırıntı ve 
parçaları, pamuk, keten, kenevir ve 
iplikleri, muhtelif taş ve topraklar 
iplikleri, muhtelif t~ ve topraklar ve 
antimuan madeni, krom madeni, tıb
bi ve kimyevi cisimler ve boyalar ve 
hulasalar, ipek ve iplikleri, kuru seb
zeler, kurşun ve halitası, çinko ve 
halitası, tütik, teneke parçaları, pa
muklu paçavralar, muhtelif küspeler. 

receklerdir! 
Güldüm: 
"- Demek, gelecek bahara, ''Ka

şık" adasında da "Zafer" resmi geçi· 
di var? 

''- Elbette ya .. ' · 
"- Zafer bayramında rakı da içi

lecek mi? · 
"- Şimdilik adada rakı yok: Fa

kat benim kısmetimde var: Ve: "Kıs· 
metinde olanın "kaşığında" çıkar!" 

Derler ..• 
Ayrılırken eJimi hararetle sıktı, 

ve: 
"- Kaşık" adasında görüşilrliz! 

dedi .. Sakın resmi geçit 2ünü orada 
bulunmayı kaçırma: Adayı tesellüm 
ettikten sonra, e-önüilüleri ''kaşık 

havası" ile sepetleyeceğim!! 

Trakyadan Yapak Geliyor 
Dün piyasamıza Trakya ve Ban

dırmadan yapak gelmiştir. Gelen faz
la mallardan bir kısmı satılmıştır. 
Almanların bu cins mallara talip ol
maları piyasayı kuvvetlendirmiştir. 
Sovyetlere mal veren firmalar aynca 
gelesiye büyük partilerde mal kapat
maktadırlar. 

Trakyalar 62 - 64. Antalya ve şark 
malları 54 - 55 kuruş arasındadır. 
Yerli fabrikalar Izmirden Ege mın
takası yapaklarından altı bin bal~a
lık büyük bir parti mübayaa etmış

lerdir. 

Arapkirde Kurakhk 

Tehlikesi 
Arapkir (TAN) - Bir aydanberi 

yağmur yağmamaktadır. Bu yüzden 

şiddetli sıcaklar ve rütubetsiz bir ha

va hüküm sürmektedir. Ekinler bü
yümemekte, vakitsiz sararmaktadır. 
Dağlardaki otlar da kısa kalmış ve 
sapsarı kesilmiştir. Hayvanlar yarı 
aç, yarı tok vaziyettedir· Köylü.l~r, 
besliyemiyeceklerini anladıkları ıçın 
hayvanlarını, hatta öküzlerini sat
maktadırlar. Köylü bir senelik maişe 
tine kafi buğdayı tarlasından alamı
yacağı korkusile büyük bir endişe i
çindedir. 

Aksa rayda Saijhk: 
Korucuları 

1\..onya Aksarayı (TAN) - Kurs 
gören on bir sağlık korucusu, mınta
kalara ayrılan muayyen köylere ta
yin olunmuşlardır. 

Karamanın Planı 
Karaman (TAN) - Kasa':ıamızm 

planı, altı ay süren mesaiden sonra 
tamamlanmıştır. * Belediye, dükkanların ayni renk 
te boya ile boyanmasını ve dükkan
ların önlerine beton kaldırnn yaptı
rılmasını mecburi tutmu~ur 
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TARiHTEN. YAPRAKLAR Almanya 
'7~ 

italyada 
• 

Hoca Hasan Garip Yasaklar 
Almanyada garip yasaklar vardır. 

Sağ Olsun! 
Eski devirlerde yenilen yemekler
den bahsetmek, hatta şimdi malze
mesi olmadığından dolayı yapılamı
yan yemeklere ait mutfak kitabı yaz
mak ta bugünkü rejim aleyhinde te
lakki edilerek yapanlar aleyhinde 
takibat yapılmaktadır. F atih Sultan Mehmet devri 

hocaların saltanat kurmağa 
başladıklan zamandır. O vakte ge
linceye kadar da Osmanlı ülkesin
de ün almış yerli ve yabancı hoca
lar görülmüştü. Fakat bunların -
bir ikisi müstesna - devlet işlerin -
de ve devlet uluları üzerinde nüfuz 
Yürüttükleri pek te görülmüş de -
ğildi. 

Fatih, kurmuş olduğu impara -
torluk için bir de hocalar cephe -
si yaratmayı muvafık gördü. Kılı
ca yaptıramadığı işleri icabında ho
calara yaptıracağını umuyordu. 
İşte bu düşünceden bir hocalar 
Saltanatı peyda oldu, ve bu salta -
tıatın acısını da öbür saltanatın do 
ğurduğu musibetler gibi millet 
Çekti Fatih siyasi ve askeri kuvvet 
lere karşı saray hesabına bir mü
\1azene tesis etmek için hocalar 
Ziinıresini himaye ederken milli 
düşüncelerden tamamiyle uzaktı. 
bili kuvvetli ve kendi şöhretli ol
lllak şartiyle her hocaya yer ve.H 
Para veriyordu. 

j ltüat görmek ve para topla -
mak hırsı ile dört yandan 

İstanbula gelen hocalar için çok 
tuhaf adamlar vardı. 

Mesela Alaettin Ali adlı ve 
E:alepli bir hoca bu tuhaf misafir
lerin en ileri gelenlerindendi. (A
rabi) unvanını bir türlü bırakamı
Yan bu hocanın belli başlı bir eseri 
Yoktur. Kendine ilminden, talaka
tinden, belagatinden daha ziyade 
§ôhret temin eden eser, yüz yap -
l'aklı ve canlı bir kolleksiyona ma
lik oluşu idi. 

Evet, onun tam yüz tane oğlu 
\?ardı. Bol kitap yazmadığından do
layı dostlarının sitemine, düşman
larının hücumuna uğradıkça onla -
rı gösterirdi. Halepten gelip sene
de sekiz on çocuk yetiştirmekten 
başka bir iş görmeyen bu adam, 
Yine o büyük kudretinden dolayı 
Çarçabuk şöhretlenmiş ve o zaman 
lar en büyük ilmi mesnet olan müf
tiliğe kadar yükselmiştir. 

Fatih, hocalar takımının bir ta
kım hükümdarları peygamberlik 
iddia etmeğe bile teşvik ettikleı:i
ni bilirdi. Bu sebeple onların ahla
kına asla itimat etmezdi. Hatta ah
laksızlıklarrndan bazan istifade e
derdi, hazan da istihza vesilesi çı
karırdı. 

Mesela gerçekten alim bir a
dam olan Ali Kuşçu, ahlak bakı -
lnından sıfırdan aşağı bir seviye -
deydi. Evvelce Akkoyunlu hüküm
darı Uzun Hasanm yanında ve hiz 
llletinde bulunuyordu. Hatta onun 
tarafından elçi olarak İstanbula 
Yollanmıştı. Fatih, bol para vaat e
derek onun zihnini çeldi, kendine 
bağladı. Uzun Hasanla yapılan Ot
ltıkbeli muharebesinde Ali Kuşçu, 
Fatihin yanında duruyordu ve es
ki efendisinin bozulmasına, peri -
fan olmasına dua ediyordu! 

İşte içleri böyle olan hocaların 
dışları bambaşka idi. Hemen hep
si çalımlı adamlardı, yüksekten a
tarlardı. Onların başlıca hünerleri 
kelime üzerinde cambazhktı. Bir 
gün Molla Zeyrek, Fatihin huzu
runda: "Ne Rumda, ne İranda, ne 
'l'uranda beni ilzam edecek, sustu
racak alim yoktur" dedi. Hünkar 
gülümsedi: 

- Bütün Rumu ve İran ile Tu
ranı - dedi - do1aşmağa hacet ne? 
~urnumuzun dibinde Bursa var. 
Orada Hocazade müderrislik edi -
Yor. Kendinize güveniyorsanız o -
nunla mübahaseye girişin! 

M olla Zeyrek: "Hocazade hasta 
lanıp ta gelmemezlik etmezse 

ben hazırım" dedi. Fatih te emir 
gönderip Bursadaki hocayı getirt
ti, Osmanlı tarihinde eşi olmıyan 
bir meclis kurdu, iki hocayı karşı 
karşıya oturttu. Molla Hüsrev, bu 
ll'lünakaşa meydanında hakem ro-

Yazan:~~~ 

M. Turhan TAN 

Geçende bir kitapçı yapılması 

memnu olan birçok şeylerde halkın 
yanılmaması için bir rehber neşret
miştir. 

Alman Propaganda Nezareti reh
berde yasak edilen şeylerin fazlalı
ğını nazan dikkate alarak küçük 
kitabı rejime karşı görmüş ve ki
tapçı aleyhinde takibat yaptırarak 
üç ay hapsine karar alınmıştır. Bu 
vakayı yazdığı için de bir gazete 
mahkum olmuştur. 

lü oynuyordu. Fatih te bizzat mü
nakaşayı kontrol ediyordu. Sadra
zam Karamanlı Mehmet paşa da 
hazırdı, ayakta duruyordu. 

Molla Hüsrevin tek bir kelime 
üzerine açtığı bahis, tamam altı 

gün münakaşa mevzuu oldu. Saçlı 
sakallı iki büyük molla hergün sa
bahtan gün batıncaya kadar Fati
hin önünde o kelimenin lehinde, 
aleyhinde söz söylediler, altı gün 
kafa patlattılar, çene yordular. Her 
iki hoca fikirlerini ilkin ağızla söy 
lüyorlardı, sonra kaleme sarılıp 

o fikirleri kağıda geçiriyorlardı. 
Altıncı günün akşami hocala -

rın kağıtlan sıralandı, tek bir ke
limenin i'rabdaki yerini, sarftaki 
mevkiini, · nahivdeki kürsüsünü, 
kelamdaki rolünü, edebiyattaki a
lakasını göstermek için - birbirine 
tamamiyle zıt mülahaza1ar ve mü- r 

talealarla - yüzlerce sayfalık yazı 
vücuda getirildiği anlaşıldı. 

B ursadan gelen müderris Ho
cazade, müt~iş bir heyecan 

içindeydi: 
- Padişahım, dedi, müsaade e

derseniz Molla Zeyreğin yazıları -
nı istinsah edeyim. Bu suretle ha
kemin tebliğ edeceği hükmü daha 

salim bir kanaatle telakki edebili
rim. 

Fatih, bu ricayı kabul etti. Ay
ni zamanda bir latife yapmaktan 
da geri kalmadı: 

- İstinsah ediniz, dedi, fakat 
acele etmeyiniz ki yanlış yazmış 

olmayasınız! 

Hocazade, bu latifeden sinir -
lendi, şu cevabı verdi: 

- Ne kadar yanlış istinsah et
sem sizin bana karşı çıkardığınız 

şu adamın yazılarındaki hataların 

sayısını bulamam. 

Molla Hüsrev, Hocazadenin hah 
si kazandığına hükmetmişti. Öbü
rü bu hükmü kabul etmedi, kalk
tı, Bursaya gitti. Orada Molla Ha
san adlı zengin bir adam, kendisi
ni yanma aldı, çocuklarına hoca 
yaptı. 

Fatih, bir müddet sonra onun 
gönlünü almak istiyerek Bursaya 
adam yolladı, İstanbula dönmesini 
teklif etti. Kelime kavgasında mağ 
itip ilan olunan molla Zeyrek bu 
daveti unf ile huşunet ile ret eyle
di, padişaha şu cevabı gönderdi: 

- Hoca Hasan sağ olsun. Be
nm padişahım, tacdarım, hünka -
rım artık ol kişidir!. 

Bu vesile ile Almanya ve ltalya
da cari garip yasaklardan bir kısmı
nı aşağıya kısaca alıyoruz: 

ALMANYADAKI 
YASA KLAR 

- Yelek cebinizin bir köşesine sı
kışmış, bir frank, ·bir şilin ve eviniz
deki çekmecenizde unutulmuş, ya
hut hatıra kabilinden saklanmış ec
nebi paralan mahkumiyeti mucip
tir. 

- Güzel manzaralı bir yerele do
laşırken aslen Musevi olan meşhur 
bestekar Offenbach'ın bir havasını 
ıslıkla dahi tekrarlamak memnudur. 

- Tezgahlarda çalışırken sigara 
içmek kat'iyen yasaktır. "Bu yasağı 
mesai nazırı amele istihsalatında a
zamı neticeyi almak üzere son za
manlarda koydurmuştur." 

- !talyadan maada, ecnebi mem
leketleriı~ fevkalade mecburiyet ol
madan seyahat yapılamaz. 

- Olta ile balık avlamak alelade 
insanlara yasaktır. Olta ile velev 
merak için olsun balık avlamak için 
milli nasyonal sosyalist partisinill ol
ta balıkçılığı şubesine aza olmak 
şarttır. Oraya da kanında Musevilik 
olanlar, eski siyasi partilere girmiş 
bulunanlar ve şüpheli katolikler a- 1 

lınmaz. 

- Her hangi resmi bir memuru, 
bilhassa ,askerleri "Sabahfar hay
rolsun" yahut (Bonjur) gibi eskiden 
beri mutad olan sözlerle selamla
mak yasaktır. Almanyada selam sqzü 
Hayl Hitler! dir. 

- Evdeki radyonuzda bazı ecnebi 
radyo postalarını, bilhassa Moskova 
ve Ştrazburg istasyonlarını dinle
mek yasaktır. 

- Gazetecilerin resmi merasime 
üniformasız iştirakleri de memnu
dur. 

Dünyada mevcut siyasi parti
lerin herhangi birine, hatta Mason 
localarına girilemez. 

- Bir piyes, bir kitap, herhangi 
bir rnakael yazmak, velhasıl neşri
yatın her türlüsünü (nasyonal sosya
list partisinin neşriyat kısmına) da
hil olmadan yapmak yasaktır. 
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- Demokrat ve diğer bazı ecnebi 
memleketlerin gazetelerini okumak 
ta memnudur. 

