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M A K B E R 
Yeni harflerle buıldı. Ankara ıtOtaphanesi serisine dahil olan 
ba eser Dr. Sadi Irmak'm HAmlt hakkında bir yazısını 4a 

muhtevidir. KANAAT KiTABEVi. 

. . , - . 

lngiltere ile Fransa, Yunanistana ve 
Romanyaya Kat'i Teminat Verdiler 

• j ı 

Chamberlain Dediki: Daladier Dedi ki: 

Sulbü Temin için Sarih Bir Tehdit 
VarKuvvetimizle Onünde Hemen 

Çalışacağız Yardıma Hazırız 
lngiltere, Akdeniz ve Ba•an Yanmaclası 

Statükosunun Cebren veya Cebir Tehdidi 
Altında Deiiıtirilmeslne Mani Olacak 

Bu Teminattan Alakadar Devletlerin ve 

" Yunanistanla Sıkı Münasebetleri Olan .. 
Türldyenin ele Haberdar Eclilcliğl Bildiriliyor 

ondra• •3 (Hususi> - İngiltere ile. Fransa hüktimetleri Paris, 13 (Hn. .. cmst) - Fransa BaşVekill M. Daladier bu-
bugün Yunanistanla Romanyanın istiklAlini kati teminat altı- gün İngiltere gibi Romanya ve Yunanistana teminat vermiş
na almışlardır. İngilterede Avam Kamarasında Mister Cham- tir. Daladier Fransız milletine hitaben metni Fransa ve İngil
berlain, bugün bek1enen nutkunu söylemiştir. Kamara, fev- tere tarahndan mliştereken tesbit olunan aşağıdaki beyanna
kalade günlere mahsus bir şekilde kalabalıktı. Süfera locaları meyi neşretmiştir: 
doluydu. Dünyanın bugün İngiltere namına verilecek taah- "Fransa hükumeti, Akdeniz ve Balkan yarımadası sta
hütlere verdiği ehemmiyeti gösteriyordu. Bugün daha fazla, tükosunun cebren veya cebir tehdidi altında her türlü değiş
geçen e:ıJul buhranı (Çekoslovakyanın ilk taksimi) günleri- tirilmec:ine mani olmıya a:ıamt ehemmiyet vermektedir. 
ni hatırJatıyo:rdu. Mecllsüı dıp da, içi kadar kalabalıktı. Çtin- Son hafta hadi8elerinin doğurduğu büyük endişeleri na· 
kü l1erke~ tarihi k~arı beklemekteydi. Bütün mhııla11, htF. l 11an itibara alan Franm lıük.Qmeti, Romaıaya .,. Y · 
tün nanrJar, meclisi tıklım tıklım doldurmuşlardı. Dinleyici- istikWini s&rahaten tehdit edecek ve Roman,. ve Yunan 
ler hıncahınç d~necek derecede bir kesafet teşkil ediyorlardı. hüktimetlerinin buna milli kuvvetlerile karp koymayı hayati 

1 N G 1 LT E RE vası içindeydi. Bununla beraber or- Jll: ı • • B • JlT. f k S" l d • • blr tepbbüs vukuunda Fransanın. on A L M A N YA. talılı sük11net kaplamıştır. Meclis rei lY.l USSO lnl ır. .IY U U og e l • Iara iktklanndald bütün muaveneti 
1 

Meclis, müthiş bir gerginlik ha -o menfaatleri iktizamıdan bulacakları, 

Nihayet 
Karar Verdi 

si muhteıem resmi elbiaelerl içinde derhal yapmakla kendini mükellef bil 

celseyi açtıjı zaman Chamberlain CC D •• M • ı ı t ı diğine dair Romanya ve Yunanista -
kürsüye çıktı ve nutkunu 86yledi. U ş m a n ) e e r e na kati teminat vermiştir. Büyük 
Yüzünde yorgunluk eurl vardı. Se- Britanya hükumeü de ayni hattı ha-

Polonyaya 
Yürüyormuş :ı::ıdibı!-:!:~=: =ret~~ Karşı En Açık Şekilde rekeli ittihaz •tml§tlr • 

Nutku bir beligat eseri değildi. Va- Fransa • Polonya 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL kalan anlatan ve bu vakalar karşı - D •• ı k Ed v • Fransız hükfuneti, İngiltere ile 

·ı ngiltere kararmda yavaş, ::j~ kararları bildiren bir uşman 1 ecegız,, Polonyanın dolrudan doğruya veya Taarruz Hazırlıklarının 
dolayısiyle tehdit edildiği takdirde y T 1 

fakat katidir. Karar ver - Avrupadakl Endlı• istiklillerini müdafaa hususunda kar arın amam anmıı 
!beden evvel inceden inceye Halk, 11 Kahrolsun Fransa .. Diye Bağırdı şılıklı yardımda bulunmak için ak _ ' Ol v S .. I · 
tetkik edip hesaplar, bütün im- Mister Chamberlian, evvelA par- • dettikleri anlapnadan dolayı mem _ acagı oy enıyor 
Ü nve ihtima11eri gözden geçi- J.Amentonun davetini icabettlren son Roma, 13 (Hususi) - Büyük Fa-ı kuvvetlmhin ldr netlcesullr. nundur. Paris, 13 (Husust) _ Oeuvre 187.e-
-lir B . . d karara hAdiselerin Avrupada ve bilhassa pr şist meclisi bu gece saat 22 den Dost milletlere kaqı dostça ve Diğer taraftan Fransız. Polonya teslntn, Berlinden istihbar ettiğine 

· unun lÇID e. va- kl Akdenizde büyük blr endite u- 22.25 e kadar toplanDUJ ve İtalya d8flll8n milletleN . karp da sayet ittifakı da Fransız _ Polonya hiikıı • gore, Almanyanın 15 nisan tarihin-
l'lncaya kadar hayli 7-aman kay- yandırdiğuıı anlatmış, daha sonra 8 kralının kendisi ve halefleri için Ar- aflk, brarb ve d.mU düpnanea metleri tarafından ayni zihniyet da- den itibaren Polonya üzenne yürü-
beder. Fakat bir defa karar nisanda Arnavutluğun Londra elçi- navutluk tacını kabul ettiği hakkm- hareket edeceib:. GUnlilk büyük iresinde teyit ve tekit olunmu§tur. meje hazır olacağı ve diğer taraftan 
~rdi mi attık davayı kazanın- sinin Büyük Britanya bükfunetinden dakl kanun liyihalaruu tudik et • lfimlzde bizi rah~t bırakmasını Fransa ve Polonya kendi hayati İierliıi hükumetinin Franco ya muı-
~ya kadar tuttuğu yoldan dön- kendisini ümitsizce müdaf~ ~en mi§tir.. dünyadan rica ediyorm: Dil1~ya menfaatlerini doğrud~ doğruya ve- lak surette emniyet edebıleceği mu-
Jnez.. ı • - küçük bir millete yardım içm elin- FB§ist meclisinin bu toplantısın- Mlme~ ki, dün ve dauna o u- ya dolayısiyle ihW edecek her teh- taleasmda bulunduğu tahmin OlW!• 

