
CUMA 

5 
MAYIS 
1 9 3 9 

ime 
TELEFO : 24310. 24318. 24319 
BEŞİNCİ YIL - N o. 1350 

5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ 

,.. 

HALK GAZETESi 

Mılhterenı Subaylarımıza: 

Sümer Bani< Yerli Mallar Pazarları 
İstanbul Şubesi, 

Peıin ve Kredi Ue 
Askert Elbise ve Kaput 
Siparişlerini, kabule başlamıştır. 

Almanya Polonyaya Doğrusugün 
Askeri Sevkıyata Başladı Polon a • 

• Sovyef Siyaseti Danzig · Mese ~Si 
Litvinolun Celdlmesile için Cevabını 
Sovıetler Birligi Sulh - -
Siıasetini Bıral<m ._ıa_ca_l<_.JHitlere Bildiriyor 

Londra, 4 (Hususi) - Sovyet Birliği Hari-ı. 0

ciye Birliği Komiseri Litvinofun ansızın istifası, 
1 A vrupanın bütün diplomatik mahafillerinde hay

rc tle karş!larumştır. İstifanın hakiki sebepler.i.

1
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henüz anla~ılamamıştır. Litvinofun sıhhi vaziy~
tinin mi.isa~t oJmadığı ve kendisinin 63 yaşına J 

"armış clduğ11 söyleniyorsa da Litvinofun dinçli-ı 

Lehistanın Cevabı 

Vakarh, Metin ve 

Açık Olacak 

Litvinol'un istilası üzerine Hariciye K1!>miıer
liğini de uhdesine alan Sovyetler Birliği icra 

Komiteleri Heyeti Reiıi Molotof 

gi ansızın ç<'k~Jmesine mani olduğu da göze çar
pıyor. Bu çekilmenin Sovyet Birliği siyasetinde 
bir değişiklik ifade edip etmediği noktasına ge
lince Londradaki Sovyet mahafili, Rus siyaseti
nin cleğijmiyeceğini ve esasen bu siyasetin şahısla 

Varşova. 4 (Hususi) - Lehistan 
Hariciye Nazırı B. Bek, yarın (bu
gün) öğleden evvel Diyet karşı
sında nutkunu söyliycccktır. !\ut. 
kun uzwı olnııyacağı nııla~ıııl or. 
Temin olunduğna göre H. Bek. 
Lehistanın Almanyaya kar~· CC\ a
hını gayet sarih ve metin IJ,r ıi
sanla söyliyecck, fnkat mc~dao o
kuyan, mütecaviz bir lisan kuıl. n. 
mıyacaktır. 

BiZiMLE 
Konuşanlar 

Bizim Gibi 

kaim olmadığını, bu siyasetin 
bütün Sovyet birliğinin karariy 
le müeyyet olduğunu anlatıyor
lar. 

Almanya Polonya hududuna 
a•ker sevkediyor 

ll.-UUJ•ll~ 1 ~-..q;,....._ 
Bugüı;ı Münilıt n ~fon malü a:
,...._..,,,.ıftttrıritt'JUma'h asJCerle-rıy -

le Nazi kıtaları şimale doğru sevko
lunmuştur. Kıtnlar diğer silahlar -
dan başka antitank toplarla da mü -
cehhezdiler. Bu yüzden Münihte cÜ· 

Biz iki menlaat tanıyoruz: 
Ônce T iirkiyenin hayati men

faati, sonra insanlık cihanı
nın •ulh menfaati. Birbirine 
bağlı olan bu iki nimeti, son 
n~ktasına kadar muhafaza e
deceğimize isteyen emin ol
sun, İ•teyen olmasın! 

Yazan: Aka Gündüz 

y eni Türkiye doğduğu gün-
denberi iç ve dış politika

sında dalına vuzuhla, dürüst
lükle, açık kalple ve bilhassa 
lllilsavi şartlan gözden kaçır -
ınayarak konuşumuştur. Bu 
hareket ve tarzından memnun 
olduğu için değiştirmeğe niyeti 
3-'oktur. 

. Fakat son zamanlarda dünya ger
ginliğinin verdiği sinir bozukluğun
dan mıdır, nedir bazı memleketle
l'in dillerinde bir kekemelik peyda 
olnıuştur. KaçmcISI olduğunu hesap
lıyarnadığımız misallerin sonuncusu
nu da Berlinde çıkan ve Hariciye 
İ'lczaretinin gazetesi olduğu rivay.ct 
edilen Diplomatische Korresponderz 
"ermiştir. 
Diğer bir sütunda metnini okuya

cağınız bu karışık ve tuhaf ifadeli 
:Yazıdan çrkarnuya uğraştığımız ma
naları tasnif ederek tam bir fikir 
istiklali ile mütaU.'alarımızı hulasa 
edeceğiz. 

} - Türkiyenin bütün dünyaca 
tanınmış bir vazifesi vardır. 

~ani sulhperverlik ve sulh nazımlı
~ vazifesi. 

Fakat Alınan gazetesine göre, İn
giltere onun bu vazifesini tehlikeli 
bir tarzda değiştirmesi için, yani 
?nihver karşısı olan sulh cephesine 
almak için uğraşıyor. Bunu te,min 
için de Almanya veya İtalyanın Ce
tlubu Şarki devletlerine karşı bir 
takım taarruz projeleri bulunduğu
tıu ileri sürerek manevra çeviriy.lr. 
Bu öyle bir fiili tazyiktir ki, mi 
Verden değil, karşıdan geliyo ~~ ;-

(Sonu Sa: 10, Sü: l;} .'.. • 
'ı.. 
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zi mıktarda asker kalmıştır. 
Almanyanın diğer taraflarında da 

ayni istikamette askeri sevkıyat ya
pıldığı bildiriliyor. 

Ru• siya•eti değipniyecek 
Sovyet Birliği Paris sefiri bugün 

Moskovadan aldığı malumata atfen 
Litvinofun çekilmesi yüzünden Rus 

Knlonel Beck, son Londra ıeyahatinde 
Lord Halifax'la beraber 

Mihver Devletlerinin Faaliyeti Sovyetlerin eski Hariciye 
Komiseri Litvinol 

· harici siyasetinin, değişıni'S'eceğini. 
bilhassa bu çekilmenin İngiltere ve 
Fransa arasında devam eden müza -

~~..........._~.........._ kereler üzerinde tesir ctmiyeceğ:ni 

Alman Gazetelerinin 
Neşriyatı 

bu müzakerelerin hoşnutsuzluğa de
ğer bir şekilde neticeleneceğini an -
!atmıştır. 

Le Temps gazetesi Rusyanın mü
teaddit taraflı anlaşmalardan fazla 
iki taraflı nnlaşmalar temin etmeyi 

Ribbentrop ile Ciano 
Yarın Bulu~caklar J 

Bugünkü baımaliale· 
mize mevzu teıkil eden 
Alman gazetelerinin 
neşriyatı onuncu say· 
fanın birinci sütunu· 
nun alt kısmındadır. 

tercih ettiğini bildiriyor. 
Havasın Moskova muhabiri ise 

bu münasebetle şu noktayı hatırlat
maktadır. 

lngilizler naırl telıir ediyorla"? 
1 Stalin geçen parti kongresinde 
söylediği nutukta. demokrasileri 

(Sonu Sa. 10 Sü. 2) 

Londra, 4 (Hususi) - Berlinin ı 
resmi ınahafillcrlnden verilen ma
hlnıata göre Fon Ribbentrop ile 
Kont Ciano arasında hazırlanan 
müliıkat, bir kaç güne i.•nre tertip 
edilmişti. Fakat mülakatın en·el
<'e kararlaştırıldığı gibi yarın (bu· 
giin) vukubulamryacağı anlaşılı -
yor. 
Çünkü Von Ribbentrop Her Hit

ler ile görüşmek üzere Berhesgadene 
gitti ve bu yüzden ancak cumartesi 
günü İtalyaya geçebilecektir. 

Mülakatta mühim kararlar 
verilecek 

Bu müliikat esnasında yeni ka 
rarlar verilmesi beklenmemektedir. 
Fakat Journale d'İtalıanın haş mu
harriri Sinyor Gayda bilakis müla -
katın son derece mühim olduğunu ve 
iki tarafın evvela yaptıklan son gö -

i rüşmelerin neticelerini tetkik ede -
ceklerini, daha sonra mihver devlP.t
lerinin, ihata siyasetine karşı vazi -
yctlerini bu müliikat esnasında tP.s -
bit edeceklerini anlatıyor. Maresal 
Göring de bugün San Remoya git -
miştir. 

Son haftalar içinde mareşal bu -
raya üç defa gitmiş bulunuyor. 

Alman orduları kumandanı 
·bb ·1 K c· . faaliyette Rı entrop r e ont ıano geçen ıene, hakem secildiklerı Al d 

1 
k d nı ,(1 

~ man or u arı uman a "e -
rutan • Çekoslovak hudut ihtilafının halline dair olan 1 neral Von Brauchistsch, ise yanında 

mukavelenameyi İmza ederlerken. (Sonu Sa. 10, Sii 4 de) 

Bazı siyasi mahnfil, İngiltcrcnin 
B. Bek tarafından söylenecek nutuk 
üzerinde tesir ettiğine daır bir ta
kım sözler söylüyorlarsa da. Londra 
mahafili bu riva, etleri k3tiy tll! tek
zip etmektedirler. 

Franaa teminatını tekrarladı 
Fransaya gelince Fransannı butün 

kuvvetile Lehistanla beraber oldu
ğunu bugün Fransa Başvekili 1\1 Da. 
ladier tekrar söylemiştir. M. Dala
dier, bir millet ile diğer millet ara
sındaki münasebetlerin kuvvet esa
sına dayanmasına muarız olduğunu 

• (Sonu: Sa. 10, Sü: 5 .eJ • 

.Krcı.l 
Zogo 

Kraliçe ile beraber akşam 
çayını Park Otelde içti 

(Yazısı 2 nci aaylada) 
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PENCEREMDEN 

Bizim Kongre 
Yazan: M. Turhan TAN 

1 şte ç~1drdekten ~etişip y~~selmcmn hayırlı hır tekevvun ol· 
duğunu gösteren bir toplantı!. Buna 
resmi lisanla Neşriyat Kongresi de· 
'biliyor. 
Fakat ben onu bizim kongre diye yad 
ediyorum, ayni zamanda meslekten 
yetişme amirlerin mesleki dertleri 
teşhis etmekte nasıl isabet et -
tiklerini de bu kongrenin te -
melinde, taazzuv ve tekemmül cd! -
şinde apaçık görüyorum. 

Evet, tereddütsüz iddia olunabi -
lir ki bizim diyarımızda neşriyatın 

en hücra köylere kadar yayıl -
masını, muharrirlcrle naşirlerin a
henkli bir itilaf içinde yaşayarak 

birbirini tamamlayan ild unsur ha -
line gelmelerini ve tahammiil ettik
leri kiilfctle mazhar olduklan ni -ı 
met arasında denklik görmelerini 
düşünen, hatta bu yolda tedbirler a
lan, hamleler yapan dev1et adamları 
göriilmüştür. Fakat bir memlekete 
yol kadar, elektrik kadar, ordu ka -
dar gerekli olan "kitab" ın kemmi ve 
keyfi hakımlardatı kıymetlenmesi, 

güneş ışığı kolaylığı ile her yere ya
yılması meselesini kitap yazanlar ve 
basanlarla haş ha§a vererek kökün -
den haUetmeyi dii§Ünmiiş olan bir 
l\laarif Vekili bugüne kadar görül -
memiştir. 

Hasan Ali Yücel, maarif işleri İ· 
~inde yuğrula yuğrula kemale erdiği 
ve bizzat muharrir bulunduğu için 
memleket killtür işlerini idare etmek 
,·azifesini üzerine alır almaz biiyiik 
bir faaliyet göstermeğe başladı, ic;a· 
betli bir takım işler yaptı, o meyan -
da Neşriyat Kon~esini de topladı. 

Halden haberdar olmayanlar böy
le bir kongrenin toplanmasını belki 
basit bir iş olarak telakki ederler, 
halbuki bizde üç muharririn veya iki 
naşirin bir araya gelmesine, bir dü
§Ünce üzerinde birleşmesine, hele el 
ve gönül birliği ile çalışmasma im -
kan olmadığım, matbuat tarihinin 
böyle bir m~sal kaydetmediğini bi -
]enler Ankarada açılan kongrenin 
'basıl bir inkılaba delalet eylediğini 
kavramada giiçliik çekmezler. 

Hasan Ali Yücel, muharrirliğin 
ve naşirliğin iyi ve kötü taraflarını 
~ok iyi görnıiiş ve tahlil etmiş bir 
mütefekkir olduğu için her iki mes
leğin mensup1arına yeni ve şerefli 

bir hedefe doğı-u - hükumetin irşad· 
larmdan, şefkatlerinden müstefit o • 
larak • yüriimeğe hazırlanmalarını 

ve bu yolun açı1masmda - sadece fik
ri olarak - hlik(ımete yardım ettikle
ri takdirde tahakkuk edecek kazan
cın tamamiyle kendilerine ve yalnız 

manevi zevkinin hiikumete ait ola • 
cağını hissettirmekte güçlük çekme
di. 

İşte ynzı ve fikir ha:rntınuzda az 
çok tanınmı' ve memlekete yine az 
~ok eser vermiş kimselerin bütün na
şlrlerle beraber Ankarada s~vine sevi 
ne toplanmalan, toplanabilmeleri 
Maarif Vekilinin onlarca çok iyi an
laşılan bir lisanla hitap etmesinden 
ileri gelmiştir. Kongrenin mutlaka 
müsbet bir netics elde edeceğine şim 
dinen kanaat hasıl ettiren amil de yi
ne o muhterem Vekilin muharrir ve 
nAşirlere neşriyat mev:ıı:uunu biltiin 
~ıpJakhğı ile ve bütün ehemmiyetile 
izah ederek kendllcrinl heyecanlan
dırmış, hakikate doğru götürmüş ol
nıa!lıdır 

Ben de bu toplantıya iştirak etti
tlm için ıördilm ve sezdim ki her 
muharrir \•e her naşir, eskllerin ağ • 
yarını mani, efradını cami, dedlkleri 
derll toplu şekilde bir programa isti
nat etmeyen çatışmalardan kendileri 
gibi vatanın da istifade etmediiine 
artık iman getirmişlerdir. Gerçi on 
yılda basılan kitaplar, eski devirle -
rln ayni müddet değil, helki üç misli 
bir zaman içinde vilcude getlrebll • 
dikleri eserlerden çoktur, fakat bu 
fcyz, neşriyat hayatımı.zdaki tekii • 
miUün mahsulü olmayıp harf inkıla
bından ileri gelmiştir. Onun için neş
riyatın her bakımdan programa bağ
lanması, kitabın ve gazetenin - dedi
ğimiz gibi güneş ışığı kolaylığı ile • 
vatanın her köşesine götürülmesi la
zımdır. 

Maarif Vekitimi.zln bu lilzumu 
tahUl sırHında diin kağnı ile Sam • 
sundan Erzurum• elli giind~ gider • 
ken bugün ayni yolu ikl günde tayet-

(Arkım 8 incide) 

Belediyeye 7 Milyonluk 
Bir Tahsisat Verildi 
Bu Para Üç Sene içinde Yol, Hastane 

ve Stadyom için Harcanacak 

Kral ve Kraliçe, hemşire/erile beraber Park Otelde çay içiyorlar. 

Belediye riyaseti, belediyenin 939 
senesi fevkalade bütçesininı şehir 

meclisinde müzakeresi sırasında üç 
senede sarfcdilmek üzere 6 milyon 
850 bin liralık bir tahsisat almıştır. 
Bu paranın sarfcdileccği işlere dair 
hazırlanan cetvele göre, bir milyon 
300 bin lirası 939, bir milyon lirası 
940 ve bir milyon lirası da 941 sene
sınde olmak üzere 3 mılyon 300 bin 
lirası yol inşaat ve tami;atına, 400 
bin lirası 939, 300 bin lirası 940, 300 
bin lirası 941 senesinde olm:ı.k üzere 
yeni hastane inşaat, tefrişatına, 200 
bin lirası 939, 200 bin lirası 940, 200 
bin lirası 941 senesinde olmak üze
re 600 bin lirası yeni mektep binası 
inşaatına, 300 bin lirası 939, 300 bin 
lirası 9401 300 bin lirası 941 sene
sinde olmak üzere 900 bin lira stad
yum inşaatına, 350 bin lirası 939, 
350 bin lirası 940, 350 bin lirası 941 
senesinde olmak lızerel.050.000 lirası 
Şehir tiyatrosu, konservatuar, gazi
no, otel ve sair içtimai müessesatın 
inşaatına sarfolunacaktır. Bunlardan 
başka 22 bin lira da itfaiyeye, yeni 
malzeme alınmak için verilecektir. 

Kral Zogo Perapalasta 
Bir Buçuk Ay Kalacak 

!ki gündenberi şehrimizde bulu
nan eski Arnavutluk kralı Zog, dün, 
öğleden sonra, Hitlerin kendisine ev
lenme hediyesi olarak göndermiş ol
duğu kahve rengi boyalı otomobille 
Boğaziçine bir gezinti yapmış ve bu 
gezinti sırasında kendisine kraliçe 
Jeraldin ile hemşireleri ve on kişilik 
bir maiyet grupu refakat etmiştir. 

Kralın maiyetindeki zevat, Istan- .---·-----------

Kral ve kraliçe ile hemşireleri ge
zinti dönüşü saat 17 .20 de Parkotele 
gelerek çay içmişler ve 18.30 a ka
dar burada kalmışlar ve buradan da 
Perapalasa dönmüşlerdir. 

Krahn maiyetinde bulunan zevat 
muhtelif otellere yerleşmişlerdir. Bu 
arada Dahlliye vekili Musa uka, 
J\Iaarif Vekili Abdurrahman Debre, 
General Araniti, kralın katibi Meh
met Toptani ile yaverleri Hüseyin 
Selmani ve Çupi rlı.: Bristol otelind:? 
kalmaktad1rlar. 

bulda yerleşmek üzere hazırlıklfl.ra 

başlamışlardır. Bunlar Istanbulun 
muhtelif yerlerinde kiralamak üzere 
ev ve apartmanlar aramaktadtrl:ı.r. 

Kralın kendisi de dalın bir buçuk ay 
Perapalasta kalacaktır. 

Dün bir gazete kralın hemşirele

rinden biri olan ve Abdülınecidin 

oğlu b u 1 a n a n Prens Abidin 

de kralla ve kralın hemşiresi ile Is

tanbula geldiğinin söylenmekte ol

cluğunu yazmıştı. Halbuki Arnavut
luğun P.aristeki mümessili olım prens 
Abid şehrimize gelmemiştir ve ha-
en Paris e btı unmakt n·. v..ı~"""" 

refikası son hadiseler sırasında La
rissaya gelmiş ve kral Istanbula ha
reket ettiği sırada o da tekrar Pari
se dönmüştür. Bu itibarla her ikisi 
de halen Pariste bulunmaktadırlar. 

Y ardımcıMuallimler Uç 
Aydır Maaş Alamadılar 

Lise ve orta mektcplerd~ ücretle aldığımız bir mektupta ayni halden 
çalışan yardımcı muallimler maarif şikayet edilmektedir. 
idaresine müracaat edernk ıiç aydan Muallim okuyucularımıı nektup
bcri maaş alamadıklarından şikayet larında orta tedrisatta çalışan mual
etmişler ve bu vaziyet bir !~aç gün !imlerin yüzde "!llisinin para ala
daha devam ettiği takdirde mesleği matlığı halde maarif idaresinin vazi
terkederek kendilerine başka bir iş yete seyirci oldufı:undaıı ~ikayet ede-
arayacaklarını bildirmişlerdir. Bu rek diyor ki: 
müracaat üzerine maarif ıdaresi bu "- Uç aydan'bet'İ beş para alama
muallimlerin ıniktarila her bire::-inin dık. Fırıncı, bakkal, kasap (hoş et ye
üç aylık maaş miktarına ait olmak ! diğimiz yok ya) gıd·ı madd~leri sa
üzer~ bir ce.tv~l hazırlıyarak vekule- ı tan bütün esnafa borçlandık. Adeta 
te gondermıştır. dolandırıcı mevkiine düştiik. Meslek] 
Yapılan şikayete gör: l)u muallim- şereUmiz kırıldı. Sefalet içindeyiz. 

!erden bir kısmı maaşlı muallimler bütün müracaatlerimize l<arşılık; 
gibi her ay maaşlarını aldıkları hal- "bütçede münakal~ yapılacak. para
de bir kısmı da üç ayclanberı cuzl bir nız yakında verilec.ak" denildi. Ara
avans bile alamamışlardır. dan aylar geçti. Acaba munakale ne 

Dün yardımcı öğretmenlerden Ha- zaman yapılacak ve bi..l daha ne ka
diye, Fikret, ve Şadiye ir•zc:ları ile dar sefaletle pençe!cşeceğiz?" 

S U .. A .L . :·: KARILERIMIZIN 

S - Herhangi bir vadide yazılın1ş yap1lmıştır. Bu anlaşmanın tatbiki 
bir eserin neşri için müsaade iste- zımnında her sene bu memleket -
meğe ihtiyaç var mıdır? lerden yirmi bin kadar Türkün a-

C - Yoktur. Memlekette neş • navatana kavuşması temin edil -
riyat serbesttir. mektedir. Daha arkada buraya gel 

• meğe hazır yüz binlerce ırkdaşı • 
S - Her sene Bulgaristan ve mız vardır. Yunanistanla mübade

Romanyadan binlerce kardeşimi - le vaktiyle yapılmış ve bitmiştir. 
zin Tiirkiyeye hicretlerine müsa • Onun için sizin gelmenize müsaa -
ade edilmektedir. Biz Yunanista - de etmezler. 
nın Serez ka~ahasında 20 kiııilik 

bir grup Türkiyeye hicret etmek 
istiyoruz. Bize niçin müsaade et • 
mlyorlnr? 

C - Bulgaristan, Romanvn ve 
Yugos1avyadaki Türklerin Türki
yeye hicretleri için bu memleket -
lerle aramızda hususi anlaşmalar 

• 
S - Gazetenizde tefrika edilen 

"Günah Bende mi?" romanının 

milelJifi Kerime Nadir bir müste
ar isim midir? Yoksa hakikate!ı 

bu romanın müellifi bir kadın mı -
dır? 

C - Kerime Nadir, edebiyat 

Yeni Deniz 
Kadroları 
Teshil Ediliyor 
On gündenberi Ankarada bulunan 

Denizbank müdürlerinden Rauf Man
yas, bugün şehrimize dönecektir. Ro
uf Manyas, burada hazırlana.rak An
karaya gönderilen liman teşkilatı pro 
jesi ve kadro üzerinde vekalete iza
hat vermiştir. Ankar::ıdan alınan ma
liımatta teşkilat projesinin vekaletçe 
bav tAdillerle tasvip edildiği ve kad
ronun henüz tetki~t ec:mm~ktP " tın-
&ıu bildirilmektedir. Eski memurin 
müdürü Cevat, kadroların tetkiki ne
ticesine kadar Ankarada kalacaktır. 

Gerek liman ve gerekse deniz yol
ları memur ve müstahdemin kadrosu 
yapılırken kıdem esas tutulmuş, ev
velce Denizbankta bazı servislerin 
lağvı dolayısile açıkta kalan eski me
murlar da yeniden kadroya alınnuş
tır. 

----o,----
1 

Yeni Matbuat Mümessili 
N evyoırk sergisine iştirak eden 

matbuat umum müdiirlüğü Istanbul 
ajanı Neşet Halil istifa ettiğinden 
yerine umumi müdürlük müşavirle
rinden Orhan Alav tayin ediimiştir. 

Sovyetler Deri Ahyor 

Belediye bu salahiyet kararı üze
rine en evvel yolları yapmak iste-

MOTEFERRJK: 

Yeni Hafriyat Yapıhyor 
Bir kaç senedenberi Sultanahmet-

te hafriyat yapan ve kış münasebe
tile memleketine giimiş bulunan In
giliz arkeoloğu Mister Bakster bu 
günlerde tekrar şehrimize gelerek 
hafriyata devam edecektır. Bundan 
başka Tier isminde bir Fransız arke
nloinı (Ur 0 hrlm"ze "eler . Kfı ... k /\
yasofya ctımiinde. B zanstılardan kal-
ma mozayıkları meydana çıkarmıy:ı 
çalışacakt,r. 

Vilciyette Tayinler 
Vilayet maiyet memurlarından J{e 

mal Hadımlı Sıvas vilayetinin Hafik 
kazası kaymakam vekaletine, Fuat 
Ertuğrul Boğazlıyan kaymakamlığı

na, Naci Akad Kara halı kaymakam
lığına, Melik Yuluğ Konya vilayeti
nin Hadım kazası kaymakamlığına 

tayin edilmişlerdir 

Yeni Bir Doçent 
Universitede yapılan doçentlik im

tihanında kazanan edebiyat fakültesi 
asistanlarından Cavit 1000 kuruş as
li maaşla fakülte tarih şubesi orta 
zaman tarihi doçentliğine tayin edil
miştir. 

Sovyetler hesabına mal alan fir-
malarm son günlerde tütik ile ala- Feridun Şevket Geldi 
kadar olmağa başladıkları ve Sov- .
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Berlinde toplanan beynelmilel cer
yetler namına piyasamızdan oğlak rahi kongresine hükümetlmiz namına 
derileri mübayaasının devam ettiği iştirak ettikten sonra dönüşte vuku 
söyleniyor. bulan davet üzerine Bükreşte bir 

Nahiye Müdürünün Katili 
Bursa. ) (TAN,ı - Nahiye müdü

rü Muslihittini öldüren katillerden 
Mustafa teslim olmuş ve tevkif edil
miştir. 

konferans veren Haydarpt1şa Niımu
ne hastanesi operatör;} Feridun Şev
ket Evrensel şehrimize ayd~t etmiş
tir. Feridun Şevket, Romanyada bir 
çok profesörler huzurunda muvaffa
kıyetli bir mide ameliyatı yapmı~tır. 

SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

hayatımızda az zamanda çok inki· 
şaf etmjş kıymetli bir genç roman
cıdır. Kerime Nadir, miistear isim 
değildir, kendi adıdır, 

• 
S - Almanya ne zaman ku -

rulmuştur? 

C - Mazbut tarihin bidaye -
tindenberi merkezi Avrupada Al-

manların bulunduğu anlaşılıyor . 

MilAttan 113 sene evvel Alman ka 

hileleri İtalyan kabileleri ile, mi

lattan 55 y1l önce Julius Caesar'm 

kuvvetleriyle, milattan 9 sene son

ra bir Romalı ordu ile dövüşmiiş .. 

lcrdir. Bu vakalar tarih kayitleri 

CEVAP 
ile sabittir. Bu gösteriyor ki Al -
manlar çok eski bir tarihe malik -
tirler. Almanların tarihten daha es 
ki devirde Rusyanın otlak saha -
!arından bugünkü vatanlarına hic-

ret ettikleri rivayet edilmektedir 
843 tarihinde Verdünde ittihu 

edilen bir kararla Frank impara -

torluğunun ikiye ayrılması bu
günkü Almanya ile bugünkü Fran· 

sanın ayrı devletler olarak teşek· 

külüne mebde sayılabilir. 
Alman.ya bu tarihten sonra da 

bir çok idari değişiklikler geçir · 
miştir. 

diği için bir faaliyet programı ha
zırlıyarak bu para ile şeha- dahilin
de yapılacak yolları tesbit eylemiş· 
tir. Yeni yol programı bugün şehir 
meclisine verilecektir. 

Buz Satışları 
Yaz mevsiminin yaklaşması dola

yısile belediye buz satışıııın muraka
be ve kontrolü hakkında bir tamim 
yapmıştır. Bu tamimde elde mevcut 
iki buz fabrikasının günlük istihsal 
miktarı 25 tonu geçtiği halde bazı 
semtlerde halkın buzsuzluktan şika
yet ettiği ve bazı yerlerde tle buzun 
20 para fazlasile yüz paraya satıldığı 
kaydedildikten sonra bazı emirler de 
verilmiştir. 