- Yayık kreması yemek yasaktır. 
"Çünkü yayık kreması yağı alınma
mış sütün kayınağile yapılır.''. 
ITALYADAKI 
MEMNUIYETLER 

:........... .. -....... ---------- -- ·----= 
Tank --Oyuncaklar 

1 

Tarih Okumak lstemiyen 

Bir İngiliz o- r----:::;;;;:;J Talebe 
yuncakçı firması - Her türlü ecnebi parasımn en 
zamanımızın ru 
huna göre, oyun 
cak yapmayı dü 
şünmüş. Yaptığ 

oyuncaklardan eı 
rağbet bulafü _______ __. 

Tanınmış lngı küçük miktarlarını dahi bulundur-
liz ruhiyatçıların· mak yasaktır. 
dan bir grup - İtalyanların bir ecnebi gazete-
Glazgov şehrinde si veya ajansı ile teşriki mesai etme-
Aleksandr Me · leri memnudur. 

tank oyuncakları olmuştur. 
en ziyade satılmışlardır. 

singayer ismind< ı-..._ __ .... _...,, I - Almanyadan gayri memleketle-
Bunlar tarih okumak is- re seyahat yasaktır. 

•• 
Çok tütün İçenler : 

Bir istatistiğe 

göre, A vrupada 
çok tütün içPn 
millet Holandalı -

~I ardır. Adam ba -
::J ~ına senede Ho -

"' " landada 3 bu<>uk 
kilogram ti.itün 

sarfedilmektedir. Holandadan son -
ra Belçika, Danimarka, Almanya ve 
İngiltere gelmektedir. 

temiyen ve tari- - Ecnebi kumaştan elbise giymek, 
hin yüzüne bile bakmıyan ve dinle- Londra ve Paristen giyilecek şeyler 
miyen bir talebenin ahvali ruhiyesi- ısmarlamak ve ecnebi emtiasının, 

ni tetkik etmiştir. herhangi şekilde olursa olsun kali

Bu çocuk, tarih okuma.it ısteme

dikten başka, tarih derslerine bile 

girmiyor ve bunun sebebini d2 izah 

edemiyor. 

Mektep idaresi, evvela bu talebe

yi mektepten çıkarmak istemişse de 

sonradan bunu garip bir halet saya

rak, çocuğu ruhiyatçılara tetkik et
tirmeyi kararlaştırmışlardır. 

tesinden bahsetmek memnudur. 

- Faşist selamından başka türlü 
sel8.mlaşmak, el sıkışmak yasaktır. 

- Üniformasız resmi merasim• 
gazeteci sıfatile iştirak memnudur. 

- Ecnebi gazeteleri ve risaleleri 
okumak yasaktır. 

- Faşist partisinin neşriyat te
şekkülüne aza olmadan herhangi bir 
neşriyat yapmak memnudur. 

Facia mahallinde tahlisiye vesaiti çalışıyor 

"Thetis 11 ten Çıkarken 

Boğulan Tayfalar 
Niçin Tahlisiye Aleti 

Kullanamadllar ? 
T hetis tahtelbahirini deniz

den çıkarmak için sarfolu
nan mesai yine boşa gitmiş ve ge
minin hiç olmazsa bir hafta sonra 
yüzdürülebileceği anlaşılmıştır. 

Gemiyi kurtarmak için kullanılan 
çelik halatlardan bir kaçının kı

rılması üzerine bunları yeniden 
takma~ lüzumu hasıl olmuş, bu da 
işleri bir kat daha geciktirmiştir. 
Havanın muhalefeti, akıntıların 

şiddeti, sarfolunan gayretleri aka
mete uğratmaktadır. Bununla be
raber her fırsattan istifade edile
rek tahlisiye işine ehemmiyet ve
riliyor, muhripler, tahlisiye gemi
leri, tahtelbahirler hartl harıl çalı
şıyor. Dün bu mesainin neticelen
mesi ve geminin yüzdürülmesi bek
leniyordu. Fakat bütün intizarlar 
boşa gitmiş bulunuyor. 

Thetis faciası hakkında Ingiliz 
gazeteleri her gün pek geniş tafsi
lat neşretmekte ve kaza kurbanla
rının aileleri hakkında malumat 
vermektedirler. 

T betisi inşa eden kumpanya 
şeflerinden Mister Jonso-. 

nun anlattığı vaka, bunların en ha
zinlerinden biridir: 

Vaka, Thetis'ten kaçmıy:ı uğraş

tıkları ve Davis cihazından istüa

de etmek istedikleri halde kaça -

mıyan üç kişiye aittir. Bu üç kişi

nin ikisi sivil, biri de bahriyeli i

di ve üçü de kalb yüzünden ölmüş

lerdir. Bunların kaçamamaları ve 

kaçmıya mahsus daireyi işgal et

meleri yüzünden daha başkalarının 

da kurtulmaları imkanl.:ırı zayıfla

mıştır. Çünkü bunların cesetlerıni 

i\eri almak ve yolu açmak bir hay

li güçlükler arzetmiş ve bir çokla- ... 

rını korkutmuştur. 

Davis cihazını kullanarak kaç .: 

mak istiyen bu üç adam, cihazları 

takarak kurtuluş dairesine girmiş

ler ve kendilerine de nasıl hare

ket edecekleri anlatılmış, fa:ıliyete 

geçmeleri için kati bir vakit tayin 

olunmuştu. 

Bu tertibat dairesinde faaliyett 

geçilmiş, tahlisiye dairesine kafi 

derecede su alınmış, daha sonra ka
paklar açılmış ve bu üç kişinin de 
kurtulduğu sanılmıştı. 

Fakat tahlisiye dairesi tekrar a-

Hadise yerindeki •on 
araştırmalar 

Ka%(4ya uğnyan denizaltının 

dibe şaplanış vaziyeti 

çıldığı zaman üç kişinin hala ora

da oldukları ve arkadaşlarına an

cak son bir selam vererek gc·zleri

ni yumdukları görüldü. 

Bu üç adam. kurtuluşun tam e

şiğine gelmişler, fakat bünyeleri ve 

tahammülleri buna µnkan verme

miştir. 
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Mişon Kayboldu 
Karısı ve Çocukları Endişede Kalmıştı, Telaşa 

Düşüp Topkapı Sarayına .Koşuştular 
Kadınlar, ağzın torba olmadığı 

nı ve kolay kolay büzülemiyece
ğini söylerler. Her hangi bir se
beple, dedikodu yapmağa başla -
mış kütlelerin ağzını ise, ancak 
kılıç kapar. Halbuki Sultan Mu
rat, derin bir gaflet içindeydi. 
Halka sırtını çevirmişti, sadece 
kadınlarla, şarap surahilerile, saz 
telleriyle meşgul oluyordu. Fısıl
tı halindeki dedikodulan değil, 

sağır sultanların duyacağı şekil

de atılacak naralara karşı da ku-
lağı tıkalıydı. -

S aray kadınlan gerçekten A
şık avlamak veya kendile

rini avlatmak fırsatını buluyorlar 
mıydı? .. Tarih, bu bapta - saray 
haysiyetinin aleyhine - şiiphc 

göstermektedir. Nitekim sonrala
n tahta varis olan devletli de 
bu şüpheye iştirak etmiştir ve sı
rası gelince, hikaye olunacaktır. 

Fakat biz, istidlal suretiyle hü
küm vermekten çekindiğimiz için, 
saraydaki başı boşluğu, başı bo
zukluğu başka bir misalle tevsik 
edeceğiz: 

Saray, geniş mikyasta bir çar
şı haline getirilmişti. Başta Ester 
Kira ve kızları, gelinleri olmak ü
zere, düzünelerle yahudi kansı 

bohça bohça kumaşlar, kutu kutu 
elmaslar getirerek, o çarşıda 

- muhteris dalgalarla dolu -
hayat ve hareket uyandırıyorlardı. 

Bu kadınların selamlar, name
ler de taşıyıp taşımadıklan meç
huldür. Nuru Banulann, Safola
rın o yolda rnektuplaşmaktan, 

aşık aramaktan tamamiyle müs
tağni oldukları da söz götürmez 
bir hakikattir. Fakat öbür kızla
nn, birer kere koklanıp, atılmış 

güllere benziyen o taze taze hala
yıklann - sarayda gönül alış ve
rişi dahi kurmakta büyük bir ka
zanç uman bohçacılara kapıla

rak - bir şeyler yapmağa çalış

malarını kabul etmek, hiç te yan
lış bir iş olmaz. Zaten saraya gi-

ren çıkanlar, o kadınlardan ibaret 
değildi. Kimi anber, kimi mücev
her getiren, kimi Hint kuşu, kimi 
Çin bülbülü satmak istiyen küme 
küme insanlar da - yüz ve fır
sat bulduklan için - Topkapı sa
rayının harem dairesi efiklerinde 
sık sık ve alay alay boy gösterip 
duruyorlardı. ı 

Bu arada zuhur eden bir Mişon 
hadisesi o satıcıların saraya ne 
derin surette hulul ve nüfuz et
tiklerini tebarüz ettirdiği gibi, 
halk ağzındaki hikayelerin de bir 
kat daha abütab bulmasına sebep 
olmuştu: Mişon, zengin bazirgan
lardan biri olup, saraya yüzde yüz 
karla elmas makulesi kıymetli eş
ya satardı. Onunla harem arasın
daki alış verişlere de baltacılar

dan Rıdvan ağa tavassut ediyor
du. Pazarlıklar uyuştukça, iki ta
raftan ondalık alıp keyfine bakı
yordu. 

Bir gün Mişon yüksek kıratta 

elmaslarla süslenmiş bir kuşak 
bağı ile yine o ayarda kıymetli 

bir sorguç getirdi, Rıdvan ağa va

sıtasiyle hareme gönderdi. Sultan 

Muradın hasekileri, gözdeleri, 
kahyalan, hatta Safoyla, Nuru Ba
nu, mücevherlere bayılmışlardı. 
Fakat Mişon, bunlara bir milyon 
akçe istiyordu. Kadınlar, pek im
rendikleri ve adeta gönül verdik
leri halde elmastan almağa cesa
ret edemediler, on yük ak~eyi iki 
parça elmasa feda edemediler. 
Rıdvan da mücevherleri takımiy
le getirip Mişona teslim etti. 
Şimdi haremde ve ağa kovuşla

nnda, hep bu elmasların hikayesi 
söyleniyordu. Enderunlu, ~aysiyet 
sahibi bir çok ağalar, Mişonun bir 
dahi gelişinde o elmasları görme
ğe hazırlanıyorlardı. Lakin zen
gin yahudi, o kuşak bağı ile sor
guçu getirdiği günden sonra, gö
rünmedi ve saraya adımım atma
dı. Halbuki adamcağız evine de 
dönmemişti, karısı ve çocuklarını 

Nakleden : Şehabettin Fuat 

telaş içinde koyup sırra kadem 
basmıştı. 

M adam Mişonla çocukları, sa
raya baş vurup, bazirganın 

orada bulunmadığını ve buluna -
mıyacağını öğrenince, Istanbulun 
altını üstüne getirircesine arama
lar yapmışlar, fakat berilin izini 
bulamamışlardı. Bunun üzerine, 
tekrar saraya müracaat ettiler; 
hem babalarının, hem bir çok el
masın ziyaından duyduklan ele
mi inliyerek Rıdvan ağanın aya
ğına kapandılar, Mişonun bulun
ması için hazin hazin yalvardılar. 

Rıdvan, onlara. şu kısa cevabı 

verdi: 
- Ben padişah adamıyım, çı

fıtlar kilhyası değilim. Buradan 
yıkılın, babanızı başka yerde ara
yın! .. 

Bu kovuluştan sonra, Mişonun 

varisleri, haremdeki dostlara gü
venerek padişaha arzuhal sundu
lar, baltacı Rıdvandan kan dava
sına kalkıştılar. Rıdvanın elmas 
alış verişlerine parmak sokmasını 
kıskanan baltacılar da, "Ocağımı
za leke sürülmesin. İçimizde ya. 
ramaz varsa, çıkarılsın,, terane
siyle Mişon ailesine yardımcı çık
tıklarından Sultan Murat işe ala
ka gösterdi, Rıdvanın on sekiz ak
çe gündelikle sipahi ocağına çı
karılmasına ve onun gıyabında 

Mişon meselesinin incelenmesine 
emir verdi. 
Rıdvan, ertesi gün sipahi hanına 

gönderilmek üzere o gece ağa o
dasına misafir verilmişti. Orada 
yatacağı sırada koynundan büyü
cek bir elmas yuvarlandı ve baş
kalan tarafından görülerek, he
men kızlarağasına haber verildi
ğinden Rıdvaıf, sıkı bir surette 
sorguya çekildi. O, bazirgan Mi
şona ait olduğu tahakkuk eden 
elması, parayla satın aldığını id
dia ederken, odun ambarında 

bir taşe görüldü, arkasından 

Rıdvanın sırdaşı bir baltacı 

TEFRI KA No. 15 

Annem masanın üstüne, bir çanak beyaz peynir, 
mantar ve esmer köy ekmeği sıralamıştı. Bir taraf
tan da çay hazırlıyordu. 

memnuniyete, ne de hoşnutsuzluğa benzer bir şey 
belirmedi. Doğrusu bu hal gücüme gitmedi değil, 
fakat hiç renk vermedim. Cenabıhak taksiratını af
fetsin! Heı.n Jıapur hupur yiyor, hem bir düziye anlatı

yor, hem de ağlıyordum: 
- Oh, anne, bilsen ne kadar pintileşmiş ... Ne ka

dar hodbin bir adam olmuş.. Bana ne derece sert 
muamele ediyor, görsen bir kere.. Sen yokken, ne 
eziyetler çektım ... Ne sıkıntılara, ne acılara katlan
dım... Yengem. babama karşı da, bana karşı da su
rat asıyor, homurdanıyor .. Aman bizi bırakma .. 