den geleni yapmasını istemiş olduğu- dan sonra Mussolini ve Strace Vene- iu l(ibı yana da yolumuzda Pt' maktadır 
Napolyon dilnyayı lstil~ya kalk- nu söylemiş ve: "Bütün dünya efkin dik sarayının balkonuna çıkmıflar madan yürüyeceib .. , dide k~rşı. derhal v~. doğrudan doğ - Bu haberin doğru olması lhtımt!l, 

triı zaman İngiltere yetınden kı- umumiyesi bir defa daha bu zorba - ve Strace meydana toplanımt olan Mussolini nutkunda "düşman mil ruya bırbırlerlnl mutekabilen garan Berlinden dunya matbuatma ak'9et-
ltuldamadı. İnglltere .. N8'01yo~un lık tezahürü karşısında fevkalade kırk bin kişinin önünde meclisin ka- letler,, den bahsederken halk şöyle ti ederi~. tirilmek üzere verilen aşağıdaki teı-
fütuhatma uzmı müddet seyirci müteessir olmuştur" demif ve Bü - rannı okumuştur. bağırmıp: Bugwı elçilerimiz bu beyanatı grafl fazlala 

1 kaldı. ~akat nihayet Napol~on fn- yük Britanya yardım garantisinin Daha sonra, Mussolini §fddetli al- "Kahrolsun Fransa ... Parise, Kor- bütün alakada~ hükumetleı: ve di- Ba:ka m~:e~e~~ AlmUI e-
lilterenın bayati menfaatlerıne .do- Yunanistana ve Romanyaya Fransa kışlar arasında şu kısa beyanatta bu- slkaya, Tunusa .. ,, jerler~e ve bılhassa Y_unanıstan .~le kalliyetinin maruz kaldıjı wytkten 
ltunmıya baıladığı ve İngiltere ~i~ ile mutabık olarak tepil edilmiş ol- lunmuştur: H414 Mukavemet Yar sıkı munuebetleri ınalum olan Tür- eh . ti ltahsedilm 'nfn pek 
bir tehlike olabileceillıi ispat ettiği dulunu bildirmiftir. "Son ııünlerin tarihi hadiseleri bl- Paris, 13 (Hususi) _ Son ~el~n kiyeye bildirmişlerdir." ha;:n:ra:,:t olmadığı ~oslovakya 
~ itibaren İnglltere hareket4t (Sqv. Sa. 10, Sü. Z deJ sim umbnbln, hnanımn:m ve (Sonu; Sa: 10; Su: 3J (Sonu: Sa. 10. sil. 4) tecrübelerinden maltlmdur. 

leçtt ve geçtikten ı10nra da Napol- ""'!!!!!!!!!!!i!!!i!l!IB!l-!!!i!!!!!~l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l-l!!l!m!l-!l!!!!!l!!i!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!l!!!ll!!!!!!llm!!!li----!!!!!l!!!!!!!!l!i!!!!i!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!i!!!l!I!~, * >'onun hakkından geldi •!!!! 
1914 Cihan Harbinde de İngiliz İngiltere Başvekili Mister Chamberlain ile ve tedbir aldıklannı gösteriyor. "Garp Polonya birllfinla ltlsaf-

ll~asetinde uzun mu""ddet aynı· ka- n .. -. kili _._ Ch '-- ,_._,. y --•-t Ro lanndan kaça Polonyadald ı\1-
.r Fransa ~ve · · M. Daladier dün birer dekli- .ınuter amucrUUll an UDlllUS an ve mayayı 

h ..... -1.ıc... gıörüyoruz. İngiltere ile daf taahhtitl rlni rlrk İtal mu ekalllyetinden 100 kadannıa 
~:::81arasında ittifak vardı. Bö"yle rasyon ile Yunanistanla Romanyanın istikWine mtl aa e ve en Yan askerlerinin Dan~e iltica etmiı olduklar. hn-
.... 11l._a vuktıbulacak her tecavüz ı.. ............ -da bu iki' ve tayyaredlerlnln Z Mayıstan. sonra İspanyayı mut· rilm k dir P 1 Olduğu halde İngiltere, ancak Al- b. . ku . aa&~ı laka terk.etmeleri ikon pldiii tberbıde durması da her ve e te . o ony•clald 
lrıanlar bitaraf Belçikaya hücum et· memlekete ütün vvetlenyle müzaheret için lqiltere ile Fransanm Sarkl Akdenbde. v Balk - Almanlana bir~ok hakare•lere 
tikten sonra hari>e girmiye karar kati birer taahhütte bulundular. larda olduiu ılbl Garbi Akdenizde de kuvv:tu bira~ manuı: kalmıt oldukları ve bata& 

"erebildi. O vaktin İngiliz Baf" Her iki hükUınet, Rusya ile TUrkiyenin yar- yaset taklblae karar verdilinl tavzih edbor. <Sonu. Sa. JO. "" 51 

\tekilini bu gecikmesinden do- dımını temin içiı\ de müzakere ve müşaverelere İngiltere ile Fransanın, Cehelltarı1' bota:ııını ve Gır-
layı muahaze edenler pek çoktur. devam ettiklerini anlatmaktadırlar. M Akdenis ~uvasalHını emııi7et altına alnıak umiade VEKiLLER HEYETi 

DÜN TOPLANDI 
~ü bu gecikme yalnız Fransa ve oJduldan söu çarpmaktadır. 
lıı11ıtereye pek pahalıya mal olm~ İngiltere ile Fransamn, Lehistandan sonra Aınavutlakta İtalyan nezareti ve tHyild altında top-
tur. Yunanistan ve Romanyanın istikWini müdafaa llanan Mtiesslaaıı Meellahıln İtalya kralma takdim olun· 

için verdikleri bu taahhüdün mihver devletleri nıuına karar verdiii taç, İtalya knılı tat'afından kabul Ankara, 13 <Tan Muhabirinden'-azıye ın 

Hulasası: 

B u defa da İngiliz alyaetin'.n 
uzun müddet kararsIZ ve mü

tereddit bir devir geçirdiğini gö~ 
diik. Totaliter devletler İngiltere
lliıı bu kararsızh~df=ll istifade ede-

(Sou SA. 10. 84. l üJ l 

tarafından nasıl karşılandığı belli değil" dir. oluan11qtur. Diler taraftan, Şimali Anaavudukta t~ Diln, Milli Şefimiz Inönünun l"!t.lt-
+_ • ya lllal kuvvetlerine karp Arnavut uiretlerinla bir linde bir toplantı yapan Velu ler b• 

Bütün dellil, mgiltere ile Fransanın Bal- mukavemet huırladddan size ~rpmaktadır. yeti, bugiın de saat 15 te ,, .ıına-
kanlarda ve şarki Akdenizde yeni bir tecavüze ttalyu Kraliçesi Ceraldiaa'nın nlfas hwnmaa tehli- sında Başvekilin riyasetın e to 1 n-
meydan vermiyecek şel,dlde hazırlandıklarını t..-lerlnl atlattıtı haber verilmektedir. mıştır. içtima, geç vakte .kadar de-

iiiiiiiill• iiiiiiiiiiiıiiim .. 4!!İ!!il!!!i!!!!ii!!!!!!!!!!l!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!iı!Bl!ml!!!!!!!!l!l!!--!!l!ili!-----!i!!!!!ll!l!i!!ll!!!!!!!iim------!!!!!!!!!!!l!--m!!!!i!iill vam etmlftfr. 
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PENCEREMDEN 

Tehdit 

TAN 

Ya.zan: M. Turhan TAN 

T ehdit, kökünden koparılıp di
limize sokulan arapça bir kc

Dmedir. Ayni dilden aldığımız bnş -
ka kelimeler gibi, soy, sop sahibi de
ğildir. Tektir. Manası scciyemize ay
kırı, aslı olan hiidüğc benzer higatta 
dilimize nahoş gelmiş olmalı ki milli 
kamusumuzda onun dallı budaklı bir 
yer almasına rıza göstermemişiz. 