Sütçüler Talimatnamesi 
Süt ve sütten, mamul maddeleri sa

tanlar hakkında hazırlanan talimat

name alakadar kaymakamlıklara bil

dirilmiştir. Bu talimatnameye göre, 

süt ve süt mamulatmı satanlar bele
diyeden ruhsat almağa mecburdur
lar. Talimatnameye mugayir hareket 
edenlerden birinci defasında para ce
zası alınacaktır. !kinci defasında ise 
icrayı sanatten menedileceklerdir. 

DENİZ ve LiMANDA ı 

Trak•ın TadilCitr Bitiyor 
Alman tezgahhrında yaptırılan 

Etrüsk vapurunun eşlerinden Tırhan 
vapurunda Istanbulda yapılan anlaş
ma mucibince yapılmakta olan tadi
lf. t mayısın on beşine doğru ikmal e
dilecek ve vapur hazh'anııı ilk günle
rinde teslim alınacarl:tır. 

Avnl Hnto1H r-:-.. ·• ~ .. ~·npurn ise an
cak sonbaharda ıkmal ea.ııeı.; t-... .... -·. 
riiskteki taanat Kaae~ vapuru geldik 
ten sonra yapılacaktır. 

Seyyah Vapuru Gitti 
Evvelki gün limanımıza 400 sey

yah getiren Yunan oandralı Andras 
vapuru dün gece limandan ayrılmış
tır. 

Hava Taarruzu ve Gemiler 
Lımanlardaki ticaret gemilerinin ha· 
va taarruzundan korunmaları tali
matnamesinin tatbiki hazırlıklarına 
başlanmıştır. İstanbul limanında a
lınacak tertibatı teslıit için bugünler
de bir komisyon teşkil edilecektir. 

Ortaokul Kitaplar~ 
Ankara, 4 (T;;,ı,n Muhabirinden) 
Orta okul kitııplarınr yeniden yaz

mak üzere teşkil edilmiş olan komls-
yon Maarif vekilinin ıeisl~ğinde ilk 
toplantısını yaptı. 

Torik Sahhyor 
Son günlerde bir miktar balık tu-

tulmuştur. Tutulan torikler Italyan 
rabrikalarının mümessili tarafından 
satın alınmıştır. Dün bu balıkların 
ihracı için limanımıza bir Italyan 
vapuru gelmiştir. Bu gemiye 10 - 12 
bin çift kadar balık yüklenmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

CUMA 
5 Mayıs 1939 

Gün: 31 5 inci ay 
Arnbt: 1358 
Rebiülcvvel: 16 

. Gün~: 4.54 - Öğle: 

Kasım: 179 
"ıumt: 1355 

Nisan: 22 
12.10 
19.06 
2.07 

İkindi: 16.04 - A~am: 
Yal51: 20.56 - 1msfık: 

- Hava Vaziyeti _ 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan mali'ımata göre, hava yurdun Trnk· 
Ya, Kocaeli ve Ege bölgelerinde kapalı 
ve yaiışlı, Akdeniz kıyılarında kapalı ve 
pek mevzii yağıslı. diğer bölgelerde bu
lutlu geçmlştlı;. Rüzgfırlar umumiy<!tle 
Cenubi, istikametten orta kuvvette, 'El!e 
denizinde fırtına şeklinde esmistir. 

Diln İstanbulda hava kapalı ve pek 
cüz'i yağışlı geçmiş, rüzgftr Cenubt isti- , 
kametten sııniycdc 1 metre hızla esmiş

tir. Saat 14 tc hava tazyiki 1011,1 mili
bar idi. Sühunet en yilksek 22.0 ve en 
düşük 9,2 santigrat olarak kaydedilmiş

tir. 
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~~~~:ö~~d::: .. ~:.~~~ Y edekSubayveAs.Memurlar 
bugün söyliyeceği nutukla 

Tırnak ve Kii ! 
Yazan: B. FELEK 

V ücut bir hayat mekanizması 
nümunesidir. Nerede hayat 

var, ''e nerede yaşar bir varlık görü
lürse, bütün tezahürleriyle vücude 
benzer. ınenılcketi ile Almanya arasındaki K D "' • . Q ı · 

=~::::~:~!::~n :~~::la:~:;: :~ac:ğ~ an ll n u e g ıştır ı ı y o r 
şekli tavzih cdec~ektir. 

Bir tarafında bir arıza olursa bii
tün aksamı müteessir olur \'e O arı:ıa 

geçinceye kadar o umumi teessür de 
devam eder. 

Almanya ile Lehistan arasındaki 
nıünasebetler 1934 de iki taraf ara
sında imzalanan ademi tecavüz pak
tına istinat ediyordu. Almanyanm 
Führeri, bu muahedeyi ilga etmiştir. 
Bu yüzden iki memleket arasındaki 
Danzig ,.e Koridor meselelerini hal
letmek gereklcşmlştir. 

Danzig, Büyük Harpfon sonra hiir 
bir şehir ilan olunmuş, Lehistanın 
hu şehir yoluyle denize kavuşması 
temin edilmişti. Bu hür şehrin etra
fındaki koridor halkının ekseriyeti, 
Lebliydi. Danzig şehri bazı devirler
de Almanya, bazı devirlerde de Le • 
histan idaresi altında yaşamış ve bir 
kaç defa da hür şehir vaziyetini ikti
sap etmiştir. Fakat Danzig, Büyük 
harbe tekaddüm eden yüz elli sene 
zarfında dalma Almanyaya bağlı o -
larak yaşamış, nüfus ve karakter ba
kımından halis bir Alman şehridir. 
Danzig Almanlarının Almanyaya ka
tışnıak istedikleri de şüphe götür • 
nıez. 

Her Bitlerin son nutkundan an: 

laşıldığına göre Almanya, geçen mart 

ayında Danzlgin, hür bir devlet ola

rak, Almanyaya iadesini, Şarki Prus

Yanın anavatan ile birleşmesi için 

bir yol ve bir demiryolu hatbnm te

minini, ve bu yol ile demiryolunun 

haricez memleket imtiyazını haiz ol
masını istemiştl 

Almanya bu imtiyazlar mukabi -
linde Lehistanm Danzigdeki iktısadi 
hukukunu tanıyacak, ona burada hür 
bir liman verecek ve iki taraf arasın
daki bugünkü hududu kati mahiyette 
sayacak, hatta Lehistan ile yirnii beş 
senelik bir ademi teca\·üz misakı ya
G·--ır ._ .... .JUJ:llfill.U ;:)JU~'BhJ'llUlll 

stiklilini Lehistan ve Macaristanla 
birlikte garanti altına alacaktı. Var
şova mahfili bu son iki noktanin tek· 
lif edilmemiş olduiunu bildirmek -
tedir. Her Hitler son nutkunda Le -
histanın bu tekliflerini reddetmiş ol
duğunu söylemişse d·e Almanyanın, 
aradaki ademi t~cavüz misakını ilga 
ettiğine dair Varşovaya verdiği nota
Ya göre Lehistan, bu teklifleri red -
detınemiş, belki nıukabiJ tekliflerde 
bulunmuştur. 

Bu tekliflere göre Danzigde Mil
letler Cemiyeti tarafından tayin o

lunan komiserlik kaldırılacak, Ko • 

tidorda Almanya hesabına daha mü

sait vaziyet alınacak, ve mesele mü
Zakere edilecektir. 

Vaziyet bu merkezde olduğu ha).. 
de Lehistanın, asker toplamış ve ih -

Heyetimiz 
Tahrandan 
Ayrıldı 

için Hararetli Teşyi 

Merasimi Yapıldı 

Askeri Müfrezemiz 
Kazvin, 4 (A.A .. ı - Türk müfre

zesinin Tahrand2n ha.reketi en sami
mi kardeşlik teı:llhüratına vec;ile ol
muştur. Türk :nüfrezesi kendilerine 
fevkalade bir misafirperverlik gös
teren lran harbiye> talebesile birlik
te avluda toplandığı zaman, talebe
den biri hararetli bir nutuk söyle
miş ve nutkunu "yaşasın Türkiye, 
yaşasın Türk ordusu, yaşasın '!'ürk -
Iran kardeşliği" sözlerile bitirmiştir. 

Hatip: "Biz iki vücutta yaşıyan 
bir tek kalbiz,, demiştir. 
Müteakıben söz alan kaymakam 

Kayabalı bu güze1 <;Özlerden dolayı 
teşekkür ettikt<?n sonra iki millet ve 
iki ordu arasındaki kardeşliği teba
rüz ettirmiş ve nut~unu "yaşasın Şe
hinşah, yaşasın Iran, yaşasın Türk -
f ran kardeşliği" sözlerilt- bitirmiştir. 

Iran müfrezes!nin kumandanı Ar
faa bir Türk askerin! ve Kayabalı da 
bir Iran askerini öpmüş ve müteakı
ben İranlı talebeler Turk ordusunun 
mümessilini 0ya.ş~" diy nlkı~lal'!!!Ş
lardır. 

Mutat •IAm merasiminden sonra, 
lk.i mızıka ilci memle::etin milli marş
larını çalmışı subaylar hakiki kar
deş sıfatile kucaklaşmışlar ve müte
akıben Türk askerl~ri o~oitarlara bi-

Usulü Askeri Ehliyetname 
Kaldırılıyor ve Yeni Hizmet 

Müddetleri Tayin Ediliyor 

1ingilterede 
Askerlik 

Ankara, (Tan 1\hJıabirinden) - l\ıtUi Müdafaa Veka
leti, Yedek Subay ve ad,c':: memurlar hakkındaki kanunı ın 
bazı maddelerini değiştiren bir kanl!n projesi hazırlamıştır. 
Proje ile kanunun üçüncü. dokuzuncu ve on yedinci madde

• • 
lşlerı 
-0-

Liberal Muhalifler 
leri dc;1i::,:ir1hnı?kt, ·<Ur. 

Projeye göre her sene yapılan son 
yoklama neticesinde sağlam veya sa· 
kat asker edilenlerden tam devreli 
lise ve muadilleri ile yüksek derece
deki meslek mektepleri, yüksek de -
niz ticaret mektebi ve muadili mek
teplerden ve üniversiteden mezun 
bulunanlar kanunun sekizinci madde 
sindeki şartları haiz oldukları haldı? 
yedek subay yetiştirilmek üzere tah
silleri nevine ve kabiliyetlerine gör<: 
Milli Müdafaa Vekaletince takdir e-
dilecek ihtiyaca göre muhtelif sınıf
lara ayrılacaklar ve bunlar mektep
lerde askerlik dersi görüp görmedik
lerine göre muhtelif müddetlerle ta
llın ve tahsile tabi tutulacaklardır. 

Hizmet müddetleri mükelleflerin 
mezun oldukları mekteplerden aldık
ları diplomalara göre olacaktır, 

Talim, tahsil ve 

hizmet müddetleri : 

zunlan bir ay tafün, 6 ay tahsil as • 
teğmenlikle altı ay da hizmet müd -
deti olmak üzere 13 ay. 

Hükumete Müzaherete 

Karar Verdiler 
Yabancı lise ve orta mekteplerle Londra, 4 (A.A.) _ Avam Kama. 

muadili mektep mezunlarından as • rası mecburi askerlik talimi hakkın
kerlik dersi görerek Türkiyeye gelen daki kanunun ikinci müzakeresine 
ler, bulundukları yerdeki liselerdE>n başlamıştır. 

birinin kampına iştirak ettirilecPkler Chamberlain kanunun şimal lrla.Qda
ve imtihan sonundaki muvaffakıyet- sına şamil olmıyacağını ve bu husus
leri derecesır:e göre kendilerine as - ta bir teklif yapacağını bildirmiştir. 
keri ehliyet veya askerliğe hazırlık Hükumetin şimal İrlandası hak
derecesini gosterir bir vesika verile- kındaki kararı, kanun İrlandada tat
cektir. bik edildiği takdirde sakınılması im-

Orta mektep veya muadili diplo- kansız olan ihtilafların şu anda İn
ması alınış olanlar 4 ay talim, 6 ay giltere tarafından yapılan müdafaa 
tahsil, asteğmen olduktan sonra da hazırlıklarının müessirliğıni tehlike-
6 ay hizmet müddeti olınak üzere 16 ye koymasına mani olmak içindir. 
ay. Başvekil, demiştir ki: 

Lise ve muadili mekteplerden Kanunu ne kadar çabuk çıkaıır-
diploma almış olanlar 2 ay talim, 6 sak, memleketin emniyeti o kadar ça
ay tahsil ve asteğmen olduktan son- buk temin edilebilecektir. Bunun ya
ra da 6 ay hizmet müddeti olmak ü- hancı memleketler üzerindeki tesiri 
zere 14 ay. de o kadar büyü,k olacaktır. 

Üniversite ile yüksek mektepler • Liberal muhalefet. askerlik ka -
Bütün tahsilini yabancı illerde ya- den diploma almış olanlar yahut lise nununa muhalefet tmemeğe karar 

parak oralarda askerlik dersi görmi- mezunlariyle yüksek mektep ve üni- vermiştir. Bu suretle liberal mah -
yen yüksek mektep mezunları altı versite müdavimlerinden C brövesi filler perşembe günü kanun için rey 
a-.ı Hm. ~ lt-• •Y .anını YC a:Jte~en alanlı.• G •rtahsil S'Stetrrien olduk - verilirken işçi muhalefetine muza -
olduktan sonra da 6 ay hizmet müd- tan sonra da 6 ay hizmet müddeti ol- heret etmiyecektir. 
deti olmak üzere 18 ay. mak üzere 12 ay askerlik vazifesi:ıi İşçi hareketi, mecburi askerlik 

Bütün tahsilini yabancı illerde yapacaklardır. I kanununa muhalefet edecektir. 

yaparak oralarda askerlik dersi gö -

ren yüksek mektep mezunları üç ay 

nerek, on beş ~üıı kendi evinde gibi talim, altı ay tahsil ve asteğmenlikle 
Yunanistan 

Mahreç 

Bulgaristana 
Verebilirmiş 

kaldığı ve kalbinin bir k!smını bı- altı ay hizmet müddeti olmak üzere 
raktığı Tahrangan saat 15 te ayrıl- on beş ay. 
mışlardır. TürkiyedE> orta mektep veya mu-

Türk askerleri g~eyi Kazvinde adili diplomasını aldıktan sonra tah
şehrin kendilerine tahsis edilen en i- sillerini yab.:ıncı illerde, askerlik rler 
yi iki otelinde geçirmişlerdir. si görerek tamamlayan yüksek mek-

Türk heyeti de saa~ 16 da hareket tep talebesi 2 ay talim, 6 ay tahsil ve 
etmiştir. Şehrin dışmda bir Iran müf asteğmenlikle 6 ay hizmet müddeti 

Bulgaristan Arazi T af epleri Yerine Getirilmediği 

Takdirde Balkan Antantına Girmiyecekmiş 
rezesi tazim merasim! yapmış ve mı- olmak üzere H ay. Atina, 4 (A.A.) - İngiltere ta-
zrka iki memleketin milli marşlarını Türkiyede lise veya muadili dip- rafından Yunanistana ekonomik 
çalmıştır. lomasmı aldıktan sonra tahsillerini kolaylıklar gösterilmesi işini mü-

Heyet S!lat 19 cla vardı~ı Kazvinde yabancı illerde askerlik dersi göre- zakereye memur Leithrosse'un 
belediyenin mis3firi bulunmaktadır. rek tamamlayan yüksek mektep Tl1e- ayni zamanda Sofya ile Atina a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r~ındaki bağlan takviyeye matuf~ 

kan paktına girip girmemesi ı:!trafın
da neşriyat yapmaktlldırlar. 

Hasta bir adamın, ne zihni iyi iş
ler, ne midesi güze) çalışır, ne bar -
sakları icabeden faaliyeti gösterir. 

Ne uzağa gidiyoruz. Bir diş ağrı
sı, bir nasır elemi adamda ne rahat 
bırakır, ne huzur! 

Eğer bu iş uzun zaman sürerse a
dam zayıflamağa başlar. Bir nezle in
sanı paçavraya çevirir, harap eder, 
ve bir çok hastalıkların baş göster • 
mesine zemin hazırlar. 

Bu elemlerden, bu anzalardan 
hiç müteessir olmayan iki şey var • 
dır: Buna ister uzuv deyin, ister de
meyin! 

Birisi tırnak, öteki kıl! 

Vücutta her ne olursa olsun bu 
iki hodbin büyümeden, uzamadan ve 
gelişmeden hali kalmazlar. Hatta ri
vayet odur ki; ölmüş vücuttaki kıl -
lar bir müddet büyümede devam e -
dermiş. Hani bir işe yarar şeyler ol· 
sa bu kaygusu:zluklarını üstünde ya
şadıkları bünye~in elemlerine karşı 
olan bu kayıtsızlıklarını hoş görelim. 
Öyle de değil! Tırnağın en hafif ha
reketi tırmalamaktır. Bir tırnak par
çası kadar pis ne tasavvur edersiniz? 
Kıla gelince, düşünün! Yemekte, su 
da ,·eya ağzınızda bir kıl! 

Lakin bütün bu faydasızlıklarına 
hu pisliklerine rağmen insanların ilk 
özendikleri şey kıllan yani saçları, 
sakallan; sonra tırnaklarıdır. 

Bu bir talih meselesidir. Vücutta 
en hayati vazifeler gören yürek gibi, 
mide gibi, ciğer gibi uzuvlara hizmet 
etmek şöyle dursun bilakis onlan 
yoracak, üzecek ve hasta edecek ha
reketlere arf rfıtiff mlz ve o yüzden 
muztarfp ve mutazarnr olduğumua 

çoktur. Beİk:i tırnağa ve kıla kar~ı o
lan itinada kusur edenlerimiz pek az
dır. 

Vücudümuzdaki tırnak ve kıll& -
rın ayni cemiyet bünyeshıdc de var 
dır. Orada her keımekeşe, her ıztı
raba, harbe, ihtilale, iflasa, idare te· 
beddülüne rağmen şaşmadan süren, 
büyiiyen unsurlar göze çarpar. 

Bunların ekseri hizmetleri hrnak 
gibi kaıımaktan \'e icabında tırmala· 
maktan veya kıl gibi süs olmaktan iıe 
ri gidemez. 

Gerçi bunların kendi paylanna 
ha~·atları rahat \'e ömürleri asude • 
dir. 

Bu büyüyüş ve uzayışlannı hiç 
bir şey ihlal etmez. Fakat ne olsa 
bunlann haysiyeti de vücuttaki tır

nak ve kıldan ileri gidemez. 
tiyati tedbirler almış olması, Alman- --- HAD is ELER i N . 1 ç y o z·u larak İngiltere tarafınd<ln teklifleri 

de hamil olup olm~dığı siyasi mah
fillerde merakla Ma~tırılmaktadır. 

Bütün Bulgar matbuatı evvele-
mirde Bulgaristanın arazı tsı.Jepleri 
etrafında ecnebi matbuatında ıntisar 
eden havadisleri ve ıazılan ıktibas 
etmekte, sonra da bu bahis etrafın
da mütalaalar serdetmektedirler. 

Yayı son derece sinirlendirmiştir. 

lfer Hitler son nutkunda bu nokta -
dan bahsederken şu sözleri söylemiş
ti: "Ve en fenası, Almanya tarafm
dan bir tek asker ça&rılmadığı, ve 
Lehistan aleyhinde herhangi bir ha
l'eket düşiinUlmediği halde Lehista -
llın, beynehnilel mahiyet alan sahte 
hi:r kampany tesiri altında asker top· 
lamasıdır. Nitekim bir sene evvel 
Çekoslovakya da ayni şekilde hare • 
ket etmişti." 

Anlaşılan Çekoslovakyanın başı
ba gelenler, Lehfstanı tedbirli dav • 
l'anrnağa sevkeden en mühim amil -
di. Çünkü Çekoslovakyanın kıhM 
dokunulmayacağına dair bir çok te· 
Dıinat verilmiş olduğu halde günün 
birinde bu devlet ortadan kalkmıştır. 
Lehistan da korkulu rüya görmek • 
tense uyanık davranmayı tercih et • 
llıiş olabilir. 

Şimdi ise Lehistan hem kendi 
ku,•vetine dayandığı, hem de mütte
fiklerinin miizaheretlne güvendiği i
çin Almanyanın son teşebbüslerine 
karşı cevabını, bugün azami serbe!>ti 
içinde \'crecc>k \'e hu sayede vaziyet 
ltıyıkıyle aydınlanacaktır. 

İki taraf arasında ya maddi şart
lar içinde miizakere başlayarak me
seıe halledilceek, yahut müzakere i
le bir iş becerilemi:recek ve o zamon 
daha kati vaziyetleri beklemek ica -
bedecektir. 

• 

• 

• 

• 

• 

Almanlar Garp cphuindeki Ziglrid Hattı adıyla marul 
müdafaa hattını uzatmıya ve bir mi•li daha takviyeye 
baflamıflartlır. Bu takviye ameliyesinin iki ay ıüreceği 
tahmin etlilmekteclir. 

* Evvelce F ran.a ile ltalya arasında anltıfma müzakere
lerinin baflamak üzere olduğu hakkında verdiğimiz ha
ber teeyyüt etmektedir. ltalyanlar Fransadan arazi iate
mekten vazgeçmiflertlir. Yalnız Cibuti hattında kentlile
rine •erbest tran•it imtiyazı verilmesi, Süveyf Kanalı 
idare mecliaintle azalığa kabulü Ve Tunuata ltalyan te
baa•ına imtiyaz.lar itası ile iktifa edecektir. 

* Danzig me•elesi aulhan halleclilecektir, bir harbe sebep 
olmıyacaktır. Danzig meaeleainin bu htitl devrinde Al
man BQfkumantlanının Libyatla bulunması da bunu 
teyit etmektedir. 

* Danzigtleki Nazi feline herhangi bir hatli•e çıkarmak
tan içtinap etme•i emretlilmiftir. Hitlerin hedefi, Çe
koslovakya ifintle olduğu gibi, bu i,te de Polonyayı •i
nirletmek ve yormaktır. 

* Romatla ltalyan, Alman ve l•panya Ba,vekilleri ara&ın-
tla cereyan etlen müzakereden •onra tekrar l•pnyada 
bazı hadiseler beklenebilir. 

* Arnavutluk ordusunu ltalvanlar ltalvava nakletmek
tetlirler. 

Ayni mahfiller ve Atina mali mah
filleri büyük lngi!i:r mütehassısının 
ziyaretine büyük bir ehemmiyet at
fetmektedir. 

Yunanistanın kendisini totaliter 
devletlerin gittU..çe :ırtan tesirinden 
kurtaracak olan bir Jngiliz - Fransız 

ekonomik yardımm• iyi karşılıyaca
ğı bildiriliyor. 

Leithrossun, b11 ekonomik yardım 
mukabilinde, Yunanistant Bulgaris
tanla olan müna~ebetlerinin ıslahına 
imale için hükumet namına bazt gay. 
retlerde bulunacağı zannedilmekte
dir. Bu husustaki hı;,:; ıız teklıfleri

nin şümulü mera'.< ediliyor. 
Yunanistanın toprak t>uttinlüğüne 

halel getirilmesine ml"ısaade etmiye
ceği ve bu bütünlüğü bütün kuvve
tile müdafaaya- iiı"ac~ bulunduğu 

teyit edilmektedir. Fakat Bulgaris
tan bütün Balka.1 komşularile sami
mi bir surette vP. gizli bir fikri ol· 
maksızın teşriki mesaı etmeyi haki
katen arzu ediyorsn. Yunani~tan , E
ge denizinde, mesela SelRnik veya 
Kavalada, komş!.llarınn ekonomik bir 
mahreç teminini 't"h>ylaştırmıya a
made bulunmak1.:id\r. 

• 
Sofya, 4 <Hususi) - Rom:m IT'e

hııfilinin resmen vfıki tekzipleri'1e 
rağmen Bulgar ve Romen matbuotı 
Bulgaristanın arazi Uılepl~rı ;re B'li-

Zora gazetesi Bulgarislanrn B<> i
kan paktına girip girmemesi mesele
sini mevzuu bahsederek: 

"Bulgaristan kendısinden alınan 
topraklan müdafaa etnıeS: ıçin ım 

Balkan anlaşmasına gırccek ve 00)
le bir şey Bulgaristandan ı.stenebı~fr 
mi?,, demektedir. 

Mir gazetesi de "Bul!?aristan , e 
Balkan Antantı,, bı:.ışlık!ı yazısır.da 
Bulgaristanın ancak kendisıne kom
şuları tarafından arazıec· müsama 
ha edildiği takdirde Balkan BırliP"-!llc 
yanaşabileceği mütalaasında buİnn
maktadır. 

Resmi Bulgar mahafili ve Bıılga:::
matbuatı tarafından devamJl surette 
mevzuubahs edilen Bulgar arazi is
teklerine karşı Bükreşte çıkan R~ 
men gazeteleri de 'lluke.bil neşriya
ta geçmişlerdir. 

Romen gazetelerinden TimpuJ ile 
Universul Bul~aristanın !>obricedeki 
iddialarını haKst7. bularak, Bulgaris
tana arazice Romanyanrn hiç bir mü
samaha yapmıyacağını sureti katiye· 
öe bildiriyorlar. Hudutlarda her ta
dilat teşebbüsüne. arazi isteğine. Ro
manyanın şiddetll' mudahale edeceği
n. beyan ederek Dohricede Bulgar e
kalliyetine verilen gerıiş hnkl:mfan 
dolayı gerek Bulgar resmi mahafili
nin ve gerek ma:b•rntının Roı~anya
yı takdir etmeleri lazın-. geldiğini 
kaydediyorlar. 

Macaristanın 

Bir Tekzibi 
Budapeşte, 4 (A.A.} - D.N.B .• 
Bazı sabah gazetele:-: Berlinin Bu

dapeşteye ültimatom vererek bazı ta
leplerde bulunduğu ve Macaristan 
Üzerinde Almanyanın himaye tesls 
etmek üzere olduğu h~\:kında ezcüm
le Nieve Rotterdamsche Coraux ga
zetesinde çıkan haberleri kati olaralc 
reddetmektedirl~r. 

Macar Parlamentosu 
Feshedildi 

Budapeşte, 4 ~A.A. l - Naibi hü
kümet Amiral B.ortyı parlamentoyu 
feshetmiştir. Yeni meclis 10 hazirsn
da içtimaa davet edilecektir. 

Hükümet, yE>ni intihabatın tarihi
ni tesbite memur edilmiştir. 

•................•....... , 
ı~ "ABE~-~~~-J 
Dun Amerlkaya lf.463 000 dolar k:yme

tinde altın gitmiııtır. Bunun 9.371.000 i tn
giltereden gelınl~tlr. 

. • Livorna, Korslkadan memloketlerine 
ıade olunan 500 İt<ılyan, d!ln Citta dl 
Trnponi vapuru ile buraya grolmfslerdir 

• Eski Alman Harbiye Na1.ırı Genorıtl 
Görgörner bugün 70 y şı•.d:ı olmilştıır 
Kendisi Hltler iktidar mevlcllne ge;tiğln
denberi inzivada yaşıyord•J. 
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iki Kadeh Çekip Odacı 
inha Etmeğe Kalkmış 

Suçlu "Bir iki Kadeh Attığım İçin Keyifliydim, 

Arkada a ·r Sürpriz Yapmak istedim .. Diyor 
Belediye Itiboratuvnnndn odacı .. 

lık yapan Naci kendisine bt?lediyedo 
biri bulncagını söyliycrck Abdullah 
isminde bir gençten on be~ lira almış 
ve kendisine lilboratuvann başlığını 
ve mühürimü taşıyan bir inha kağı
dı vermiştir. Abdullah bu kağıdı E -
minönü kaymakamlığına göndetmi§ 
ve: 

- Laboratuvar müdürlüğü be -
nim odacılığımı inha ediyor, fakirim 
lütfen bir i§ veriniz demiştir. Yazı -
nın ve ıislubun bozuk oluşu kayma -
kamın nazarı dikkatini celbettiği i
cin tetkike lüzum görmü~ ve netice
de işin sahteligi ortaya çıkmr~tır, O-

dacı Naci dün yakalanarak müddei
umumilige verilmi;;tir. Sultanahmet 
sulh birinci ceza hakimi sorgusunu 
yapU. Naci kefitli.Slni şu şekilde ınü
dafaa etU: 

- Ben Abdullnhtan para aldım. 