- Ye, ye, miniğim .... 
- Babam fena halde bitlenmiş te. Açlık, anne-

ciğim, ne hallere sokuyor, gördün değil mi?. 
- Evet, evet, gördüm. Ona bir şeyler olmuş. 

"Boris,, i de, beni de JAkayıt karşıladı: Geldiğimiı.
den Dlemnun mu, değil mi, belli etmedi. 

- Muhnkkak memnun olmamıştır, anne, mu
hakkak. "Boris,, uyuyor mu? Bak, pis çocuk. De
mek beni beklemedi ha? Anlatsana, anne, babam 
sizi görünce, ne yaptı? 

- Dur da, anlatayım. uBoris,, le beraber kapıyı 
çaldık. Yengen açtı ... ötesini tarüe hacet yok ... "An
neciğim, güzel anneciğim, ho§ geldin!,, Diye karşı
ladı ... 

- Ağlamadı mı? 
- Ağlamak mı, ne münasebet? Yalnız dedi ki: 

"Çok şükür geldiniz artık .. Gözlerimiz yolda kaldıy
dı ... ,, 

- N<• yalan. ne yalan ... Gözleri yolda kalmış hn?. 
Nasıl da dıli varıyor da, söyliyebiliyor, bilmem ki?. 

- Evet, dinle bak .. Neyse, üstümüzü çıkardık, 

oturduk ... Derken baban odasından çıktı... Kısaca, 

"Hoş geldinız!,, Dedi. Işte o kadar. Yüzünde ne 

Annemin gözlerinden yaşlar boşanmağa başladı. 

Tekrar anneciğimin boynwıa atıldım: iki yanal!m
dan öptüm, bptüm ..•. 

- Ar.ne, ağlama! Ağlama anneciğim .. : 
Artık annemi de, o pinti herife karşı müdafaa 

etmek; ve onun göz yaşlarını silmek bana düşüyor .. 
Birdenbire aklıma geldi: Ya babam uyumuyor da, 
bizi dinliyorsa? ... 

- Anne, uyuyor mu acaba! 
- Çoktan uyudu bile ... Horlayıp duruyor. Ka~ın-

cı uykuda kimbilir! 
Annem, sabunlu suya gire gire kızaran mini mi

ni eliyle tuhaf bir hareket yaptı ve beni giildürdü. 
Boynuna atılıp ta, onu şapur şupur öpmek isti

yorum. Elleri de ne güzel... Ince parmaklarının uç
ları tombul tombul. .. 

- Oh, anneciğim, güzel anneciğim .. _. "Aleksan
droviç,, öÇlıktan ölüyor da, babam dönüp bakmıyor 
bile. Kardeşim, şimdi, Avrupa otelinde hizmet edi
yor. Işe girdikten sonra, eve bir kere bile uğramadı. 

- iyi, iyi, kızım. Şimdi her iş yoluna girer artık. 
Soyun, yat. Yorgunsun .... Vazüenden memnun mu
sun? .• 

- .... Anne. vazife çok can sıkıcı doğrusu .. Mü
dür "Aleksandr Andreiç,, çok iyi; fakat "Zaytzef,, 
budalanın biri. "Zaytzef,, müdür muavini... Orada, 
kendime gayet iyi bir arkadaş buldum ... Zavallı ba
na her zaman tereyağiyle ekmek verir. 

- Uyu, uyu, kızım, hepinizi Allaha emanet et
tim.-

TAN 
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SOLDAN 8Ac1A Vlt 
YUKARDAN AIA&l: 
l - Ji!~erleşmek. 
2 - Bir harf e Dakikadan kOçilk e 

Bir harf. 
3 - Akıl temkin e Tek e Bir işaret 

zamiri. 
4 - Çizgi e Sız e Masallarda geçer. 
5 - Hatırlı7an e Bir Yl!r. 
8 - Yapı e MAnasız. 
7 - Bir Alet • Babanın yansı e Fa

sıla. 

8 - Bir nota e Gemi ballanır e Bir 
uzvumuz. 

9 - Bit harf e Nesep sicili e Bir 
Sesli harf. 

10 - Birleştirme. 

Bir Gıncırdak, 

Ölüme Sebep Oldu 
Kızılcahamam (TAN) - Köylerde 

bir eğlence vasıtası olan ve süratle 
döndürülen büyük bir tahtadan iba
ret olan gıncırdak, feci bir kazaya 
sebep olmuştur. Güvem nahiyesinin 
HakarlaT köyünde iki 'Çocuk gıncır? 
dnğın birer ucunda dönerle!"ken, tah
tayı tutan çi':i kopmuş, çocuklar H!
rer tarafa fırlamışlardır. Yusuf oğlu 
12 yaşlarında Hasan, başı parçalana
rak ölmüştür. 

kayboldu ve o laşe Mişonun ço
cuklarına gösterilince, ~avallılar 
üzerine kapanarak: "Babamız, ba
bamız,, diye ağlamağa koyuldu. 
Rıdvan artık, hakikati söylemiş, 

suçu kabul etmişti. Odasının ta
van arasında da bir çok frenk ku
maşları bulunduğundan onun baş
ka tacirleri de tırtıkladığı anla-
şılmıştı. (Devamı var) 

9 - 6. 939 

Anadolumuzun ilk Şiir Kitabı 

Yazan: Eski Hayat Mecmuasının değerli şairlerinden 

M. FARUK GORTUNCA 
Oç yüz sayfaya yakın bir cilt içinde vc:ttan, memleket. 

inkllcip duyguları temiz, b~r.rak Jİİrler 

halinde birikmiıtir. 

Bu Kitap Matbaacılık Aleminin Avrupa Kitaplara 

Tarzında Basılmış, Ciltlenmiş, Dikilmiş Bir Eseridir. 
50 Kuruı. TEVZi YERi: INKILAP KiTABEYi • lstanbu~ 

GAYRiMENKUL SATIŞ ILANI 
lıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Haraçya Nipstaciyann ~4582 hesap N o. sile Sandığımızdan aldığı .. 

(lOOO)li raya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver-
mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda 
Feriköy 2 inci kısım Şişli mahallesinin Kağıthane, Abideihürriyet soka
ğında eski 48 Mü. yeni 120 No. lu kagir bir evin yarım hissesi ile yine ay
ni mahalle ve sokakta eski 48 Mü. yeni 118 No. fu diğer kagir bir evin ya
nın hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen yeni 120 No. ra için (200) ve yeni 118 No. ra için de (172) 
lira pey akçası verecektr. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 20/6/ 39 tarihinden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta
pu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya,gi.rmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı· 
lan ıayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttrma 24/7/39 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 
klin Sandığımızda •saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 
olınası şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar
tiyle 8/ 8/ 39 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çolc 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyaJl 
alAkadarJar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususUe"'"'faiı 
ve masarife dair iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olrnı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malCı
mat almak istiyenlerin 38/ 1336 dosya numarasile sandığımız hukuk 
işleri servisine müracaat -etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* D 1 K K A T 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhaınminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (4079) 

Annem üstüme kaç çıkardı; ve alnımdan öptü. - "Boris,, , küçüğüm! 
Yumuşak ve sıcak boynunu avuçlarımla okşadım. 

- Anne, anneciğim, artilC ~e kadar bahtiyarım 
"'ilsen. 

- Uyu, uyu, küçüğüm. '>h 
- Bak, az daha unutuyordum. "Nikola Pav)~ı 

vfç., geldi. Sıska, sapsarı... Gözleri kan çanağına 

dönmüş.. Fakat ne iyi kaİpli, ne tatlı dilli çocuk ... 
Bana ne zaman rastlasa diyor ki: "Tahsile devam et
mek lazım, "Fenya,, , mutlaka tahsilini bitirmek 
lazım ... 

- O eskidenberi hep öyle mert ve Alicenap bir 
çocuktur. 

- "Frenef,, de bana mektup yazacağını vaadetti. 
Anne, size bir şey söyliyeceğim ama, sakın kızma
yın: "Vologda,, da "Frenef,, le ôpüştük. Lakin, bir 
defacık .. Hem de benim ısrarımla. 

- lyi, iyi, uyu çocuğum, yorgunsun. 
- Yarından sonra ilk maaşımı alıyorum. On b~ 

günlük ücret dört yüz ruble tutuyor. Babam bu işe 
çok memnun olacak. Diş tozu bile satın almak için 
bana para vermiyordu. Aldığım parayı kimılen sa
na vereceğim. 
Maaşımı babama bırakmak istemiyorum. 
- Sen de amma akılsızsın ha! Bir defa kendisine 

danışalım bakalım. O ne diyecek? Fakat kafi artık .. 
Haydi, uyu yavrucuğum. 

- Ben onu hiç sevmiyorum anne. Seni daha çok 
seviyorum. 

- Pekala, kızım, pekala. 
- Ama, yarın sabah beni mutlaka sekizde kal-

dırmalısınız. Sakın unutmayın. 

- Olur. Sen uyu. 
- Yarın çay içecek miyiz, anne? 
- Ştiphesiz, çay içmeden seni bırakır mıyım sa-

nıyorsun? 

- Geceniz hayır olsun, anne. 
:-- Geceniz hayır olsun, evladım. 

16 Mayg 
Kimbilir daha ne kadar uyuyacaktım: "Boris,, 

omuzumdan sarsarak uyandırdı. Kulağıma bağırı
yordu: 

- "Fenya,, , güzel melekçiğim, kalk... Ben gel· 
dim ... Anne "Fenya,, inek gibi böğürüyor. 

- Çok şükür! Kımıldadı nihayet! Uyukluyor mu-
sun? ... Gömıüyor musun, ben geldim ayol! 

Böyle söyliyerek terütaze dudaklariyle yüzümü 
buselcre garketti. 

- Ah, anneciğim, dedim, semaver hazır ha! Fev
kalade bir şey doğrusu! Vazüeye giderken çay içti
ğim ilk defa vaki oluyor. 

Çaya ekmek batırdım. Hem de doya doya yedim; 
öyle hatır için bir parçacık değil.. Postahaneye gi
derken de, annem ayrıca yanıma ekmek koydu. 

Daireye b<'mba gibi girdim. Yüzümde geniş, ade
ta aptalca bir tebessüm dolaştığını kendim bile his
sediyorum. Sesim hiç eskisine benzemiyor. O kadar 
kuvvetle: söylüyorum ki... Sesimin bu kuvvetıne 
kendinı de hayret ediyorum: 

- Doııjur, "Elena llinişna .. ,, 
- Bonjur, bonjur, elmasım. Elmasımın bugünkü 

ne~esine sebep ne acaba? Neredeyse ağzın kulak
lanna varacak ... 

- Ah, "Elena llinişna,, bilsen! Annem gcldL 
- Annen mi? Şüphesiz köyden geliyor, yiyecege 

dair bir şeyler getirdi mi bari? Ha, getirdi galiba? 
-- Tabii, tabii... Maamafih çok bir şey de değil. 

Biraz mantar, beyaz peynir, azıcık tereyağı ve pek
simet ... 

- Peksimet ... Ala, aıa... Daha ne olsun? Bahti
yarsınız elmasım ... Ben çayla peksimete bayılırım. 

- Oh, "Elena llinişna", isterseniz yarın size ge
tireyim • 

- Aman, azizem, çok teşekkürler ederim. Zah-
mete ne lüzum var. 

- Muhakkak getiririm, "Elena Ilinişna". 
- Hayır, hayır, zahmet etmeyin. 
- Oyle şey olur mu, "Elena Ilinişna", mutlaka 

kabul edeceksiniz... Her halde, reddedersenız çok 
mahcup olwum. 

- Elmasım, ikram edilecek zaman mı? . Her ~ey 
ateş pal•ası .... 

- "Elena llinişna", behemehal kabul ,.tmcnizl 
istiyorum. Ne olursa olsun; zamandan bana ne? Ge
tireceğim dedim vesselam. 

- Pek lyi, pek iyi, haydi vazifene artık, elma-
sırn. (Devamı var) 



9. 6. 939 TA S 

Çolak Ibrahim Beyin Evinde 
Damat Feridin izalei Vücüdu ve Habaseti Etrafında 

Görüşülüyor, Çareler Düşünülüyordu 
D amat Feridin salonlarıııda 

bu entrikalı ve "gizli görüş
meler, dertleşmeler devam eder
ken, Gedikpaşada Hilmi bey soka
ğında, binbaşı Çolak Ibrahim bc
~in evinde de hararetli bir müza
kere cereyan ediyordu. Memleke
ti bir felaket uçurumuna doğru 
SÜrükliycn damat Feridin izalci 
Vücut ve habaseti görüşülüyordu. 
M:emleketin münevverleri, vatan
~rverleri çok bitkin ve bezgin bir 
haldeydiler. Saray, damat Ferit 
Ve kabinesi ve hele hürriyet ve i
tilaf fırkası, memleket muniple -
tine, millet hadimlerine amansız 
birer düşman kesilmişlerdi. Hele 
o hain Ferit ... Saltanatlar.!. uğruna 
memleketi kasıp kavurmak, mil
leti, Türklüğü ezip savurmak is
tiyordu. Bu haince tasavvur ve e
melleri tahakkuk etmişti artık. 

Bu sebeple milletin ekseriyeti, on
dan nefret ve istikrahla bahsedi
Yorlar, memleketin selameti 
için izalei vücudünü elzem ve 
tnübah görüyorlardı. Fakat, bu, 
ekseriyetle sözde ve düşüncede ka- ı 
lıyordu. Arzu ve temenniden ile
ti geçemiyor ve hele teşebbüs ce 
saretini hiç kimse gösteremiyor -
du. 

Binbaşı Çolak İbrahim bey, o 
sıralarda pek sık temas ettiği 

Mustafa Kemal Paşadan aldığı ü
ll'lit ve ilhamla, millet ve memle
ketin pek karip bir atide halas ve 
8aadete kavuşacağı kanaatini ha
aıı edinrniştL Bunu, o da imkan 
dahilinde görıneğe ve mülkü nur
landıracak güneşin doğmasını bek
lenıeğe başlamıştı. Fakat, sabır -
sı:zlanıyor ve hele pek titizleni
~ordu. 