1800 Yedek 
Subay Dün 
Yemin Etti 

1 Pazarlık Yapan Esnaf ıı: Dün Çatalcada 
Bir Cinayet 
Daha Oldu Şiddetli Ceza Görecek 

Tehdit, Türk seciyesine hakika - ' 
ten uygun düşmez, çünkü Türk, kor
kudan iğrendiği kadar korkutmak -
tan da tiksinir. Onun için tehdit ke
limesiyle ifade olunan tutumu be -
ğenmez, icabında ya emreder, ya ic-

Bugün Kıtalarına 

Hareket Ediyorlar 
:iedek Subay okulunda devre so

Kontrol işine lktısat VekCileti 

Kontrolörleri de iştirak Edecek 

Katil, Jandarmalar 

Tarafından Tutu!du 

Belediye pazarlıksız satış ka-nu rniinasibctiyle dün merasim 
nununun noktası noktasına tat -

yapılmış ve okuldan mezun olan bin ,~ 
ı biki için tavzif edilmiş bulunan sekiz yüz genç yedek subay diplo • 

l
i mürakip heyet kafi görülmedi -

malarını alarak orduınuzıı iltihak et-

ra. 
ğinden teftiş ve mürakabenin da 

mişlerdir. 
Merasime sabah saat onda İstik- j ha şümullendirilmesi keyfiyeti 

İktısat Vekaletine bildirilmiştir. Bununla beraber bizim de, hoşu
muza gitmeyen veya gitmiyecek o -
lan bir işin öniinü almak iizere - ceza 
tayin ederek • yaptığımız tebliğler, 

siyasi tarihimizde_ yok değildir. Fa
kat bunlar tehdit değil, ihtardır, ay
ni zamanda nadirdir. Biz, her çağ 
tarihini dolduran canlı hareketleri -
miz sırasında yapam1yacağımız bir 
~eyi - tehdit kasdiyle - düşmanlan

mıza tebliğ etmiş değiliz. Ne za
man "bu işi yapmayın, şu hatada ıs
rar etmeyin, sonra canınızı yakarız" 
demişsek mutlaka sözi.imüzda dur • 
muşuz, ihtarunıza göre hareket et -
mişiz. 

Jal marşı ile haşlanmış ve bunu mü-
, Vekalet tarafından verilen ce -

teakip and içme merasimi yapılmış • ı 
1
, vapta İstanbul rnıntakasında 

fır. Her talebe ayrı ayrı nnd içtikten :; mevcut İkbsat Vekaleti kontro -
sonra okul komutanı albay Sırrı Şe- \ 1 lörlerinin belediye müfettişleri -ner genç subaylara muvaffakıyet te-

ne ve mürakiplerine teftiş ve mi.i 
menni eden bir nutuk söylemiş ve ı 

Demek istiyorum ki tehdit, kuv-
• vetten değil endişeden doğar. Frenk-

lerin blöf, külhani1erin "kurusıkı" 

aon devir kalem sahiplerinin "palav

ra'' dedikleri manasızlıklar hep teh

dit çerçevesine dahil olup halden an
layanları güldürmekten başka bir 

şeye yaramaz. Dediğimiz gibi kuv -

vet tehditten müstağnidir. Nasıl ki 

tabiatta da tehdit, blöf, kuru sıkı ve 

palavra yoktur. Kavi, zayıfı - usulü 
dairesinde • ezer. 

diplomaları tevzi edilmiştir. 

MOTEFERRlK : 

Beş Yerde Çocuk 

Bahçesi Açıbyor 
Bu sene açılacak olan çocuk bah

c;eleri için hazırlıklara başlanmıştır. 
Beyoğlu 15, Istanoul 1, Fatih 40ı E
yüp 36 ve Usküdar 22 inci mekteple
ri bahçelerine bağh olmak üzere bi
rer çocuk bahçesi tesis edilecektir. 
Bunun içfo bu mekteplerin civarla
rındaki arsaların istimlak muamele
sine de başlanmıştır. Çocuk bahçe · 
lerine konulacak oyun ve spor mal
zemesi için de icap eden tahsisat te
min edilmiştir. 

Berline Gidecek Heyet 
Hitlcrin ellinci yıldönümü müna-

s~betile Almarı hükumeti tarafından 
İtalyanların - ortada makul bir davet edilen heyetimiz bu sahah An

sebep olmamasına rağmen - biz Türk karadan şehrimize gelecek ve akşam 
Bcrline hareket edecektir. leri tehdide yeltendiklerini gazete -

l.erde okuyunca hep bu hakikati dü- Heyet. Nafıa Vekili General Ali 
şündüm ve ellerin yardımı ile ger - Fuadın riyasetinde Orgeneral Asım 
değe girmeyi itiyat edinen aziz dost Gündüz ve dört mebustan mürekkep-
larımızrn o alış veri!5tcki kudretin tir. 
kaynağını kendilerinde bulmalarını 

gerçekten garip buldum. Çocuk Bayramı 
Bir insan gibi bir millet de "Ne Hazırlıkları 

oldum delisi" mcvkiine düşebilir. 23 ı~isan bayramr kazalarda, nahi-
Lakin tarih, delilerin hatırı için de yelerde ve köylerde kutlanacaktır. 

değişiklik kabul etmez. Biz, Avrupa Merasim programları halkevleri, par

nıilletlcrinin hemen hemen hepsini ti teşekkülleri ve kaymakamların iş
harp meydanlarında mehengten ge- tırak.ile teşekkül edecek olan komls
çirmiş olan Napolyon Bonapartın İ _ yon tarafından hazırlanacaktır. Şe
talyanlar için verdiği hiikmü tarih hirde yapılacak merasime ZO nisan 
kitaplarında okuyoruz. İtalyanın bir gii.nü saat onda BeyazıttaCümhuriyet 
bayrak altında toplanabilmek için meydanında. kaza, nahiye ve köyler
.kimlerden ve ne suretlerle yardımlar de ise saat 11 de başlanacaktır. 
gördiiğiinü biliyoruz ve son yüz yıl Sinanın Mutbakları 
içind~ yaptığı harplerde bu muhte - Maarü Vekaleti, geçen sene Mimar 
rem milletin ne biçim kahramanlık- Sinanın Topkapı sarayındaki tarihi 
lar gösterdiklerini de öğrenmiş bulu- mutbaklarını tamir ettirmişti. Tah
nuyoruz. sisat yetişmediği için iç tarafları ha-