Böyle bir ltagıt da yazarnk bir sür -
priz yapmak istedim. İnha kagıdı ha
kikatte sahtedir. Bunu yaparken de 
bir iki kadeh attığım için kcyifliy -
dim. 

O da bu kağıdı hemen kayma -
kamlığa göndermiş, 

Hlıklm \ Nacitıin tevkifine karar 
verdi, dosyasını müddeiumumiliğe 

iade etti. 

iŞ Bankası 

Hırsızlarının 

Muhakemesi 
Dün a liye birinci ceıa mahkc • 

mesinde İ~ Bankasının Beyoglu su .. 
besinden 17699.5 lira aşırdıkları için 
tevkif edilen banka memuru Miısfik 
ile suç ortağı Ticaret mektebi tale -
besinden Nedletin duruşmalarına de 
vam edıl8ı. 1\IÜddeiumuml muaviı:ıl 
Orhan iddianamesini tavzih ederek 
hadisede mılkerı•er suç bultındugu -
nu söyledi. Suçlular muhtelif zaman 
larda dört defa sahtekt!rlık yapm.ık 
suretiyle bu paraları çckmislerdi. 
Bundan sonra mçltilar vı:ı avukatla -
rı müdafaalarını ynptılar. Needetln 
avukatı miıekkilirti ınlidıtfaa cdı:ıt -
ken: 

General V eigand Dün 
Şehrimize Geldi ve 

Bükreşe Hareket Etti 

General Veigand Park Otelde öi!le yemeüindP 

lrah Vcliahtlnin dliQUn morasiınin-1 mıştır. 
de Frahsız heyetin~ ıyııı;vt e~en ve General ı>akbl'va ınotorıJe Tophane 
üç gündenberi ı\fikcirl!Alu buluna.u gt'· •. e geçmiş ve dogrı.ıc·•~ Parkott:!lc gi 
ncral Vcygand dün sabalı 8.35 ta 0 h- derck bir miiddcl iKtirnlınt t:.tnıis ve 
rimize gelmiştir. G~neral lfaydaq>a- öğleden evvel schir'le b;r oezinti ~yap 
şa istasyonunda \•ali muavini Hüdni mıştır. Gcnernl öglc yem: ,ini, Par
Karataban, merkez KOmutaıılıgından koteldc yemiş ve kenct:.;:ni ıılı~ak ı.i· 
Albay lsmai1 Cemal, 'Frunsrz konso- zere Rom~n hi'tkumcıtiı1111 BÜ'<.tcsten 
losu Uenrint. Roman •a hac: konsnlo göntJr>rdH~I Hıyyare 1lc ~nlen 13tlk
su Lukaseviç, .r.rnl"sız ataşcmiliteı i reşteki FraMız ataşeti1iliteri ôe ye
General Voisin ve muavini Kapiten mektc beraber bıuuhmustur. GenN'al 
Luleu tarafından karşıh:.nmış Ye ban- Vcygafid saat 1 t tn l':ıı•kotclden ay
clos.ile ~?raber. bir askeri kıta Ave bir rılarak Yeşilkôye gitmfs ve tayyara 
polıs mufrezcsı brl.lfmdah selamlan- ile Bilkreşe hareket etmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
'\'iirkiye Radyodifiiz •on Postalara 

Türkiye Rad;rosu Ankara Jıadyo:.U 

A. Q. 
A. P. 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 103 Kes. H!U KW· 
19,74 m. 15195 Kl's. 20 K\'1· 
31,70 m. 94!.ı6 Kes. 20 KW· 

Cuma, 5. s. 1939 

Pro rntn. 12,as Tuı'k mü:ıi i -Pl 
13.00 Memleket saat ayarı, njans ve met•· 
oroloji haberleri. 13,15-14 Muzlk (karısı t 
pro~ram-P1.) 

1't ,30 fnkılCip taı lht dersleri (Halltcvln· 
den nnklen), 18.80 Program. 18 35 (Bale 
miiziği Pi.) 19,00 Konusma. 19,15 Tur 
muzigl (Fasıl hc>yetı) Celiıl Tokses \ e ar 
dtı 1nrı. 20 oo Memleket s. at ayarı, • 1· 
\ e rneteorrılojl haberleri. 20, 15 TUı k .11U· 
ıdfU. Ç 1 nt r· Ce\ d<!t Cn ı , rl!f K d· 
ri, Hasan Gur, Hatndl To, y. Okuyan! r: 

icra ~airelerinde iş 
Sahiplerine . Kolaylık 

Gösterilecek . 
Ev Bulmak Bahanesile 

- Suç müteaddit değildir. Bir 
suç fiil sahasında tccc7zi etmiştir Asıl 
suçlu banka memuru 1Vlüıjfiktir. Ncc 

detin bu işle aliıknsı fer'! derecede .. 
cilr. Suçun tek bir delili vardır. O da 
itiraftır. Eğer itiraf etmeselerdi flÜ· 

butu çok müşkül ve belki de muhal 

olacaktı. Hadisede takdiri e babt 
muhaffife vardır. Karar verl1irken 
bu noktaların da nazarı itibara alın

masını isterim. E~ascn mevkuf kalış• 
lıırı kendileri için krtfl bir dersi inti
bah ~mu~u~ Öcdi. Bundan ~nn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sııfıve, Tokay. 1 - Hıc:-:ız pc rt:'\"I (S ti 
beyin). 2 - H ydnrın (Hlc: z s kı) Hıc:-
rnnı elem a R lllt Fcrsan (Hicaz ar1tı) 

Cihanda bitıdk flevdi im Ben in. 4 ~ S • 
l!'ıhattin Pın rm (Hicnz arkı) Anladım 

sevmiyeceksin. 5 - Hasan Gur (Knnu 1 

taksimi). 6 - :Edç şarkı, llır cbepte gtl
certtnlşsln. 't =- E\ iç tür U, Atı 6ım b h• 
çctte glf'dinı. 8 - Snt. @!! 1eri VI! oyun b -
Vfllnrı. aı,oo Konuşma. :n,15 Esh m, tah• 
'!Uıt, kambiyo-nukut ve ziraat bors ı 

(/ıyat). 21,M - Ne eli plaklnr-n. 21 ~o 
Mütlk (niyns@tl Cuırthtır fil nnonlk or-
1< trası ..... Şef: Rlı~nn Ferit) 1 -. L. Vıııı 
Bccthovcn, 2 inci lconorc ıivertilrti. 2 
Joseplı Haydn, Senfoni mi bemol majör 
Nr. 09. a) Adnglo, viv11ce a ai, b) Adagio 
c) Menuettö - trio, c) Vivace. 3 - t:'. 
'l'schtılkovsky, Romeo et Jullctte, uverhlr
fantezl. 4 - l-I. Bctliot. B nvenuto Celllni 
operası tlvertUril. 22,40 Muzik, operetl 
T"""Pl. 23,00 Müzik (Cazbant-PJ.) 23,45-24 
Son ajııhs haberleri ve yarınki progr;ım. 

Ankara, 4 ('fan Muh birinden) .... 
İcra memurlarının ~ stıhiplerıne lyı 
muamele yapm.=tlaı•t !lakkırıdtı Adliye 
VekAleti nHUrnlılern ştı tllmiml gön
derdi: 
"Memurların lş hiplerin<? kar 

iyi muanıele yapmaları ve mümkün 
olan kolaylı.kla11 göstcrmcl~rl lfızım 
geldiği halde b zı icra meınurlatı ta· 
rafından bu husu a lüyikile rlayet 
dilmediği anlaşılmaktadır. I~ sahip

lerine karşı iyi ınuamcfo yapmak ve 
mevzuatın imkan ve musaadesi nin
betinde kolaylık gôst rmek memu
riyet vaziiesinm tabü icaplnrından 
oldugu gıbi hilaf :ma hareket, memu
rin ve hakimler kanunu mucıbince 
inzibati cezayı da müstelzim bulun
maktadır. Vazifeicrinin mahiyeti ve 
iş sahiplcrile daim: t~masta bulun-

mnları bnkımından icra memurınr1 
nın bu hususta tlııh~ ziyade hassasi
yet göstererek alı:ikahlurfi sert ve fe~ 
na muamele ifa ve mi.işktilat ihdasın
dan tevakki etmeleri iktiza eder. Bi
naenaleyh icra ve iflô~ tnP.mur ve 
muavinlerlle katiplerinin vazifeleri
ni üa sırasında kanun hUki.irnlerine 
bu bakımdan da tcvflki harekette 
haklarındt\ muatnela tatbikini istil
zam edecek hallere mLıydnn verme• 
melerine dikkat nazarlarının celbi ve 
icra daireleri üzerindeki milrakabc 
hakkı kullanılırkt!n memuriyetinizce 
bu nokta bllha.ssa gözon•inde bulun
durularak kanun ve vnzife icapları-
r.a uymıyan hal ve hareketi görülen
ler hakkında derhal muameleye te
vessiil edilmesi tamimen tebliğ olu
nur. 

bankanın avukatı söz istedi. Reis: 

- Son sôz suçlunlındur. Sana 
söz vermiyorum. Dedi. Avukat usu
le istinaden söz istediğinde ısrar et
ti. Muhakeme karat için 11 mayıs 

saat on altıya talik edildi. 

---0>---

Harman 
Yerinde Fare 
Bulunan Fırın 

Dllfi Sı.ı.lhı.ı-uUım°"t ulh-llcind AP

za rnahkemesinde fırının harman ye
rinde fındık sıçafiı bulunan Çarşıka
pıda ektrtekçj Ahmedin duruşmasına 
devam edildi. İki zabıtai belediye me 
muru İırınr teftiş ederlerken har -
man yerinde fare bulmuşlar ve bu -
nu maşa ile yakalatarak dısarıva at -
mışlardı. Belediye bunun için. fırın 
hakkında 3 gün kapanma kararı ver
nılştir. P'ırınct bu kararıı itiraz ettiği 

Baba ve Kardeı 
Katilinin Muhakemesi 

Dün ağırceza mahkemesinde ge
çen sene Kuruçeşmede babası Hacı 

Şevketle erkek kardeşini öldüren Ze
kinin muhakemesine devam edildi. 
Muhakeme istinabe yolu ile bir şa -
hidin din1enmesi icin talik edilmişti. 
Dün bu da bitirildi. Karar icin baska 
bir güne bırakıldı. 

390 Liraya 
ew · York Sergi ıne 
16 Gün NEW YORK 
2 Gün PARIS 
2 Gün BOKREŞ 
1 GUn ROTERDAM 

NATTA Galatasaray 

T. 44914 

Bir Kadını Dolandırmıı Bursada Bir Kaçakçıhk 
Sultanahmette emlak komisyon

culuğu yapan Hadiye geçenlerde 
Bedriye isminde bir kadın rnilracaat 
etmiş, kendisine münasip bir ev tav

Muhakemesi 
Bursa (TAN) - Ostro Türk ".rü -

siye etmesini istemiştir. Hadi bir l?V tUn Lim_ted şirketinin Bursa milmes· 
bulduğunu öyliyerek kendislttd~ti s1H Macıt Acarla İnegöl ttıütnessill 
400 lira olmış sonra da ne ev bulrnu~ Nihat Erim, yanlış yanlış beyanns -
ne de parasını iade etmiştir. Bedriye me vermek Suretiyle resmi makama
müddeiumumiliğe mürncaat eder~k ta yalan söyledikleri ve binnetice de 
Hadi aleyhine dalandırıcılık davası döviz kaçakçılığı yapını oldııkları 
açmıştır. Snltıtnahmct sulh birinci iddiasiyle mahkemeye verilmişler -

ceza mahkemesi dlin Hadinin tıorgu- dir. 
sunu yaptı. Hadi: Asliye ceza tnahkesi. 987 senesi 

.D .. nlorır'fırmıı ım Pnrt ,_ tütün mUbavantına t.r.ı.nllOk eden bU 
ye bir ev bulunca nasıl olsa bu kadar davayı ruyete baslamı , '''"''" ...... 
komisyon alacaktım. Ben komisyo _ fatiyle de Felef!1enk tutün şirketi 
numu peşin almlŞ oldum, Diyordu mümeasili Fazıl Ermahı dinlemiştir 

Hakim 'tlüdafııasını kabul etınt' - Maznunlar, haklarındaki iddiaları 
di, muhakemesinin mevkut olarak reddetmlşlordlr Muhakeme, ahit • 

devamına karar verdi. 

Bu Akşam 
rl"ransız Tiyattosttnd:ı 
Büyük rağbet gören 

lerirt celbi icln talik olunmustur. 
H o 

POLiSTE: Denizbankın Yerine 
Geçecek Teşkilat 

Layihası Meclise Verildi 
için muhakemeye başlanmıştı. Fırın-
cının ısrarJa ortaya sürdüğiı itirazı 11•••••••••••••11ı 

YILDIZ 
UİGOLETTO 

Opera 4 perde 

Vesaiti Nakliye Kazaları 
Şoför Mustnranın idar !ndcki 111l09 mı

marah otomobil Necati Bey cadrlerindı·:l 

geçerken bu civarda oturan ite ıd:ı ı;ar
parak bl!.lınd:ın yartılanııştır. Yaralı te 
davi altına nlınmıt şoför ;vaknlanmıs•ır. 

Bu Layihaya Göre Denizbank Lağvedilecek, Yeni 

Umum Müdürlükler İhdas Olunacak, Bugünkü 

Edilecektir Memurlarm Haklan Muhafaza 

şuydu: 

- Harman yeri yerden seksen 
Santitn yükseklikte bir rner.ıtıer mes
net üzerindedir. Buraya farenin tır

manmasına ve çıkmasına imkan yok
tur. Verilen kapatma cezası yerinde 
değildir. 

Şahit polisler fındık faresini har
man yerinde gözleriyle gördüklerin
de ıstar ettiler. Mahkeme yerinde 
keşif yapmıştı. Ankara 4 (Tan Muhabirinden~- eşyalarının ylikleme, boşaltma ve 

Devlet Denizyolları ve limanfarı İş - aktarmn işleriyle uğrıışacagı, rıhtıın-
letme Umum Mudurlüklerinln te~ - Itırın işletme inhbarından ıınbarlar, He!r iki tnraf iddialııtındıı Htrar et 
kilat ve vazifelerine dair kanun layi- ve denfzyolcu sıılonlnrıhın tesis tikleri lçtn forenin elektrik liittfüası-
hnsını hiıkCımct bugün Meclise ver- işletme inhisarının bunlar arasın;: nın kordol\ulldon un harmanına at • 
miştir, .Lfıyiha başlıca şu hükümleri olacağı ilave edilmckt~dir. lamı~ olması ihtimali de one sürült.i-
ihtiva etmektedir: B yordu. Muhakeme zabıt varaka~ını 

u umum müdtirl!.ıklcrin teşkilat 
Münakaldt Vekaletine bağlı ve kadroları btıtçe kanunlarına bağlı imza eden bir şnhidin daha çağtılma-

hu"kmAı ı:ınh ı'vcti· haiz ve merke.,le,.1• ı t 11 d b' sı için duru,tnayı tehir etti. .- ., ... ~ naca! ce ve et e te~ ıt olunacaktır. 

Sincnıasında 

2 Büyük şaheser birden 

1 - DAMGALI KADIN 
ırrattsızca sözlü 

GLADYS George ve JOHN Bcal 
tarafından 

2 • KiRiK HAYAT 

İstanbul Halkının gözbobeğl nte,;ll 

VIYIANE ROMANCE 'ı 
Dün gece 

KADINLAR 
HAPiSHANESi . 

Filminde 

LALE 
Sinemasında 

Fransızca ~Uzlli 

BARBAltA STANWİCK ve 
IIERBERT MARSCHAL'ın 

en gllzel filirrıleti biitUn gotıülleri teshir etti. 

'·--~---# 

ıın 
Yarın Ak§am T U R A N Tiyatrosunda 

YAVRUNUN GECESİ 
Ses Kraliccsi HAMİYET YÜCESES ve 
aı•knd11$ltıl'I, ERTUGAUL SADi TSK v~ 

Hcy'eti Temsilıyesi birlikte: 

DALDAN DALA (Voch il 3 Perde) 

S. ATILLA Reviısü, Milli Ayak Oyunları 

Fıfıtııırda z:ı.fıl yolfüh'. Tel: 22127 iiıi::::::..ı 

* Şoför Alinin otomooW Tünel rru:y_, -
nınaıın gc~erk~n Mari IS!tllndc bir kadı 
çarpnralt muhtelif yetlerlnden 7arnlamıs
tır. Ynralı hastaneye knldırılmı~ tıthklkn
tn başlnnmışlır. * Şoför Tevfikin idar indeki Şl 1! -
Fatih otobClsü ile vatrn-ın Özdemirir. lr1a
resindekl tram\'aY arasında HalflskAr G<ı

zl cnddeslıH!~ bir çarpışmıı olmUştıı... c
UcMt'! Her ikfsl de lttıs ra uğramı, ntı!'r # 

c:ı tnyiat olmamıştır. * Aziz Çeviğin idnresindekı 3061 mı· 
maralı taksi otomobili llr. Hasan Arm.,., 
tar:ıfındtin kullanılan otobi.ıs ara ... ndn E
mfnl;nUnde bir ı.:ar11ışmn ölınus hrr ikici 
de hasara uğrafi'lı 1 rdır. * Süı'liCü Yunustm id r~indckl y~k a
rabası Beyoglundn Agnhnmamı cııddr.

slnden geçerken Dora ı mlnd" bir k11dın<1 
ı:, tparok bacağından ııj!ırcn yarahm•ot'ıı. 
Y rlllı Beyoğlu hastane t".lt' kaldırılı!iış Yu 
nus yakalanmıştır. 

İstanbulda olmak üzere Devlet De - Umum müdürlükler de unıum m:.ı
nizyolları i letmc Umum Müdürlü - düt, umum mUdi.ir muavlni, hukuk 
ğü ve Devlet Limanları İşletme U - )llilşavlrl, muhttl:icbc1 it:letrnc, fon ne 
mum 1\Iüdürlügti namlariyle mülhak yeti mUdürlerlndcn tniırekkep ~tr 

bütçeli iki idare kurulacaktır. Döv - cncUmen te kil edile-::ektlr. Umuttı 

let Denizyolları İşletme Umum Mü- mUdiitHıklcrln almtı. sntmn yapına 
dürlüğiinün j~tigal ve vazife mev - ve yaptıtıtlli kirnltırrl!ı ve kırava VP.t'

z:uları şunlar olacaktır: me gibi isleri hakkım.la arttırma vn 

İzmir, Trabzon, lim:mıarı işletmelı:>
rlnden intikal edenler hakkında en 5 
afdat kesihneğe ba$!afüğı tarihten Senet Tahrifi Davası 
itibaren, - •liılll••••••••••••••-••••••' 

d - Denizbankın -tcşckkülüncle·~ 9 MAYIS Büyük ve kıymetli san'atkanmız Diin Ağırceza mahkemesinde ha-
sonra dogrudan doğ~· .ıya bu <;andıga • mulc se.'hedlhi tahrif ettiği iddln ~cll-
intisap etmiş olanlar intisap tcırıhl<' SALI Akşamı M İJ N İ R N U R E D D İ N ll!n İhsaniye - Malatya ambar me -

Turkiyc sahilleı'inde muntazam eksiltme kanununun !iüktim lerl t:ıt

oo ta seferleri :inhisarını işletmek, blk edl1111iycrck bu ~ıbi işler V<.'kfi
t tanbul ve civarı iç hatlariyle Yalo- lctçc tanzim oltınat: .. k talinıatnamc 
va hattını i !etmek. gemi kurtarma dtıiı'eslnde ynpılacnktır 3137 numa
inhisarını i letmek klavuzhık ve ro• talı konun hUkümlerl bu kanunl.t 
mork<ırluk .inhisarını i !etmek, Van teskil edilecek olan het iki devlet ış 
gölü işletme inhisarını idare etmek lclmcsi emrirıe gir~çek ve Den!z
V" bunlardan baska "nhıs"rı taz;nı'l- bank memur ve mustahdPınler~n-

rinden ve her iki işletme idarclerıne murlnrındtın Niyazlnin muhakerne -
ve arkada,Iarmın tek konseri M E L E K sinemasında · b ı intisap edecek olan memurlar hak- sıne a~ andı. Niynzı dort parçadan 

kmda intisap tarihl.:rinden itibaren Biletler •imdiden satılmaktadır. Telefon: 40868 ibaret olan hamule scnedınin bir pttr 

t~bik clunacaktır. ~::::::::::::::~-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ça~na göndereçc~ CEanın kilosunu 
Muvakkat nıaddcyP göıc Deni;-• ,4 ~ 5895 olarak gostcrrnlştir. 

bankın bir Kanunusani 1939 tarihi!'\· Bugün T A K s ,. M SinemaSI Halbuki e varıın hakikt siklet! 
den ilgası tarihine k<ıdar ohı; mıııı- tahmil varakasmda 6895 kilo imiş 
melfıt ve hesabatı gôstcrir husus• Btiyük \•e glizel 2 Filmi birden başhyör: DUn şahitler dinlendi. Mudtlclumumı 

mun etmemek şartiyle deniz, gdl. dt!n 
bir bilanço denizban1< kanun ni.iktlm birisi yeni ve gor(ılmcmiş feci ve ihtiraslı bit· mevzuda olan ve Ame- dosyayı tctkık ctmediğı için muh.ı • 

rikan ordusunun çerçevesi arasında cereyan eden ve PRESTON FOS keme-taltk edildı. 
nehir ve kanallarda her nevi yük ve a - Denlzbankta mülga Denl~· lerino tevfikan Deulzbank idarf'Ft 
yolcu nakliyatı yapmak gemi inşa yollan ve Akay işlefrıelerile fabri· tarafından yapılarak Mün~kalat Vf!· 
tamir ve havuzlama işleri, turizm lş- ka ve havuzlar idart:.)ındcn intikal kflletine vertıeeel<tlr. Devlet Denlı• 
ler·n·n acnize ait kısımlıırı ile uğraş.o etmic: olanlar hakkında devam sure- · li' yolları ve Devlet V.manlan r,ıetmrı 
mak. tiyle, k umum müdürlü terinin v~zifıııya 

Layihada bundan sonra Devlet b - Denizbankta rr.iilga tnhlisiye basladrklan tarihten :tibaren 31 fl.fa-
Jimanlnrı İ letmc Umum MudUrlü ~ umum müdi.irlügünd<;n intikol etrrtq yıs 1930 tarlhinc kudar olr.n biifre 
giini.ın i tig 1 v vnzifc ınevzulltn olanlar hakkında seyrisefnin idare- ve kadroları Mıinak~Iiıt VekA!ethıc" 
zikredılmekte, İ tnnbul İzrnir, Trab- sinden müntakil memurlar misilli, tanzim ve ıtcyeti Vcı<ilenin tasdıki-
:ıon limanlrırınd her turlU ticaret c - Denizbanka mühm İstanbul le tatbik mcvkiinc giıecektir 

TER ve MADGE EV ANS tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

ORDUNUN KIZI 
ve ayrıca: Talebi umumi üzerine 

DEANNA DURBIN 'in en nefis ve en mükemmel temsili 

100 ERKE G E BİR KIZ 
Sarkı ... Musiki. .. Dans ve nes'e Filmi... 

~ı•••fcU7.llailı riutlar: t:> - 20 - 25 ,.e Localar 100 kmus---~ 

YE:NI NEŞRIY AT : 

ÇOCUK - Cocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merke:ıi tarafından çıkarılmakta 
olan (ÇOC u K) adlı der{1lrıhı ı 3tl ırıl'"ı s • 
yısı çıkmıştır. Yurt yavrularının s "hı;;. 

Sosyal, Kulturcl du ımbnnın inkı fi' r 
hizmet eden bu kıymetli dergiyı cocu t -

r:ı, ı:;c!cuklu nnıı \ c btıbalnrn tavsiye ıfo
riz. 
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TAN 
ABONE BEDELi 
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1 Sena 
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2800 
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" 
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeH müddet sırasiyle 30, 16, 9, 

S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul !U\vesi lOzundır. 

Danzig 
İhtilafından 
Harp Çıkar mı? 
Dün kime rast geldikse. bize hep 

bu suali sordu: Danzıg mese -
lesinden bir harp çıkar mı? 

Bu sualin umumi oluşuna bakı -
lırsa, Almanya ile Polonya arasında
ki ihtilafın bir harp çıkarması. ihti • 
nıaline inanılıyor demektir. 

Filhakika işin dış tarafına bakı • 
lırsa bu hüküm dğoru olmak lazım 
gelir. Bitler Danzig meselesini halle 
karar verdiğini söylemiştir. Polonya 
da Danzig ve Koridor meselesinde 
hiç bir müsaadeye taraftar görünme 
nıektedir. O halde De olacak? Harp 
mi? 

Hayır. Danzlg ve Koridor ihtilafı 
bir harp ihdasına kafi değildir. 

Çünkü· ' . 
1 - Polonya Hariciye Nazm bu-

gün irat edeceği nutukta Danzig için 
Polonyanın kabul edebileceği for -
nıülü bildirecektir. Bu formüle göre 
Milletler Cemiyetinin Danz:ig için ka 
bul ettiği ve elyevm tatbik edilen 
şekil terkedilecek, onun yerine Dan
zig Almanya ile Polonyanın müşte • 
rek himayesi altına konulacaktır. 

Almanyanm Pome.ralia Koridorun • 
dan geçirmek istediği yolun inşasına 
da, haricez meml~ket haktan istifa
de etmemek şartiyle, müsaade edi -
lecektir. Bu formiH yeni bir tekliftir 
ve lkl de•• · - • • -::c-ht..~· 
:.r.cmın açacaktır. 

2 - İtalya Danzig meselesinden 
dolayı harbe girmek istemediğini Al
manyaya ihsas etmiştir. İngiltere na· 
sıl Çekoslovakya için harp etmek is
tememişse, İtalya da Danzig şehri İ· 
çin bir tehlikeye atılmak arzusunda 
değildir. Bu sebeple İtalya, müttefi
kine Danzig meselesini müzakere yo· 
lu ile halletmesini tavsiye etmiştir. 

3 - Almanya. garp hudutların· 
daki Zigfild müdafaa hattını geniş -
letmeğe ve uzatmAğa karar vermiş 
\'e bir haftadanberl de bu hat tize -
rinde faaliyet başlamı~tır. Buradaki 
tahkimatın takviye ameliyesi en az 
iki aylık bir çalışmayı istilzam et
mektedir. Almanyanın bu müddet 
zarfında bir harbe girmek istemiye· 
ceği tahmin edilmektedir. 

4 _ Almanya baş kumandanı şim
di Lib:rada bulunmaktadır. Ani bir 
harp ihtimali karşısında bulunan bir 
devletin baş kumandanını işinin ba
sından uzakta bulundurması pek 
~akul değildir. Baş kumandanın 
Libyada bulıtnması da, A~~anyanı_n 
ani bir harbi varit görmedıgıoe dela-

let eder. 
5 - İngiltere, Almanya Danzig 

ıneselesini kun·ct ve cebre dayana· 
rak halle teşebbüs ettiği takdird~ 
derhal Polonyaya bütün kuvvetlerı 
ile yardıma koşacağını Polonya hü -
kurnetine tebliğ etmiş ''c bu karar 
B • 1 1 ']d" ·ı i tı'r Bitlerin erlıne c e lt ır: m ş · 
Danzig meselesi i-;in umumi b.ir har
bi göze alacağına ihtimal verılemez. 

6 - Dnnzigdeki Nazi şefleri nıii
zakere icin Berline dav~t edilmiş ve 
oradaki Nazi teşkilatına yeni bir ha· 
dlse çıkarmamaları Almanya tara • 
(ından emredilmiştir. 

Bütiin bu sebepler bir araya ge
lince PolonYa - Almanya ihtilafının 
bir harbe mUncer olması ihtimalleri
nin azaldığı görülür. 

• o •1Afı bir Onun için biz Danzıg ıhtı a nın 

harp ihdas etmiycceğine kani bulu -
nuyoruz. 

Konya Orman Müdürlüğü 
Konya (TAN) _ Eskişehir iki?c~ 

sınıf orman baş mühendis muavını 
Hayrettin Ozgen, vilayetimiz orman 
müdiirlüğüne tayin olunmuştur. 