Damat Ferit ve avenesinin, bir
birini takip edercesine görülen, i
'itilen hiyanet ve denaatlerlnin, 
tahakkuku sabırsızlıkla bekleni -
len milli birliğe engel olacağından 
Çok korkuyordu. O sıralarda bu 
korkusunu arttıracak bir çok eser
ler de belirmişti ve artık durama
truştL 

B ir gün, ayni endişeyle çır
pınan millet ve memleketin 

fedakar hadimlerinden Dıramalı 
'ralat, &.'llih Mehmet, ve Osman e
fendiler, Çolak İbrahim beyi zi
Yaret için evine gelmişlerdi. Eski 
Yuva ve yurtlan düşman eline 
geçtiği için yıllardanberi acı çe -
ken bu dertliler, ne konuşurlar ki? 
llemen, a.na vatanı ve milli var
lığı kemiren felaketler sayılıp dö
külmeğe başlanmıştı. Gözler yaş
lanmış, yürekler kanlanmıştı. Baş 
başa verilip halas çareleri aran -
J'tııştı. Bir aralık Çolak İbrahim 
hey, aldığı ilhamları ve edindiği 
kanaatleri bu yaralı yüreklilere 
birer birer söylemişti ve: 

- Çocuklar, demişti. Millet ve 
"atan kurtulacak, bu muhakkak. 
li'akat... Bir engel var ortada ve bu. 
engel bana bu kurtuluşu gecikti
~ek gibi geliyor. 

Yurdun üç fedakar evladı me
l'akıa, heyecanla hep birden hay
kırmışlardı: 

- Geciktirecek mi?. 
- Evet çocuklar, ben böyle zan-

l'lediyor ve çok korkuyorum. 
- İbrahim bey söyle bıze, kim 

bu engel? .. 

İbrahim beyin yaşlı gö-7.leri ye
re dikilmiş, ağzından bir inılti gi
bi sızmıştı: 

- Damat Ferit. 
Bu isim, odadakiler üzerinde 

bir ifrit tesiri göstermişti. Ansı-
2ın alınlar kırışmış, gözler bü
YÜrnüştü. Çehreler morarmış. yü
rekler oynamıştı. Ve nihayet niş
ler gıcırdamış. yumruklar sıkıl
mıştı. Üç fedakarın, birbirine ka
l'ışan yaşlı ve istifhamlı bakışları 
lbrahim beyin üzerinde toplan
trııştı. Üçünün de ağızlarından bir 
lnda, birer ok vınıltısı 2ibi fırla
Yıvermişti: 

Çolak İbralıim Bey 

::_ Öldürelim. 
- Nasıl? .. 
- Bir düşman gibi. 
- Yapabilir miyiz acaba, çok 

tehlikeli bir teşebbüs bu? .• 

"SAGLIK 
Mekteplerde doldurulan - dol

durmakla mükeJlef mektep he
kimleri için de haylice sıkıntılı 

bir iş olan • sağlık cüzdanlarını 
elbette bilirsiniz. Kendiniz mek
tepteyken o cüzdan henüz icat e
dilmiş olmasa bile çocuklarınız
dan duymuşsunuzdur. Mektepte 
talebeden her birinin boyu ölçü
lür, ağırlığı tartılır, gözleri \'e 
kulakları muayene edilir, vücudü
nün her hangi bir tarafında bir a
rıza görüliirse cüzdana kaydcdi
Jir. Bazı yerlerde talebenin zeka 
derecelerini de ölçerler, vücutle
rinin halile mukayese ederler, 
muka:rcseden mana çıkarmağ:ı 
çalışırlar. 

Mekteplere giden çocuklar nor
mal sayıldıklarından mektep diz
danları faydalı bir şeydir. Çocu
ğun bu yaşına göre boyu küçük 
kalmış, ağırlığı çoğalamamı' o
lursa biiyümesinin neden geç kal
dığı tetkik edilir, vücudüniin bir 
tarafında arıza görülünce ilerle
memesi için tedbirler alınır ... O
nun icin mekteolerdeld sağlık 

cilzdanİan her yerde hoş göri.iliir. 
Fakat, ~azetelerin verdikleri 

bir habere göre, Fransada bu sağ
lık cüzdanı usulünü bütün mem
leket halkına teşmil etmeğe ka
rar vermişler. Orada çıkan Resmi 
gazete, Sağlık Na~rının emirna
mesini yazmış, demek ld kararın 
tatbikına geçilmiş ... 

Emirnameye göre bu cüzdanı 

taşımak herkes için mecburi ol
mamakla beraber, belediyeler, 
hastaneler, hükumetle paraca ala
kası bulunan bütün sıhhat mües
seseleri, gerek kendisi için, gerek 
çocukları için o cüzdandan iste· 
yen herkese cUzdan vermcğe "da
'\·et,, ediliyor... Cüzdanı alanlar 
da ya kendileri için, yahut ~o
cuklan için bir hekime müracaat 
ettikleri zaman cüzdanı liekimle· 
rine gösterecekler ve onu • emir
namenin tabirile "IUtfen,, - dol
durmasını yahut zaten yazılı bir 
ciizdana kendi teşhis edeceği ~l"Y· 
leri ilave etmesini istiyecekler. 

Bu bakımdan, hu da pek iyi 
bir şey gibi &öriiniiyor. Her çocu
ğa doğduğu günden • nüfus ciiz
danı gibi • sağlık cüzdanı tahsis 
edilerek, anasının, babasının sağ
lık hallerinden başlanır ve çocuk 
her defa hekir.;e gösterildlkçe 
sağlık halleri ka~·dedilir, 8onra
dan büyüdüğü vakitte de her defa 
hekime miiracaate mecbur olduk
ça her halin kaydına devam edi
lirse ne kadar iyi olur! Bir taraf· 
tan herkes sağlık halini • alnının 
)·azm gibi • elindeki cüzdanda o
kur, bir taraftan da heldınler bir 

- Millet sağ, vatan varolsun. 
Biz onların kulu, kurbanıyız. 

Dört dertli baş birleşmiş, söy
leşmişti. Kararlar verilmiş, andlar 
içilmişiti. Uç arkadaş, vatanın ha
lası ve milletin selameti için Feridi 
öldürecekler ve icap ederse öle .. 
ceklerdi. Sevdikleri için can vere
cek kadar cömert, ve bunu seve, 
seve yapacak kadar da mert olan 
bu üç fedakar, daha o gün meyda
na atılmışlar, hain Feridin geçtiği 
yolları göz altına almışlardı. 

O zamanki lstanbul Rumla
nnm patrikhanesi, atıldığı 

ihanet sahasında, hiç te çekınip sa
kınmadan, dolu dizgin cirit oynatı
yordu. Büyük kapısı üzerıne dini 
ve askeri merasimle çektirdıği, ü
zeri çifte kartallı eski Bizans bay
rağile, nankörlüğünü ilan etmek le 
hiç bir beis görmemişti. O zaman
lara kadar kapısını aşındırdığı Ba
bıalinin yolunu, semtini bile unut
muştu. 

(Devamı ,·ar) 

CÜZDANI .. 
kimseyi ilk defa muayene ettik
leri zaman o kimsenin daha önce
ki haHerini sağlık ciizdanından 

kolayca anlıyarak çok defa iki ta
raf için de sıkıntılı olan sualleri 
sormaktan kurtulurlar. 

Fakat, biraz düşününce .. : 
Hekimler • haber verilmesi ka· 

nunlarla mecburi tutulan h&sta
hklardan başka - muayene ettik
leri kimselerde teşhis ettikleri 
şeyleri hir kimseye söylememek
le mükellef tutulurlar. Vakıa e
mirnamede bu sağlık cüzdanlıırı
nın biishiitiin şahsi olduğu, ciiz
danın sahibinden başka hiç kim
senin onu giirmeğe hakkı olamı
:rnca~ı mahsus bir madde ile bil
dirilmiş. Clizdanda ya1.11ı olan 
şeyleri cüzdanın sahibinden haş
kalan görürse kabahat h~kimdc 
olamaz ... l\fesE'la bir genç kız ni
~anlısına nikahlanmadan önce 
delikanlının sağlık cüzdanını ~ör
mek ister de ni~anhsı onu göste
rirse, cüzdanı dolduran hekimin 
bunda ne tesiri olahilir! Zaten 
nikahtan önce sağlık raporu al
mak usulil bulunan yerlerde sağ
lam olmıyanlara rapor verilmez ... 

Ancak hekimin cüzdan sahi
binden saklıyacağt şeyler de o
lur. Her hastaya hastalığı bildi
rilmez. Hekim teşhisini açık~a 
söylemeden önce karşısındakinin 
sinirce tahammülüne bakar. Has
tanın haline &öre hakikat birden, 
yahut yavaş yavaş anlatılır. He
kimin öniine sağlık cüzdanı ko
nulup ta te~isl "hitfen,, yazmac;ı 
istenildiği vakit hekim bunu da
ha sonra yazacağını söylerse, si
nirleri bozacak hali birdenbire 
söylemiş gibi olur. Teşhis ettiği 
şeyin doğrusunu cüzdana yazsa 
da, yazmaktan istinkaf etse de 
gene hastaya fenalık etmiş olur ... 

Bir de günah tıl.:artan papazın 
defteri hikayesini hatırlarsanız ... 
Bu papaz kendisine emanet edi· 
len sırları her giin defterine kay
dedermiş. Sonra hu defter bir gün 
başkalar.·ın eline geçmiş. Neti
cesini kolayca tasavvur edersiniz. 

Bir sağlık ciizdanı da - sahibi 
istemeden - başkalarının eline ge
çerse: 

- Ayol, filanda şu hastalık 
varmış, amanın evinizde ona bir 
daha kahve içirmeyinlz! ... 

Hekimler, muayene ettikl<-ri 
hastalarda gördükleri hali deftf!r
lerine kaydetseler de o defteri ki· 
Jit, kilit altında saklarlar. 

Onun için Fransada tecriihe e
dilen herkese bir sağlık cüzdanı 
usulünün beğenileceğini \•e hRŞ· 
ka yerlerde de kabul edileceqini 
7.A nnedr.m lvnnım. 

Pazar, 11. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği: 

(Kltısik program) Küme ses ve saz heye
ti. İdare eden: .Mesut Cemil 13 Memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 13,15 Muzik (Kuçuk Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - Louis Ancel -
Karmensitıı - İspanyol entermezzosu, 
2 - Willy Rlcharts - İlk baharda bir 
çift lı,şık (Uvertür) 3 - Pennati Malvez
zi - Endülüs çiçekleri (İspanyol dansı) 
4 - Fredcrik Hippmann - Ormanda 
bir dlce duruyor - Halk şarkısı üze
rine variyasyonlar. 5 - Willy Rlchartz 
- Küçiık bale süiti, 6 - Heinrich Man
fred - Karmensita (Serenad) 7 - Hans 
Malnzer - Viyana polkası. 8 - Gretcha
nlnow - Ninni, 9 - Walter Noack 
- Köy hlklıyeleri. 14,15 - 14,30 Müzik 
(Dans milzlJU - Pl.) 

18,30 Proc:rnm, 18.35 Müzik (Şen oda 
milzfği - İbrahim ÖzgQr ve ateş böcek
leri) 19 Çocuk saati, 19.25 Türk müzHH: 
(Fasıl heyeti) 20 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.10 Ne
şeli pHiklar - R. 20.15 Türk müz.iğl: 

(Müşterek ve solo ta~anni) l - Mahur 
peşrevi. 2 - Eyyubf Mehmet Beyin -Ma 
hur bestesi- Ey gözü ahu. 3 - J. • .'ltlf A
ğanın - Mahur şarkısı - Telif edebilsem 
feleği. 4 - Keman taksimi. 5 - Refik 
Fersanın -Mahur şarkı- Bir ne,şe ya
rat hasta gömll. 6 - Rahmi Bevin -Ma
hur şarkısı- O gülün ge('dl giizelllk çağı. 

7 - Rahmi Beyin -Mahur şarkısı

Servü nazı seyret cıkmış oyuna. 8 - De
denin -Mahur şarkısı- Gönül adlı bül
billüm var. 9 - Halk tiirküsü - Alıw~
rin bağlamamı. 10 - Halk türkilsO -İki 
karpuz bir koltuğa sığamaz. 21 l\~zlk 

(RiyaseticClmhur Bandosu - ŞeJ; İhsan 
Küncer) 1 - B. Leopnlcl - Marş 2 -
E, Reeves - Alaska aşk şarkısı. 3 - F. 
Schmltt - Dlvertimanto 4 - E. Gulraud 
- İran dansı. 5 - F. Lis7.t - Tasso (La
mento e trlonofo) Senfonik parcn, 21,5'l 
Anadolu AianSl (Spor servisi) 22 Müzik 
($an Resitali Bayan Olc:a Somogyf tara
fından). 1 -Chop!n- Melodi, 2 - 18 in
ci asır çoban şarkısı, Strauss - Mavi 
Tuna. 4 - Mascagnl - "Gavaller!a rus
ticana,. operasından satuızanın aryası. 

5 - Rosslnl - "Sevilya berberi,. opera
sından RoslnC''ln arvrua. 6 - Macar halk 
şarkıları. 22,25 Müzik (Cm:hancl - Pl.) 
22.45 - 23 Son ajans haberleri ve yarın
ki program. 

Pazartesi, 12. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Tilrk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans ve me

teorolojJ haberleri. 13,15 - 14 Milzik 

(Karışık program - Pl.) 