Şu halde İtalyan gazetelerinin bi- rap bir halde bırakılmıştı. Vekalet 
si tehdit etmelerine karşı gülmek, yeniden 15 bin liralık bir tahsisat 
kahkahalarla gülmek, ellerimizi iki vermiştir. Mutbakların içleri de eski 
yanımıza koyup katıla katıla gül • haiini muhafaza etmek ~artile tamir 
mek hakkımız değil midir? Biz bu edilecektir. Tamirden sonra burada 
hakkı kullandık, bol bol güldük. La- saraya ait eski yemek kapları, tari
kin el yardımı ile gerdeğe girmek hi kazanlar teşhir edilecektir. 
politikasından her nasılsa elde edil _ * Evvelce lağvedilmiş olan Mar
nıiş kazançlardan şevke gelen dost • mara gümrük teşkilfıtı görülen lüzum 
larımızın hu şevki nerelere kadar gö üzerine tekrar ihdas edilmL5tir. 
türebileceklerini, mukadderatımızı 

ellerinde tutanların. hesaplamış ve GÜNÜN RESiMLERi : 
lazım gelen tedbirleri almış olduk -
lannı diişünmekten de geri kalmadık 
Bu düşi.inceden doğan itimat, keçiler 
diyarında Abdurrahman çelebi rolü 
oynamakla, koç azameti satmakla 
iln alan kimselerin tehdidini mer -
hametle karşılamamızı mümkün kı
hyor. 

Kimsenin bağında gözü olmayan 
biz Tiirkler, kendi bağımızdan bir 
ıalkım üzüm çalmak isteyenlerin 
göziinii çıkarmak kuvvetine mali -
kiz. Bu hakikatten tegafül edenler. 
bir gün nedamet çekerlerse Yehal 
herhalde bizim olmayacaktır. 

Adada Su Tesisafl 

1 

rakebe işinde esaslı surette yar
) dım etmeleri için kendilerine teb 
' [ ligat yapıldığı bildirilmiştir. Bu 
1 suretle pazarlıksız satış kanunu-
I 1 nun tatbikatını kontrol edecek o-

BELEDiYEDE : 
-------~ 

Yangınları Zamanında 

Haber Vermiyorlar 
Son zamanlarda kaydedilen bir çok 

yangın başlangıcının vaktinde haber 
verilmemesinden dolayı büyüyerek 
tehlikeli bir yangın haline geldiği an
laşılmıştır. !tfaiye müdürlüğü bu nok 
ta üzerinde tetkikat yaparken bu yan 
gın başlangıçlarını gören bazı kim
selerin, itfaiyeye haber edil~ tak
dirde belediye kendilerinden ceza a
lır zannile haber vermedikleri ve bu 
yüzden bu yangınlar büyüyerek teh
likeli bir hal aldığı neticesine var -
mıştır. Halbuki itfaiyeye vuku bula
cak hiç bir yangın ihbarından dolayı 
belediye ceza alrnıyacak. bilakis alA
ka gösterildiğinden dolayı takdirle 
karşılıyacaktır. 

Kooperatif Hesapları 
Belediye kooperatifine ait hesap

ların tetkiki için tefrik edilen heyet, 
verilen 15 günlük mühlet zarfında 
kooperatif muamelatının tetkikatını 

ikmal edememiştir. Bu yüzden kon
grenin ikinci toplantısı için kanuni 
mühlet olan 15 günlük zaman geçti
ği halde kongre toplanamamıştır. 

* Eminönü meydanı istimlfildnde 
geri kalan binaların da istimlakine 

başlanmıştır. Belediye daimi encü

meni dünkü toplantısında bu sahada 
istimlakine karar verilen 55 dükka
nın takdir edilmiş bulunan bedelle
rinin sahiplerine tebliğine karar ver
miştir. * Bahçekapıdaki Hasan ecza de
posuna ait yangın enkazının sigorta 
şirketleri tarafından kaldır1lması i
çın belediyece alakadar şirketlere 

tebligat yapılmıştır. 

* Eminönündeki istimlak arazisi 
dahilinde bulunan ve m~.teahhide i
hale olunup belediye ile çıkan ihtilaf 
yüzünden hala yıktmlamıyan bina
ların, masrafları müteahhitlerden a
lınmak üzere belediye tarafından yık 
tırılması daiıni encümence kararlas
tırılmıştır. 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kırdar 
Büyükadada yaptırılmakta olan su 
tesisatile iskele insaatım mahallinde 
görmek ıçin dün Sular müdürü Yu
suf Ziya ile beraber Büyükadaya git
miştir. 

İki gündür ~ehrimlzde bulunan Anglikan kilisesi Ba! Piskoposu • 
dün camileri ve müzeleri 2ezmistir. Birinci resimde. Piskopos~ ikinci 

1 

Dün Çatalcanın Tepecik köyün -
lan mürakip ve müfettişlerin a -

de bir cinayet olmuştur. 
dedi 25 kişiye baliğ olmuştur. 

Katil Ali ile maktul Ramazan 
Bunlar her gün muhtelif mın 1 

köy kahvesinde otururlarken arala
takalara dağılarak kanunun tat-

rında kavga çıkmış 'e her ikisi d.e 
hikatını kontrol edecekler ve al- ' 11 oturdukları sandalyelerle birbirleri
dıkları gi.inlük neticeleri günii 1 

ne vurmağa başlamışlardır. Bir aragününe merkeze bildireceklerdir. 
ı lık Alinin savurduğu bir darbe Ra

Bu mürakabe esnasında ka - 1 
mazanın bn~ına isabet ederek onu nuna aykırı hareket edecekler 

1 
cansız bir halde yere sermiştir. Ali 

hakkında tutulacak olan zabıt va , 

1 

jandarmalar tarafından yakalanmış 
rakaları her glin belediye Daimi 1 

Enciimenine bildirilecektir. İlk tahkikata başlanmıştır. 
defa kanuna aykırı hareket e - 1 

denlere yirmi lira para cezası ve
rilecektir. Bu suçun tekrarında 

bir hafta müddetle dükkanları 

kapatılacaktır. 

DENiZ ve LiMANDA : " 
. 

Trak Vapurunda 

Keşif Y aptlacak 
Tirilya açıklarında karaya oturan 

Trak vapuru süvarisi dün Deniz Ti
caret müdürlüğüne celbedilerek ifa
desi alınmıştır. Süvarinin ifadesine 
göre, vapur Mudanyaya doğru tam 
yolla giderken Katırlı önünde kesif 
bir sis bastırmıştır. Süvari Hozbu
runda sürati 10 mile, bilahare a1tı mi
le kesmiş ve sis açılınca tam yol ver
mişse de sis tekrar basmış, bu sırada 
sular da vapuru karaya doğru baş 

taraftan sürüklemiştir. Süvari tornis
tan yaptığı halde va;ıur Mu::lanyaya 
üç mil mesafede Tırilya açıklarında 
karaya oturmuştur. 

Bugün Deniz Ticaret müdürlüğün
den bir fen heyeti vapurda keşj.f ya
parak hasar ve mesuliyeti tesbit e
decek ve raporunu vekalete verecek
tir. . 