TAN ================================================:=;..:= 5 

Memleketin 
Büyük Davası [11 
f azan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M enhus bir hastalık heni Neşri • 
yat Kongresine gitmekten me-

netti. Memleketin en çok alaka duy
duğum bir da\'ası konuşulurken, bu
na uzaktan seyirci kalmağa içim bir 
tiirlii razı olmuyor. Yazarken elimin 
titremesine rağmen, senelerdenberi 
kafamda işleyen bu davaya ben de 
iki tuz katmak istiyorum. 

Neşriyat Kongresi, memleketin 
kültür seviyesini yükseltmek için, 
her sahada alınacak tedbirleri müza· 
kere ediyor. Bu kongrenin müsbet 
neticeler \'ermesi bir çok kongreler 
gibi kağıt üzerinde alınacak karar • 
lardan ibaret kalmaması temenniye 
gerektir. Bugünkü Maarif mckaniz • 
masmın enerjik ellerde olması kağıt 
üzerinde kalmıyacağı kanaatini de 
veriyor. 

T ecavü:z. ihtimallerine karşı müşterek bir sulh cephesi kuruluyor (lngili.z karikatürü) 

Bence memleketin en büyük da
vası, hal).,, okutmaktır; halka okuma 
zevkini verebilmektir. Halk okuma .. 
dıktan sonra ister devlet parasiyle, 
ister hususi te:?ebbüslerle neşriyah 

genşiletınek, mütehassıs komisyon • 
larm gerek tercüme, gerek telif eser
ler için yap~cakları neşriyat planla· 
n, eski türkçe eserlerin yeni harfler~ 
le yeniden bastırılması, kongreyi 
varmak istediği hedefe güç götüre -
cektlr. Bu hedefe varmak için, bi-r 
taraftan planlı bir kültür faaliyetin& 
girerken, diğer taraftan halkı okut. 
mak için alınması icabeden tedbirle
ri konu~mak, bu hususta bütün ente1-
lektüelleri seferber etmek lazım. Amerika iftçisi 

Radyo ile Nasıl 
~Tenvir Edi i o~? 

Bizde ziraat kalkınması kon
greleri devam ederken, ben 

de burada Amerikan radyosunda
ki ziraat programlarını dinliyo
rum. Ekseriya Vaşingtonda Ziraat 
Vekaleti tarafından idare edilen bu 
program bütün istasyonlara verili
yor. Birleşik devletlerin en uzak 
ve ıssız köşelerindeki çiftçiler da
hi programı dinlemek fırsatım bu
luyorlar. Bütün Amerikan çiftçile
ri ayni zamanda müşterek dertle
rine cevap bulunyorlar. 

Konferans mevzuu tabii nazari· 
veden uzak, ziraatin tamamen tat
biki tarafına hasrolunuyor. Hatta 
konferans verenin nazariyeye ve 
yahut ta köylünün anlamıyacağı 

şeylere kaçmasına mimi olmak i
çin konferıms, konuşma tarzında 

veriliyor. 
Konferansçı azıcık c?erinleşmiye 

başladı mı, hemen sual başlıyor. 
Ve böylece konferans sualli cevap
lı olarak, konuşma tarzında de
\: am ediyor. Bir gün konuşma, ta
vuk hastalıkları üzerine oluyor. bir 
gün gübreye dair. Başka bir gün 
herhangi bir umumi mevzua dair .. 
Bu suretle köylü her gün öğle za
manı radyoda karşıla:;tığı mesele
lerden birinin hallini buluyor. 

Bundan sonra programın kadın
lara ait kısmı başlıyor. Bu, Ziraat 
Vekaletinin ev idaresi şubesi ta
ıafından idare ediliyor. Yine ayni 
tarzdıl sualli, cevaplı bir konuşma 
oluyor. Mevzuları yine muhtelif .. 
Bir giın reçel nasıl yapıldığı anla
tılır, ertesi gün meyvalar çürüme
den nasıl muhafaza edilebilecaği 

söylenir, üçüncü giini.i gıda mese
lesi üzerinde durulıır ve sırf köy
de bulunan şeylerle nasıl sıhhi gı
da hazırlanabileceği, sabah, akşam, 

öğle yemeklerinde neler yenmesi 

lazım geldiğinden bahsolunur. 
Bu programla, Amerikan Ziraat 

Vekaleti. çiftlikte hem erkeğe. hem 
kadına düşen işlerde onlara ön a
yak oluyor ve yapılması lazım ge
len şeyleri, en iyi, en kestirme yap
ma yollarım gösteriyor. Bu tenvir 
program1m ziraat borsası haberle
ri ve dünya havadisleri takip edi
yor. Havanın o sene içinde umu-

Yazan: 

Belkıs Halim 
~~iiöiiiiiiiiiiii~~~~~~~-~-~l!J 

miyetle nasıl geçeecğine işaret e
diliyor ve köy havaları, şarkıları 
ve milli marşla progı ama nihayet 
veriliyor. 

A merikan siyaset ve iktısadi 
hayatındaki ferdiyetçilik 

her günkü hayatlarına kadar işle
miş .. Burada öyle bizdeki gibi ge
lişi güzel misafirlık, ziyaret, top
lanma yok.. Herkes programını, 

yaşayı~ını kendine göre tanzim e
diyor. Birini ziyaret etmek i\'in, 
toplanmak için bir sebep olmalı ... 

Bu ferdiyetçiliğin bir aksülame
li olarak Amerikada cemiyet ve 
klüp bolluğu var.. iki kişi bir a-

raya geldiler mi hemen bir cemi-

yet, bir kl Lip yıırmrlnr ve muay
yen' bir programa göre. haftada, on 
beş günde, yahut ayda bir topla
nırlar. Mektepler• hastaneler, ha
pishanelerin bile her birinde en a
şağı yedi sekiz cemiyet yahut klüp 
var .. 

Hapishane memurlarından biri, 
diyelim dantel örmiye meraklı .. 
Mahpuslar arasında da dantele me
raklı bir kaç kişi buluyor. hemen 
bir klüp yapıyorlar. Muayyen za
manlarda toplanıp hep bir arada 
dantel örüyorlnr. Biribirlerine ye
ni örnekler öğretiyorlar, derken, 
iş sergiye kadar büyüyor. 
Başka biri resim yapmağa me

raklıdır. Her müessesede resim me-

Bir 
iki 

Duvarın Karşısında 

Muhtelif Anlayış 
B u duvar Taksimdeki su depo-

sunun Cilmhuriyct meydıı· 
nına bakan taş duvarıdır ve bn 
duvar kar~ısındaki blrirıci anlayış 
sayın eski ''ali Muhittin tistiinda
ğa, ikinci anlayış ise ınuhterem 
yeni vali Littfi Kndara aittir. 

Birind anla) ıs Bakırköy taşı 
kaplı duvarın yiiziinU kireçli su 
ile badanaladı! 

İkinci nnlayıs duvarı. bu sii -
riilen boyadan kurtarmakla meş· 
gul! 

Meşhur Ata sözüdür: Bir mu • 
zip bir kuyuya bir taş atarmış, 
kırk akıllı bu taşı bulup çıkara -
mazmış! Hakikaten böyle oluyor: 
Şimdi kırk usta bu cluvarın taşla· 
rı üzerinde çekiç sallıyor! · 

Taı: iizerlne badana yapılmaz! 
Çlinkii taş ideal bir setr maddesi
dir ve kullanıldığı yerde miınari 

bir rolii ,·ardır. Bilhassa islenmiş 
Bakırköy hısı hn memleketin en 
sade \"e · gıiniil ııhcı bir kaolamn 
ınnlzemesldir. Bundan dolayıdır 

ki eu kuvvetli sanatkar olan es • 
ki Tiirk, ebedi kıymetteki eserle -
'"İni hu ta'}hı kaplamıştır. 

R()yle tastan vapılınıs bir du • 
\ 'ar ~:iiziinii lrnda~alamak. işi kir • 
letmcktir ki. bu hal imar veya tc· 
mizlik gayesiyle hareket edenle -
riınize \•akıstuılaınaz. 

Muhterem \•ilayet makamını. 

bilgiye dayanan son ta5hihinden 
dolayı tebrik ve takdir ederken ay 
ni yerdeki btlyilk su yalağının tek· 
nik ve estetik Jıtr formiille berta • 
raf edilmesi hu5usımda la7.1mge • 
len emrin de JUtfcdllmesini rica 
ederiz. 

Şevki BALMUMCU 
(Mimar) 

raklıları bulunabilir. Bunlar he
men bir araya gelip bir resim ce
miyeti kuruyorlar. Resimler yapıp, 
kendi evlerine, yatakhanelerine a
sıyorlar, hapishanenin bekleme o
dasını bu resimlerle süsülüyorlar, 
hapishane müdürünün odasına bir 
kaç resim hediye ediyorlar. Böy
lelikle hem mahpuslara meşguli

yet çıkmış, hem de hapishane süs
lenmiş oluyor. 

Mektepler de keza .. Hocalardan 
biri pul toplamıya hevesli.. 

mektebin ilan taht::ısına bir ilan 
koyuyor. Pula meraklı olanlar der& 
ten sonra filan saatte filan yerde 

toplansınlar. Bu ilk içtimadan son

ra cemiyetin programı yapılır. Bu 

program dahilinde toplanırlar, 

muhtelif pulları tetkik ederler i

lah ... 

Yahut ta yine hocalardan biri 

fotoğra.I çekmiye meraklıdır. O da 

fotoğraf çekmeyi sevenleri topla

yıp bir cemiyet yapıyor. Mektep 

dağıldıktan sonra bir odada topla

nıp na.sıl iyi fotoğ~af alınacağını 

araştırırlar. Mütehassısların fikir

lerini sorarlar ilfilı ... 

Amerikanın her müessesesinde, 
müessesenin asıl programına dahil 
olmıyan sırf isteklilerden milrek

kep çeşit çeşit gruplar vardır. Ho
şuma giden gruplardan bfri de bir 

deli hastanesindeki orkestra teşki

lfıtı oldu. Doktorlardan biri müzi

ğe hevesli .. Meslek haricindeki za

manını konserlere gitmekleı yahut 

bizzat çalmakla geçir:yor. Profes

yonel bir gaye ile değil, sırf eğlen

ce kabilinden. Hastahaned~ki de

lilerden ve akıllılardan, hatta ko
nu komşudan eli yay tutanı, piya

noda biraç parmakları oynayabi

leni toplayıp bir orkestra yapıyor. 

Haftanın boş gecelerınde orkestra 

heyeti. toplanıp doktorun idaresin
de ekzersis yapıyor. Ayni zaman

da da hastanede, civar mektepler

de. diğer hastahanelerde ve hapis
hanelerde konserler veriyorlar. Bu 

şekilde belki de radyodan başka 

müzik yüzü görmi •ecek kimsele

re amatör işi dahi olsa mi.izik din

letmış oluyorlar. 

Bu seferberlikte yalnız kültür 

müesseseleri, ve münevverler değil, 

Halkevleri, içtimai teşekküller de bir 

leşerck, kültürü köylere kadar götii
recek bir iştirak yapmalıdırlar. Hal· 
kı okutma propagandası, misyoner -
lerin ülke tilkc dolaşarak din yayma
ları gibi, bir küJtür yayma propa • 
gandası, ve faaliyeti halini almalı -
dır. 

Başka memleketler halkı okutıua 
da,·asında ne gibi usuller takip etnıis 
Jcrdlr. Bunların yaptıkları tecrübe -
ler göziimiiziln önündedir. Balk an • 
cak okuduğundan zevk \"e fayda duy 
duğu zaman okur. IIalk neşriyatına 
bu noktai nazardan başlamak lazım
dır. Bu hususi miiessesclerin işi de -
ğildir. Kiiltiirü yapmak ve yaymak
ta hususi miiessesclcrin yapacağı i§ 
mahduttur. De\'let, yilni Maarif Ve
kôleti, bunun nazınıı olarak ortaya 
çıktıktan sonra bir taraftan plinh 
ne~riyatı yapmak, bir taraftan yay
mak vazifesiyle mükelleftir. Tevzi 
teşkilatı diize]medikçe, hususi müte
§ebbis kağıt vergileri, posta masraf
ları ,.e sair nıiişkilllerle kitabın ve 
mecmuanın maliyet fiyatını indire -
medfkçe, ha tığı kitabı satamadıkça, 
kü1tür tabii tekamiiliyle kannca 
adımı ile ilerler. Terakki ve tekamü· 
lü zamanın eline bırakmak değil, za· 
manı kendi hizmetimize almak mec
buriyetindeyiz. Az zamanın içine çok 
i~ sıkıştırmak. 

Kültiir propagandası, umumi bir 
proı>aganda umumi miidürlüğüni.in 

teşkilatı altında, tıpkı bir Misyoner 
teşkilatı gibi çalışmalıdır. Kongre 
dağılır, gider, bu karar1ar111 tatbiki 
için, l.\lanrif Vekaletinin hususi teşki
latı durmadan çalışır. 

Halkı okutınaı.~k, halka okuma 
zevkini vermezsek. kitabı onun zev • 
kine ve fn;yda~na yarar hale getir • 
mezsek, yalr,'lz kiidik bir miiuevver 
sınıfı ''ctişt.1ren kiiltiir, az meyve ve
ren bakımsır bir ağaç mcvkiinde ka
lır. ICiiltilriin ki>kfinü halkın içine in~ 
direlinı. Hugiin memleketin en bii -
;\·ilk dtwası b\tdur. İçtimai lnkılahı -
mızın en bijyiik temeli halktır. 

Hedefimizi ta~ in etmezsek, seçe
ceğimiz ~ ollardan nere~·e çıkacağı -
mızı hilemeyiz. Gcndik edehivatı co-.. .. ' .. 
cuk edebi~ atı , halk edebiyatı bunlar 
clefo ayni istikamete doğru yürü • 
ınezlerse, bugünkii kü1tür anarşisin· 
den kurtulamayız TP Jıik meselele
ri mütehassıslar halleder. v~ bu ko
misyonların işidir. Fakat bu kongre
nin halledeceği en büyük dava mem
leketin en büyi.ik tlavası ha]kı okut· 
maktır. Bu kongrenin htt istikamette 
kararlar almasını temenni ederim. 

Bu istekli klüp ve cemiyetler 
çocukları sokaklardan kurtararak. 
onların köşe başlarında toplanıp 

muziplik planları yapmalarına, fe
na yollara dökülmelerine mani o
luyor. Hapishanedekileri, işe, 

namuslu hayata alıştırıyor. Hasta
hanede.kilerin muvakkat bir zaman 
için olsun dertlerini unutmalarına 
yardım oluyor. 

( 1) l\tuhnrrirlmiz Sabiha 7.ckeriya b r 
kaç gündenbe~i rnh l~ız bulunduğu ·çın 

l muntazam ynzam m !dadır. 
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J\nkarada yapılan Galatasaray - 'Ankaragücü karşılaşmasında 
iki takım birarada 

Ankaragücü Bu Hafta 
lstanbulda Oynayacak 

Pazara da 

Karşllaşacak 

Yarın Beşiktaşla, 

Galatasarayla 
Geçen hafta Demirsporu' Fener-ı sahada görmedik. !dare ettiği maç

b~çe ve Galatasaray karşısında gör- larda otorite tesis etmiş bu arkada
~ük. Bu hafta da Ankaragücünü Be- şın bu maçı da muvaffakryetle idare 
§ikta~ .. ve Galatasaray önünde seyre- edeceğine şüphemiz yoktur. 
decegız. Haftanın her iki macL da Galatasaray Ank ·· .. 
Ankaradaki karşrlaşmaların r~van- . - aragucu maçını, 
J:ıdır Çünkü Ank . .. B .k Tarık ıdare edecek, bu arkadaş son 
:.-- . aragucu eşı taşı 
da Galatasarayı da Ankarada mağ- zamanda yetişmiş ve birinci sınıf ha-
lıip etmiştir. Bu haftanın miısabaka- kemler arasına karışmıştır. Bu ha
ları ayni zamanda milli kümede An- kemimiz de bu maçı muvaffakıyetle 
karalıların alacağı dereceyi tesbit et- idare edebilir kanaatindeyiz. 
rnek noktasından çok mühimdir. 
Ankaragücü bu iki maçı da kaybe
decek olursa milli küme şampiyonlu
ğundan uzaklaşacaktır. Fakat elde e
dilecek iki galibiyet, maçlarının kıs
mı azamını bitirmiş, bilhassa dep
lasmanlarını geçirmiş Ankaragücü
nün şampiyonluk ümitlerini kuvvet-
lendirecektir. .. .., 

'Ankaragücü • Beşikt(lf 
Geçen hafta Demirsporu Istanbul

da gördük. Enerjik ve çalışmış bir 
takım, fakat Fenerbahçe ve Galatasa
rayın daha tecrübeli ve teknik oyun
culardan terekküp etmesi, saha a
vantajı da olmayınca iki mağlıibi
:yetle döndüler. 

Ankaragücünü de daha evvel Fe

ncrbahçe ve Vefa karşısında görm~iş
tük. Bizde bıraktığı intıba şudur: 

Ankaragücü, Demirspora nazaran 

daha teknik ve daha şuurla oynıyan, 

anlaşmış bir takım. Yarın Beşiktaşa 

Ankaragücünün ne netice alabilece

ği hususundaki düşüncemiz şu ola

bilir: 

Spor Klüpleri 

Nizamnamesi 

Kati Şeklini Aldı 
Aldığımız malumata göre bir müd

dettenberi etüt halinde üzerinde ça
lışılmakta olan spor klüpleri nizam-

namesi istişare hey<.?tince tetkik e
dHmiş ve kati şeklini .:lıruştır. Aza
nın bir klüpten çıkıp diğerine girme
si gibi bir iki mühim nokta üzerinde
ki incelemeler de bitince kesbi kati
yet edecek ve haziran başından iti
baren meriyet mevkiine konacaktır. 

Yeni nizamnameye göre, spor klüp 
leri kendi umumi kongrelerinde klü
bün büyüklüğl.ine ve işlerinin vüsa
tine göre beşten dokuza kadar adet
te seçilecek bir idare heyeti tarafın
dan idare edilecektir. Klüp heyeti i
darelerinin ikinci reisleri mutlaka 
sporun tekniğinden anlıyan birisi o
lacak ve bu zat şimdiki umumi kap
tanların vazüesini yaptığı için ayrı
car umumi kaptan bulunmıyacaktır. 

Klüp azalarının en az 25 kuruş ay
lık vermesi şarttır. Bu parayı veremi 
yecekler hakkında heyeti idarenin 
hususi surette karar vermesi lazım
dır. 

Azanın hukuk ve vezaifine ait hü
kümler arasında sporu n1aişet medarı 
ittihaz ettiğini bildirenlere profesyo
nel lisansı verileceği de yazrlıdır. 

Bundan başka klüp heyeti umumi
yelerine iştirak edenlerin Iaakal klü
be bir senedenberi kaydedilmiş ve o 
aya kadar olan aylıklan klübe tama
men tediye etmiş olması şarttır. 

TAN 5- 5 - 939 
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Finlandiya 
Güreşlerinin 

Neticeleri 

Arada 
Değiştokuş 

Yazan: Naci SADULLAH 

Egede Balıkçılık ve 
Şarapçı ık inkişafı 

Sizin belki haberiniz yoktur: İs
tanbulda bir de "İkdam,, gazetesi 

için Tedbirler Alınıyor 

Sakatlananların 

ihtiyat 
Neden 

Yerine 

Güreşçiler 

Güreşmediler? 

çıkar, meslek ica~.'· biz bu cerideyi Izmir, (TAN) - Ticaret Vekaleti, 
de okuruz. D.ii~, :ustat Ağaoğlu Ah- Ege mıntakasında şarapçılığın ve sa-I 
met, bu refıkııruze bir başmakale 1 hiı memle~etlerde d~ balıkçılığın in
yazmış, diyor ki: kişafı için alınması zaruri tedbirleri, 

"- Garp, baştan başa, bir mu- ihtiyaçları Ticaret ve Sanayi odasın
azzam deliler e\•ini andırıyor: Ora- l dan sormuş, oda bu husustaki tetkik
da :yaşıyanların mii~terckcn maltıl krini bitirerek Vekalete iki mufassal 
oldukları illet, irade taııkınlığıdır. rapor göndermiştir. 

Osloda nisanın son haftasında ya- E~er yü.ziiniizü Garpten Şarka ce- Şarapçılık hakkındal:i raporda hu-
pılan Avrupa Greko - Romen şam- v~rir~enız, göriirsüniiz ki, orası da lasaten deniliyor ki: 
piyonasında iki ikincilik almak su- hır tımarhanedir. Ve orada yasıyan- " . . . 

t·ı ff larm mü<:tereken nıaltAıl oldu, kları . ~azla ıstıhsal edtlecek şaraplarda 
re ı e muva ak olmuş güreşçileri- ~ h · d - illet te ı'rade g kt•V•d· m ısar resmı e ucuzlarsa, fiyatlar-
mizin iki gün evvel de Helsinkide • evşc ıgı ır. d "h· b' F. r d' "ş· d' h · kl . a mu ım ır fark husule gelecek, 
• ın an ıya milli takı mile bir Greko- . ~m ı, enım a ıına hır çare ge- ihracatta rekabet mümkün kılınacak 
Romen karşılaşması yapması mu- hyo~. Garplılardan taşan fazla ha- ve bu suretle istihlak kendiliğinden 
karrer idi. deyı alıp Şarklılara aşılamak, Şark- artacaktır ç k f 1 .h 

!ki sene evvel bizim milli takım lrlarm usluluğundan da fazla m;k- b'l .. : o baza ı _racat yapıla-t t 
1 

G ı mesı ıçın, şara ı, takas mahsulleri 
Finlandiyaya gittiği zaman oranın a~:B op ayıp) arplılara aşılamak.. arasına almak ta mümkündür." 
güreş federasyonu tarafından ortaya u suret e muvazene hasıl olur- Oda balıkçılık h kl d .. d d' 
konmuş ve Türkiye - Finlandiya sa, beşeriyet rahat eder: Yoksa lıu ~· ' . a .<ın a gon er ı . 

1
.k . . d .. gı uzun raporda, bılhassa balıkçılığın 

milli takımlarının u"ç sene ·· ı·· t muvazanesız ı u;ın c. dunya sulhe, . .. us us e "k A { h - , .. modern bır şekle sokulması !uzumu 
yapacakları Greko _ nomen müsaba- su una, re a a, rahata dunyada ka- .. . d d kt b , uzerın e urma a, ankalarmuzın 

kalarında en çok kazanan takıma ve- vuşamaz.,, b alıkçilara açacağı kredilerle, fenni 
rilınek üzere yaptlmış olan (Ayı hey- • ı t 1 1 av ama vası a arı a mması icap etti-
keli) ni ilk senesi 5 - 2 gelen Finlan- Göriiyor musunuz faciayı? Dün- ğini, avlanacak fazla balıklarm hem 
diya takımı almıştı. Geçen sene de yanın ne kadar ı;aresiz kaldığı en r 'h cd.l b'l - . h 

k 
' ı raç ı e ı ecegını ve em de in~a 

Ankaraya gelen Fin15.ndiya milli ta- a il başrnda bildiğimiz vatandasla- d'l k k f b . . ~ b .
1 

" · e ı ece onserve a rıkalarınc!a 
kımını 3 - 4 yendiğimi;: içiı.1 heyke- rın 1 e çare., di.ye bulup ciddiyet- konserveleştirilebileceğıni anlatmak-
lin bize verilmesi icap ediyordu. le ortaya ko;rabıldikleri bu hulya- tadır. 
Anlaşıldığına göre, Finlandiyalıların fardan da belli! ... 
bu heykeli geçen sene bize vermeme- Eğer bu kabil ~aTcler kesfeden 
!erinin sebebi, takımımız Finlandiya- haşnıuharrirler çoğalırsa, ~mizah 
dan son defa ayrılırken, anahtarları mecmuaları, başmakalelerle asık a
cebinde saklayan bir Finlandiyalı i- tamazlar sanırım! Garbın da~ Şar
darecinin vapura yetişememesi ve kın da delilerle dolu olduğunu müj
bundan dolayı heykelin orada kal- deliycn o makaleyi okurlarsa, başta 
mış olması imiş. Bize pek basit görü- Mazhar Osman olmak iizere, bütün 
nen bu maniden sonra araya teşki- deli doktorlarımız, sevinçlerinden a

,. 
' 
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Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
BU kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 
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ÇEKLER 
5.93 

126.6750 
3.3550 
6.6625 

28.44 
67.5675 
50.8150 
21.56 

' 1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 
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Ergani 19.-
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ması kuvvetle muhtemeldir. Bu ha
ber piyasada derhal tesirini aöster-

0 

miştir. 

Çekirge Mücadelesi 
Izmir (TAN) - Bir aydanberi de-

vam eden çekirge mücadelesinde, çe
kirgeler uçacak hale gelmeden imha 
edilmişlerdir. Mücadele devam et
mektedir. Ege mıntakası, bu sene mu 
hakkak bir çekirge afetinin tahribin
den kurtarılmıştır. lutımızın intikal devresine girmesi kıllarını o:ynatırlıır. 

yüzünden arız olmuş olan durgunluk Eğer yanıJmıyorsam, İstanbul da 
ve değişiklikler de heykelin isten- "Şark,, sayılır: Burayı da timarhane 
mesine imkan bırakmamıs ve son gibi gördüğüne göre, Ağaoğlu Ah
aylarda yapılan taleblere de Finlan- met, dclHcre uymak için bile bile 
diyalılar: sacına,}rn .... • 

~,,....,..... _ __..~-

Ege sahil memleketleri için bir 
servet kaynağı olan balık mahsulü
nün evvelce de muhtelif mütehassıs
lar tarafından yapılan tetkikler ne
ticesinde ne suretle avlanması, isti
fade edilmesi üzerinde durulmustur. 
Ticaret Vekaletinin bu hususta ;eni
den malıimat istemesi, Büyük Millet 
Meclisine verilmek üzere bulunan 
Balıkçılar Bankası kanun layihası i
le alakadar görülmektedir. 

lngiltere Üzüm Alacak 

* Izmir (TAN) - Şehrimiz Tica
ret ve Sanayi odası, Birinci Kordon
da büyük bir ticaret klübü binas: in

Izmir, (TAN) - Avustralyada şa ettirecektir. 30 bin lira sarfedile
bağ bozumu esnasında şiddetli yağ- cektir. 

- Bu sene gürcşmiye geldiğiniz Zira, onun be~eriyete ieklll .,wgı 
zaman heykeli alırsınız! cevabını irade değiş tokuşu bana pek akıl-
vermişlerdir. karı görünmedi. 

işte milli takımımızın bu sefer Fin Fakat, biitiin ömrünce akıllıla:ra 
liindiyaya gidişinin sebebi, üç müsa- . boyun eğmiyen Ağaoğlu Ahınede, 
bakadan ilkini onlar, ikincisini de biz bu ~·aştan sonra deli güllabiliği hi•: 
kazandığımız için bu üçüm:J k:ırşı- yakışmıyor doğrusu! 

Jı.ı.u....ln,..cl~ .. Uu. ...... _,.., 1İ7tinı ::17 nlnıu~ ~ T • • .... .,." """' --- - ' - •va.da zl-
tur. lngiltcre. her sene Avustralya· raat mektebi son .sııuf taleoesi, :i!ige 
dan 39 bin ton üzüm alırken, bu se- mıntakasında tetkik gezisine çıkmış
ne ancak 19 bin ton mübayaa edebil- lardır. Aydın, Nazilli, Ispartayı do
miştir. Şehrimiz 'l'ı.irkofisine gelen !aştıktan sonra Antalyaya gidecekler, 
mal~.~~ta .. göre, Ingiltereni~ 20 bin ı Adana, Konya ve Esk!şehirden Izmi
ton uzumu fazla olarak Izmırden al- re döneceklerdir. 