19 Program. 19.05 Müzik (Bir Uver

tür - Pi.) 19,15 Türk müziği (Fasıl he
yeti) 20 Memleket saat nyarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Neşeli plak-

lar - R. 20,20 Türk müziği (Kadın ldlme 
-0kuyuculan) 1 - Kürdllihlcazkftr peş

rev!. 2 - Arif Beyin - Kilrdllihlcazkar 
şarkısı- Kanlar döküvor. 3 - Arif Beyin 
-Kürdlllhlcazkfır ş.-ırkısı- Sende ::ıcep 
uşsııka eziyet mi c;oğaldı. 4 - Arıf Bey.n 
-Kilrdillhlca:ı:kftr şarkısı- Gurup etti 
güneş. 5 - Kemençe taksimi. 6 - Di
van -Ok gibi hublar beni yavdan yabana 
attılar. 7 - Rifat Beyin -Kürdilihkn
ktır şarkı- Bu şeb recayı dll oldu. 8 -
Rahmi Deyin -Kürdlllhlcazkfır sarkı

Mahmuru şevkim ruhum pür ahsen. 11 -
Küridillhlcazkflr saz semaisi. 21 Konuşma 
(Doktorun saati) 21,15 Müzik (Biıyilk bir 
vlrtüozun plftkları) 21,45 Musiki konuş
ması (MillJ musikilere dair 14 konuşma 

- Halil Bedii Yönetı:en) 22 Müzik (Kü
çilk Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Gustav Llndner - Bagatelle (Fantezi) 
2 - Beethoven - Menuet (Sol major), 
3 - J. Brahms - Macar dansı rı No. 
5 - 6, 4 - Tschalkowskv - Güftesiz ş:ır
kı, 5 - J. Strauss - Ritter pasman (Ko
mik noernsının balesi. 6 - Rio Gebhardt 
- Noktilrno (Ninni) 7 - Clemens 
Schmalstich - Kupldon ve 5 kısımlık 
aşk hlklıyesl a) Yaklaşma, b) Aşk valsi 
c) Başbaşa, d) Gezinti. e) Knvgacılık VP 
barışma. 23 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham tahvlltıt, kambiyo - nukut borsıısı 
(fiyat) 23,20 Muzik (Cazband - P1.) 
23,55 - 24 Yarınki program. 

Sah, 13. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müzlitl: 1-
Hic'azkAr pcşrevt. 2 - ZekAI Dedenin 
-HlcazkAr attır semaisi- Gülşeııde he
zar, 3 - Rakımın -Hicazklır şarkıS!

Beklcdim Ui fecre kadar. 4 - Corlulunun 
-Hlcaz.kfır şarkısı- Ben sana gl:lnm ve
reli. 5 - Sa7.la halk türkilsü - Şu da~
lan delmeli. 6 - Sazla halk türkfisO 
- Bülbül taşta ne gezer. 13 Memleket 
saat avarı. ajans ve meteoroloji haberle
ri. 13,15 Müzik (Karışık pro~ram - Pl.) 
13.45 - 14 Konuşma (Kadın saati -- m· 
hayatına dair). 

19 Proı?ram . 19,05 Müzik (Melodiler -
Pi.) 19.15 TOrk müziği (Karışık prog
ram) 19.40 Türk milzlltl <Asık edebly:ı.! 
saz şairlerinden örnekler) 20 Memleket 
saat avarı. ajans ve meteoroloji haberle
ri. 20.15 Neşeli pldklar - R. 20,20 T'lrk 
müzilU (KlAslk proıtram) Ankara Radyo
su Kiline Heyeti. İdare eden: Mesut Ce
mil, l - BeyaUaraban peşrevi. 2 - s~
dullah Ağanın - Beyatiaraban birinci 
beste- Nevci\•anım. 3 - Sadullah Aln
nın -Beyatlaraban ikinci beste - Bül
bQIQ dil Ey gillil rana. 4 - Sadullah A
bnın -BevaUaraban Ağır semai - Rak-

seyllyecek. 5 - Ney taksimi. 6 - il!. 
Sellin - Muhayyer 5arkı - Ey goncal 
nazik terin. 7 - Varda Kosta Ahmet 
-Muhayyer sünbiıle şarkı- Ey nlhıılı 

işve. 8 - Lenıinin -Beyatlarabaıı şar
kı - Bakasız hüsnün güvenme 3nına. 

9 - Rahmi Beyin -Beya\iaraban şar
kı - Bana seyranı cemalındlr. 10 ..&. "a7. 
semaisi. 21 Konuşma, 21.15 Müzik (Rnd
yo Orkestrası - Şef: Praetorius) 1 -
Fr. Schubert - 7 inci senfoni Do Ma
jör. a) Andante - Allegro. ma non trop
po, b) Andante con moto, c) Scherzo -
Trio, ç) Alleıtto vh-ace, 22.15 Muzikli "ko
nuşma (Halil Bedıl Yönetken t rafınd"n 
- Schubert H .) 22,30 Müzik (Neşelı mü
zik) - Pi.) 23 Son ajans haberleri, ?.lre
at, esham, tahvilat. kambiyo - nukut bor-
sası (fiyat) 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23,55 - 24 Yarınki program. 

Çarıamba, 14. 6. 1939 

12,30 Pro~ram. 12,35 Tiirk muzlğl -
Pl. 13 Memleket saat aynn, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Mfiı:ik (Kn 
nşık program - Pl.) 

19 Program. 19,05 Hü:ı:ik (Soli - Pl.) 
19.15 Türk mClziğl (Fasıl heyeti) 20 Mem 
leket saat ayarı ajans ve metcorolo11 ha
berleri. 20,15 Ne eli ı:ıllıklar - R. 20,20 
Türk müziği (Müşterek ve solo tagıınnl) 

1 - Hicaz peşrevi. 2 - Sadullah Ağanın 
- Hicaz yCirıik semaisi - Nldeyım sahnı 
çemen. 3 - Şevki beyin -Hicaz .. arkı
Bilmiyorum bana noldu. 4 - Leminin 
- Hicaz şarkı - Sorulmasın bana ;vesim. 
5 - Tek sazla Halk türküsü - Ay doğ
du batmadı mı. 6 - Tek sazla Halk tür
kilsü - Yıldız türküsü. 7 - Keman tak
simi. 8 - Uşşak şarkı - Yad ile gcçdi 
zamanım. 9 - Bimen Şen - Uşş:'lk şar

kı - Bahar erdi. 10 - Refik Fersıı.~ -Uş 
şak şarkı- Kız bürün de şalına. 21 Ko
nuşma. 21,15 Milzik <Operetler - Rl.) 
21,45 Haftalık posta kutusu. 22 Müzik 
(Küçük Orkestra - Şef: Necip Aşkın) 

1 - Hanns L{)hr - Memleketten mem
lekete (Muhtelif memlcketleriı: mel.>dl
lerl üzerlne rapsodi) 2 - Alois Pacher
negg - Viyananın cnzlbesl. 3 - B. Kut
sch - İspanyol kaprisi. 4 - Waltcr Ror
chert - Bir gecenin hlklıyesl. 5 - HP'"
mann Dostal - Marş, 6 - Ziehrer - Vi
yanıılı kilçOk kız. 23 Son ajans haberl0 rl, 
zlrnnt, esham. tnhvllfıt. kambiyo - nukut 
borsası <!lynt). 23,20 Müzik (Cazbııni -
Pi.) 23,55 - 24 Yarınki program. 

Perıembe, 15. 6. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği: 1 
Hicaz peşrevi. 2 - Lfıtif Ağa - Hicaz 
şarkı - Niçin şeb ta seher. 3 - Must-.ıf:ı 

Nafiz - Hicaz ,şarkı - Göj!sünde açtl
mış. 4 - Ahmet Rnslm - Hicaz şarkı
Can hasta gönül. 5 - Artaki - KUrdıll
hlcazkfır şarkı - Artık ne slyah gözle
rinin. 6 - Kilrdlllhlcazkfır şarkı- Cül
ler acmııı bUlbQl olmuş 13 Memlek~t sa
at ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
13,15 - 14 Milzik (Kanşık prograrrı -
Pl) 

19 Proııram. 19,05 MOzik (Kabare -
Pl.) 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeU ı 20 
Memleket saat avarı, ajans ve meteorolo
ji haberleri. 20.15 Neşeli pllıklar - R 
20,20 Türk müizlğl: 1 - Hüzzam p .. c:re
vl. 2 - Sadi -Segfıh şarkı- Ruhumda 
ölen. 3 - Zeki Arif - Segfıh şarkı -
Mızrabı bırak. 4 - Ney:ten Rıza Efendi 
-SuzinAk şarkı- Çaldırıp çalgıyı 5 -
Mustafa Nafiz - Suzinfık şarki - So'1-
bahar goncası. 6 - Kemençe takslırJ. 

7 - Halk tOrküsü - Emlnem bop:.ıt da 
~el. 8 - Halk türkilsil - Develer katar 
katar. 9 - Halk tiirküsO - Esmerim kıy
ma bana. 10 - Halk türkCl!ıü - Bir kncı 
birleşerek. 21 Konuşma (Ziraat saati), 
21,15 Müzik (Neşeli plfıklar-.) 21,30 M:l
zikll konuşma (Cevad Memduh tar::ıtın

dan - Opera ve tekl'ımUlü (son) plftkl!lr
la misaller) 22 Müzik (KOcük Orkestra
Şef: Necip Aşkın) 1 - Lcopolj - Kaf
kas melodilerinden (potpuri) 2 - Gane'l 
bergcr - Efsaneler ormanındıı.. 3 - Le
opold-Nll nehri kenarlarında, 4 - Hı.ns 

Schnelder - Tlrol dnltlannın nıılk 5arkJ 
ve danslanndan - Potpuri. 5 - Wllll 
Lautenschlager primavera - Aıjantht 

serenadı, 6 - Micheli - fspanvol serena
dı, 7 - J. Strauss - Bu nağmeler ı;enl 
sarsın ey dunya - Vals 8 - Chopln -
Noktilrn. 23 Son ajans haberlı-ri, 1.ıraat, 
esham, tahvllAt, kambiyo - nukut bo .. -
sası (fiyat) 23 20 Müzik (Cazband - Pi.) 
23,55 - 24 Yarınki program. 

Cuma, 16. 6. 1939 

12,30 Program. 12,35 Turk müziği -
Pl. 13 Memleket !:aat avan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,15 - 14 Mt\zik 
(Karışık program - Pl.) 

19 Proırram. 10,05 Müzik <Uverta .. -
Pi.) 19,15 Türk müziği (İnce sıı7. heye.!) 
20 Memleket saat ayarı. ajans v.- m~t~
oroloil haberleri. 20.15 Neşeli :pl~klar -
R. 20,20 Tilrk milziği· 1 - Se\•kl Rey 
Uşşak şarkı - Gillzara nazar kıl. 2 -
Tnnburt Faize - Uşş3k şarkı - Nkln 
nnlendesin. 3 - Şemsettin Zly& - U•n:ık 
şarkı - Şu salkım söğildün altı d:ıimn 
4 - Uşşak türkü - Söyleyin güne."P 
5 - Şehnaz peşrevi. 6 Nazım -..5ehna7 
ağır semai- Didem yüzüne mızn 7 -
Dellal zade - Şehnaz şarkı - Etme-lırı 
bir lfızha ihya. 8 - Santur taksimi. 9 -
Şemsettin Ziya - Şehnaz şarla - Hem 
aldandım hem aldnttJm. 10 - Rahmi 
- Şehnaz şarkı - Ey dilberi işveb:ız. 21 
Konusma. 21.15 Müzik (Radyo Orkestra
sı - Şef : Hasan Ferid Alnarl ı - M 
Gllnka - Ruslan ve Ludmllle uvertarü. 
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2 - Claude Debussy - L' aprh - midi 
d'un faune, 3 - A. Borodin - Asya ç51-
lerinde, 4 - N. Rimsky - Korsak:>w, 
Cappriccio espagnol. 22,15 Konuşma 22,31) 
Müzik (Şen ,şarkılar, Kabare ve ıı :tl!e -
Pl.) 23 Son ajans hahcrleri, tlraat, es
ham, tahvılfıt, kambiyo - nukut borsası 

(fiyat). 23,20 Müzik (Cazband - Pl.' 
23,55 - 24 Yarınkı program. 

Cumartesi, 17. 6. 1939 

13,30 Program. 13,35 Türk mfü:iğl· 1 -
Şetaraban peşrevi. 2 - Dede Ff. - Şet

araban şarkı - Gözilmden gönlilmden git 
miyor. 3 - Sadettin Kaynak - S~tara

ban şarkı - Gecemiz kapkara. 4 - Arta
ki - Kürdlllhlcaz.kfır "arkı - Neşe ile 
geçen ömrümü. 5 - Muhayyer türkü 
- Güneş doğdu damlara. 14 Mcmle :e~ 
saat ayarı. ajans ve meteoroloji haberl,,ri. 
14.10 - 15,30 Müzik (Karı.şık 'lrogram -
Pl.) 

18,30 Program 18,35 Müzik (Mclo:!i
lcr - Pi.) 1845 Müzik (Küçük Orkes· 
tra - Şef: ~ecip Aşkır4 1 - Humphrics 
- Plerronun vedai (Hazin sereııad) 2 -
Amade! - fnvano (Serenad) ~ - M~
zkowskl - İspanyol dansı. 4 - Ralpb 
Benatzky - Grizinge bir dr.ha gitmeli
yim (Vals), 5 - Paul Linc~e -Kaprl 
(Serenad), 19,15 Türk müziği {F-ıcııl he
yeti) 20 Memleket saat ayarı. ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,10 Nescll pUk
lnr - R. 20,15 Türk mOzini <Sazla neş
rev ve saz semaileri) 20,30 Tilrk milzi~I: 
1 - Salahattln Pınar - Hkaz Ş!lrkı
Hasta kalbimde açılmış. 2 - Suphi Ziya 
- Hicaz divan- DOn gece yeslle 3 - İs
hak Varan - HOseynt şarkı - B'Yllll 
sulann. 4 - Sadettin Kaynak - Hüs~

nl Türkü - Göresin rr.i geldi. 5 - Hü
seyni tilrkil - Meşeli meseli. 20,50 Ko
nuşma (Dış politika hftdisclerl) 21,0~ 

Temsil 22 Haftalık posta kuturu (Ecnebi 
dillerde) 22,30 Müzik <Dans .rnüzffl -
Pi.) 23 Son ajans haberleri, zı,.nat es"1am. 
tahvilfıt, kambiyo - nukut bors'lSı (fiyat). 
2320 Müzik (Cazband - PL) 23,55 - 24 
Yannki program. 