400 Seyyali Geldi 
Yugoslavya bandıralı kraliçe Mari 

vapurile dün limanımıza 400 seyyah 
gelmiştir. Seyyahlar dün şehrin muh
telif semtlerini ve müzeleri gezmiş
lerdir. Vapur bugün hareket edecek
tir. 

Göbels Bugün Gidiyor 
Şehrimizde bulunan Alman Pro

paganda Nazın Dr. Göbbels, dün Al
man başkonsolosile valiye ve Istan
bul kumandanına kartını göndermiş, 
ve bütün gün şehri gezmiştir. Oğle
den sonra Tötonyada şerefine verilen 
zjyafette hazır bulunmuştur. 

Dr. Göbbels, gece sanatkar Safiye
nin konserine gitmiş, konseri başın
dan sonuna kadar dinledikten sonra 
sanatkarla görüşmüş, kendisini teb
rik etmiştir. 

Bir ecnebi gazeteci Göbbelsin ha
reketlerini filme almak istemiş. fakat 
Göbbels buna mümanaat etmiştir. 

Göbbels bu sabah saat sekizde tayya
resile dôi'fruca Berline hareket ede 
cektir. 

POLiSTE: 

Yeni Terfi Listesi 

Dün Bildirildi 
Galata komiseri Naci, Erenköy ko

miseri Mazlılm, ikinci şube komiser
lerinden Aziz, Çanakkale komiseri 
Kazım. Antalya komiseri Omcr baş
komisserliğe. komiser muavinlerin
den Ali Rıza, Rifat komiserliğe, po
lis memurlarından Neşet, Cevat, Ya
şar, Cemil, Muhittin, Ziya. Raşit, Ad
nan, lskender, Kemalettin, Llltfi, 
Kadri ve Tahsin de komiser muavin
liğine terfi etmişlerdir. 

Bir Adam iki Ki§iyi Vurdu 
Dün akşam Galatada iki gencin ağır ve 

ümitsiz bir halde yaralanmaları ile neti
celenen bir kavı?a olmustur. Deniz ame
lesinden Hıısan. Abbas vc İlyas iı:minde 
üç arkadnış Galatad!I Kirt'c kapıdıı Nlko
nun mcyhane"inde blrlbirleriyle kavgaya 
tutuşmu«lar, İlyas bıçakln H:ı.c:anı ve Ab
bası karınlarından ve vücutlarının muh
telif yerlerinden yaralnmıı;tır. 

YRralılar bay~ın ve ifadeye _gayri muk
tedir bir h:ılde Beyo<•ltt hıı.c:tııne.c:ine ııl
dırılmıc:lardır. Carih İlyas vaka akabinde 
bıçağı ile beraher yakalanmıştır. * Vatman Ahmedln ldarec;lndeki tram
vay arabac:ı Cümhttriyet crddec:inden ge
çerken yoldrı tamirat yapan tramvav ::ı

mf'le.c:inden Muc;t.afaya carparak muhte
lif yerlerinden ağır yıır::ılrımıc:tır. Yarıılı 

Siirpagop hastanesine kaldırılmış vatman 
yakal:ınmıştır. * Vatman Mehmet tıırafınd::ın idare 
olunan tramvay ar::ıbac:ı Eminön!inrten 
ı?ecerken belediye temizlik amele.c:inden 
İbrnhime c:ıırparak yaralnmıc:tır. Yıır::ılı 
tedavi altına alınmıı;; vatman tutulmuş
tur. * Dün Kanfarcılnrchı bir nalbur dük
kanı ant olarak çökmiic;, diikkAnda çah
san Osman isminde bir genç muhtelif 
yerlerinden a~ırca yaralnnmıştır. Diik
kan Hasan Ali Kahya oğluna aittir. Çö
küntüden sonra gelen belediye miihen
disleri bir kesi( yapmışlı:ırdır Dükkanın 

döşeme.c:I ilzcrinde fazla yiik bulunma
sının hfıdlseye sebep olduğunu tesbit 
Ptmislerdir. Enkaz altında kalan Osman 
itfaiye tarafından kurtarılmıştır. * Şirketi Hayriyenin liO numaralı Rağ
bet vapunı dün sabah Salıpazarı önün
den geçerken vapurun haş tara!ındn bu
lunan yokıılardıın Ahmet adında birisi 
denize diişmii.c: ve kurtarılmıştır. * Tcvfikin idaresinde olup demir boru 
yüklü olan 1239 numnralı sandal boru
ların bir taraftan diğer tarafa kayması 
neticesinde muvnenesl bo1ularak bat
mıc:tır. Sandalcı Tevfik kurtarılmıstır. * Fatihte Malta Çarşısında O~ana 
ait bakkal diikkanının kilidini kırıp içeri 
girmek istiyen sabıkalılnrdan Cemal He 
ark;ıdaşı K!ımil, bekçi tarafından görü
lerek yakııl:ınmı~lardır. 

Kenfenhori Ba§piskoposu 

resimde beraberindeki zevatı, üçüncü resimde de ayni yatla gelen İngi
liz kraliçesinin hemşiresini ziyaret sırasında görüyoruz. 
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SUAL CEVAP? 

Akdeniz 
Siyasetine Hôkim 
Meseleler 

S - Akdeniz siyasetine hll • 
kim olan belli ba§lı meseleler 
nelerdir? 
C - Akdeniz siyasetine hakim 

olan meseleler balıca iki grup için • 
de toplanır: 

Evvela Avrupa memleketlerinin 
kendi müstemlekelerinin ahalisi ile 
olan münasebetleri meselesi, sonra 
da, büyük Avrupa devletleri arasın -
da çarpışan menfaatler meselesi. 

* S - Fransanın 
vaziyeti nedir? 

Suriyedeki 

C - Suriye, Fransamn en zayıf 
kaldığı müstemlekedir. Bu mandanın 
idaresi, Fransaya çok .ağır maddi 
külfetlere mal olmaktadır. Vakıa, 

Trablusun bir petrol mahreci oluşu, 
Fransanın gözünde Suriyenin kıy .. 
metini arttırmaktadır. Fakat Amiral 
Costex'in çok makul olarak söylediği 
gibi, Frans:.ı, Akdenizde tam bir do. 
nanma hakimiyeti, tesis edemedik • 
çe, Suriyeden petrollerini çekemi • 
yecektir: Zira bir harp vukuunda, 
bu münakale yolları, İtalya tarafın
dan kolaylıkla kesilecektir. .. " 

S - ltalyanın Libyadaki va -
ziyeti nasıldır? 
C -:- İtalya, Libyada ha.kimiye -

tini, son senelerde, ve ancak, orada 
büyük bir askeri kuvvet ve tayyal'e 
filoları bulundurmak suretiyle tesis 
edebilmiştir. Fakat bugünkü halde, 
İtalyanın oradaki hakimiyeti sağ .. 
lama bağlanmış görünüyor. • 

.. ... 
S - /talya ve Fransa, Harbi 
Umumiden sonra donanma • 
larını kuvvetlendirmişler mi· 
dir? 
C - Hayır. Ne Fransa, ne de f. 

talya, 191~ - 1918 .denberi, umumi 
lw.'ı>.te...k.a)Cbeftikt~ri h~p "emileri -
nin yerlerini bile tamamen doldura· 
mamışlardır. Fakat bugünkü halde, 
küçük ve çok harp gemisini tercih e-

den Fransa. dünyanın adet itibarile 
en zengin donanmasına, ve dünyanın 
en büyük tahtelbahirlerine sahiptir. 
Çünkü Fransa, donanmasını, daima 

bir Akdeniz harbine gireceğini na -
zarı itibara alarak hazırlamıştır. Ve 
bu dar denizde kopacak bir muhare
bede, ufak, seri, ve çok harp gemisi, 
ihtiyaca daha elveri~li görülmekte -
dir. 