!aşmayı yaparak heykelin kime ka- Hem bcdhinliğinden de belli ki; iis-
lacağını tayin etmek idi. Gazetelere tat Ağaoğ1u, "şeker,, işine adınm iHRACAT : 
gelen malumata göre, takımımız Fin- karıştırrlışına hırslandığı giindenbc
Iandiyaya gittiği halde küçük Ke- ri, dünyanrn halini "şeker renk,, gö

SATIŞLAR: 

nanla, büyük Mustafanm sakatlan- rüyor. 
maları yüzünden milli maçı yapma- Eğer Ağaoğluna uyup ta, "irade,, 
mış, fakat yaptrğı dostluk maçmda ithalatına ve usluluk ihracatına baş· 
6 - 1 yenilmiştir. !arsak, Garbe, l\Iehmet Asımı, Ha-
Doğrusunu söylemek lazım gelirse san Rasimi, ve Hakkı Tariğı gönde

biz bundan bir şey anlamadık. Çünkü rehiliriz: Zira onların üçü de ''Us,, 
Kenan ile Mustafa eğer Oslodaki gü- ludur! 
reşlerde sakatlandılar ve güreş ede- Onlar gittikleri yeırlerde usluluk 
miyecek hale geldilerse neden Fin- propagandası yapmak için: 
landiyaya gittiler. Bundan başka ta- "Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar 
kım bu gibi sakatlıklara karşı ihti- olmaktasın!,, 
yat güreşçiler götürmüştü. Bu ihti- Şarkısının plağını da götürebilir-
yatlar da garip bir tesadüf eseri ola- ler! .. 
rak sakatlıkları ileri sürülen Kenan Fakat. hen, Ağaoğlu Ahmet ır.'hi 
·ile Mustafanın sıkletlerinde olmak Şark milletlerinin zayıf iradeli ol
üzere birisi üzerine cok ümitler bi- duklarrna kani değilim. 
na edilen Ankaralı Mustafa, diğeri Meseıa bugün, dünyanın en km·
de milli takım güreşçilerinden Ad- vetli iradesine sahip sayılan insan-
nandır. !ardan birisi de, açlık şampiyonu 

(Devamı 8 incide) "Gandi,, dir. 
Halbuki, mesela Çinde, yüz ma

Amerikan Ticaret 

AnlaşmaS1 

Meriyete Girdi 
Amerika ile aramızda yapılan ye

nı ticaret anlaşmasının muvakkaten 
tatbikine bugünden itibaren başlana
caktır. Amerika ile iş yapan tüccar
larımız bu muvakkaten kaydini bu 
yolda ticaret işlerinin inkişaf ve sey
rine matuf olarak anla-ımanın tatbik 
edileceğini tahmin ediyorlar. Bu mü
esseselerin ekserisi takas yoluyla dü
ne kadar yapılmış olan muameleler
de Amerika ile oldukça iyi vaziyet
te işler yapıldığını, fakat anlaşma ile 
takas kalkmış olacağı için takas ye
rine yeni bir kombinezon bulunma
sının veya eskisi gibi takas yoluyla 
ihracat yapılmasının daha istifadeli 
olacağı iddia olunuyor. 

Toprak Ofisi 

Buğday . Satıyor 
Dün piyasamıza pek az buğday geJ

dığinden Toprak ofüi bir tniktar buğ
day satmıştır. Gelen '75 ton buğday, 
165 ton çavdar, 30 ton un, 60 ton mı
sır, 45 ton kuş yemi, 15 ton arpa
dan ibarettir. Yumuşak buğdaylar 
5,32, sertler 5.05 - 5.06, kızılcalar 
5.32, çavdar 4.02.5 - 4.05, beyaz mı
sır çuvallı 4.09 - 4.10, sarı mısır 

4.22 - 4.22.5 kuruştan satılmışhr. 
Birinci yemeklik zeytinyağlar 44 -

45 kuruştan, taze kaşar peynirleri 
kilosu 46 - 47 kuruştan verilmiştir. * Amerika piyasaları için toplan
mış bir miktar sansar dtt...-isi çifti 
3500 - 4 700 kuruştan, porsuk derile
ri çifti 440 kuruştan, tavşanların ta
nesi 18 - 18.20 kuruştan satılmıştır. 

Beşiktaşın nasıl bir kadro ile çı

kacağını bilmiyoruz. Eğer siyah be

yazlılar garip bir takını yapmazlar, 

mesela Hüsnüyü hü::uma almak gi

bi bir hataya düşmezlerse kendi sa
halarında, kendi halklan önünde ya
pacakları bu oyunda galibiyet şansını 
kendi lehlerine çevirebilirler. Siyah 
beyazlılar ne zaman hasmı istiskal 
etmezler ve o şekilde oynarlarsa mu
vaffakıyetli neticeler almaktadırlar. 
Ankara mağlubiyetlerinden sonra bu 
müsabakaya ehemmiyet vermeleri 
pek tabiidir. Onun içindir ki bizce 
Beşiktaşm galibiyet ıhtimali daha 
kuvvetlidir. MEKTEPLİLER 

yonlarca "Gandi,, var!.. 
Hem Çinliler, açlığa, İstanbul ga- Fransız Ticaret Anlaşması 

zetelerini okumadıkları halde daya
nabiliyorlar. Hele İstanbul gazetele
rinde, mesela, diin çrkan şu havadbi 
görselerdi, aç oturmanın faydaları11a 

Fransa ile aramızda yapılmış olan 
ticaret anlaşmasının mi.ı.ddeti bu ha
ziranda nihayet bulmaktadır. Iki ta
raf müddetin hitamından evvel an
laşmanın devamı için biribirlerine ha 
her vermek vaziyetinde bulunmakta
dır. Aldığrmız malumata göre, mev
cut anlaşma 1938 senesinde ihracat 
vaziyetimiz üzerinde çok iyi neticP.
ler vermediğine göre bu anlaşmada 
bazı tadilat yapılması veya yeni va
ziyetler. üzerine büsbütün yeni bir 
ticaret anlaşmasının akdi kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Almanlar Tilki Derisi 
istiyorlar 

Galata&aray • Ankaragücü 
San kırmızılılar ani bir kararla, 

daha hiç çalışmadan, derme ~atma 
bir takımla Ankaraya gitmişler, bü
yük farklarla mağlup olmuşlardı.Fa
kat sarI kırmızılılar ondan sonra, Gü
neşten aldıkları oyuncular da iltihak 
edince her hafta daha kuvvetli bir 
şekil aldılar ve bütün maçlarını ka
zandılar. 

Demirsporu yendikten sonra· Fe
nerbahçede farklı bir galibiyet elde 
ettiler. 
Galatasarayın Fenerbahceye oyna

dığı oyunu gözönünde tutarak bir 
mukayese yapacak olursak, Galatasa
raylıların maçı kazanmaları ihtima
linin daha fazla oldugunu kaydetmek 
icap eder. 

Maçların hakemleri 
Beşiktaş - Galatasaray k<>rşılaş

rnasnu Suphi idare edecektir. Suphl 
eski ve kıymetli hakemlerimizden -
dir. Fakat onu uzun zamandanberi 

~ 11 TAN 11 Şildi 

MAÇLARI 
lstanbul okulları Spor Bölgesi 

Genel Sekreterliğinden: 
6.5.939 cumartesi günü yapıla· 

cak futbol maçları: 
Taksim stadında: 
Işık lisesi - Pertevniyal lisesi, 

~ saat 15, hakem: Şazi Tezcan. 
~ Boğaziçi lisesi - Haydarpaşa li
~ sesi saat 16,30, hakem: Feridun Kı 

!~ lıı;~.5.939 cumartesi günü Taksim 

stndyomunda bütiin kız okulları 

spor yurtlarının iştirakiyle yapıla
~ cak koşu müsabakaları seçimleri. 
~ Mani~iz koşular saat 16,10. 

Bu müsabakaların hakemliğini 

Kız okuUarı Beden Terbiyesi öğ -
retmenleri yapacaktır. 

6.5.939 cumartesi günii Kaba -
taş Erkek lisesi sahasında yapıla
cak Voleybol maçları: 

Haydarpaşa lisesi - Işık lisesi, 
saat 15, hakem: Sami Açık Öney 

6.5.939 cumartesi günü İstan -
bul Kız lisesi sahasında yapılacak 
Voleybol maçları: 

Çamlıca, İstanbul kız lisesi ga
libiyle Kandilll kız lisesi, saat 14. 

1 - Birinci futbol maçnıın yan 
hakemlerini Haydarpaşa - Boğazi-

çi, ikinci maçın Işık • Pertevniyal 
liseleri gönderecektir. ~

, Manialı koşular saat 17,50. 

~··---"'-~.,,...,....IV'lllV"'l~~"'...._,"',....~J"llıı~~,...~~ 

büsbütün inanırlar, ve ezeli oruçla
rına gönül rızasiyle devam eder
lerdi: 

H_ Dün peynirden 4, balıktan ve 
yağdan 3, sütten de 40 kişi zehil'
lcndi!,, 

Mademki vaziyet böyledir, nasd 
oluyor da, gazetelerimiz, sütçü dük
kanlarına, lokantalara giren vatan
da~ların resimlerini basıyorlar: 

Hani intiharları teşhir etmek 
memnudu? 

• 
"Ciddi!,, gazete de bir anket yap· 

mış: Anketin mevzuu şu: 
"- İstanbul suları! .. 
Ben, bu anketin, okuyucula'!'-11\ 

bekleniJen alakayr uyandıramıyaca. 

ğına kaniim. Çünkü anketin aiı üs
tünde: 
"- Sudan!,; . 

Ceviz ve Fındık ihracatı 
Nisan ayının son haftası içinde ce

viz ve fındık piyasası normal olarak 
geçmiştir. Fop Trabzon 15600 kilo 
iç fındık kilosu 91 - 91.5 kuruştan, 
Sif Istanbul 5040 kilo 96 kuruştan 
satılmıştır. Hamburga 8800 kilo iç ce
viz, Bastona 9950 kilo iç fındık, Mar
silyaya 5600 kilo iç fındık ihraç o
lunmuştur. 

Almanya piyasaları memleketimiz-
den geçen seneden kalmış olan tilki 
derilerinden ithalat yapmaktadırlar. 
Eski malların stoku 7fi bin deriden 20 
bine inmiştir. Cins ve mevkilerine 
göre adi tilkilerin çifti 3 - 6 ve Sıvas, 
Erzurum mallarının çifti 8 - 12 lira
dan satılmıştır. 

Yine Almanyaya kilosu 105 - 106 
kuruştan ve yüzde iklsi yarı işlen

miş derilerle kuzu d'"'rlsi ve Hava 
kurumu koyun derilerinden kilosu 
58 - 59 kuruştan satılm!'Ştır. 

Sergi Hazırhkları 
Galatasarayda açılacak olan yerli 

mallar sergisi için Ankaradan emir 
beklenmektedir. Serginin Galatasa
rayda açılması için henüz Maarif ve
kaletinin müsaadesi gelmemiştir. Bu 
müsaade gelir gelmez faaliyete ge
çilecektir. Sergiye iştiraklerini te
min için bütün sanayi müesseseleri
ne davetiyeler gönderilmesine baş-
lanacaktır. 
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Avrupanın 

Danzig Ciyan reisi Greiaer ve Nazilerin şefi 
bir merasİJnd e 

On ıene evvel kurulan ve bugün 30 bin nü/usu 
bulunan Gidinya şehri 

'f A ?\ 

Çıban Başı: 
Polonya - Almanya 
Arasındaki /hl iliıf ın 

lçyüzü Nedir? 
A !manya ile Polonya arasın

da münasebetlerin Danzig 
meselesi yüzünden son aldığı ce
reyan, beynelmilel siyasetin bütün 
kesafetini o tarafa yüklemiş oldu. 

Polonya denilen memleketin, 
Almanyanın can gözile kolladığı 

şarktaki mahsııldar arazinin :>nün
de bir set halinde olduğu malum
dur. 
Sovyet Rusya ile Bitler memleketi 
arasına girmiş bulunan ..,olonya ve 
Danzig meselesi yüzünden umumi 
sulhün bir gün sarsılabileceği clü
şünü1crek muhtelif tarihlerde mü
teaddit şekiller altında hal ı;arele
rine girişilmiştir. 

1934 Kanunusani anlaşması 

Almanya ile Polo~yanın o za
manki siyasi vaziyı?tlerine cevap 
verecek gibi görünen Danzig ve 
koridor meselesi hakkındaki ilk an
laşma Hitler ile Mareşal Pilsudski 
arasında 934 senesi kanunusa:ıi

sinde imzalanmıştı. 
Haricen, iki milleti hayati bir 

surette alaka ~r e<len meseleyi hal
letmiş gibi görünen o muahede, 
hakikatte esas işi tamamen mual
lakta bırakan bir vesikadan iba
retti. Anlaşma sadece Almanyaya 
biraz vakit kazandırmış oluyordu. 
Almanyanın "Şarka doğru" emel
lerinin tahdidi gibi bir maddeyi ih
tiva etmiyordu. Almanyanın o sı
ra ilk ağızda halledilecek bir Çe
koslovakya işi vardı. Danzig ve 
koridor meslesini biraz uy;ıtabi

lirdi. Hitlerin Mareşal Pilsudski ile 
imzaladığı anlaşma Almanyaya 
Polonya tarafından iznç edilmeden 
ÇCkoslovıık ve Avusturya toprak
larını rahatça kollamak imkanını 

vermişti. 

Almanya, Çekosloyakya ve A
vusturyanın işlerini tamamladıktan 

sonra muvakkat bir müddet içın 
uyuttuğu Polonya meselesini uyan-

dıracak zamanın geldiğine kani ol
du. Fakat bu sefer evdeki heı;aplar 
çarşıya uyrnıyarak esas planının 
tngiliz - Polonya ademi tecavüz 
maniasına çarptığını gördü. Bu 
suretle Berlin, 93·l senesinde ta
sarladığı tabiyeden bir netice elde 
edeıniyecek hale düştü. 
Alm:ınyanın, Polonya hükfımeti 

tarafından ihlal edildiğini· son id
dialarında ileri sürdüğü muahede
nin esas metnini biraz tetkik et
mekle bu iddianın ne kadar yersiz 
olduğunu meydana çıkarmak müm 
kündür. 

Polonya - /ngiliz paktı 

Hitler, İngiliz - Polonya ademi 
tecavüz paktını niçin. 934 muahe
desinin ihlali mahiyetinde tefsir 
ediyor? 

Çünkü ayni şekilde imzalanmış 
bir Polonya - Fransa ademi teca
vüz paktı Almanyanın malumu i
di. 934 anlaşmasının ihlali mahi
yetinde telfıkki edilmedi. Zira Po
lonya - Fransa paktı, Polonya - tn
gil tere paktı gibi tecavüzi değil, 

tedafüi idi. 

Bugün, Hitler manasız bahanelerle 
de olsa, Danzig işi hakkındaki nok
tai nazarını bildirmiş bulunuyor. 

Buna mukabil Polonya Hariciye 
Nazırı Beck, Varşovanın noktai na· 
zarını şu şekildt:! tesbit etmiştir : 

Danzigteki Cemiyeti Akvam ali 
komiserinin değiştirilmesi. ve Al
manya için transit i şlerinin d aha 
kolaylaştırılması, fakat Danzig 
üstündeki haklarının değiştirilme
sine katiycn razı olunmıyacaktır. 

Polonya hükumetinin, noktai na
zarının hangi maddelerinde son 
hadiseler dolayısile tadilat yaptığı 
ve Hitlerin feshettiğini ilan ettiği 

Polonya - Almanya muahedesi 
hakkındaki düşünceleri kolonel 
Bcck'in nutkundan anlaşılacaktır. 

DANZIG 

Danzig şehrinde Nazilerin yaptıkları tezahürat 
rıraaında şehrin man.zarcııı 

) 

Polonya harp gemilerinin Ballıkta yaptıkları 
son manevralardan bir görünüş 

- • • • .. ' . ' • !. ... .. • ..... • . ':· ~· 

• • 
:BALTIK OENIZ.I 

Po ı o N Y!vAS' 
PoMERA1~ ~ 

~ 2,S Sf 
HIL.OMSTRS 

Danzig Ayan Meclisinin 
bugünkü Reisi Greiser JJanzigi, PoLonyanın denize açılan Korıdorunu, Almanya, J>otonya ve ::jarkı J'rusyanuı hudutlarını gôstcrır harua. 

Danzig Na"4ilerinin Şefi 
Alberf F oerster 

Danzi~deki A.lma.nlann ıık aık ve muhtelil veailelerle Yaı>hklan tezahürattan birisi. Bu ruimde Danzig Nazilerini bir geçit ruminae göriiyonn 
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Baf ayı Yanına Oturttu 
Bir köleye ·de "Tez Öbür Daireye Git, Hasekimim 
, Cücelerini Alıp Buraya Getir.. Emrini Verdi 
K endi önde olmak üzere Şir

vanlı odaya gidecekti. r·a
kat Bafa onu - irad~sine göre ha
reketten - bir hamlede alıkoydu, 
hamam ılıklığını henl\z' mı.ıhafaza 
etmekte bulunan muattar kolların
dan blrlnl ıehzadenin koluna ge
çirdi, harem ağa.lnrının ve ötede 
beride dolaşan halayıkların hayı-e
tini çiğniye ç!ğniye - gidilecek da
ireye doğru - yürüttü. 

Murat, kendi kolunda kendi ru· 
hunu taşıyor gibi bir durumdaydı. 
Görilnüşte Bafa ona dnyandığı hal· 
de hakikatte o Bafaya istinat edl· 
yordu. Ruhun bedene hararet vo
rlp vermediği· zannedersem - mn
nakaşa olunmuş mevzulardan de· 
ğildir. Lakın şehzade - koluna a· 
sılı • ruhundan .. kalb yoluyla .. 
bütün bedenine ııl~vler aktığını 
- kül olma~·fan yanarak ve bu ya
nıştan garip surette zevk alarak -
seziyordu. 

Şirvanlı oda göz kamaştıracak 

kadar ışık ve şuura heyecan vere
cek kadar gUzel koku içindeydi. 
Orada mimarlar, ağaç ve kireç ye
rine nur, dekoratörler de kumaş 
ve aırma yerine ıtır kullanmışlar 
gibiydi. Her yer ve her tarnf pı
rıldıyor. Her yer ve her taraf misk 
yahut amber kokuyordu. 

Nurun ve ıtrın ku~ağında gü
lUmsiyen bu odanın bir yanında 
kızıl mermerden altı sütunlu, ve 
üstü kapalı, bir ayvan ~afdı, ga
yet itina ile döşenmiş bulunuyor
du. Onun yanı ba§ınrla da, odayı 
kapayan kubbeye kadar yükselen 
ve biriblrlne kemerlerle bağlı on 
sütuna dayanan şirvan görünii.yor
du. Kemerlerin arkasındaki duvar, 
ba~anbaşa aynaydı. Obür duvarlar 
çini ile örtülü olup her birinin or
tasını mermerden birer çeşme süs
lüyordu. 
Mimarın bu zevk köşesini ya

parken gösterdiği gizli hüner, Şir
vanda bulunacak kimselerin, aşa
ğıyı görmelerin! temin etmesinde 
beliriyordu. Kubbe ve duvarlarla 

aşağıdaki kemerler o suretle yapıl
mıştı ki, şirvan, çirkin bir şekil al· 
madan esrarlı bir derinlik alıyor, 
bu sebeple de dediğimiz hususiye
ti kazanıyordu. 

Orada, o kem.erler ardındn ve 
olrvanın altında, on, on lkl kızla 
yarım düzüne cüce v&rdı. Duvar
lar boyunca da boy boy harem a
ğaları sıralanmışlardı. Kızlar, rak
ka1ıelerdi, cticeler de masknrnlnr· 
dı, hünerlerini göstermek ve Ba
fayı eğlendirmek için orııytı gel
mlşlerdL 

Ş ehzade, yerlere kadar c~ilen 
- dişili erkekli - bu blrc;ok 

başın tezellülıl üzerinde yl.ırüyc· 
rek o pek garip, nynl zamanda za
rif sayvana doğru yUrüdü, seve se
ve ve yıınn yamı taşıdığı ruhunu 
bir tarafa oturttu, kendisi de yanı 
başında yer aldı ve oda ile için
dekiler hakkında bir şeyler anlat
mak istedi. Fakat ktzın türkçe bil
mediğini hatırlayınca telUşa dlişlil, 
kölelerdc(ı birine emir verdi: 

- Tiz, öbür dalreyo git, haso
klmin cücelerini ııılıp buraya ge
tir! 

Ve onlar gelinclyc kadar Bafa .. 
yı seyre daldı, Tür:C kostümünden 
Venediklt Afete biraz •rürk gUıel
liğl geçmiş gibiydi. O yelek, o üst
lı.ik1 hele o örgü örgü saç, kızdaki 
yabancı hüviyetini oldukça gider• 
mlşe benzlyoı·du. Gerçi bir Türk 
kızı gibi bakamıyordu. O asl\ler • 
den asil milletin kızlarında bakı~, 

bedir halindeki ayların göğstinden 
kopup gelmiş gibi lekesizdir. Ya· 
hancılar, sözlerini erganunlar ka .. 
dar tannan, kamuslar kadar konuş
kan yapabilirler, lakin bir Türk kı
zındaki temiz bakı'iı t;ıklit edemez
ler ve o bakışın ardında.ki mehta
bı aksettiremezler. 

Murat, şüphe yok ki, baktşlarda· 
ki ırki manaları a"aştırmaya lü
zum gören gençlerd.:!n değilrli. A· 
nası, süt ninesi, çocukluğunda ya
nına katılan minimini kı~ nedim-

ler ve sonradan bol bol temas et
tiği kızlar, kadınlar, Türk olmadı
ğından, bizim işaret ettiğimiz ba
kış farkını zaten bilmzdi, bilemez
di. Ondan ötürü Bafanın saçlarile, 
gözlerin.in rengile, teninin ıtrile 

meşgul oluyordu ve ona. giydirtti
ği Türk kostümünün yakıştığmı 

görerek rnahzuz oluyordu. 
Nasuh ile Caferin boy gfüıter

melerile beraber şehzadede geve
ze bir talakat belirdi, şirvanlı o
dadan tutturarak bütün şarak hak
kında Bafayı tenvire girişti. 

- Beni, diyordu, buraya yollaA 
yan babam değil, dedemdir. Beş 

yıldanberi Manisadayım. Ded~le
rimden, bliyük amcalarımdan ve 
amca oğullarımdan da burada o
turanlar çoktur. Fak"it saraydn bir 
eğlence köşesi yapmak onlardan 
hiçbirinin hatırına gelmemiş, ben, 
dedemin bana verdiği yüklercc ak-

çeyi bu uğurda sarf ettim, sarayı 

güzelleştirdim. Şu oda da kendi e

serimdir. Bilmem, haseki beğendi 
mi? (1) 

Bafa, bu uzun sözlere tek bir ke-
lime ile cevap verdi: 

- Güzel! 

Cüceler yine zeka göstermek, 
Bafa namına bir hayli şey

ler söylemek istiyorlardı. Fakat 
kızın ağzından çıkan o tek keli
meyi şişirmek imkanını bulamadı
lar. Çünkü şehzade yanıba:;ıların-

daydı, hasekisinin ne kadar konuş· 
tuğunu gözile görüyor ve kulağile 
duyuyordu. O sebeple "güzel" ke
limesine ancak bir "pek" ilave e
derek önlerine bakmışlardı. 

Murat, güç beğenirliğini açıkça 
gösteren Venedik güzeline kızma• 
dı, yalnıt gülümsedi. İçinden, Ba· 
fanın heyecan geçirdiğini düşünü· 
yor ve az konuşmasını mazur gö

rüyordu. Ayni zamanda hadisele
rin ve başka temaşalarin onu hny
retten hayrete düşüreceğine kana-

ı········································~·······~····························· 

L.~~n~:!~adi~83~ n ~F:A ~ !s ?. ... 
Ortalık tamamiyle karardığı zaman, büyük hir 

istasyona gelmiştik. Daha uzaktan burasının "Se
mlpalatinsk11 olduğunu tahmin etmiştim. Garın üs
tündeki iri levhada, ayni ismi okuyunca, yanılma
dığımı anladım. 

Hemen kalkarak Şerife: 
- Haydi, dedim, artık geldik:; 
Şemsiyeyi koluna geçirerek beni takip etU. 
Trenden indikten sonra, hemen gardan çıkmış~ 

tık. Ltikin nereye gideceğimizi ve nerede geceliyc
ceğimizi bilmiyordum. Otellere gitmek tehlikeliydi. 
Zaten yanımızda pek az para olduğu için buna im
kAn bulamıyacaktık. 

Bir kaç arabanın sıralanmış olduğu bir meydana 
doğru ilerlemeğe başladık. "Semipalatinsk,, , "Bar
naol,, a nazarım daha büyük bir şehirdi. "Barno
ol,, da gördüğüm geniş sokaklar, asri kargir evler 
burada daha ziyade göze çarpıyordu. Kuvvetli elek
trik lAmbalariyle aydınlanmıı olan koca memle· 
ket, göklere yUkselen minarelerle bir mUsli.'ımıın 
ıehrl olduğunu anlatmasa, insan kendini Orta As
yanın değil, Orta Avrupanm medeni bir fehrlnde 
ıanacaktı. 

Evvelce öğrendi~lme göre, ıehrtn dtf1nda gayet 
büyük bir de garnizon vardı. 

Kendimizi ele vermemek için müsltiman mahal
lelerinden birine ıu~ınınak doğru olacaktı. Yakla'
tığımız arabalardan birinin üstünde oturan aruba
cıya sordum: 

- Blzl en yakın blr mUılilman mahallesine kaça 
götilrilrıiln? .. 

Her!I ikimize de dikkatle bakarak mınldandı: 
- (25) rublol .. 
Pazarlığa giriştik. Ve (20) rubleye uyugtuk. Ara

baya binerken dedim ki: 
- Blzi bir mcsçlt, yahut bir camte götUr.. Bun• 

ların odalarında seceliyebillriz, dejil mi?. " 
- Eveti .. 

Beş dakika sürmeden eski evler ve bakımsız sokak
lar arasına girmiştik. Küçük bir camiın avlusunda 
arabadan indik. 

Camie bitişik iki katlı bir ev vardı. Kapısı aralık 
olduğu için girdik. 

Arabacının tarifi ilzere, kibrit çakarak karanlık 
bir merdiveni çıkınca, kulağıma türkçe kon1.1şmalar 
geldi. 

Şerif te sevinçle: 
- Türkçe konuşuyorlar; duyuyor musun? Di

yordu. 
Kapıya yaklaştım ve vurdum. Lnkin birdenbire 

eesler kesilmişti. Kanadı ittim. Döşemesi eski bir 
hasırdan ibaret olan geniş bir odada, dört beş kişi 
yanan bir ocağın karşısına dizilmişler, alevlerin 
kızıl aydınlığında konuşuyorlaı:ilı. 

Bizi görünce, bir tanesi ayağa kalktı; Kayseri §i• 
vesiyle: 

- Buyurun .. Ne istiyorsunuz?. Diye sordu. 
- Geceyi burada geçireceğiz, dedim. 
Türkçe konuştuğumu işitir işitmez, hepsl yerl&o 

rinden kalktılar. llk konuşan tekrar sordu: 
- Nereden geliyorsunuz? .. 
-

11Açınsk,, tan .. Ya alz? .. 
- Biz, muhtelit şehlrfordr.n.: 
- Hoplniz Türk miluünüz? .. 
- Eveti .. 
- Ne zamandanberl serbestsiniz?.: 
Bu sualim üzerine, birbirlerine baktılar. Şüphesiz 

korkuyorlardı. Ben gilldUm: 
- Hepimiz ayni vatanın evlAtlarıyız .. Niçin çe.. 

ktntyorsunuı? .. 
Irl boylu bir genç, öne at11dı: 
- Ben çavuıum.. "Krunoyarıık., tan k'-lçtım .. 

Arkııdıınlarımdan ıu iklı!l, eıaretten evvel benim 
kıtada hizmet ediyorlardı.. Bu onbatı ayni garni· 
zondan benden bir hafta ıonra kaçtnıf.. Di~er ar• 
kadatımız da, yine kaçak bir neferdir .. 