Mihveri 
Mahveden 
Otaışi 

(Başr 5 incide) 
halde mukavemet imkanı 1914 te
kine nazaran yüzde ile hesap edi
lemiyecek kadar azdır. 

ili 
Kurtuluı yolu 

O tarşi, bu iki memleket hal -
kını cezalandırmaktadır. İ

radesini kaybetmiş halkın ceza 
çekmesini kimse istemez. İstipda -
dın ve harbin hallcdemiyeceği me
seleyi aklıselim halleder. Bu iki 
memleketin coğrafyasının tarihi 
şartlarının vücude getirdiği imkan 
lar vardır. 

Bu imkanlar bu halkları mesut 

edebilir. Saadet için ilk şart, iki 

memleket halkını tabii ve tarihi 

zaruretlere göre faaliyete sevket

mektir. Coğrafyaları bu iki mem -

lekete de ilk şart olarak otarşiden 

uzaklaşmalarını emreder. Otarşi -

den uzaklaşan bu iki memleket bu 

gün inkar ettikleri Avrupa mede

niyeti sayesinde zeka ve kabiliyet

leri ile mesut olabilirler. Mesela 

hakiki garantilere sahip bir Mil -

}etler Cemiyeti geniş bir iş bölü • 

mü ile dünyada yeni iş sabalan a
çabilir. 

Makineleşen memleketlere is -

tihsal makinelerini sevketmek işi 

uzun zaman zeka sahibi ve kabili

yetli Avrupa milletlt>.rini besleye

cek bir esastır. 

Dünya milletlerine bir aile fer
di gibi işbirliği edebilecek, ve esa
sen tarihi zaruretlerle buna mec
bur olanların şaşkın bir halde do
laşmaları daha ne kadar devam e
debilir? 

Tabiatin gösterdiği yolu tutmak 
bin müşkülattan sonra varılacak 

menzili daha önceden keşfetmek -
tir. Bu keşfi yapabilmek için ya -
ranın üstünde kabuk tutmuş olan 
kabuklarıı söküp atmak 1azımdır. 

Nizipte Yeni Köy 
Katipleri 

Nizip (TAN> - Köy kanununun 
tatbik edildiği köylere gönderilmek 
üzere, köy katipliği imtihanı açılmış
tır. Kazananlar bir hafta kurs gör
dükten sonra köylere tayin olunacak· 
lardır. 
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Hadiselerin 
iç yüzü 

,, (Başı, 1 iııcide) 

drr. A vrupaya komünizmin gelme
sinden korkar. Onun için totaliter 
devletlere karşı müsamahakardır. O
nun yatıştırıcl siyaset takip etmesi 
bundandır. Fakat hadiseler onun al
dandığını, bilakis vaktiyle totaliter 
devletlere karşı mukavemet siyaseti 
takip edilmesini istiyen eski Hariciye 
Nazırı Eden'in görüşlerinde isabet 
bulunduğunu ispat etmiştir. Şimdi 

Chamberlain hala Başvekildir. Fa
kat takip ettiği siyaset Eden'in siya
setidir. Chamberlain, arzusuna rağ
men, Hitleri durdurma hareketinin 
başına geçmiştir, Sovyet Rusya ile 
de müzakereye girişmiştir. Bu, onun 
için bir mağlubiyettir. Siyasetinin 
iflası Chamberlain'i hayli sarsmış
tır. Bugün parlfımentoda inanmadığı 
bir siyaseti müdafaaya mecbur ol
maktadır. 

Onun için şimdi İngiliz Başve
kilinin 1940 senesi başında Başve
kiletten çekilmiye karar verdiğini 
haber veriyorlar. Yalnız çeki1me
den evvel son bir sulh teşebbüsü 
daha yapmak, ve Almanya ile ba
nşmak için son bir gayret daha 
sarfetmek niyetinde olduğunu 

söylüyorlar. 
Bu son gayret için de Hitlerin 28 

Nisanda İngiliz - Alman deniz an
laşmasını reddetmesine karşı İngil
terenin henüz cevap vermemesin
den istifade etmek niyetindedir. Al
manyanın mukaveleyi bozmasına İn
giltere resmen cevap vermemiştir. 
Almanya Hariciye Nezareti İngilte
reye yeni bir anlaşma yapmak için 
müzakereye hazır olduğunu ve İn
giltereden cevap beklediğini ihsas 
etmiştir. Başvekil Chaınberlain bu 
fırsattan istifadeye karar vermiş görü 
nüyor. Bu sebepledirki iki memleket 
amiralleri arasında selamlar, karşı
ilıklı davetler, dostluk tezahürleri 
müşahede ediliyor. Chamberlain bu 
teşebbüsünde muvaffak olamazsa, 
İngiliz - Sovyet anlaşması imza e
dildikten sonra Almanyaya bir an
laşma teklifi daha yapacak ve silah
ların tahdidini, bütiin iht'ilaflı mese
lelerin ve bütün iddiaların sulh ma
sasında dostane hallini teklif edecek
tir, ondan sonra istifa edip çekile
cektir. 

I , • , +. 
'Ribbentrop' un yeni plcinı 

A lman Hariciye Nazırı Fon Rib
bentrop İngiltereyi, İngiliz 

Başvekilinin zihniyetini iyi tanı

makla maruftur. Münib darbesini 
hazırlyan odur, ve İngilterenin mu
kavemet etmiyeceği hakkında Hitle
:re o teminat vermiştir. O vakitki 
tahmini doğru çıktığı için Ribben
tropun Hitler nezdindeki itibarı bü
yüktür. 

Fon Ribbentrop şimdi İngiliz Baş
vekilinin bu temayülünden istifade 
ederek yeni bir Münih hazırlamak
tadır. 

Fon Ribbentrop'un kanaatine gö
re Almanya önümüzdeki üç ay için
de programını tamamlamalıdır. Bu
nun üç sebebi vardır: 

1 - Ne yapılacaksa yatıştırıcı 

Chamberlain iktidar mevkiinde iken 
yapılmalıdır. 

2 - Alman milletine, silah ve 
kuvvet tehdidiyle harp yapmaksızın 
milletleri esir etmek mümkün oldu
ğu gibi, diplomatik muvaffakıyetler 
kazanmak mümkün olduğunu da is
pat etmelidir. 

3 - Bu program Führer'in Ey
lülde Nurenberg'te söyliyeceği nu
tuktan evvel tamamlanmahdrr. 

Bu ü~ ay içinde Ribbentrop'un 
programı şudur: 

1 - Yugoslavyayı iktısaden fet. 
hederek bu duvarı kaldırmak. 

(Progranun bu maddesi geçen 
hafta tahakkuk etmi~tir,) Bu 
maddenin ikinci kısmı Yugoslav
yayı, bir harp vukuunda demokra
silere iltihaktan menetmektir. 

2 - Macaristanı biraz daha 
mihverin içine almak. 

3 - Bu iki iş bittikten sonra 
bütiin kuvvetiyle Romanyava 
.rüklcncrek Romen petrol kuyula
rını dii~manın eline bırakmamak. 

4 - Dan:ôg işini bir harbe se
bebiyet v~rmeksizin halletmek. 

TAN 

Milli Şef Y alovad'a 

lnönü ve refikaları kendilerini istikbal edenlerle beraber 

(Ilaştarafı 1 incide) yıldı. Ve bu müjdenin şüyuundan 

yaveri _ Şarki Erdün Emirinin oğlu - pek az sonra, saat tam 15 te, Savaro
Emir Nayif, Umumi Katip Kemal, na, sisler arasından belirdi. 
seryaver Celal, ve diğer yaverler de Bütün gözlerde, Savaronanın Ya-
refakat etmekteydiler. lovaya yaklaşmasından doğan büyük 

Derincede kendisini karşılayan - ve heyecanlı sevinç okunuyordu. 
lan da refakatine alan cümhurreisi- Sevincin gözlere verdiği aydın -
miz, doğruca. - evvelki akşam gelip lık, hepimize, hafifleyen yağmuru, 

Derince rıhtımına yanaşmış olan Sa- ve bulutlu havanın asık yüzünü bile 
varona yatına geçmiştir. Savarona unutturmuştu: Adeta gizli bir güneş 
saat tam 12,15 te Derinceden Yalo - doğuyor gibiydi. 
vaya hareket etmiştir . Yatı', Adatepe Halka ve mekteplüere iltifat 
torpito muhribimiz de takip etmek -
teydi. Yavuz zırhlısı 21 top atarak 
cümhurreisimizi selamladı. Savaro -
nanın yolu üzerinde sıraya dizi -
len muhriplerimiz de, İnönü, Sakar -
ya ve Gün tahtelbahirlerimizde bu -
lunan kahraman subayların ve as -
kerlerin "yaşa" larına selamla mu -
kabelede bulunan cumhurreisimiz, 
Yavuzun önünden geçerken, dinç bir 
sesle haykırmıştır: 

"- Merhaba asker!" 
Bir lahza, sonra, körfezin sahil -

!erine, bu selama mukabele eden gür 
bir ses dalgası yayılmıştır· 

"- Sağ ol!" 

Yalovacfıa 

Yalova. 8 (Sureti mahsusada gi -
den arkadaşımızdan) - Yalovayı. 

sonsuz bir sevinç içinde bulduk. İs
kele meydanı, uzak köylerden gelen
lerle, ve Yalovahiarla doluydu. Mek
tep talebeleri de, tertemiz, munta -
zam kıyafetleriyle, cümhurreisimizi 
bekleyenler arasında yer almışlar -
dı. 

Nihayet, iskeleden hareket eden 
Sakarya motörüne binen Cumhurre
isimiz, saat on beşi tam yirmi geçe 
Yalova toprağına ayak bastı. Otomo
biller, iskele üzerinde beklemektey
diler. Fakat Cümhurreisimiz buna 
ve çiseleyen yağmura, rağmen, yü -
rümeyi tercih ettiler. Cümhurreisi -
mizin bu hareketi, halkın sevincini 
ve tehassüsünü tarif olunmaz dere -
cede arttırmıştı. 

Cümhurreisimiz, hazırlanmış o
lan takların altından, ve meydanı 

dolduran kalabalığın, yani halkın i
çinden geçerken: 

"- Yaşa. Varol!" nidasiyle duy
gularım izhar etmeyen tek vatandaş 
kalmamıştı. Alkışlar, marş çalmakta 
olan bandonun sesini kulaklara du -
yurmayacak kadar şiddetlenmişti. 

Cümhurreisimiz, üç dört adımda 
bir durarak, kendisini coşkun bir se

vinç içinde karşılayan yatandaşlara 

selam ve tebessümleriyle iltifatta 

bulunuyordu. 

Hitler, 
Prens Polü 
Kandıramadı 

(Baştarafı 1 incide) 

mak üzere Mareşal Göringin teklifi 
üzerine, Viyananın ortasında bulu -
nan iki eski Sırp topunun Yugoslav
yaya iade edilmesini emretmiştir. 

Toplar, ayın on yedisinde Alman
yarun Belgrat askeri ataşesi vasıtası 
ile genç Yugoslav kralı İkinci Piye
re merasimle teslim edilecektir. Es
ki Sırp prensi Karagörgi, 19 uncu as
rın bidayetinde Türk ordusu önünde 
ricata mecbur olduğu zaman bu top
ları Avusturyaya bırakmıştı. 

Prens Paul Almanyadan 
ayrılıyor 

Berlin, 8 (A. A.) - Halen mare -
şal Göringin hususi misafirleri olan 
Yugoslav prensi Pol ile prenses Ol -
ga, dokuz haziranda gece yansını çey 
rek geçe hususi trenle Yugoslavyaya 
hareket edeceklerdir. 

Kolonyada Alman ve Yugoslav 
hükumet komiteleri arasında cere -
yan eden ticari müzakereler dün bir 
çok mukavele ve protoklların imzası 
ile neticelenmiştir. Bu mukaveleler 
bilhassa umumi Alınan gümrük niza 
matına tabi oluncaya kadar Bohem
ya ve Moravya ile Yugoslavya ara -
sındaki ticari münasebetlerin dosta -
ne bir zihniyetle cereyan ettiği ve 
iyi neticeler verdiği beyan olunmak
tadır. 

Romanya hudutları 
ve Bulgaristan 

Paris, 8 (A.A.) - Paris Soir gaze
tesinde neşrolunan bir makalede 
Bulgar Başvekili Köseivanofa atfen, 
Cenubi Dobrice hakkında Bulgaris
tanla Romanya arasında bundan bir 
kaç ay evvel müzakerelere başlan
mıŞ olduğu yazılmıştır. 

Havas Ajansının Bil.kreş muhabi
ri Hariciye Nazırı Gafenkodan bu 
hususta izahat rica etmiştir. Roman
ya Hariciye Nazın demiştir ki: 

"Bence ortada bir yanlışlık vardır. 
Köseivanof, kendisine atfedilen be
yanatta bulunmuş olamaz. Roman
yanın hudutları asla müzakere zemi-
ni olmamştır ve hiç bir suretle de ol
mıyacaktır. Romanya, bütün komşu
larına karşı hayırhahane bir hattı 
hareket takip etmekle beraber bu 
hususta hiç bir şüpheye ve yanlış
lığa mahal bırakmamıştır. 