Fakat son senelerde gördüğü fü .. 
zum üzerine, Fransa, denize 26 bin 
tonluk iki büyük kruvazör de indir .. 
miştir. 

İtalya da, bu harekete, 35 bin 
tonluk iki kruvazör indirmekle mu• 
kabele edebilmişse de, umumiyetle, 
Fransız donanması mütefevvık va
ziyettedir. 

• 
S - "Askeriye, mülkiye ve ll· 
miye tekaüt sandıklarının 
lağvı hakkındaki kanunun 
tarih ve numarası nedir? 
C - Bu sandıklar 1930 haziran 

tarih ve 1683 numaralı kanunla lağ
vedilmiştir. 

sız as !!' 

TAKYIM ve HAVA 

14 Nisan 1939 

CUMA 

4 üncü ay Gün: 30 Kasım: 158 
Arabt: 1358 Rumt: 1355 
Sefer: 24 Nisan: 1 
Güneş: 5.22 - Öğle: 12.14 
İkindi: 15.57 - Akşam. 18.46 
Yatsı: 20.22 - İmsak: 3.37 -------------
Yurtta Hava Vaziyeti 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan ... 
iman malômata göre, hava yurdun CI!"' 
nup Doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları jle 
Orta Anadolunun Garp taraflarında eolC 
bulutlu ve mevzlt yağışlı, diğer bölgeli!"' 
rinde açık gec;miş, rüzgftrlar Garp t>öl .. 
gelerinde Şarkt, Cenup bölglerinde ŞI .. 
malt, Şark bölgelerinde Garbi, Karaden11l 
kıyılarında Cenubl istikametten orta 
kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava açık geçmiş raı .. 
gar Cenubu Garbiden saniyede 2' - 4 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hava taı .. 
yiki 1024,0 milibar idi. SUhunet en yUl< .. 
sek 14,0 ve en düııük Q.9 santigrat ola!~ 
kaydedllmlfUr. 
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(BUGüNff § 
lngiltere 
Ve Fransanın 
Teminatı 

Yazan: Om;,-Rna DoGRUl 
Filistin için Yeniden 
Müzakerelere Başlan~ı M ister Chambcrlain, merakla 

beklenen nutkunu, dün irat 
•tfi ve jngilterenin Yunanistan ile 
Romanyantn istiklaline Yuku bula -
cak her tecavüzü İngiltereye karşı 

nılm bulmuş sayarak bu milletlerin 
istiklalini müdafaaya koşacağını an
latmıştır. Mister Chamberlain'in an
lanşına göre, bu teminat Lehistana 
Yerilen teminatın tıpkısıdır. 

Alman Gazeteleri Filistindeki Son Hadiselerin Vehametinden 

Ve Kahire de Toplanan Arap Konferansının Bugünkü Şartlar 

Altında Müsbet Neticeler Vermiyeceğinden Bahsediyorlar 
Bu teminat şilphe yok ki, ehem -

hliyeti haizdir. Çünkü Yunanistanla 
Romanya, herhangi bir tehlike kar -
şısında kuvvetli bir müzaheret gö -
rccek ve bu suretle istiklalini koru -
nıak hususunda daha büyük imkan
lar b11lacaktır. 

Bu teminatın verilmesi karşısın -
da İtalyan matbuatının alacağı vazi
yet henüz belli değildir. Fakat bu te
nıinatın venlmesinden evvel alınan 

vlliyet sarihti ve bir ihtar mahiye -
tindeydi. 

Bu ihtara göre Yunanistan, ya İ
talyan teminatı ile iktifa edecek, v~ 

bu suretle istiklalini emniyet altına 
almış olacak, yahut İngiltere ve Fran 
sa tarafından verilen teminatı ka -
bul ed~ek ve bu suretle İtalyan te
lakkisine ı:öre, mihver devletlerini 
çevirmeyi istihdaf eden sisteme gi -
recck ve hasım sayılacaktır. İtalyan 
gazetelerine göre Yunanistan ikinci 

• 
hattıhareketi kabul ettiği takdirde 
İtalyanın teminatı alınacak ve İtal
ya Ege denizine doğru yayılmakta 

serbest olacaktır. 
İngilterenin verdiği teminat Yu

nanistamn istiklalini korunıağa ma
tuf olduğu gibi İtalyanın verdiği te
ıninatın da ayni maksadı istihdaf et
tiği için Yunanistanın bütün bu te -
tninatı memnuniyetle karşılaması ge 
rekleşir. Çünkü iki teminat arasında 
hi!r bir fark yoktur. İngilizler tara -
fından verilen teminat Yunan istik
lalinin ve biitünlüğünün tehdide uğ
raması takdirinde :faaliyete geçecek
tir. Diğer taraf böyle birşey düşün
ınediğine göre mesele kalmaması ica
'l>cder. 

İngiltere ile Fransa tarafından 
Yunanistana verilen teminatta, Yu
nanistanm, mihver devletine karşı 

hazırlanan çevirme planına girdiğini 
veya İtalyaya karşı hasmane bir va
:ıiyet alacağını gösteren hiç bir şey 
Yoktur. Bilakis İtalyan teminatının, 
İngiliz ve Fransız teminatını teyit ve 
tevsik ettiği göze çarpmaktadır. 

O halde İtalyan gazetelerinin, İn
giliz, Fransız. teminatı yüzünden ge
ııiş bir fütiıhat siyasetinin takip edi
leceğini söylemeleri, kolay kolay an
laşılır bir §ey değildir. 

İtalya tarafından füttıhat emeli 
güdülüyorsa, teminatın bu na engel 
olmayacağını hadiseler isbat etmiş -
tir. 

O halde tek taraflı teminat yeri -
ııe iki taraflı teminatın kaim olınası, 

t'unanistamn lehindedir. 
Fakat f'iitlıhat emeli giidülmedik

ten ve sulhün sağlanması isten -
dikten sonra ortada merak edilecek 
l'eyahut Fransız, İngiliz teminatın -
dan endişe ile karşılanmağa değecek 
hiç bir şey kalmaz. 

Kahire, 13 (A.A.) - Başvekil .M:ıh 

mut Paşa, Kralın Başkatibi Mahir 
Paşa, Mısırın Londra sefiri ve Arap 
devletlerinin mümessilleri ve bilhas 
sa Suudi Arabistan prenslerinden 
Prens Faysal'ın iştirakile yapılan 

bir toplantıda Londraciaki Mısır s~ 
!iri tarnfından• getirilmiş olan ve 
Filistinin müstakil devlet olarak 
ilanına takaddüm edecek intikal 
devresinin müddetini on sene olarak 
tesbit eden İngiliz projesi tetkik e
dilmiştir. 