TAN 
at ediyordu. Nitekim, "saz dinli
yelim" deyip te - kubbenin bağrm
dan, hatta daha uzak ve görünmez 
köşelerden dökülüyor z:ehabını u
yandıran bir biçimde • nağmeler 

yağmıya başlayınca gözünü Bafa
ya çevirerek o hayretlerin doğu

şunu görmek istedi, fakat Hafa, 
kayıtsızdı. Yüzünde bir değisiklik 
belirtm~den sakin sakin bill\lri 
yağmuru dinliyordu. 
Şehzade bu kayıtsızlığa lakayt 

kalmadı, kalamadı. Çimktı kızın 
saz sevmemesi büyük bir noksan 
olacaktı, ve bu noksan - kuruntu
layageldiği - zevkleri baltalıyacak
tı. Bun.dan ötürü biraz telaş cttı, 

cüce Nasuha emir verdi: 
- Hasekiye sor: Saz dinlemek-

ten hoşlanmıyor mu? 
- Hoşlanıyor efendimiz. 
- Ya neden dalğm? 
- Sazendelerin yüzlerini p,öre-

mediği için düşünüyor, seslerin 

nereden geldiğini hesaplıyor. 
Murat, kendi esed olan Şirvan• 

daki büyülü kıymetin Bafayı da 
şaşırttığınt görmekten haz aldı. 

"Bunun sırrını sonra anlatırım'' 
dedi, gözlerini gittikçe artan bir 
heyecan ile kızın yüzüne rl.ikti. 
Peşrev bittikten sonra bir hanen-

de terennüme başlamıştı, şu şiiri 

okuyordu: 

Yar'ın dehanı sırrı nihandan Jıa. 
bor verir, 

Güftara eche sihri beyandan lıa· 
ber verir, 

Ilıım no baksa vermez eman 
Ritstenti 'leman 

Kirpiği, kaşı tirü keman(lan ha· 

bor verir. 

(Devamı var) 

(1) Hnmmer, 1562 yılı vakıılnnnt rın• 
latırken şöyle der: (Sultan Sillevman, 
oğlu Beyar.ıdın akıbetinden pek miite
essir olduğu gibi o kadar çocukt.ın ar
takalablteıı $ehzade Selinıin c:etahPt 
ve reza1Mlerlnden dolııyı da çok teesı:Or 
duyuyurdu. Nihayet o biricik ojtlttM 
mektup yıızdı, nı.esle~ini ta!<hih ve ~11· 

raba perhiz etmesini ihtar etti. Selim ise 
bu nasihnte boyun eiiecek yerde o mek
tubu getiren ııdamı hizmetinden cıkar
dı. Süleyman dn bu mukı1vemetten 
münfell ol11rak Şehz&denfn t;efahet lit'• 
kadaştrınndnn Murat Çelebiyi ldllm et~ 
tirdi ve Selimin oğlu olup babasının yn
nında blnunan lt1'urad'a da i nemen 
sancağına (Man.lsaya) gitmesini emrey
ledi.) 

Peçevt de $ehıade Muradın Manisa· 
ya gidişini şöyle hik:iye <>der: 

(Babasiyle amcasının Konyad;ı ordu
lar kurarak yaptıkları post kavgası sı
ra~ında on iki ya~ında idi ve bu muha
rebede hll7.lr bulurunu!ltU. Sonra d~e~I 
Kanuni Sultan SUleymnn (Ton.ıııumu 

göreyim) dedi, kendiııini İstanbula ge
tirtti, uımn mtiddet yanında alıkoydu, 
ıonra (erkam ve evhemıı sığm!lz) mlk
tiırda par;ılnr ve bir çok hediyeler ve
rerek babasının yanına yolladı, ya91 on 
sekl:o:e varınca da Mnntııa sancağını Ih
san eyledi,) - C: 2. S: 3. 
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ltf aiyede Dün Zehir i 
Gaz Tecrübesi Yapı dı 

• itfaiye dün zehirli ıa2 tecrüb•leri ;yaptı. 

lkl aydan beri itf alye mildUrlUğün
de devam eden zehl.tli gat kurııu hi
tam bulınuş ve bu mUnallebetle dUn 
itfaiye mUdUrlüğU tallM salıaıundı.ı. 

bir tecrübe yııptlmı§tır. Tecrübede 
bir çok zevat ta hatır bulunmuıtur. 

* Usküdar itfaiye grupu lçln Do-
gancılarda park karışıaındıı ynpılnn 
binamn inşaatı ikmnl edllmlştlr. Ye
ni binanın küşat reaml bugUn lcra e-

clllecek ve §imdiye kadar UskUda.r iıı
kelo11i civerındıı bir bhuıda bulunart 

it!aiye grupu buraya naklcdllocoktlr. 
Beyoğlu itfaiye grupunun ghndiye 

kadar bulunduAu binanın yari do ye· 
ni yol pllntle .yola kelbedllccektit. 

BeyoAlu grupu için de Taksimdeki 
jandarma karakolu birtıuıı muvafık 
gorülmUştUr. Grup yakında yorıı bi· 
nasına nakledecektir. 

FlnlSndiya Güreılerinln Bizim KonCJre 
Neticelerl 

(Ba~·ı C tnc1da) 

Ondan başkll büyük Mustafa ltal· 
yan şampiyonuna karşı muvaffakı

yetle güreş ederek ona galiıJ gelip, 
Avrupa ikincisi oldu. 

Sakatlığına dair o ıaman bir ına
ıumat gelmemişti. Zaten Avrupa bi· 
rinciltğlnln milletler arastndakl umu
mi tasnltl de bize bildirilmedi. Diğer 
milletlerin aldığı mevkileri de bil .. 
mediğimiı için blzinı iki ikincilikle 
Avrupa milletleri araıundakl umumi 
tasnifte kaçıncı olduğumuzu da kes· 
tiremedik. 
GUreş sporu 'rilrk efkArı umumi

ymıtnM:>ltrakkın 1J1111 edWh bir JUbe
dir. MUll takımımııın her Avrupa 
seyaha1hü1e oradaki fatıliyct hak
kında muntazam, ciddi ve kafi nıa
lumata desteres olamıyoruz. 

Bu yli:zden gazeteciler ve okuyucu
lar muztoriptirler. Umarız kh teşki
latımız bundan sonra binlerce lira 
masraf ihtiyarile yApılan bu :nüsa
bakaları en küçük tafsilatına kadar 
efkarı umumiyeye bildirmek tedbir
lerini alacaktır. 

Buradan giderken FinJandiya ve 
Danlmarkada müsabakalar yapması 
takarrur etmiş olan takımımızın Itin
lt1ndiyadaki dostluk maçlarında elde 

(Ba§ı 2 nctdeJ 
mek bahtlyarlıiına ennlt buluwın 
bir köyliinün beziryağı veya çıra yeri 

ne şimdi petrol lambası, yahut çlck· 
trlk ampulii ile aydınlanmış odasın· 

d11 benltn bir kitabımı okuduğunu 

tahayyill ettim. Gö:dlm ya ardı,, 

gUlıUm kabardı. ŞUphe yok ki bu 
konırede toplanan blltUn muhorrlr-

lor ve tıA~irler de ayni mesut hUl~·a· 
yı ya~ıyorlar ve o hUlyanın tahıak • 
kuku için çalııılmıasını i~teyen l\'lllft· 
rlf Vekilinin emri '11tında hUtUn kuv 

vctlerlyle httleşmeği vaılfo tnnıyor
lardı. 

· , Kongre böyle ruhi ve sarsılmaz 
bir vlfak içinde loplandı, bug{in ayni 
hava lçindo dnğılı or. bence ortaya 
konan programın kıymeti ne olurn 
olsun birinci Neşriyat Kongre 1 ta -
mamlyle muvaffak olmuş sayılahi -
lit. ÇUnkU muharrir ve nilşlr zümre
lerinin fikirleri ve emelleri Moorif 
Vekilinin delaletiyle hiikıimctin ba
şarıcı azmi ve siyaseti etrafında bir· 
leşmlştir . 

ettiği neticeler pek müsait olmadığı

na ve gelen malumatın da bu husus 
hakkında bir şey söylenmediğine 

göre, Danimarkaya gitmeleri ihtima
li de biraz azalmış gôrünmektcdir. 

Tebdili kıyafette olan bu askerler, benim hüvi
yetimi öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. Evveltl 
yanımda duran Şerifi göstererek, söze başladım: 

kendime tekrarlarken, gözlerimin ya§atdığını his
settim ve içimde uzun yıllardan sonra, ilk defa do
ğan büyük bir arzu ile avluya inen arkadaşlanmı 
takip ettim. - Arkadaşım orduda sıhhiye çavuşuydu.. 'Esa

rete düştükten sonra, bir müddet "Krasnoyarsk., ta 
kalmış .. Sonra ihtilal dolayısile "Irkutsk,, a sevket
mişler .. Oradan kaçtıktan epey ıonra, "Bagatol,, da 
buluştuk.. Bana gelince, birinci müUzirn riitbeli 
bir piyade zabitiydim. "Kansk,, , "Dauriya,, ve "A
çınsk,, garnizonlarında bir müddet kaldım .. 

Bu sözüm üzerine, hepsinin yüzü güldü. Ateşin 

etrafına sıralandık. Çabuk dost olmuştuk. 
Herkes kendi brışına geleni anlatırken, Şerif ku

lağıma eğilerek: 
- Ben de başıma gelenleri söyliyeyim mi? DP.di. 
- Şimdi dursun .. Başka zaman .. Diye cevap ver-

dim. 
Zavallıyı trende de, bir kaç kere böyle sustur

muştum. Hemen suratını astı. Ve artık lafa da ka
rı~madı. 

Müştereken tedarik ettiğimiz yiyeceği yecliktım 
sonra, hepimiz başlantnızın altına birer tuğla yer
leştirerek yatmıştık. Şerif söyleniyor: 

- Bu yumu~ak yastıktan hiç haz etmedim .. Boy
num tutuldu, diyordu. 

Tuğlanın i.t!!ltüne mcndlltnt, yahut başka bir şey 
sermesini söyledim. 

- Ne yapsam nnfile!.. Dolaklarım bil~ kıtuyet 
etmiyor, dedi. · 

Pek rahatsız bir şekilde uykuya dnldık. Uyandı
Aım zaman, minarede sabah eıaht okunuyordu. Ar
kadaşlarımın hepsi kalkmışlar, namaza gitmek içhı 
abdest almağa hazırlanıyorhırdı. 

Camlin avlusuna bakan pencereye gittim ve ala
ca karanlığın derin sükutu içindo, çocuk ya~ırrıdan 
beri kulaklarımın alıtık olduğu bu haıin ve tlAhi 
ıadayı dinlemeje baoladım. 

ı,tf!, ezan biltün müalümanlan ibadet• çaimyor .. 
O ibadet ki, töbekArların ruhlarını bUtilrı kirlerden 
biltUn nedametlerden kurtararak, işlenmiş ıuçlarm 
bUtiin gUnahlctrtht temizliyen tek çar~dir.. Bu ça
reye tıığınanllll', o büyük huzura gellp yalvaranlar, 
datrrıa doğruluk ve ıelAmet yolunu takip eden kfm· 
selerdlr .... 

Kalbimde k8kle~lp kalmu, olan bu kanaati kendi 

Şerif, nbdest aldığımı görUnce pek sevinmişti. 

Birlikte camiye girdik. Cemaat kalabalıktı. Hemen 
hepsi Kırgız müslümanlarından olan, bu Tatar kilt· 
lesi arasında, arka saflardan birinde yer aldım. 

Kudsi bir vect içinde, başım secdei rahmana 
değdikçe, sanki ruhum yıkanıyor, bu huzura ltıy1k 
olmıyan sefil maneviyettm sanki, kirli dudakları
mın telaffuz ettiği !yetlerle temizleniyordu. 

En sonra ellerimi kaldırdım ve şu duaları mırıl
dandım: 

Yarabbim!. Ettl~im bunca fenaltk1ar, lşlediğim 
türlü günahlar için beni affet!.. Beni ıslah et .. Emel
lerime kavuştur .. Geçmiş günlerin acılarını kalbim· 
den çıkar .. Bundan sonra, doğruluk ve iyilik yolun
dan ayırma!.. Bana insanlığımı geri veri .. 

Ruhumun, bu niyazkar feryatları acaba yerine 
vasıl olmuş muydu? .. Burasını bilemezdim. :Fakat, 
üzerimden ağır yükler kalkmış gibi kendimi hafif
lemiş hissediyordum. Bu sırada Şerif, yanıma geJip 
gtıyE!t yava§ bir &esle dedi ki: 

- Bir a§ir okumak istiyorum Hah1~ Bey .• Müsa
ade eder misin? .• 

Yolsuz ttirazltırıma tılışnuş olan zavallı dostum, 
mazlöm bir tavırla yüzüme bakıyordu. 

...... Oku Şerif, dedim. Ne lster11en okul .. 
Bir çtyrekten ziyade caınHn kubbest, ku<lst na~

melerle inledi. Bu &esler aankt, yudum yudum ru
huma sızmıgtı .. Sanki yerle gok cırasında, uçsuz bu
caksız botluklarda uçmu,, uçmuştwn .. 

Camiden çıktıAırnız zaman, temiz giytnmtş bir 
adam yanımıza sokuldu. Memnun bir yüzle Şt!rlfin 
omuzunu oktıyarak dedi ki: 

--- Buranın yerltlerlnden olmadığınıı b~llil. LA· 
kln kimıinlz? .. Nereden gelip, nereye gidiyorsunuz? 

Şerifin yUı:Umı bakmHı üzerine, ben söze karıt
tım: 

- Görüşmek arzu ediyorsanız, odamıza buyu.: 
run.. Şu küçük evdeyiz .. 

- Teıekktir ederim .. LAkin şimdi blraı fşlın var. 
Oileden ıonra ıelirim .. 

(Devamı var) 



----- 5 - 5 - 939 TAN 

Tefrika Ne. 35 

Bulgar Sadık, T~bancasını Çekti 
''Sokulma Yanıma Dedi, Seni Tanımıyorum .. ve 
Çevik Bir Hareketle Pantikyanın Sağ Koluna Girdi. 
Karaltılar da oldukları yerde ha
reketsiz duruyor, kendilerine doğ
ru sokulanlan gözlüyorlardı. On
ların da elleri ceplerindeydi. Köşe 
başına on adını kadar bir mesafe 
kalınca , Bulgar Sadık birden, dut
tnuş ve arkadaşına seslenmişti: 

- Yürü Şakir. Yirmi adım son
ra dur ve beni kolla. 
Erzincanlı Şakir, karaltılann a

rasından geçmiş, biraz ileride ge
?i dönüp durmuştu. Karaltılar kı
tnıldamamışlardı bile. Bulgar Sa
dık ta ilerlemiş ve tam sokoağın 
ağzına gelmişti. O esnada, karal
tılardan orta boylu, tıknazca, sa
kal ve bıyığı traşlı ve muntazam 
kıyafetli birisi, bir adım ilerlemiş 
\>e elini kaldırarak: 

- Sadık kaptan ltltfen, demişti. 
Seninle bir dakika gorüşmek iste
riın. Ben Pantikyan. 

Bulgar Sadık tabancasını çıkar
tnış ve homurdanır gibi bağır
ınıştı: 

- Sokulma yanıma. Tanımıyo
rum bu isimde bir adam. 

Pantikyan, Bulgar Sadığın ta -
bancaya sarıldığını görür görmez, 
arkadaşlarına, sokağın içine gir -
?nelerini ve kendilerinden uzak -
laşmalarını söylemiş, yavaş ya\'nŞ 
Sadık' kaptana doğru ilerlemi~ti. 
Ve güler yüzle: 

- Evet, sen beni tanımazsın am
ına, demişti. Ben seni uzaktan, fa
kat çok iyi tanının. Özü ve siiıi 
doğru bir komitacı olduğunu da 
bilirim. Kendimi tanıtayım sana. 
Ben, Paı:ıtikyan. İstanbul işgal 
kuvvetleri istihbarat servisi şef -
lerindenim. Sana bir tek şey so
racağım. Müsaade eder misin? .. 

Bulgar Sadık, Pantikyanı ger
çekten tanımıyordu. Fakat onun, 
yanındakileri uzaklaştırmak, tat
lı dille konuşmak gibi dostluğa 
delalet eden hareketleri ve bilhas
sa soracağı şey için müsaade dile
mek nezaketini göstermesi karşı
sında, huşunetini terketmek mec
buriyetinde kalmıştı. Pantikyanın 
uzattığı elini hafifçe sıkmıştı. Şo
ğuk bir tavırla da: 

- Sizi tanıdığıma memnun ol
dum. Sualinizi sorabilirsiniz. 
Demiş ve çevik bir hareketle 

muhatabının sağ koluna giriver -
mişti. Gerçekten eski ve çok us
ta bir komitacı olan Pantikyan, 
Sadık kaptanın bu hareketine kar
§1 gülümsemiş ve: 

- Ricam şu, demişti. Şimdi 
çıktığınız evdeki, bu gece toplan
tısına hademei hassa müdürü kay
makam Zeki geldi mi, gelmedi 
:mi? .. Şunu bana söyle. 
Sadık kaptan bu suali yersiz ve 

Yakışıksız bulmuştu ve alaylı bir . ~· tavırla da şu cevabı vermış.ı: 
_ Madem.ki bu iş, sizi bu kadar 

alakadar ediyordu. Sokakta bek
liyeceğinize toplantıya siz de i~i
rak etmeliydiniz. Bu suretle s~:: 
duğunuz adamın gelip gelmedıgı
ni bizzat görür ve benim ağzım -
dan laf almak zahmetinden de 
kurtulmuş olurdunuz çorbacı. 

Bu sert ve fakat çok haklı söz, 
Pantikyanın pek hoşuna gitmişti. 
Bir kaç saniye güldükten son~a 
ciddileşmişti. Sadık kaptana dog
ru eğilerek: 

- Öyleyse dinle beni bptan. 
Benim için içeri girmeğe ve bir 
sürü sarhoşun sözlerini dinleme
ğe lüzum yoktu. Çünkü, ev sahibi 
A.gop Samuryan, maaşını kapiten 
Ralitten alır. fakat bana .:alışır. 
Bu gece bu evde olup bitenlerin 
bir kısmım iki saat evvel haber 
aldım . Kalanını da, yann sabah 
olduğu gibi öğrenirim. Haydi ge
ceniz hayır olsun. Yolunuzdan alı
koydum sizi. Kusura bakmayın. 
Demiş ve yaşından hiç te umul

mtyan bir çeviklikle sokağın ka
ranlıklarını delip gitmişti. 

• . . 
1 334 yılı ikincikanununun 

beşinci günü akşamıydı. !s
tanbulu, o zamana kadar benze-

ri pek az görülmüş bir sis kapla
mıştı. O akşam Boğaziçine, Kadı
köy ve Adalara işliyen vapurlar 
seferlerini yapamamışlardı. Halk, 
gece yarısından çok sonraya ka -
dar vapurlarda, kbprü altındaki 
bekleme odalarında kalmışlar ve 
ancak ertesi sabaha karşı, gün do
ğarken evlerine varmışlardı. 

Kurt dumanlı havayı sever der
ler ya, çok doğrudur. O dumanlı 
gecede, iki kurt, İstanbul tarnfm
daki yuvalarından çıkmışlar, Un
kapanı köprüsünü geçerek .Mey -
yit yokuşu yolu ile, Galata kule
sinin bulunduğu meydana giden 
caddeye sapmışlardı. İkisi de, baş
larını, yüzlerini, boyun atkılarile 
iyice sarmışlar, kapamışlardı. Hız
lı adımlarla ve kolkola yürüyor, 
sinsi sinsi görüşüp gülüşiiyorlar
dı. Bu iki esrarlı adam, Kuledi -
binden, Galataya inen arka yoku
şa bükülmüş, sonra da sola kıvrı
larak İngiliz hastanesinin bulun -
duğu sokağa girmişlerdi. Sokağın 

sağ yanında bulunan bir binan~n 
önünde biraz durmuşlardı. Etrafı 
gözleyip dinledikten sonra, kapı
ya sokulmuşlar ve nıhayet zil düğ
mesine dokunmuşlardı. 

Büyükçe ve İngiliz stilinde ma-

roken takımlarla döşeli bir salon
dayız. Ortada büyük ve ıizeri gü
müş işlemeli ipek bir örtüyle ka
panmış bir masa, salonun sa,ğ kô
şesinde ıstorlu bir yazıhane var. 
Yazıhanenin sağında, gözleri yal
dız ciltli kitaplarla dolu bir eta
jer; solunda da büyükçe bir dos
ya dolabı duruyor, tavandan sar
kan üç ampullu sade ve zarif bir 
avize, salonu ışıklandırıyordu. 

Bu esrarlı binanın esrarlı misa
firlerini, okuyucularımızın artık 

kafi derecede tanıdıkları mösyö 
"Pantikyan., kar~ılamış ve bu sa
lona almıştı. İkisine de güler yiiz
göstermiş ve bilhassa birine göze 
çarpacak derecede fazla hürmet 
ve iltifat etmişti ve: 

- Lutfen biraz istirahat bu
yurunuz, Mister cenapları şimdi 

gelecekler ve huzurlarınızla . şe

refleneceklerdir. 

Demişti. 

İngiliz istihbarat servisi, Fran

sız servisinde bulundurduğu gizlı 

ajanı "Agop Samuryan,, dan Cam
cı sokağı toplantısının bütün saf
halarını , en ince teferrüatına ka
dar öğrenmişti. 

(Devamı var) 

UYUYAMAMAK KORKUSU 
İaunın, her hansi bir sebep. 

ten - meseli bir düıunceden, nıi
de bozukluğundan, fazlaca kahve 
içmekten - bir &ece uykusu ka· 
çar. Yatağında bir taraftan bir ta
rafa dönerı durur. Yatakta beyin 
de fazla işlediğı için, insan hayli-
ce rahatsız olur. 

Bu hal herkesin başına eelebi -
lir. Sinirli olmayıp ta hayatların
da önlerine çıkan hadiseleri so
ğukkanlılıkla tahlil ctmeğe muk • 
tedir olanlar, böyle bir iki gece 
uykusuzluğun sebebini kendi ken
dilerine bulurlar. Sebep ortadan 
kalkınca, uykusuzluk ta kalmH. 

Fakat sinirli olanların bir çoğn 
i,.in bir iki gece uyumamak, de· 
~ , 1 -
vamlı ve inatçı bir uykusuz ugun 
başlangıcı olur. Bir iki ııece uyu
yamıyan sinirli, bu ilk uykusuz • 
lutun sebebi aıeçtikten sonra da, 
yatağına yattığı vakit uykusuzlu
ğun devam ettiğini zihninde ku • 
rar. O kuruntu üzerine uyku da 
gerçekten kaçar. Zavallı sinirli sa· 
ğına döner, soluna döner, kalkar, 
oturur, tekrar yatar, uyku yok. 
Aksilik şuradadır ki, böyle uyku
suzluğa karşı uyku ilacı da fayda 
vermez. Meğer ki, üstüste bir kaç 
tane alsın. O zaman da gelen uy
ku deiil, zehirlenmenin vereceği 
baygınlıktır. 

Böyle uyuyamamak korkusun
dan gelen uykusuzluğun bir tek 
çaresi vardır Uykusuzluktan kork
mamak. Uyku gelmezse gelmesin. 
Arada sırada gazeteler de oku • 
yorsunuz, bütün ömurlerinde biç 
uyuyamıyan adamlar da var, pe· 
kala yaşıyorlar.. Zaten uykuyu 
eskidenberi kuşa benzetirler, ama 
kanatlan kesilmiş kuşa değil, ka
natlısına. Kanatlı kuşu tutmak i
çin arkasından koşarsanız, o 1'açar 
gider, siz onu tutmaktan vaz. ge
çerseniz o, sizinle eğlenm~k isti· 
yormuş gibi, kendi kendine gelir. 
Omuzunuza konar. 

Uyku kuşunu tutmaktan vaz 
geçtiğinizi yatakta boşuna yata • 
rak anlatamazsınız. İyisi, lamba • 
yı yakarak, bir şey okuyup zihni 
meşgul etmektir. Hesap ışlerini 
severseniz cebir kitabı, kimyadan 
hoşlanırsanız uzvi kimya bah'sle
rinden bir şey okursunuz. Runlar 
hoşunuza g)tmez de, edebiyat o
kumayı severseniz, o zaman iş bi
raz güçleşir. Şimdi edebiyat ~ 
man demek olduğuna ıöre, ede
bi··at uvku 2etirir denilemez. İn-

.... rom-• b•9i•YJDC• dev•m et• 
mek ister. Uyku kuşu yastıtuıın 

üzerine konsa bile, kitabın yap -
raklarını çe\'irirken, onu kaçırır. 
Fakat eski zaman masallarına da 
edebiyat diyebilirseniz, I,iniz ko
laylaşır .. Galiba, Mısır radyosun
da da Yusuf ve Züleyha hikayesi
ni uyku ilacı olsun diye okuyor • 
)ar. 

Lokman hekSmin öğütlerinden 

uyku getirecek olanlar bulunarsa 
da, bunlan uyku ilacı diye tavsi
ye edemiyeceğim, çünkü onların 
arasında sinirlendirecek olanlar 
bulunursa, uykunuz büsbütün ka
çar .• 

Sinirlilerde, bu uyuyamamak 
korkusundan başka, uykuyu kdÇI· 

ran sebepler daha çok vardır. Ki
misi ayakları üşüdüğü için uyu • 
yaınaz. Bunun çaresi yatarken, 
yün çoraplar giymektir. lçeristn
de sıcak su dolu şişeden daha ıyi, 
çünkü su soğuyunca, insan uya • 
nır ve geceleyin sıcak su bulmak 
ta güç olur. 

Kimisi uykuda terlemek kor • 
kusundan uyuyamaz. Ya ter soğu
yup ta, üşümeğe sebep olursa? 
Halbuki yatakta yünden bir fani
la giyince, terlemekten korkul • 
maz. 

Bazısı uyuduğu vakit birden-
bire sıçrıyarak uyanacağını düşü
nerek uyumaz ve o hal gelmesin 
diye uyanık yatmağa çalışır. Va
kıa sinirlilerde uykunun iptida -
sında bu halin geldiği vardır. Fa
kat her vakit gelmediği &ibi, gel· 
se bile tekrar uyuyabilir. :Jyku 
ilerledikçe, sıçramak ta •>lmaz. O 
halde bu korkuya karşı yapılac~k 
şey gene uyumak, sıçramaktan 
korkmamaktır. 

Kimisine yatağa yahnca, kulak
larına acaip gürültü sesleri gelir, 
gözlerinin önünde şimşek çakar, 
burnuna tuhaf tuhaf kokular gelir 
de, bunlan merak ederek uyuya • 
maz. Halbuki bunların hepsi sinir 
halleridir ve yuyunca bir daha gel· 
mezler. 

Bir de, korkulu rüya görmek 
korkusundan uyuyamamak vardır. 
Korkulu rüya görmektense, uya -
nık yatmak hayırlıdır, derlerse de 
inanmamalıdır. Korkulu rıiya ~ii· 
rünce, insan uyanır, fakat tekrar 
uyursa korkulu rüya artık görül· 
mez. 

Zaten, sinirlilijin bu halleri te
davi de edilir. 
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Sivil polis şeflerinden Thomp

son daireden çıkmak üze -
reydi. O gün çok yorulmu~tu. Bir 
aydır kendilerini uğraştıran soy -
guncu Albando'ya ait dosyalar ü
zerinde, muammanın düğümü

nü çözmeğe çalışmaktan kafası 

şişmişti. Şimdiye kadar hiç böyle 
azılı , ele geçmez, curetli bir hır
sızla çarpışmamıştı. En umulma
dık yerde peyda olan, yakalandı 

sanıldığı anda kaçıp kurtulan bu 
meçhul adamı bir yakalasa, o za
man rahat bir uyku uyuyacaktı. 

Fakat işte bütün gayretlere ve 
emniyeti umumiye müdürlüğünıin 
on bin lira mükafat vaadine rağ
men, Albando'yu bir türlü ele ge
çiremiyorlardı. 

Thompson, yanındaki pencere -
den neşesiz ve bezgin bir bakışla 
Londranın üzerine gittikçe koyu
laşan bir kurşun ağdası gibi men 
akşam karanlığına bır müddet bak
tı ve sonra yazı masasının çek
mecelerini kilitlemeğe başladı. 