Saatler geçtikçe, sabırsızlık artı

yor, herkes birbirine ayni suali soru
yordu: 

"-Acaba çok gecikecek mi? 
Hele, çiseleyen yağmurun birden 

bire şiddetlenmesi, ve Yalova sahil
lerinde çırpınan dalgaların büyüye -
rek kabarması, bekleyicileri ümitsiz
liğe düşürür gibi olmuştu. Herkes ha
fü bir sis altında kalan dalgalı deni
ze bakarak düşünüyordu: 

Milli Saraylardaki 
Eşya Hakkında 

,,. 

İnönünün, meydanın nihayetin -

de, ve kaplıca yolunun başında bek

leyen otomobiline yaklaştığı sırada, ' 

üç mini mini talebe, kendisine kaplı

ca çiçeklerinden derlenmiş güzel bir 

büket takdim ettiler. Meclise Mazbata Verildi 

"- İhtimal, hava bozulduğu için 
gelmiyecektir.!" 

Fakat nihayet. cümhurreisimizin, 
saat 12 den pek az sonra, Derince -
den hareket ettiği halk arasına ya -
EZJ 

bik mevkiine konmasına imkan bı
rakmıyacak bir yol takip edecektir. 
Bunun için de Danzig senatosu şehri 
Almanyaya terke karar vererek 
Danzige bir Alman kuvveti gönde
rilmesini istiyecektir. 'Eğer Polonya 

Küçük yavrular, cümhurreisimi -

zin de, refikasının da alakalarına, 

suallerine ve iltifatlarına muhatap 

olmanın masum sevinci içinde arka

daşları arasına dönerlerken, Cümbur 

reisimizi hamil olan otomobil de, hal

kın bila mübalağa çılgınca denilecek 

tezahüratı arasında kaplıcalara doğ

ru hareket etti. 

Şimdi kaplıcada, hususi köşkün -

de istirahate çekilmiş bulunan Cüm-

hurreisimizin, çok yakında Bursayı 

şereflendirecekleri de söylenilmek -

tedir. Fakat bu rivayet henüz teey -

sesini çıkarmazsa Danzig Almanya- yüt etmis değildir. 
ya ilhak edilecektir. Eğer Polonya * 

Kızllcahamamda 
Bir Kadının 
Feci Ölümü 

Danzige taarruz ederse Almanya hu
duda asker göndermekle iktifa ede
rek bu taarruzu Danzig kuvvetleri
nin bastırmasını bekliyecektir. Fa
kat Polonyanrn bu taarruzu üzerine 
Danzigde yerlilere zulüm yapıldığı
nı işaa ederek Polonyayı mütearrız 

ilan edecektir. Bir taraftan da f n-1 Kızılcahamam (TAN) - Sazak kö
giltereye müracaat ederı1k dünya yünde, ölümle neticelenen kanl':. bir 
sulhünü kurtarmak için Polonyaya vaka olmuştur. 
Danzigten çekilmesini tavsiye et- Mustafa oğlu Ahmedin sekiz sene 
mesini istiyecektir. Polonya dinle- evvel severek birleştiği Esma adında
mez veya İngiltere bu tavsiyeyi yap- ki genç kadın, iki yaşında bir çocuk· 
mazsa, bu takdirde Polonya müte- ları da bulunmasına rağmen, ayni 
arrız sayılacak ve İngiltere Polon- kC:ıylü Cavide kaçmıştır. Ahmet, her 
yaya verdiği garantiyi tutmıya mee- ikisi aleyhinde mahkemeye müracaat 
bur olmıyacaktır. etmiştir. Henüz bir karar verilme -

Demek ki önümüzdeki üç ay mü- mi~ olmakla beraber, Ahmetle Esma 
him hadiselere gebedir. Zaten Rib- arasında nikah olmadığı neticesine 
bentrop'un programı üç ay sonra varılmıştır. 
başlıyacak Cihan Harbi için bir ha- Iş bu safhada iken Ahmet, çeşme 
zırlıktan ibarettir. Çünkü Almanya- başında yakaladığı Esmiyi zorla evi
nın hakiki hedefi bu programda zik- ne götürmüş, kadının muhalefeti ü

Ankara, 8 (Tan Muhabirinden) -
Milli saraylarla köşklerdeki eşya hak 
kında meclis hesaplarının tetkiki en
cümeni bir mazbata hazırlayarak 

meclis umumi heyetine takdim et
miştir. 

Mazbatada milli saraylarda mev
cut eşya şu suretle be§ kısma aynl
mıştır: 

1 - Mevcut eşyadan nefaset ve 
kıymeti haiz olan veya ihtiyaca bina
en saraylarda kalması lazım gelen 
mefruşat, tabloİar, gümüş ve kristal 
evani ve saire, 

2 - Dolaplarda müdehhar olup 
istimal edilmemekte ve fakat yedek 
olarak elde bulunması lazım gelen eş 
ya, 

3 - Hiç bir suretle istimaline 
imkan bulunmayan ve satılmasından 
da bir fayda teemmül edilmeyen köh 
ne, kırık ve dökük eşya ile sahansız 

bir alay porselen kapaklar ve saire, 
4 - Kullanılmak imktmı olmadı

ğı gibi tarihi hiç bir kıymeti haiz 
olmayan gümüşten mamul bir takım 
şamdanlar ve saire. 

5 - Yine istimaline mahal ve im
kan bulunmıyan ve 26 ton kadar bir 
miktara baliğ olduğu söylenilen ba
kır evani. 

D anzig için Fon Ribbentrop'un 
planı şudur: Almanya, İn-

zerine onu dövmüştür. Es~ ue, ken

disini pencereden sokağa atıp kaç -

mak istemiş, fakat beyni parçalanıp 

ölmüştür. 

Mazbatada tarihi kıymeti olmıyan 
bi!' kısım gümüşlerin satilması, ba
kırların Milli Müdafaa emrine tevdii 
teklif edilmektedir. Bundan sonra 
mazbatada saraylardaki dc.i~emelerin, 
kumaşlarının zamanla eskimiş oldu
ğu zikredilerek bunların tamir lüzu
mu işaret edilmekte, fakat Hereke 
fabrikasının döşemelik lrumaş imali
ne nihayet vermiş olması yüzünden 
müşkültıta uğranıldığı, b"..l vaziyet 
karşısında tedbir almak zarureti doğ
duğu beyan olunmaktadır. Alınmış 

tedbir hakkında mazbatada şu ma
llımat verilmektedir: 
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lngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

(Baş~ 1 incide) 
harbiyeleri arasında görüşmeler 

yapılıp yapılmadığını sormuştur. 

Başvekil, erkanıharbiye heyetleri 
arasında ataşemiliterler vasıtasıy

le normal şekilde temasm muha -
faza edildiği ve bu usulün bundan 
sonra da takip edileceği cevabını 
vermiştir. 

Fevkalade Mümuıil 
tayyare ile geldi 

Londra, 8 (Hususi) - İngiltere 
hariciyesinde şaki Avrupa dairesi 
şefi sir William Strong Varşovada 
bulunduğu için bu sabah tayyare 
ile Londraya hareket etmiştir. Sir 
Strong Polonya ricali ile yaptığı 

görü,şmelerin neticesini İngiltere 
hükumetine bildirdikten sonra 
hafta sonundan evvel Moskovaya 
gidecek ve iki taraf arasındaki mü 
zakereleri süratle intaca çalışa -
caktır. 

Sir Strong, Rusya hakkındaki 

vukufu ile meşhurdur ve son müza -
kereler sırasında onun bu vukufun
dan bilhassa istifade edilmişti. Ken
disi ta 1924 ten başlayarak Rusya iş
leriyle meşguldü. 

Bugün Rus sefiri Maiski de Lort 

Halifax ile görüştü. 

* Mister Chamberlain, bugün A -
vam Kamarasında İngilterenin Al
man ticaretini imha etmek ve bu su
retle varlığına kast etmek istediğine 
dair yapılan neşriyattan ve ileri sü -
rülen iddialardan haberdar olduğu -
nu söylemiş, fakat fngilterenin hiç 
bir vakit böyle bir maksat takip et
mediğini , Almanyayı tecrit için uğ -
raşmadığını bilakis İngilterenin, Al
manyanın tabü ve ticari inkişafına 

katiyen muhalefet etmediğini ve bu
na karşı gelmediğini söylemiştir. 

* 
Pariste, Sovyetler birliği ile olan 

müzakereler hakkında tefsiratta bu-

lunan Le Jour gazetesi diyor ki: 

Strang çantasında Moskovaya ve
rilecek bir veya bir kaç kompromi 
formülü götürecektir. Fakat ayni za
manda vazifesi Sovyet zimamdarla
rına kendilerinin esaslı istedikleri ka-
bul edildikten sonra metin üzerinde 
kılı kırk yarmanın tehlikeli ve fay
dasız olacağını da billlirmek olacak
tır, 

Epoque gazetesinden: 

Baltık devletlerinin birinin Alman 
ya tarafından askeri işgal altına a
lındığını farzedelim. Bu Sovyetler 
birliğine karşı bir taarruz başlangı
cından başka bir şey olamaz. Şimdi 
bir de Hollandanın işgal edildiğini 

farzedelim. Garantili veya garantisiz, 
herhangi şartlar içinde vaki olurı a 
olsun, böyle bir işgal de ancak Ingil
tereye veya Belçika üzerinden Fran
saya karşı bir taarruz başlangıcından 
başka bir şeynoİamaz. 

İşte Londra, Paris ve Moskova a

rasındaki müzakerelerin bu istikamet 

te cereyanı lizımdır. Bir neticeye 

varmak, hem de pek çabuk varmak 

imkaru neden mevcuttur? Çünkü ha

kikat gibi büyük bir kuvvete dayan-

riki mesai edilmesine dair bir asl•el' 
itilaf ta imza edilmişitir. 

Rus kumandanları teltişte 
Moskova, 8 (A.A.) - Harbiye~ 

Bahriye komiseri Amiral Kuzııeı0 

Kroustadt'a giderek orada üç gıııı 
harp gemilerini, istihkamları ve 1381: 
1.ık denizinin deniz mi.icsseselerııı 
teftiş etmiştir. 

Kuznezof, refakatinde Baltık filO' 
su kumandanı Amiral 'frfüutz '" 
Baltık filos~nun siyasi komiseri l\1ıl' 
ravief olduğu halde deniz manev!11 

Iarında hazır bulunmuştur. 

Cebelitarıkta harp hazırlığı 
Cebelitarık, 8 (A.A.) - FransanıJ! 

··r
Fas umumi valisi General Nogues 1 

ve Malta deniz üssünden Amiral Sil 
Dudley Pound'un buraya gelmeleri 
üzerine bugünlerde mühim bir •·p.~· 
denizin müdafaası,, konferansı akte
dilecektir. 

Konferansa General Nogues ile Sif 
Dudley Pound "deniz aşm,, Ingili' 
kuvvetleri başmüfettişi Edmund l· 
ronsi de iştirak edeceklerdir. , 

General Nogues, Cebelitankrn :ıtııl' 
dafaa tertibatını teftiş edecektir. 

Denizyolları ve 
L iman Umum 
MüdürLükleri 
Büyük Millet Meclisince kabul ır 

dilen teşkilat kanunlanna ~öre, deV' 
let deniz yolları umum müdtirlüğ\l 
ile devlet limanları işletme uını.ı111 
müdürlüğü bir temmuzdan itibare.ll 
faaliyete geçeceklerdir. Bunlard~? 
devlet deniz yollan umum müdürltl' 
ğünün iştigal ve vazife mevzuları ~tl 
suretle tesbit edilmiştir: 

Türkiye sahillerinde muntaıaıtl 
posta seferleri inhisarını işletmek, ıs· 
tanbul ve civarı iç hallan ile Yalo\'ş 
hattını işletmek, gemi kurtarma, kılB' 
vuzluk, romörkörcülü.k inhisarıarıJl' 
işletmek, Van gölü işletme iııhisaJ1fl1 

işletmek, bunlardan başka inhiSll~: 
tazammun etmemek şartile deniz, go 
nehir ve kanallarda her nevi yük ,.e 
yolcu nakliyatı yapmak, g1.?mi inf 
tamir ve havuzlama işleri, turizm ir 
!erinin denize ait kısımlarını tcdvıt 
etmek. 

Devlet limanları işletme uınıl111 

v· müdürlüğünün iştigal ve vazüe ıne 

zuJarı ise şu suretle tesbit olunm\lŞ' 

tur: 
Istanbul, Izmir, Mersin, TrabzO~ 

limanlarında inhisar şekliı1de ve dl' 
ğer limanlarda ihtiyari olarak yolcıJ 
beraberindeki zati ve hane eşyası b8' 

riç olmak üzere bilumum ticaret er 
yasrnın her türlü yükleme, boşaltJJl<l• 
aktarma inhisarı, rıhtımların işletil· 
mesi inhisan, ambarlar, antrepoları 
deniz yolcu salonları ve sundurmalıır 
tesis ve işletilmesi inhisarı, rıhtımla· 
rın işletilmesi inhisarı, sahillerde is: 
keleler tesisi, işletme ve bakım ışı, 
limanlarda palamar, şamandıralar! 
tesis ve işletilmesi inhisarı, Türkiye 
sahillerinde fenerler, radyofarlar, de
niz işaretleri ve sahillerde kurtartfl~ 
istasyonları tesis ve işletilmesi iııh1' 
sarı her limanda ihtiyari olarak uırı~ 

• • 1 
mi mağazalar işletmek, dalgıç ışlet 

maktadır. yapmak, kömür mıntakaları tesis ve 
l ngiltere - Polonya işletilmesi. • 

aakeri itilafı 1 Her iki umum müdürlükte, müdiif 

Londra, 8 (A.A.) _ Oğrenildiğine muav~nleri, hukuk müşavi.ri, .. m~~: 
göre, Ingiltere ile Polonya arasında sebe, ışletme ve fen heyetı mudur •. 
bir mali ve iktısadi anlaşma imza e- rinden mürekkep bir encümen teşl<11 

dilmiştir. Bu anlaşma mucibince In- edilecektir. 