Arapların bu intikal devresinin 
beş seneye hasredilmesi için ısrarda 
bulunmuş oldukları beyan edilmek
tedir. 

Toplantıdan evvel Kralın Başkati
bi, Sionistlerin lideri Weimann ile 
görüşmiiş idi. 

Başlıca müşkülleri halledeceği 

zannedilen Arap konferansı müza
kereleri henüz neticelenmemiştir . 
Müzakerelerin ibirkaç celseyi zaruri 
kılacağı tahmin ediliyor. ... 

Filistinde yeniden bir taktm hadi
seler başgöstermiştir. Ferdi beş ta
arruz csnasmda 3 kişi ölmüştür: 

Hayfada Sıhhiye müfettişi olan bir 
Yahudi,,ayni şehirde sakin bir Arap 
ve Cenubi Filistin ahalisinden diğ~r 
bir Arap, ayrıca iki Yahudi yaralan 
mrştır. 

Filistin ve Maverayişşeria ara
zisinde petrol borusu, bir sok yerler 
de hasara uğratılmıŞtır. Asiler, bO
ruyu tahrip ve tüfek kurşunu ile d~ 
lik deşik ederek petrol kaçmasına 
sebebiyet vermilşerdir. 

Filistindeki asilerin reisi Abdiirre
zak oradan kaçarak Suriyeye gelmiş 
ve Suriye askeri makamatına teslim 
olmuştur. 

Alman gazetelerinin ne,riyah 
Berlin 13 (A. A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Filistindeki İngiliz tethişinin de

vam ettiği Lidda şehrindeki vaziyet, 
Alman matbuatını bilhassa meşgul 
etmektedir. 

Deutsche Allgemeine Zeitung, 
ezcümle diyor ki: 

İngiltere tarafından müstemleke 
politikasında tatbik edilen usuller 
daima eski devirlerdekinin aynidir. 
Kenterburi Arşöveki, Akdenizdeki 
turnesinden istifade ederek Ameri -
kan bankeri Morganın lüks yatında 
Liddadan gcç~e daha iyi yapar. Her
halde böyle bir hareket daha dinda
rane bir şey olur. Bu şehrin verdiği 
imdat işaretleri Filistindeki manda -
ter hükumet aleyhinde bir ittiham -
namedir. Ve bu kabil hicabaver u
sulleri temsil ettikleri iddiasında bu
lundukları medeniyet devriyle kabi
li telif addeden Londranın salahiyet
tar şahsiyetlerine müteveccihtir. 

Onun için bazı İtalyan gazetele -
?inin neşriyatına rağmen sulbün, bir 
dereceye kadar sağlamlandığına hük 
llletmck mümkündür. 

Ayni mevzu hakkında Berliner 
Lokal Anzeiger yazıyor: 

olan bir Filistin konferansına celp i- de idare etmesini biliyor fakat İngi
çin İngiliz ricali tarafından yapılan liz müstemleke siyasetinin bu iki e
gayretlerin Liddadaki tethiş hare - sas unsurunun ayni zamanda kulla
ketleri gibi hareketlerden sonra mu- nılması yalnız bunda doğrudan doğ
vaffak olması beklenemez. Londra ruya altikadar olanları hayrete dü -
şekerleme ile olduğu gibi kamçı ile şürmiyecektir. 

Irana Giden Heyet ~miz 
Irakta Tevakkuf Etti 

Askeri Kıtamızla Irak Askeri Kıta sı Arasında 

Kardeşçe Merasim Yapıldı ve Askerle rimiz 

Irak Askerl erinin Kışla smda Misafir Edildi 
Musul, 13 (A.A.J - Iran Veliah- biribirlerini selamlamıştır. Heyeti -

dinin izdivacı merasimind~ memle. miz reisi Ali Rana Tarhan mutasar
ketimizi temsil ed~cek olan Türk he- rıfın evine ve heyetimizin diğer aza
yetini ve askeri kıtasını hamil husu- ları da Resthousc oteline misafir e
si tren dün sabah kardeş Irak top- c:ilmiştir. Askeri kıtamız kışlada Irak 
raklarına girmiş ve Telkösekten Mu- askerlerinin misafiridir. Mutasarrıf 

sula kadar yolda, istasyonlarda gerek tarafından dün akşam heyet şerefine 
hükumetin, gerek halkın samimi do.ot bir ziyafet verilmiştir. 
luk tezahürlerile karşılanmıştır. Hu- Askeri kıta bu sabah otomobillerle 
dut yakınlarında heyeti ve Türk or- Kerküke hareket etmiştir. 

dusunun mümessili kıtayı, Musul ko- /ngiliz heyeti bugün 
]ordusu kurmay başkam binbaşı Yu- şehrimize geliyor 
suf Beyin riyasetinde ~usul polis ve Büyük Britanya hanedanına men-
demiryollan müdür muavinlerinden sup Lord Alton, refikası Prenses E
mürekkcp bir heyet karşılamış ve liza ve yanlarında dört kişilik bir 
Türk heyetine ve ordusu mümessille- heyet olduğu halde bugün semplon 
rlne kardeş Irak hükumet ve ordu- ekspresile şehrimize geleceklerdir.Mi 
sunun selam ve muhabbetlerini bil- snfirler vilayet erkanı tarafından Sir
dirmiştir. kcci istasyonunda karşılanacaktır. 

Heyetimiz Musul istasyonunda, Lord Alton trenden iner inmez doğ
Musul mutasarrıfı Celal Hal:t Bey, ru istimbotla Haydarpaşaya gidecek, 
mıntaka kumandanı Kasım Maksut, Toros ekspresile Ankaraya gfdecek
Belediye reisi Hayrettin, polis mü- oradan da Bağdada geçecektir. Lort 
dürü ve Hariciye teşrifat müdürü !ngiltere hükumeti namına Iran Ve
Tahsin Bey ve Türldyenin Bağdat el- liahdinin di.iğüniinc iştirak etmek ü
çisi vesair yüksek memurlar tarafın- zere Tahrana gitmektedir. 
dan karşılanmıştır. F ranırz heyeti 

Bir askeri müfreze selam resmini Tunus, 13 (A.A.) - Iran V~liahdi-
ifa etmiş ve heyet :-eisi Gümrük ve nin izdivacı merasiminde bulunmak 
!nhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, üzere Tahrana gitmekte olan Gene
heyetle beraber askeri teftiş etmiştir. ral Veygend'ın riyasetindeki Fransız 

Siı.dabat paktına dahil iki devlet 1 heyeti, dün buraya gelmiş ve valii 
ordusunun mümessili kıtalar, karşı umumilik erkanı tarafından istikbal 
karşıya dizilerek dost ve kardeşçe edilmiştir. 
= 

~Hadiselerin lçyüzü 
' . . 

Yugoslavya 

lena vaziyette 
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!Ayrık Kökü! 
ALMA N y A Yazan: B. FELEK. 