Klübe gidip biraz dinlenecek, son
ra da eve gidıp erkenden yatacak
tı. Fakat son çekmeceyi kilitler- • 
ken, bir memur geldi ve yabancı 
bir adamın kendisini derhal gör -
mek istediğini bildirdi. 

Yabancı, pek mühim ve acele 
bir iş üzerinde konuşacağını söy
lemişti. Thompson: 

- Gelsin! DedL 
Bir dakika sonra, yabancı adam 

odada bulunuyordu. Orta boylu, 
hafif kır saçlı ve kırmızı yüzlüy
dü. Garip, çukur gözleri \/ardı. 

Siyah bir elbise giymişti. Melon 
şapkasını ve gümüş saplı bastom -
nu elinde taşıyordu. 
Kapıyı iyice kapadıktan sonra, 

Thompson'un gösterdiği sandalye
yi çekti ve masaya yaklaftı. 

Thompsonun sormasını bekle.. 
meden söze başladı-

- Sizi vakitsiz rahatsız ettiğim 
için affınızı dilerim. 1''akat gerek 
sizin için ve gerek benim içın pek 
mühim bir vaziyet var. 

- Buyurunuz. 
- Albando'nun yakalanmasını 

temin eden kimseye verilecegı va
adedilen on bin lira mukiifat au
ruyor mu? 

- Tabii. Albando'yu henüz ya
kalıyamadık. 

Yabancının gözlerinden bir pa
rıltı geçti. Yutkunarak: 

- Bir sual daha, dedi. Bu ak
şam Albando'yu size yakalatırs:ını 
bu parayı alabilir miyim? 

- Hay hay, derhal. 
- Pekala öyleyse, Albandoyla 

bu akşam bir randevum var. Sizi 
oraya götüreceğım. Onu müdafa
asız bir halde yakal yacaksınız ve 
tabii.. 

- Tabii on bin lirayı derhal a
lacaksınız. Yalnız bır noktayı ha
tırlatmak ısterim : Albandoyla bu 
randevunuzun sebebini bize ikna 
edici bir surette anlatmalısınız. 

- Şüphesiz, anlatacağım. Ve 
buradan beraber çıkarak dogruca 
Albando'ya gideceğiz. 

- Sizi dinliyorum. 
- Dün öğleden sonra West Ena 

dan bir omnibuse bindim. Hava 
güzeldi. Üst katta hem guneşl~nı
yor, hem de etrafı seyrediyordum. 
Ominbı.iste bir çok yolcular var
dı. İstasyonlardan birinde Lır ea
zeteci çocuk yukarıya çıktı. "Al
bando'nun yeni soygununu vazı

yor! ,, d iye bağırıyordu. Kimsecık
ler gazete almadı. Yalnız önüm
de oturan otuz yaşlarında ıki es
mer adam heyecanla bir gazete 
aldılar. Ve hemen Albando'nun 
soyduğu mücevherat mağazasına 

ait haberlerin yazıldığı sayfayı aç
tılar. Tam önümde olduklan ıçm 
bu alakaları gözümden kaçma
mıştı. Göz ucuyle onları gözetle
meğe ve sözlerine kulak misafiri 
olmağa başladım. Haberi sonuna 
kadar okudular ve son1mda p:>li -
sin vaka yerinde Albando'nun im
zalı kartını bulduğunu, fakat ızi

ni keşfedemeğini okurken tebes
süm ederek birbirlerine baktılar. 

Gayet kısa cümlelerle, ade~a 
tek kelimelerle konuşuyor

lardı. Yalnız bazı mücevherat ta
birlerinin fısıldandığını ve akşa -
ma Alaimisema barında buluşmak 
üzere randevu verdiklerini juy -
dum. Aralarında bir de karlın ıs
mi geçiyordu. 

Şiıphelenmıştim. Onların m:ilği 
istasyonda ben de indim. Karşı 

kaldırıma geçtiler. Bir sokağa sap
tılar. Birisi orada ayrıldı. Başka 

sokağa gitti. Ben diğer siyah oer
çimlisini takip ettm. Bir Ud so -
kak döndukten sonra ki katlı bir 
eve girdi. 

Sokağın ağzındaki gazete ve l.i
tap dükkanının sergısine bakar gi
bi yaparak orada epeyce bekled!ın. 

Evden kimse çıkmadı. Daha fazla 
kalamazdım. Akşam bara gıtmck 
ve orada bunlarla konuşmıya ça
lışmak kararfyle yürüdüm. Eve 
giderek elbısemi değiştirdım. Şık 
ve zengin görünmek için ne mtim
kunse yaptım. Ve saat ona •:loğru 
bara gittim. 

Bar kalabalıktı. Buna rağmen, 
bizimkilerin henüz gelmedigini bir 
bakışta anladım. Zaten onla, on 
buçuk arasında buluşacakladı. 

Oturacak münasip bir yer ar3dım. 
Ta karşıda, biraz kuytu bir ı<:öşe
de yanyana iki boş masa vardı 
Birisine oturdum. On beş dakıka 
kadar geçti. Gündüz önceden ay
rılıp giden adam sarışın bir genç 
kadınla beraber geldi. Yanımdaki 
boş masayı işgal etti. Biraz sonra 
da öteki sökün etti. 

Epeyce içtiler, fakat sarhoş 

olmadılar. Parmaklar1nu .. 
guzel pırlanta ytlzükler buhıı1an 

genç kadına ikısı de çok iltifat e
dıyorlardı. Bır aralık "lş,, ten ko
nuşmağa başladılar. Satış nıt:sele

si sık sık bahıs mevzuu oluyordu. 
Kadın yapılan teklıfleri bıldırı -
yor, fakat erkekler memnunıyet -
sizlik gosteriyorlardı. Bu sırada 
pipomu doldurdum ve sandalya
mı onlara biraz yaklaştırarak ıeıo
rit istedim. 

Evvela bana itimatsız bir nazar
la baktılar. Fakat kibritı verdiler. 
Pipomu yakınca teşekur e ttim \'e : 

- Zannedersem , dedım, sız mü
cevheratçısınız. Kulağıma çalınan 
sozlerınizden onu anladım. 

Bir şey söylemediler, valnız 
şüpheli şüpheli bana baktılar. 1-
lave ettim: -

- Ben de mücevherat meraklı
sıyım. İyi bir kolleksiyonum var
dır. Sizin mücevherlerinizi gôr -
mekle çok memnun olurdum. 

Birbirlerine baktılar, beni süz
düler, bir şeyler fısıldadılar. Ni
hayet: 

- Evet, elimizde biraz mücev
her var. Para sıkıntısına uğramış 
bir Şarklıdan alınmış bir kaç par
ça şey. İsterseniz size gösterelim, 
dediler. Filhakika alacak param 
olmamakla beraber müce,·herata 
karşı merakım vardır. Bu sebep
ten biraz bilgiye de sahibim. Mü
cevherciliğe ait bildiğim şeyleri 

sayıp dökerek onlara itimat tel
kinine çalıştım. Korka korka 

"Dükkanları olmadığını,, soyledik
leri zaman: 

- Anlıyorum, dedim, vergi me-
selesi. · 

Neticede bana itimat ettiler. 
Ve mucevherlerinı gosterm~k ı
çın bu oğleyin bir kahvi!de ran
devu verdıler, Gıttını . Kadını ge
tıren adam benı bekliyordu. Ber<>
berce kahveden çıktık ve dun k•r 
şeye kadar takip ettiğim diğer ar
kadaşının girdiği eve gittik. Oteki 
oradaydı. Biraz oturduktan sonra, 
ıç odaya girdi, bir müddet :ıön -
medi. Nihayet elinde bir kut•ıyle 
geldi. Içınde bir kaç parça Kıy -
metli mücevher vardı. 

Bunlardan bir tanesini tanıyor
dum. Gayet kıymetli bir çıft pır
lanta küpeydi. Onu, Albancio'nun 
son soyduğu mücevheratçımn bir 
müddet evvel açtığı sergide gör -
düğiımiı hatırlıyordum. Artık, bu 
adamın Albando olduğunda şup -
hem kalmamıştı. 

K üpeyı beğendiğimi ve ~laca
ğımı soyledım. Beş b!n u

raya pazarlık ettik. Yalnız uze -
rimde bu kadar para bulunmadı
ğını soyliyerek para getırmck ıçın 
müsaade ıstedim. Razı oldular, 
fakat çek istemediklerini, her nal
de para olmasını soylediler. Bu 
akşam saat sekizde ayni evde be
ni bekliyecekler. Ben, beş bın li
rayı teslim edeceğim, onlar da, 
kupcyi bana verecekler. 

Yabancı burada durdu. Saatine 
baktı': 

- Saat yediyi geçiyor, dedi, 
otomobille yetişebiliriz 

Thompson fırladı: 
- Derhal! Dedi ve zile bastı. 

Gelen memura iki isim söyliyerek 
hemen onları çağırmasını emretti. 
Memur çıkınca adam ayni sillW • 
netle: 

- Yalnız, dedi, bir ricam daha 
var. Takdir edersiniz ki, benim 
gibi boyle mükafat için kendisini 
tehlikeye koyan bir adamın onlara 
verecek beş bin lirası yoktur. Al
bando için ayrılan on bin lira mü
kafatın yarısını beraber alalım. 

Ben içeriye girerim, tam pırlanta 
küpeyi aldığım ve parayı verdi -
ğim zaman sıze bir işaret olmak 
üzere uşağa, para vererek köşe
deki içki satıcısından viski alma
sını söylenm. Uşak dışarıya çıkıp 
dükkana girince, siz de içeriye gi· 
rer, bizi yakalarsınız. 

Thompson yabancıyle mutabık 

kaldı ; beş bin lirayı teslim etti. 
En güvendiği iki memur da gel
mişti. Hemen bir otomobile atlı

yarak adamın söylediği adrese git 
tiler. İki sokak beride otomobil -
den indiler. Melon şapkalı ve bas
tonlu adam önden, yürüyor, sivil 
polisler, yirmı adım geriden onu 
takip ediyorlardı. Bir iki köşe 

döndüler. Nihayet sonuncu köşe
de adam yavaşça, beklemelerini 
işaret ederek karşıda, pencerele -
rinden hafif bir ışık sızan iki kat
lı bir eve girdi. Thompson ve mu
avinleri köşenin gölg~ine sıf{ına • 
rak elleriyle, cepl!!'lındeki taban
caların kabzalarıoı okşıya okşıya 
heyecan içinde uşağın çıkmasını 

bekliyorlardı Boylece on beş da
k1ka kadar geçti. 

Evde hiç bir hareket görülmü -
yordu. Nih~yet sefil kıyafetli, ih
tiyar bir uşak çıktı, topallıya to
pallıya öbür köşedeki dilkkana 
doğru yürüdü. Thompson ve mu
avinleri onun dükkana yaklaşma
sını beklediler ve sonra birden ko
şarak eve girdiler. Merdivenlerde 
kimsecikler yoktu. Yavaş vavaş 
yukarıya çıktılar, odanın kapısı 

açıktı , her taraf çırılçıplaktı . Yal
nız eski bir kanape üz 1'!nde ken
dilerini getiren adamın siy:ıh el
bisesi, melon şapkası ve bastonu 
duruyordu. Bir ayna ve bir mak· 
yaj takımı yere atılmıştı. Yakla· 
şınca s:yah elbisenin üzerinde kü
çük bir kartvizit buldular. !Jze -
rinde şöyle yazılıydı: 

"İhtiyar uşak beş bin lirsya te
şekkür eder. Hoşça kalınız . ., 

Albando. 
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harp tehdidi ile dahi değiştirm~ terenin Sovyetler tarafından taarnı
zaafDıa kapılacaklardan değildir. ls- za brp tep'lld meeal hunsunda ileri 
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ee, biz hiç bir tarafın hiç bir sebep- mit olmalar! da muhtemeld1r. 
le topraklanmızı ve istiklilimtıi Milnlhten IODra yeni bir kollek _ 
tehdit edebileceğini bir an tasav- tif emniyet tefkilln• tefabbils etmeai 
vur etmeyiz. Umulmadığma rağmen için kendisine mezunlyet ftl'llen Llt
böyle bir hidise çıkmıya görsün. vinof bu yeni tepbbilste muvaffak 

2 - Ba§kalanndan izah ve olamadılından HariclJe Komllerll -
tavsiye istemedigimiz bir ta- ğinclen çekilmif olabilir. 

!kını hayati menfaatlerimizin ve ci- Bqilnkü lqnl.z putelerlnln en 
handaki sulhe hizmet vazüemizin heyecanlı mevzuu Litvinofwı lattfa
sevk ve idaresini ancak biz Türk sıdır. 
milleü biliriz, boğazların sadık bek· laıilanut miiaahrelere ı ... 
çisi olmak hususundaki insani ve teairleriıwl .. lıolWıqor 
siyasi fikirlerimize de biz hüimız. Guetelu, UtWael• ~; 

Berlinli meslektapmııın düştüğü ı..tu. - •• - P.,..... mllnke-
tezatlardan biri de bentlerin açıl- ~le •l•bdn alnnekte ve 
ma meselesidir. Yani biz boğazlan _.. S.~t Bulcbe Komllellai 
ISir tarafa açarsak diğer taraf ta top- •Wm litlra• koU.tlfln ve 
rak bentleri açarmı§. Bu, tek cep- .. ua içler lttlfakmna adamı ola· 
heli bir dUfUDCedir ki, bunun diğer nıık te]QJd eylemektettir. fluefe-
cephesi ortaya atılabilir. ler Lftvinof'un cekllme~inin va-

En yüksek ve resmi dillerin açık pılmakta olan ~üzakeretu U:.e-
beyanatlariyle telif olunamıyan bu rinde fena tesirler yapmımudnn 
nokta! nazan Berllnli meslektaşımı- korkmaktadır. 

zm sadece kendi indt tahayyhi sa- Maamafih Tlmes aazet~si, henüz 
yam. Sovyet harici siyase-tinde kati bir 

Bizim bfitün milnaBebetleri • dejişiklik olacaiının söylP.demiy~ 
miz, uki olaun g~ni. olaun bü- ğini yazıyor ve diyor ki: 
tiin "°""fmalanıı• lıerkeale "Vikıi Sovyetlerin teklift&ri C'ok 
öatwtlir ve .U.gd en IMf· ileri &ittiği için İqiltere bı.mluı ka
.. -~••ı bule pek mütemayil dejildlt'. Fak"c 
.a nHM , 'Dfltani lltf!nfaat~rl • t 'liz So t h .. k. u 

ngı ve vye u ume eri taat 
mlzln her tllrlfl ihtiyat tetl • ruzu önliyecek olan hedelte mutQ-
birleri Ue emniget altına alın- bık bulunuyorlardı. Sovyet bükıi
maaıdır. Dünyanın bu hsrcü- meU uami derecede geniş btt ~ 
llNrç areleaüıtle bafluı bafka dahilinde kollektif emni~tte mrar 
naenf aatlen ölet olmalc eli· göatermektedir. Büyüic Briıanva hu-

mizden gelrM%. 
Biz iki menfılıf Um'j'&rbr. --önce 

Türldyenln hayatt menfaJt', IOnft 
insanlık cıhanının sulh menfaat'. 
Blrtblrine bağlı olan bu iki nimah. 
90n noktasına kadar muhafaza ede
celfmlze lstlyen emin olsun, istiyen 
olmasın. 

o . 

Alman 
Gazetelerinin 

Neıriyatı 
Dulla• (A.. A.) - Harici7e Ne

sanünin sueteei .ı... Dlplomotla -
ehe Korn.poadem, Türld;reyl "•ulh 
eeplıeai" içine 31mak ~ia İnsllt.re -
Din sarfettlği sayretlerl me"1111 Hlı 
H4eıek diyor ki: 

"Bu mllukereleıln hareket Dok • 
tuuu Tür~ Balkan Paktı ua
amdan bulUJ11MSı tetkil eylemekte
dir. Tilrldye)'i bütün dtia7aca tama
mı, olan n:aifeslal çok tehlikeli 'bir 
tanda deliftinneie ""k için ceau -
ba tuki devletlerine karp Alman 
ve1a İtalyaa taarruz projelerlle ma
nevra edilmek istea0i7or, Baklld bir 
bltaraflıkla telif e4ilenalyecelt suret· 
te Türki;re ıiyasetlnln deiifm•ia4ie 
muayyen bir devlet ailmreaiaia lfil
teı'diii alüa, "fW tuyllda" hangi ta
raftan plmeel beldeae'bilenğlıd ve 
şim41ye kadar bu kadar Jastaaçblr -
la malaafua edilmit olu Ttirklye 
lstikl•llnin hangi tanfca teWlt • • 
dUdltial llpat eyler. 

Türk milleti, rahm kendi men • 
faati iktizası olarak delil Ye fakat 
ayni IBIDanda bUttln tibana hlamet 
etmı, olmak için de vaıdfeaiol, Bo • 
talann rUfntle llfal olunamas bir 
belt~ill llmakt• ve '" -.eya bu dev • 
let ltlmreai lehine olank Bola•la • 
na ıullıtimal edilmesine karşı koy
makta bulmuştm. 

'l'Urklyeoln bu vulfesinl tanıyan 

henesin -Almanlar \'e onun dCMt
lan bana Jı:ayrtsn ve sartsıs olarak 
tanıyorlar. Ancak tek bir menfaati 
olabilir iti, o da, hllsnft niyetleri bi
ttin kuvvetlerle desteldemektlr. Bffy 
le bir telakkinin ile pyet tabii ola· 
rak karşı tarafın ıamlm11..,t ve na
mmUrlrtma olan şartsız bir lthnada 
istinat etmesi lazımdır. An.ıahtan her 
ne teklkle ve her ne mabıatla olur
sa olsun pvşetme lmklnla"111 rfk
terecek her tlrlft O)'Ub111l tehlikeli 

kimıeti böyle ıeniş taahhütll-re scirı
ripneltte terecicl&ü. eclixw ve naıw
ma. .. helb. ~..,.. ... 
arruza uğnyan taraflRr hrrictn\!t!, 
kati olarak iki blok'l ayrılmasına 

mani olacak mutavnsıt bir sureti 
tuviye araftlnyor. l,te mesele böy
le bir anlapnaya e!l e!ved,li ff'kli 
bulmaktır. Şimdi de, Litvinofun is
tifasından sonra, İngiltere hukürnt
ti ayni esas dahilinde miizaki relere 
devam edecek midir> lngiltere esa
sen üçler ittifakını pelt istJmiyor, 
çünkü kendisine ideolojı ve Ru•ya 
ile sıkı sıkıya bağlanmak yiabnden 
dunyanm b&fka tarafiarında ia di.lş 
mantar kazanmak niyetinde değil
dir. 

Frmeaul,., rN diifünii~rlar1 

Oeuvre gazıeteslnde Bayan Tabols, 
Lftvlnof'un istifan hakkında şi>yte 
yazıyor: 

Dün akşam aldığımı.ı m:ı 1umata 
göre, Hitler, Litvlnofun tstlfasuıdan 
pek memnwı olmıyacaktır. Cür.kü 
hakikatte mevıuu bah.-.olan fCY 8ta
linin Sovyetler Birli~l wafından a
~ır taahhütlere girif'lmek zamanının 
yaldqmış olduğunu görmü9 bulun
muıclır. Lttvinof'un dt!ğişmesi daha 
ziyade Milletler Ceml)'('tı poHtL<ası 
aleyhinde bir akıu1'mel teırahüriinii 

bir misal teşkil eyliyetetlni ve bent 
ler hlr bre a~ldı mı sularm hücumu 
nu durdurmak hususundaki azmine 
bekçinin artık hllı:lm .,laınıvacatuıı 
Tilrlı: hllktmednin bllmeıllet dUıU
nfllemes. 

Tfirk mllleti bakımından enternas 
yonal münasebetler esı-slı olarak de
ğişmiştir. Tilrk milletinin, bundan 
15, 20 sene evvel harp halJnde bu· 
lundulu milletler arasında bugUn 
çok emin dostlara maUk bulundutu
nu kaydetmek ıerektlr. Fakat TUrki 
yenin hath hareketini dahft llstlkli 
kılmak yolundaki gayretlere dair 
Türk Hariciye Vekilinin vaptıiı ka
ti beyanatın kiti ıelmesl iup eder· 
di. Filhakika, Ttlrldyenln 1'Htün dün 
yaya karp beyan et~ itiıut ''azl
yetl, onu ltfmadm bu aat!ak esa· 
11111 terk yolunda yapılacak her tir· 
Hl telkinleri açıkça reddetmlye mtıe 
bm tar. Muhtelli yeni oyalana 
tesir ve neticeleri bugftnkii ıerıln
likleri hafifletecek yerde dünyayı •· 
sasen kafi derecede kanştırmakta o
lan emniyetslzllii --bir kat daha va
hlmleştlreeelrtir .,. 

ifade eder. Ve öyle :ı:armedilivor ki 
Litvinof son müzakerelerde gorulen 
betaatten dolayı hhfü• edilmıstir. 

Herhalde gayet emin bir men'ladan 
biliyoruz ki, Sovyetler Birligıtıin 

Garp devletleri kar:;ılsmclakı siytıse

tini değiştirmek Stalinin nıycti de
ğildir, bilakis. 

Moakovatlan ~elen haberler 
Havasın Moskovadan 1stil.baratı· 

na gore Rusya tarafından İngıltere
ye sunulan ve cevabı beklenen t~k
lifieri bir İngiliz - Fransız - so ... ·
yet ittifakını ve bunun bir P.:.kt>ri 
mukavele ile tamamlanmasını ta
zammun eyledigi burad:ı teyit olun
maktadır. 

Sovyetler Blrliiinin Garp devlet
leriyle yeni bir iş birliğine ancak 
müsavi haklar ve taahhütler ve 
sailam earantiler SP.rtiyle cfriş

meğe muvafakat cdece~l lt:eY) üt 
eylemektedir. 

çit resminde bulunarak Libyadakı 1- ve medeniyetin ist.ikbali işinin halli Folkişer Beobahter gazetesinde 
talyan kuvvetlerinin görmüş olduk - lazım geldiğini söylemiş ve her Fran yann çıkacak olan bir makalede Qr. 
ları talim ve terbiyeyi takdir eyle • aı11n bu vazifesini miidrik olcluğlll\U GöbMII, Lehiltanm Almanya tara • 
miştir. anlatmış. Fransanın Lehistana kar§ı fmdan vukubulan tekliflere seri va· 

General Von Brauchitscb bundarı vaziyetinin dellşmediltnl ve delil* &ı,et alJDlılının lnsiliz teminatından 
sonra tayyare ile Tobruka gitmistir miyecegini, Fransanın tam bir uya. ileri geldigiru anlatıyor ve Lehistan 
Orada askeri tealsatı sezecek ve ya- nıklık ve metanet içinde hadiselerı tarafından ileri sUrillen mukabil tek 
rın Trablusa donecektir. ·. 

1 beklediğini, tehlike içinde olduRuna liflerin gayri kabili kabul olduğunu 
FrGnn%l11ra pre hükmetmenin yalnıa Lehlstana ait izah ediyor. 

milnahl4tın manan olduRunu anlatmıftır. Kahire, 4 (A.A. ı - Iskendt>riye li· 
Paris guetelerl Von ltibbt-ntrop Epok gazetesinin yazdığına göre, manının Fransız ve Akdeniz !ılola· 

ile Kont Ciano mUliitattna ehemmi- Fransa hükumeti, Franeız • Polonya rına bir istinat noktas: teşkil edecek 
yet vermektedir. Journnl diyor kı: ittifakının Danzlg şehrine ı:le ,amll derecede aenifletılme ı meselesi, a· 

İtalya, Polonya ile dö9tluit müna- olduğWıa dair Polonya hükCımetlne Jakadar makamlarca tetkik ohınmak· 
sebetıerf idame ettiğinden bu rlyaret tahriri teminat vermiff:lr. tadır. 
bilhassa lüıumlu gib\ gör.iıküy~r. BI- Polonya Hariciye Nnır muavini Londra, 4 (A.A. l _ CebeJitımktan 
naenaleyh Von Rlbbentrop, :~ıer Pt>- Saembeck, İngiltere büyük elçisini 

"" l ed bildirildiline ıore, butün Fransız do--lonya ile Almanya Araınnda boıul- kauu erek hariciye nazırının cu-
duğ\ı takdirde İtalyan sadaltntlnin ma günü ıaat 11.30 da Hltlerin nut- nannıua prk ve garp tıtlkametlerin
ne dereceye kadar ıl~ri gtdece~n: kuna verecefl cevabın ana hatlanru '.le llmanclan ayrılnııflardır. Fran!lız 
tetbit etmek istemesi pek tabiidir. bildirmiştir. harp pmilert nıanevralar yaotıktan 
Huauslyle ki İtalya - PoJonyaya iti- DUn Varşovada yapılan geçit res. soma tekrar Ce~llttırııa dönecek· 
dal tavılyesinde bulunmu~ ise de ml esnasında halle birçok defalar lerdir. 
Berlln nezdinde de mUrnasll bir te- Almanya aleyhinde tezahfi.ratta bu- Berlln, 4 (A.A.) - Sallhlyettnr 
şebbüste bulunmuş olduğu tahmin lunmuş 11Yaşasın Polonyalı Dan!lı, mahafil, ltalya, Almanya ve Japon· 
ediliyor. yaşasın Polonyalı Şarki Prusya, kah- ya aruındl asker! blr ittifak akdi 

Dijer taraftan müşahede et'ili
yor ki, Büyük Britauya ve Fransa 
Polonyayı, Romanyayı ve Yunanis
tanı karplıkııa olarak ve &v~ot ler 
Birliği ile istitue etmeksizin grron· 
ti etmişlerdir. Ve Moskovanm mil
taliası ıudur kiı bu suretle m\\7.,.ke- · 
relere tersinden baılanmıştır. Çün
kü. böyle yapılmakla Sovyet yardı
mı imkanlannı kabul etmemekte 

Slovakya nanl payl11fıl11t:Olı1 rolsun Bitler" diye batırmıştır. maluadlle müzakereler yapılmakta 
1 ft Alman sefirinin gamalı haçlı bay- olduğuna dair olan pyfalan tekzip D ğer tan an BratMava'ııtan alı-

rak ta•ıyan lkl otomobtll aeçerken etmektedirler. nan bir habere ıtsre V<\n Rlhben- ., • ... 
trop'un Romayı ziyı.retinln baflıca etraftah memnuniyetsizlik mınltıları Kahire, 4 (A.A.) - Libya umumi 
mevzuu, Slovak meaelesidlr. yükselmiştir. valisi, Mareşal Balbonun 8 mayıst:ı 
Alınan naamnın İtalyan dmam· 3 Mayıs bayramı Danzigde de buraya gelmesi bekleniyor. Marepl 

devam eden Polonya ve Romanvaya 
müzaheret imkblanndan mehrum 
kalınmıştır. tn,iliz - Franız - Sov 
yet müzakerelerinin oldukç'l ağır 

yürümeainin aebebl bu nlduğu anla
şılıyor. 

Sovyetlerin ntultabil 
tdlillerindelft ,artlar 

Evenlng Standardın siyasi muha
biri de şöyle yı:ı:ııyor: 

Sovyetlerin yaptıiı ttklifin kabul 
cdyir mahiyette olmadıgı anlaıılıyor
Biıyük Britany1 hükıirneti. ıarantlsl
ni Balbk ~l·tlerlne hiç te t8flllıl 
etftlt;i hlytth\ i\41'r. ttti&lllz 
Sovyet muzakcre.crinin suratle iler
lemesine mani olan başlıca engel, 
her iki tarafın .biribirine karşı şiıp
heler beslemesid!r. Filhakika Sovyet
ler lngilterentn icabı derecede yar
dım etmek fikrinde hulunmadığındah 
,.e eğer Alman ordulan Ruı ovaıa
rında dağılırsa !Andra hUkumctlntn 
bundan memnun oiacağından endişe 
etmektedir. Iıııilıa:er iM Sovyetlcr 
Birliğinin münhu,ran fatlıtlerle de
mokraaftf ri çnrp1'lırıp ve nihai ola· 
ra.k komünistliği muzaffer kılmalı 
taarlamakta olmU&ndan korkm&JC-
tadır. 