Süt Toplama Yerleri 
giltere, Polonyaya harp malzemesi ~ 
mubayaası için 30 milyon sterling ik
raz edecektir. Söylendiğine göre iki 
ordu arasında teknik sahasında teş-

Slit işini tetkik eden heyet raportı~ 
nu bugünlerde vali ve belediye reisi 

ti nazarı dikkate alarak her biri ayrı 
ayrı hususi bir nefaseti haiz olan bu 
döşemeler üzerindeki eskimış kumaş
laı:ın ayni şekil ve desendeki kumaş
larla tecdit ve tamirini temin ıçm 

sarayın münasip bir mahallinde bir 
kaç tezgahtan müteşekkil bir atölye 
kurulmuş ve oraya Hereke fabrika
sında yetişen sanat ehli bir zat ne
zaretinde olmak üzere birkdÇ uı?ta ge 
tirterek eski dö~'meler\n ayrı.i olmak 
üzere çeşit çeşit döşemelik kumaşla
rın imaline muvaffak olmuş olduğu 
memnuniyetle görülmüştür.,, Mazha
tanın sonunda saraylarda çalışan rne
murların taltifleri teklü edilmekte-

.. t 
Lutfi Kırdara verecektir. Heyet su 
toplama yerlerini gösterir bir de plfıJ'I 
hazırlamıştır. Bu plana nazaran fil' 
tih, Yedikule, Hasköy, Galata, lW 
küdar, Kadıköy semtlerinde birer si.it 
toplama yeri bulunacaktır. 

lstimlôk Muameleleri 

giliz - Polonya garanti paktının tat-

redilen üç dört maddeden ibaret de
ğildir. Ribbentrop diplomatik m~
vaffakıyetlerle yarın başlıyacak 

harpte Almanyanın mevkiini kuv
vetlendirmiye çalışmaktadır. Asıl 

pro2ram ondan sonra başlıyacaktır. Ahmet tevkif edilmiştir. "Milli saraylar idaresinin bu cihe- dir. 

Şehrin imarına ait nazım planı jı 
çin tatbik planı hazırlanırken irrıat 
faaliyeti, be~er senelik olmak üzere 
üç devreye taksim edilecektir. 111< 
devrede istimlaki icap eden yerlere 
ait muameleler tamamile ikmal edil' 
miş bulunacaktır. Müteaktp beşerse
nelik devrelerde de plan tanıamile 
tatbik edilecektir. 
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ZAYİ: Haydarpaşa tthallt Güm
rüğünden 7/11/ 938 tarih ve 1124 
numaralı beyanname ile muamelesi 
yapılan mallar için aldığım 7.11.938 1 
tarih ve 61486 numaralı ve 3703,27 
liralık irad makbuzunu kaybnhnut
tur. Yenisi alınacağından zayiin 
hükmü yoktur. 

Mühendis Tarnopel k o k•d•' 
Ç ekm • 

re•lmter eoyl•- · 

·r.g_o_oAK VERiKROM" 28~ilm ile 

.S_pozdan 8 ıozeı resim 

Bütün K O O AK satıcılanndan arayı naz 

ve ya şu., adrese müracaat edlnlz 

KODAK •ırketl -.••ıollu, latanbul 

CiLDi NE KIYMAYAN 

POKER R Tıraı lıgajlnı 
ICUL L ANll 

Heryerde POKER tras bıcaklarını arayınız. 
........... 1 ............................ . 

iNŞ A A T 1 L A N 1 
Sümerbank Umum Miidlrliiğinden : 
1.) Türkiye demir ve çelilc fabrilcalan idare kantin laboratuvar, garaj 

kapıcı binalan inşaatı vahidi fiat esaslle ve kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. 

2.) İşbu tnpatm muhammen keşif bedeli 270, 993, D3 liradır. 
3.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank muamellt §Ube

sinden alınabilir. 
4.) Eksiltme 20---6-939 Sah &Wıü saat 18 da Anbrada Sümer Bank 

umumi müdürlük binasında yapılacaktır. • 
5.) İstekliler teklif nTakı meyanına fimdJye kadar yapmq olduktan 

bu kabil iflerle bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bu
lunduldanna dair vesikalannı koyaclklardır. 

6.) Muvakkat teminat miktan 14.600.- Liradır. 
7.) !l'eldif mektuplarmı havi zarflar kapalı olarak ihale giln6 saat ise 

kadar Ankarada Sümer Bank muhaberat fUbeaiııe tesliıu edilecektir. 
Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatin~iı .bir saat evvele 
kadar gelmiş ve zarflann kanuni şekilde kapatılmış '~ı lizımdır. 

8.) Müessese bu inşaatı taliplerden dilediğine vermek veyahut müna
kasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. (4086) "2195,. 

t.tanhal Asliye İldael 2'lcuet 
Mahkemesinden: Mahkemece Bah
çekapı Reşadiye sokak Ayniye han 
SeJanilc Bankası deposunda bulu
nan üç sandık yün ipliğin sablma· 
mıa karar nrilmlf oldulundan 
mezkt\r ipliklerin %'I /6/939 Sah ın
nii saat 10 da utıp icra kılınacağın
dan isteklilerin yukarıda muayyen 
olan pn ve .. tte mesk6r mahıJde 
baJ11nmıJın lilzumu nan olunur. 

Spor ve Beden Terbiyesi 
İle AICikalı Zevata 

Batvekllet Beclea Terltf7•i Genel DJıektarl&flnden: 
Genel dlrett6rlQOmGz tertip ecl9eell bir çor mOwl kiltiipbaae

slne w D8fl'8dilecek brotfbw kaauJmak 6ıler9 •plldül IMCldelmW 
gö9terlı.n malıbnat ve IWbnlerl toplem•k branDdacbr. AJAaJı 19ft

. tın bu tliıumm mektup yerine kabul buyunnk la6kal 1 X 9 ebadın· 
da bir fotoğraf ve tercümei hallerini ".Ankarada: Beden Terbiyesi Ge
nel direktörlüjü" adresine göndermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının tefekldilODden itibaren umumi merkemle. 
Federasyonlarda ve diler hqetlerle mıntakalarda Ç81'P'Pf olan mvet. 

2 - Beden terbiyesi ve apor lflerlDe ötedenberl _. •muit ola 
zeva~ _., __ 

3 - Şimdiye kadar muhtelif ipOl'1arda TOrklJe nkora lrnamn•ı 
olan sporcular ... Rekor nevileri, kaanılan ~ve tarih,, 

4 - Muhtelif sporlann ml1U ekipleri içinde JS allmf ft m1lU te-
mulan lftlrak ettlrilmlf olan spomalar. f 

5 - Beden terbl,.U ve spor ~ ..., me,dana 19t1rm1f. p..teleJ'le 
de ve mecmualarda spor muharrlrJlll yapDllf ve..,_. paeted ~ 
olan zevat. "Bu zevatın mümküme 81erlerindea w JUdanndaD birer 
kolelulyonu birlikte ıöndermelerl rica olunur_ (mi) 

Nafıa Yekiletlnclen: 
Diyarbakır - Cizre hattınm yüz otu b1rincl ldlometreslle yftz elll do
~u Jdlometresi arumdald 19dlncl Jrmnın inpat ve n.J farNa
tr kapalı zarf usullle münakauJ& konulmUflur. 

1 - Münakasa 12 - 8 - 939 tarihine müsac:lif pazartesi güni1 sut on 
bette Veklletimiz Dnıiryollar inpat dairesindeki münakua komiayo
nu oduında yapılacaktD'. 

2 - Bu lfJerin muhunmen bedeli ild milyon iki yüz yetml§ bin li-
radır. 

3 - Muvakkat teminatı Nksen bir bin sekiz yftz elli liradır. 
4' - Mukavele pıoJ•l ebiltme ıutnameat, Bayındırlık ifleri genel 

prtnamesl, vahtdl kıyut fiyat cetveli, fenni şartname, ahfap travenle 
ferpyat talimatnameei, çimento normu, telgraf hattı prtnamest. plh 
w Pi"'"• m8Nkbp bir talmD mfinalrasa evraııa elli Ura mukabilinde 
DemirJollar ~t dalrmbıclen tedarik olunabilir 

KUR' T ULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katip}er, Mektepliler, Mühendisler 
velhuıl bütün mürekkebli kalemle yan yazanlar, 
milrekkebbı ceblerine akmasından, kurumumdan, 
ve ucun bozulmasından kurtaran yeılne 

T 1 K U DOLMA KALEMi 
Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz, TIKU en sallam 

ve en kullanışlı kalemdir. 

Avrupda tasdik olundu~ gibi bütün 
Türkiyede de mürekkepli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde olar 
halkı hakilcaten bu eziyetten 
kurtarmıştır. TIKU ucu 
aşınmaz. Bel mürekkeb 
alır, kuvvetli bası
lırsa 3 - 4 kopya 
çıkarılabilir. 

Siyah - Yeşil - Mavi ve Kırmızı 
renkleri vardır. Her büyük kırta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TIKU 
markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka üzerine 
T 1 K U yazılmış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded sipariş 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havalu han No. 1, lstanbul 1 
Saat - Mücevherat ve RADYO Ticarethanesi. 
Rllcardo Levl halefi FILIPPO' LEYi 

Hangi Renk 
Sizi Mesut Eder? 

PARASIZ 
Ba ıihramiz yeni 
,, Puma renkleri,, 
teerilbe edilebilir. 

10 KADINDA 9 a 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

TRHTR·, 
HURU/.RROR/t 

kurtulunuz 
S - Bu münakuaTa ıtrmek llteyenler 2490 nUJnUab arttırma, ek

siltme ve lht.ıe kanunu mucibince lbruma mecbur oJduklan evrak ve 
vNikalın muvlkbt teminatlaruu ve münakua tuthlnda • az MJdz 
IÜD ene! refenmlaruu w cUler vellkalannı raptec:llftk VMAletlmlze 
venıcekJeri bir fatlda O. bu it için t.ıep ed-*lerl UU,flt ftllkalarmı l Iİ!i!l!!l!!!!!!!!m!!!!!!l!!!!!!-!!!i!!!!!!!!i!!I .. 

... ve fiat teklifini havi kapah ve mflh Grlil zarflan.m mesk6r kanunun ve 
eksiltme IU'tnamestntn tarlfatJ dalrelinde 1ıudı7arak 12 • 1 • 89 tari
hinde sut on dörde tadar numaralı makbuz mu1rab1Unde lnfut dUre
si eksiltme komllyonu reisliğine tevtll etmif olmaJan JlzJmdJr. 

Kapalı lkıllt.e lld•ı. 
lstalllMll Daimi Encl .. nlnclen : 

"1"4. "1590" 

28 - 8 - 139 tarih Pazartesi gün(l sut on befte İstanbul belediye da
imi eacilmenl oduındı (10149) lira 'il kurut kefil bedeW Tabim bah· 
çesinde havuz, llaklna ve elektrik dainll, lnpata bpah sarf UIUJIJe ek
ailtmeye konulmaftUr. 

llabftle, .-Utme, Bqmdırlıt ifleri a.a.ı, hUIUlil ft faal prtna
melerl, P"J• bt1f bulA•ıdle buna milteferri diler evnk Sili bir lmruf 
mukabilinde P. t. M. IOlünde verilecektir. 

Muvakkat Teminat ('il/) Ura (23) lnuuttur. 
İatekUlerin tüUf meJmıp1an ve bu ite -.... tı yapt1llna dair tdan

lerlnden abmt olduiu vesikalara istinaden İatanbul Belecli,.ı :ren lf1erl 
müdürlüğünden eksiltme tarihinden 8 IÜft evvel dilekçe ile ılmmıı eh
liyet ve 1939 yılına alt Ticaret Odası vesikalan ve muvakkat teınlnlt 
makbuzu veya mektubu ile beraber usulü dalrubıde ihzar eclaceklerl 
teklif mektuplannı havi kapalı zarf1aruu 28 - 1 - 939 Pazarte&l IÜJlÜ 
sut 14 e kadar Dahrıl encümene vermeleri lAmndır. f4tl51\ 

Pena renkte bir pudra, yilzüni1-
ııe korkunç bir makyaj manza
ruuu verir ve ldz1 oJdujunuz
dan daha fazla 1aflı pte
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra lntlbap etmenln :resine 
çareal, yOzünüzün bir tarafınf!a 

bil' renk .. dll• tarafında .. ,. 
b renk pııdra tecrübe etmek
tir. Bu tecrilbeyl hemen bugün. 
... puuq olarak Yerilecek 
Jenl ve cazip renklerdeki To
kalan pudruile yapınız. Bu ve
ni "Cild renkleri" atromalkop) 
tlblr edilen en IOll ve modern 
bir makine vuıtulle kanftınl· 
llllftlr. Sihrimiz bir glJz, tam ve 
kuaunus bir lnqtHkle renkleri 
intihap eder. 

Tene p,.t unun ba ,eni 
pudra uyealnde artık makyajlı 

bir Ji1z ~· Tota. 
Jon pudruı. lmtlyulı bir uaul 

dalrelin4e "Krema köpü.lil.. a. 
karıftınlmıfbr. Bu uyede pud. 
racwı saatlerce •bit kalmamm 
temin ettili gibi pudranın cil· 
din yağlı tabii lfrazatmı IDH-' 

setmesine ve bu suretle cildJa 
kurumuma ve sertleşmesine ve 
blnnetlce banlfuklukJarın zu
huruna da mlnt olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştınlmıt 
IUfhar Tokalon pudruım nı. 
lanımz ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mül& aörünüz. daima tutulana 
berindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
lntlhlbmda tereddfit ett.lln!> 
de lötfen lstanbulda 822 No. poe 
ta kutusu adresini! CTokaloa 
pudrası servisi 22 No.) vlki 

cak talebde size memnuniyetle: 
muhtelif renklerde nümuneut 
altı ufak paket PUdra ~ 
celi&. 