P.~onyalılar iıtilayı lena 
lıarplamadılar 

Londra, 4 (A.A.)· - Bu sabahki Po
lonya gazetelerinin neşriyatına bakı
lırsa, Polonya Lltvinofun çekilmesi
ni hiç te fena knrşılaruamaktadır. 

Gazetefer. Litvjno!u•ı kolleküf em 
niyet taraftarı otduiunu ve bunun i
se iki taraflı anhşmaları tercıh eden 
İngiltere ile müzakereleri geciktirdi· 
ğini yazarak Litvinofun çekilmesini 
buna atfediyor. 

Expreu Poranııy diyor ki· 
Molotof kollektlf emniyet siyanli 

altına girmif deMi•dıt Stalınin iti· 

madmı halıdır ve HUlerclll~ ~id

detll bir muantıdır. 

Almanyada tairln 
Berlin, 4 (A.A.) -- Alınan siyasi 

mahaftli Litvlnotun istifası karşısın
da allkasız gözükmektedlt. 

Yan resTnl mahftuer, Sovyetler 
blrlil!nln dış politıkksını ıdare eden 
T..itvinof olup olmıdığını btln\ekten 
zıyade bu politikanın komf nt~rne da
yannıakta devatn edip etmtyeceği ft\e 
seleslhin mUhlm olduğunu kaydedi
yorlar ve "bu ooıtt\ka Moskovanın 
polttlkası olmakta devam ederse Al-. 
manyanın hattı ?larekett deği~iye· 
cekttr" diyorlar. 

Berltn mahf•ltert bu istifanın ha
len Sovyet hük<lmetUo Batı de\·l•t
lert arasında ~:ı ed@n mUıake
retm kanlbracab llmldlnl gizleme
mektedir. 

Konya Halk•vl Relsllll 
1Conya, <TAN) - Halkevi reisi, 

Fahrettin Ujur. sıhhi sebeplerden is
tila etmiş, yerine elek•rlk şirketi mü
dUrli Halis tnusan seçllmiftlr. 

darlanna Slovakyanın Almanya fevkalade bir şekilde tesit olwımut- Balbonun bu ziyareti bir kaç güıı sıi· 
ile Macaristan arasnıda taksimi tur. recektir. 
muktezi olduiu hakkında lzahftt 
vermek arzusunda hulunduiu söy
lenmektedir. 
Slovakyanan Vah vadisine kadar 
olan Garp kısmı Bohemya ve Mo
nvya tarafından ilhak edilecek· 
tir. 
Bratislavanlll Avusturya .-yaletlne 
~eli ıöylenmektedir. 

Slovakyanın diier uksanu, Macar 
himayesi altına ıl"tektir. 

.hqlorqe '" hnuını .,.,.,,, 
Tokyo. ( Huaui - .ı.eon.va hii• 

kQmf!rtlıbı i niıtrdan mtf'teşekkfT 
iç kabinesi bugürr de toplan.nış ve 
toplanma netiçesindc H:ariciye Na
zırı Arita saraya ıclderek verilen ka
rarları imparatora arzetmiştir. Ja
pon ıazetelerin\n ne§riyatına göre, 
Japon hükumet1ı Avrupada i11kipf
lara kartı takip edeceji siyueti ka
rarlaıtırınıştır. Dığer bir Japon ıa
zeteaine ıöre, c\lmahya ile ltalya a
rasında askeri ittifak akdi yakındır. 

Romc:dtJki BlnlcDlk 
Müıabakalan 

Roma, 4 ( A.A. ı - Littorio mü
kafatı müsabakasınd1 yüzbap~k 
man (Almanya) birinci, mıilhim 

Coccia (ltalya) ikinci ve yüzbaıı Tu
doran (Romanyoı üçüncü aıeJmıtler
dir. 

Pincio m\.ikifatı kotuaunda, yUz
bqı Hua (Alnıanyaı bırinciı yüzba
şı Gutlerreı (ltalyu > Udnc:t ve yUı
baıp Kulioz (Polonya' üçüncü g~l
mişlerdir. 

Türk blnlcllerln vasat del"!Ceye 
dilşmelert koştukla\'t esn•ria havanın 
kararmasına atfo'unabllır. 

Urbe muk&falı müsabakasında bin
başı Filipponi l Italya) birinci ıel
miştir. Yüzbaıı Gürkan (Türkiye) 
Yıldız uzerinde !co~mu dorl fena pu
vanla yedinci oluıuştur; 

Al111anyanı• lntlltereye 
Mukabelelbllmlslll 

Berlin, 4 (A.A. ı - Oaily Teleg
raph'm Berlin muhabiri Grane ile 
d'jer bet In,Uiz 24 mıy1.1& kadar Al
manyadan çıkmak emrini almışlar· 

dır. Bu hudut h!mcı edilme karan, 
' National Zeitunıı'' gaaeteainin Lon
dra muhabiri hakkında lnıiltere ta
ı atandan verilerı ıbrac; kararına bir 
k81'fllıktır. 

lntllterecl• Y •nl 
lnfllc1klar Oldu 

Lonclra, 4 (A.A.) - Polis, dün Tot
tebamcla bir mqw vltrlnlne konu
lan bir bombuwı lnfilAlnna manı ol-
11111ttur. Buaton mahallealnde tkl ye
ni tnftıak " Chartn,ıde de bir fnft
IAk vuku bulmuırtur. lkt yaralı v:ır
dır. Bl? gen~ lmı d.ı korkudan b:ıyıl
mıştır. 

lnegöl Muallimlerinin 
F aydab Çalışmaları 

ln .. öl maallimleri bir toplanhd• 

Inegöl, (TAN) - Kaumıtın ıaaa-ı riyle konupna fırsatını veren bu mG
rif iflert iyi bir tekilde ytlrilmelcte- samereler, bir Uyatro taklidi olabile
d\r. Kaza merkezindek.l 1-ş ""köJ· cek kadar yorucu ve hedeften inhinf 
lerdekt ytnnl beş ilkokulda fJl mual- PUlrecek fltkild•kl çahpnalarla mey
lirn ~alışmaktadır. Bu muallimler, 
muasır terbiye cereyanlartnı taktp dana getlrllDıif müsamereler defi, e-
etmekten gert kalmıyorlar. Bu mak- ğttlm ve ötretmen prensipleri tçlnde 
satla tertip edilen aylık konferans- hazırlanım§ basit programlardan tba
larda, yeni terbiye ft tedris metotla- rettir. Bu vesile ile sınıfa aelen ço
nna dair, uzuıı tetkik ve tetebbü cuk velileriyle konuşularak, terbiye 
masulü olan konferanslar verilmek- ve tedris işlerinde mekteple ailenin 
tedir. nasıl el birllli yapabileceii buausu 

Sınıf müsamereleri de iyi n.ticeler tebarüz ettirilmekte ve bunuh temi
vermektedlr. Çocuk anne ve babala- nine çallfllmaktadır. 

Alanyada 
Elektrik 
ihtiyacı 

I !<ara bükte 
Feci Bir 

Kaza Oldu 
Alanya (TAN) - Elli yıl evvel, XarabUk ff AN) - Demtr çelik 

Kaleyamac:ı denilen hlaann içinde fabrikataruun çelltm.ne kısmında 

bulunan kr.ubamız, timdi bu hlsa- gu borularını ,.ta meııul olan 
nn önündeki küçük ovada buyuyiıp postabaıı B~r ve Za!ranb<•lu-
serpilmeldeclir. Eski kasaba, oli' tla- lu Kimi1, · e çalıfmakta oldıık-
ralM halindedir . :ıarı bo --'"~ 

~ .... &&•-" oynaması ne-
Limon ve portakal bahçel•rl ~- tı--ı '-lf ... 

"- u;• au-n 8 ton sık-
de k~rulmuş olan :'lanyanın vlH'i letind boria lle yere sukut 
bembeyaz ve ekserıyetle b yükt\lr. ._1 1 da 

1 
ı · e .... ş e yaşın ve yen ev ı 

Cenup ruaıil'lann. açık küçUk ve ola ~~ it da k 1 1 . . n ~ un a ın a ıp c -
tabu liman da fevlWAde ~· ınu§tur. H81i ucize kab nden 

Selçukilerden kalma kale, Mld tağ- ölümden kurt buı leıllld 
lamblJ.lu mubafa111 etmekte, S.lç\ak u yer en 
tenaııeleri harabeleri, tervamara1- 1araıaac1ı1ı için hutanqe kaJdıftlıp 
lar, camiler, ltmlkule llbt kıymetli am.li,at ecUlmSftir. 

ler de Alany8J1 IBalem~r. 
ada ın bilyük ihtiyaç elektriktır. tince firket piyasaya befer Uralık ak
un da halline dolru bir adını a- . 

tılmıştır 93 müessisten mürekkep bir sıyonlar çıkaracaktır. Her nevi alt:k-
anonim firket ıe.- ~. Bele- trik işlerile uğrapcak olan ou . irkct 

di_ye de 20 bill liıa veren* firkete lf"' sqeliııde t ... bemıza yalcıftda ıue. 
tirak etmltür JWeml muameı.ı .. bl- deni •la llavuşacatı umulmak•!tdır. 
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MAZON MEYVA TUZU 
Hazımsızhk, JİJkinlik, bulantı, gaz, 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti 

Sarıhk, safra 

İNKIBAZ 

ı Karaciğer M I• D E ekJilik ve yanmalarında ve bütün 
MiDE. BARSAK boz11kl11klarınclo kuf .. 

markasına dikkat. , lanınız. H O R O Z 
' 

Son derece teksif edilmi' bir tuı olup yerini tutmıyan mümasil müs
tahzarlardan daha c;abuk, daha kolay. daha kit'i bir tesir icra eder . . 

• r. SUPHI ŞENSES I' ' 
1 idrar yoll n hııstalıklan mOtehass• 

~cyo Ju Yıldız sineması karşısı Lck 
ler amırtımı:ın. FakirlerP o:ırm;ı7 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Samsun leledlye R•lıliğlnden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Samsunda Çar~mba şosesi güzerga

hında Merd ırmagı ile koşu yeri rırasında yapılacak mezbaha in§aatı. 

1 "p)' 4392 

Şose 1 nıaatı ilanı 
Erzurum Vilayetinden : 
1 - Trabzon • İran Transit yolu ikinci bltntaka dahilinde ve 

272+000 - 295+000 kilometreleri arasındaki (18901) metre tulünde 
§ose esaslı tamiri ve (24) adet yüz ve (12) adet menfez inşasile 324 000 -
331+140 kilometreler arasında (7140) metre tul şose esaslı tamiri ve 
Tahir dağı Kavurmaçukuru 442+500 - 462 500 kilometreleri arasın
da (10000) metre tulde §Ose tarafeyn banketleri Uzerlne (0.M) metre 
genişliğinde adi kaldırım ve (300) metre mikap istinat duvnrı inşasr ka
palı zarf uııulile eksiltmeye çıkanlmışttr 

Keflf bedeli (120670) Ura (9) kuru§tı.lr 

2 - Eksiltme 15/Mayıs/939 pazartesi günü 1aat on beştC' Erzurumda 
Tranıit yolu ikinci mtntaka bttşmi.idürlüğü odaıındll yapıl:ıC'Siklır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (6) ııltı lira (5) beş 
kuruş mukabilinde Erzurumda tranılt yolu ikinci tnıntaka başmüdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7283) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden alınmış ehliyet 
Vesikası göstermeleri lazımdır. (Bu vesikanın istihsali için eksiltmenih 
yapılacağı gilnden en aı ~ekiz gun evvel bir istida ile Erzurum valiliği
ne müracaatları ve istidalanna buna mümasil Nafıa tnoatıtı yaptıkların.~ 
dair işi yaptıran idarelerden alınını§ ve&ikalannı iliştirmeleri mukta
zidir.) Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye 
glremfyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan l 5/Mayıs 11939 
pazartesi gün'ü saat On dörde kadar eksiltme komisvonu reisliğine mak 
buz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikrneler k~bul edllme:ı. (2518) 

iç Hatlar Güverte KC1hve Ocakları 

Ziraf ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rnnka~1nda kunıbarab ve lhbann ta1arruf hesaplarında en 
ız 50 lirası bulunanlara Hnede ol defa çekilecek kur'a Ue aşağıcJa!<i 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Adet ı.000 Llrahk 4,00C Llrıt 
,. 500 " 2,00~ 

250 ,, 1,000 ,, 
40 " 100 .. ..ooo 
ıuo 

.. ..... .. 
'" - .. - ıt,8ff .. 
160 " 20 • 3,IOO " 
DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağ 
lşmlyenlere ikramiye ~ıktığt •akd.trcle % 20 fAzlUiyle veril~~ktir 

Kuralar senede 4 defa1 1 E:vlQl, l Blrlnclkiouo. 1 Mart Y• l Ba:d 
rnn tarihlerinde çt!kilet'ektir. 

1 liaziran 939 dan itibaren sene sonuna kadar açık arttırma ile ki
raya verilecektir. Arttırma 15 Mayıa 939 saat 14 te Denlzbank Kama· 
ra servisinde yapılacaktır. ~ .................. ._ ............. __ , 

Karadeniz hattı .çin 400, Meni-: 150, İ2:rnir 100, İzmit 50, ve Bartın 
Ayvalık, İmroz, Karabiga, Bandırma, Mudanya hatlarının beheri için 
(75) liralık teminat lazımdır. Şartları ögrenmek üzere her gün mezkı'.ir 
servise miiracaat edtl~biltr. 

11111111111 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maadıı sııat 04,30 dnn tS e. 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Ol• 
.rnnyolu No. 104. 
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AGARAN 
SAÇLARA 

• 

KUMRAL ve SrYAH 1 
renkte ııbhJ saç boyalarıdır 

·NGİLtZ KANZlJK ll!CIANESI 

81YOÖLU -- fST ANBUL 

Asfalt Evi 
Her ne\i a f'alt, biıı.ım, tıK?rid mRl

zemelerl ve yekpare elistik çatla
maz dlls~clerln satış yeri. 

ASFALT EVİ: Galata, Mııhnıtıt'li•P 
lılıil• .. No. 77, Tel. UlllP 

Dr. Hayri Ömer 
:l!Dftl'M ,,. 611t t\Htitllklif'ı ittdtetiııhıs 

ğJedeta SC>bi'a Seyoğlu A~O&M\ 

k"ttrtmtda No. t38 Te•flfnn~48.W 

Muhammen keşif bedeli 84:562 lira 99 kuruş olup kapalı zan usuli) le 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İ§ vahidi fiat üzerind~n verilecektir. 
3 -- Bu lşe ait ıartname ve evrakı saire a§agıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C .....-. Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi. 
E - Fenni ıartname. 
F - Ke§if ve silsilei iiat cetveli. 
G - Proje vesait evrak. 
c. ve D fıkrısırtdaki @vraktarı başka tliğer evraklar taliolerine 423 

kurut mukabilinde belediye hey'eti fenniyesince verilir. 
C. ve D. fıkrailndaki evrak belediye hey'eti :Cenniyesince tetkik edi

lebilir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 lira 15 kuru§tur. 
5 - Eksiltme 12.6.939 tarihine miıııadif PazartE!!l gUnO saat 1~ de 

Samsun belediyesinde miıtegekkil belediye encUmeni tarafından yapı
lacaktır. 

6 - Ekılltıneye tstirak edebilmek için Satnsun Nafıa müdürlUjünde 
müteşekkil komisyonu mahsusundan bu işi yapabileceğine dair vesika 
ibraz etmesi ve İnşaatın devamı müddetince diplomalı bir mühendis 
veya mimar veyahut fen rnemuru istihdamı ve Ticaret Odnsından ka
yıtlı olduğuna dair senci haliye vesika ibraz ve yapı eksiltme §arlname
sinin 4 ünci.ı maddesindeki vasıflan haiz olınası sarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gun ve saatten bir saat e\'vel 
belediye encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihzannda teklif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 S. lı ka
nunun 32, 33, 34 Ünciı maddelerine ve bu husustaki şartname hükum-
lerine harfiyen riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. !3013) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandı9ı Direktörlü9ünden : 
Bayan Makbulenin 17971 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (3000) 

liraya karfl birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi· 
ğinden hakkında yapılan takip uzerlne 3202 No. lu kanunun 46 mc.ı 

maddesınin matufu 40 ıncı maddesine gore satılması icap eden Beyoğ
lunda Kuloğlu mahallesinin eski Ağahamamı ve Terazi yeni Turnacı
bası 9okağtnda eski 20 yehi 46 kapı 481 adrı 10 parsel numaralı kagit blr 
evln tamamı bir bucuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satıs 
tapu slcH kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (49~ 
lira pey akçası verecektir. Milli bankalıırımıtdan birinin teminat rnek
tubu da kabul olunur. Birikmt~ bUtUn vergilerle belediye reshnleri vt? 
vakıf icaresi ve tavlı! bedeli ve tellAliye rüsumu borçluya aittir. Arttır
ma şartname~t 9-~-939 tarihinden ıttbaren tetkik etm@k iStiyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair 1ilıum1u izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art
tırmaya girrni§ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayri
menkul hakkında her §eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
rna 20--8-939 tarihine müsadif Sah 11ünü Cagaloğlunda kain Sandı
itmızda saat 10 dan 12 ye kadar vapılacaktır. Muvakkat :hale yapılabı 
tneai için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimen. 
kul mükellefiyeti ile sandık alacagını tamamen ieçmi~ olması şarttu. 
Aksi takdirde son arHıranm taahhiıdü bakı kalmak şartiyle 7-7-939 
tarihine milsadl! Ctıttıa günO aynı nıtıhalde ve aynı saatte son arttırma
sı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın listUtıde 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve ir
tifak hakkı sahiple:-min bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dab: 
lddlalıtını UAn tarJhlnderı itibaren yirmi gün içinde evrakı mUsbitele
rtyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. :Su suretle haklarını bil
dirm•miı olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satı§ be
d•lintn paylaımasından hariç kalırlar. Daha fazla rnalumat almak isti
yenlerin 937 252 dosya numarasile sandığımız hukuk ı leri servısine 
muracaat etmeleri !Uzumu ilim olunur • .. 

DiKKAT 
Emniyet SAndığı: Sandıktan alıMn gayrimenkulil ipotek gostermek 

istlyenle~ muhamminlerirnl:zin koymuş olduğu kıymetin nıstmı teca
vüz etmemek uzere ihale bedelinin yarısına kad~r borç ver.rnek sure-
tiyle kolayltlt gostermektedir. (3103) 



12 TAN 5 - 5 - 939 

Bir çift kara sinek bir yazda 1.500.000 olur 
Malarya, sıtma, trahom, çiçeli, dizanteri, kara humma, verem, şarbon, kolera 9ibi bir çok sal9ın hastahklar taşıyan 

Sinek', tahtak'urusu 
Pire 9üve ve bütün 
haıarah uyanmadan 

• • • • 

Fayda bütün Haşarat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridir. Katiyen leke yapmaz. Kokuşu latü ve sıhhidir. Adi gazı boya ile karıştır:ırak ve süslü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak F A Y D A 

yerine satmak istiyenler vardır. Sakınınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında H A S A N deposudur . 

OSMA 
ŞA AR 
Müessesesinde 

VERESiY E 

Js tci~b~I : <:BeJe.dije~( :
1 
ll~~ıGrı· . 

"'--• . . .... . . . .. 

Keşif bedeli 30121 lira 77 kuruş olan Floryada yaptırılacak istinat du
varı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-5-939 
P azartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 

151 kuruş mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka eksiltmeden en az sekiz gün 
evvel Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasiyle 2259 lira 
13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklü mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-
bul olunmaz. 3106 B. 

* Fen İşleri Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 999 lira 50 kuruş 
bedel tahmin edilen Acme sistem dört tane dosya dolabı ile 6 500 tane 
acme Bristol kart açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazlm 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı k anunda ya7.Ih ves\ka 
ve 74 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
22-5-939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (3107) B. 

ll-
Keşü bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Zührevi Dispanseri bah

çesindeki garajda yapılacak tamirat ve tadilat pazarlığa konulmuştur. 
Keşif evrakiyle şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 8-5-939 Pazartesi günü saat 14 bu
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. 2693 

DİKKAT! . 
Şirketi Hayriyeden: 
Sayın yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere 11 Mayıs sa

bahından itibare n m er'iyet e girecek olan fe vkala d e tenzilatlı 

bir aylık ve 3 aylık aboneman kartlarının t 1mdi d en Şirket 

idare merkezinde Kontrol müdüriytiyle Köprü g ite leri.nde 

satılmağa bati andığını ila n olunur. 

:·oeylet Deini~yolları ve· timanla~i i~let~~ u: idaresi. ilanları 
Muhrunmen bedeli 3084 lira olan 53 adet iki ve üç gözlü, demirden 

bilet dolabı ile 3 adet saç dosya dolabı 11/5/1939 Perşembe günü saat 
(10,30) On buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki satın alma 
komisyonu tarafından açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ile 231 lira 30 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları laznndır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara· 
fından paraSJz olarak dağıtılmaktadır. (2812) 

119 ......................................... ~ 
Her glizd kadının yegane düsüncesi 

KREM PERTEV'dir 
O: Senelcrdenheri cinsi Jat ife ver
diği "adi t uttu ,.e tutmaktadrr. 
Ne mübalağa ve ne de inkisan 

hayaldir. 

KR M PERTEV'in 
Cilde yapacdı tesir herhangi bir 

kremin isi değildir. Binbir isimle 
türlü mübnlnb ile size teklif edil~n 

kremleri ihtivatla karsı1avınız. 

K EM PERTEV 'in 
Şi:ıhreti bevh ude değildir. 

IZlll!P:mllm.................. # 

~ahJbı ve Nesri~at Mfüfiiru B alil Lütfü OÔROONCÜ Gazetecilik ve 
Ne~rlyat T. L. Ş. Ba!'lrldrğı yeT TAN Ma tbaa51 

TA 
SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 

mağazalarınc~an arayınız. 

BAKER Ayakkabları 
Rahat ve sağlamdır. 

Bu ayakkabları almakla iktı

sat etmiş olacaksınrz. Hali ha

zırda yerli ve ecnebi malı zen

gin çeşitlerimiz varC.ır. Geliniz, 

görünüz ve intihap ediniz. 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
12-5-939 Cuma - günü saat 14 de İstanbul Maarif !\<!üdürlüğü ek

siltme K omisyonu odasında (1782,13) Lira keşif bedelli Mevlevihane 
kapısı Fatih 22 inci okul binasında yapılacak orta okul tadilat ve tami
ratı açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri Genel hususi ve fenni şartna
meleri P roje keşif dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (150) Liradır. 

İsteklilerin en az (1000) Liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek
siltme tarihinden 8 Gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret 
Ociası vesikalariyle gelmeleri. (2870) 

~ ..................................... -~ 
Artık zengin olmak meselesi kolaylaştı ! 

Ancak, yeni tertip Tayyare Piyangosunun 11 Mayıs keşidesi için 
biletlerinizi mutlaka ve devamlı olarak 

KADER GİŞESİ 
almanız lazımdır. Siz de, mes'ud ettiği birçok vatnnda~lar meyanına 
dahil olabilirsiniz. 

KADER GiŞESiNE DiKKAT! 
İstanbul, Bahçekapı Tramvay caddesi No. 19. Tel: 23070 

...................... 1111! .. llB::w.ıılll'l:::ırtı~~:!mllllll!iı 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Kayseri C. H. P. llyönkurul Başkanhğından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş, K ayseride yapılacak Halkcvinin sathıze

mine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olduğu cihetle sathı 
zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi '127749) liradtr. 
Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan temel hafriyat ve inşaat 
keşifnamedeki nisbet üzerinden tenzil edildikten sonra geri kalan kıs
mın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
A. B. - Eksiltme şartnamesine ek şartname 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri Genel şartnamesi 
D - Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli; metraj cetveli 
E - Proje ve sair evrak. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri Parti başkanlt

ğmda görebilirler. 
3 - 29/Nisan /939 tarihinden it ibaren 20 gi.in müddetle eksiltmeye 

konulan bu kurağın ihalesi 18/Mayıs / 939 perşembe günii saat 11 de Vi
layet Parti merkezinde İlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa Müdi.irlüğünden alın

mış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve 
bir mühendis veya fen memuru istihdam eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evve

line kadar Parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta-
da v uk u bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3003) 

Tra, olduk tan sonra cild in ize 

k rem sürmeyin iz 

KEtı~ P o K ER 
Trat bıçakları c ild i yumuşatır 
ve yüzün üzü p amuk gib i ya p a r . 

Her yerde POKER trat bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

. iSTANBULDA HAVA AZ VE 
ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA 1 SINAİYE 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul Abonem;m 
Şubemizin 29 . 4 . 939 tarihinden itibaren Cağaloğlunda Nuruosma
niye caddesinde kapalı fırın karşısında 30 numaralı binanın alt ka
tına nakleylediği ilan olunur. 

~ ....... _ .... , .................... , 

Böbreklerden idrar torbaaına kadar yollardaki 

hastalıkların mikroplannı kökünden temizlemek 

için ( Helmoblö) kullanınız •• 

L 
Böbrekler in çalışma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklannı, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık id

ı rar bozmak. ve bozarken yanmak hallerini giderir .. Bol idrar temin eder ... 

1 

1 

idrarda kumun, mesanede taşlann teşekkülüne mani olur. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her 

eczanede bulunur. 
Dikkat : Helmoblö, idrarınızı temizliyerek 

mavileştirir ••• 

.-------T O R K 1 Y E -----·~ 

Şişe ve Cam l=abrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

PB,fabahçe Şife ve Cam Fabrikamız, memlekette züccaciye 

ticareti ile uğra,an her kese tek fiat ve müsavi ıartlarla sa.tıt 
yapmağa ha,Iamı,tır. 

Taliplerin 8.fağıdaki adresimize müracaatlan : 

• Galatn Per~embe Pazarı Samur Sokağı lı Han 

OSMANLI BANKASI 
I~ 
I~ 

T ORK ANONİM Ş i R KETi 

T /..:. Si S TA Rı H i 1863 

1 
~m 
i 
m 
~m 
~ 
~~ 

Statıileri ve Türkiı•e Cümhuriı•eti ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaraft I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/611933 t.ırıhlı 2435 Numaralı R esmi Oazete) 

Sermayesi : 

ihtiyat a~çesl: 

10.000.000 i nglllz Lir.ası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PA RIS, MARSILVA ve NIS'de 
LOND RA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBR IS, YUNANiSTAN, IRAN. IRAI<, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

~ VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNAN iSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
Jffi ve HATAY'da 

~~ filyall eri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

ın Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesa ı kli krediler k üşad ı . 
Türl<ıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedat 
Borsa emirlen. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Sencdaı tahsıla ıı ve saire. 

En vüksek emniyet şartlarını hai1 kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbara la veva 

ın 
ı~ 
m 
~l 
~ 
~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

~~~33;~~~~~~~~~~$~ 

, ~~~.Beyoğlu V alnf~ar Direktörlüğü ilanları 

Lira 

49 

105 

348 

138 

2188 

Kr. 

50 

25 

00 

40 

00 

Ortaköy 3 üncü Or ta sokağında eski 21 mükerrer no: lu 
arsanın tamamı .. 
Kasımpaşada Gazi Hasan Paşn mahallesinin Tekke arkası 
sokağında 26 no: lu arsanın tamamı .. 
Beşiktaş Türk Ali mahallesinin Muhtar kuyu sokağında 
eski 6 yeni 25 no: lu ahşap hanenin tamamı .. 
Eski Karnerhatun yeni Kalyoncu kulluğu mahallesinin 
Fakir sokağında (7) no: lu ahşap hanenin tamamı .. 
Eski Hüseyin Ağa yeni Şehit Muhtar mahallesinin Yağ
hane sokağında eski 26 yeni 28 no: lu kiırgir hanenin ta-
mamı .. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışla
rı on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 16- 5- 939 Salı günü saat 15 de komisyonda yapılacağından 
taliplerinin yüzde yedi buçuk pey paralariyle Akarat, Mahliilnt şubesi
ne rniiracaatlan. (2971) 

:\lc~hur Arnavudkiiy ii Akıntıburrnındaki 

Bilecik Kazinosu Kirahktır. 
İstekliler hergün öğleden sonra 22369 numaraya telefon edebilirler. 