K alabahk bir vapurdasınız .. Bet 

H 1 d d kişilik sıraya altı kişi otm • 
0 an a an muşsunuz .•. Vapurda oturacak bot 

yer yok; yolcu da çok. Gelen ayakta 

•ı h t ı• t • kalıyor, bu gibi ahvalde hiç ayakta z a a 5 1 yor kalmayan bir sınıf adam vardır ld 
ne yapar yapar kendine bir yer bu-

Berlin, 13 (A.A.- - National Zei- lur. Hatta bunların içinde kendhd 
tung gazetesinin yazdığına göre, Al- yerleştirdikten sonra arkadaşına .. 
man hükumeti, Holanda hükumetine yer bulan bir sınıf daha vardır ld; 
müracaat ederek Almanya hudutla- onlar ckstar ekstradır, adetleri mah
rmda Holandanın tevessül ettiği se- duttur. Ve bereket ki; adetleri maJa
ferberlik tedbirleri hakkında ]zahat duttur. 
istiyecektir. 

Bu gazete mezkiır tedbirleri "Ho
landanın tahrikatı'' suretinde tavsif 
ederek diyor ki: 

"Biz Almanlar için Holandanm se
ferberliğı gülünç olduğu kadar da 
manasızdır. Bu seferberliği Alman
yanın tehditleri değil Londranın u
yandırdığı panik doğurmuştur." 

Belçikanın ald•ğı tedbirler 
Brüksel, 13 (A.A.) - Bu sabah sa

at 9 dan 10 a kadar devam eden ka
bine toplantısında millı müdafaa na
zırı General Dcnis, dün, Belçikada 
nlınan askeri tedbirler hakkında iza
hat vermiştir. 

Kabine bu tedbirleri tasvip etmiş
tir. Bu tedbir1erin heyeti umuıniyesi 
hakkında resmi mahafilde slkı bir ke
tumiyet muhafaza olunmaktadır. 

Almanyanın 

Müstemleke Talepleri 
Berlin 13 (A. A.) - Voelkischer 

Beobachter gazetesi, Nasyonal - Sos
yalist Almanyanın, seksen milyon -
dan mürekkep olan Alman milleti -
nin kuvvetine nazaran büyüklüğü, 

İngilizlerle Fransızların elinde bulu
nan arazinin onların nu{uslarına o -
lan nisbeti derecesinde olacak olan 
araziye ihtiyacı bulunduğunu yaz -
maktadır. 

Bu gazete, 47 milyon İngilizin e
linde Fransadan 140 defa büyük a
razi bulunduğunu, Holandalıların 

elindeki arazinin Holandadan 60 de
fa, Belçikalılara ait aradnin de Bel
çikadan 80 defa büyük olduğunu ha
tırlatmaktadır. 

Genç Almanya için hayati ve ır
ki mutalebatını içinde mahsur bıra
kacağı bir formül yoktur. Bizim için 
muayyen kuvvetlerin kati muvaze -
nesi mevcut değildir, zira bu muva
zenenin Almanyanm hayati iradesi
nin tazyiki altında seneden seneye 
değişmekte olduğunu biliyoruz. 

Roma ve Trablusta 

Manevralar 
Roma, 13 (A.A.) - Roma civarın

da bu sabahki hava müdafaa manev 
raları iki saatten :fazln sürmüş ve 
düşmanı temsil eden tayyareler ~eh 
ri bombardıman etmiştır. ,,. 

Trablusgarp. 13 (A.A.) - Dün 
Trablusgarp yakınında, Goering şe
refine hakiki endahtla askeri mlnev
ralar yapılmıştır. 

Anavatan ve Libya piyade kuvvet
l€rınclen birçok tabur'r.r. iki hıkum 

tankı tai.>uru, "kimye•ı! silahlar'' k ıl
ınnan hır bölük ile takviye edihnı~ 
olduğu r.alde bir me\'kıe taarruı tdk
lidi yapmışlardır. 

Goerin& . .Mo~~<'rrn1 vapurilc Ital
yaya hnreket etmi~·a 

ve takviye edeceklerdir. 

Bunlar ne yaparlar? 
Bunların usulü mali'ım ve m11a7· 

yendir. Sizin altı kişilik sıraya yak. 
laşır, yüzü en az tutacağını tahmla 
ettiği ya bir gen~ kız veya yafbca 
bir adamın yanına gelip: 

- Müsaade eder misiniz? Ş111'a• 
ya biraz ilişeyim! der. Siz oysama 
şöyle etrafınıza bakıp bir taraftaa 
yer olmadığını göstermek, diğer ta
raf tan da yanınızdakilerden medet 
ummak istersiniz. 

O aldırmaz, kimse de ses çıkar • 
maz. Mecbur olursunuz, ceketinbl 
toplayıp yanınızda şöyle dört par • 
maklık bir yer açmaya! 

Bu ona yeter. Kaba etinin bir b· 
nadını oraya iliştirir. Ondan sonrası 
kolaydır. Vapurun her sa11anıJında 
biraz daha yerleşir, biraz daha otu • 
rur ve nihayet bir an gelir ki beı ki
şilik y.ere yedi kişi oturm11f 
bulunur. Tabii bunların içinde 
rahatsız olan, sıkılan ve sıkı • 
~anlar vardır. Bunlar da ya ses et • 
meden kalkar gider onu rahat bın-

• 
kırlar, yahut da: 

- Çok sıkıştık! Biraz dar otursa
nız! Diye mütalca beyan edecek o • 
lurlar. Öteki hemen taarruza geçer: 

- Çok rahatsız oluyorsanız ap• 
ğı salona inini7.! Ne yapalım M • 
yım? Ayakta mı duralım?. Der. 

Bu tonda laf eden adama, - kaYp 
etmeyi göze almadıkça -cevap veril
mez ,.e ekseri bırakıp gidilir. 

Kızıltopraktan bana mektup ..... 
dermiş o!an bir karlim giizel bir fak. 
ra yazmış. Buraya pek münasip: 

Ayrık kökü yersiz kalmış. Bir 
gün tarlaya gelip demiş ki: 

"- Yahu! Bize de şurada bir lra
rış toprak yok mu? 

Tarla gani göniillü bir şeymlp 
"- Şu köşeye giriver! demit- it

te o kadar. 
Ayrık kökü girmiş; yayıldıkfa 

yayılmış: serpildikçe serpilmiş " 
hütiin tarlayı i gal etmiş. Bu sefer 
tarladaki diğer otlar şikayete bqla
nuşlar. Tarla ayrık köküne: 

- Yahu kavlimiz böyle miy.U? 
Diye sorunca ayrık ce,·ap vermit= 

- Anam! Canı sıkılan dışan Çlk
sın! 

Bugün Avrupada şu yukarıda kro
kisini çizdiğim densiz yolcuya ve fa 
aşağıdaki fıkrada izah etmeğe çabf
hğım ayrık kökiine benzeyenler var
dır. 

Eğer tarlayı ayrık kökii istilasına 
uğratmak ve a~·akta kalmak isteml. 
yorsak, kızmadan, bezmeden ve yıl• 
madan tahammül edip sabır \'e le • 

batla bunlara karşı mukavemet et • 
meliyiz. ÇiinkU ayrık kökünün ini • 
ruması, densiz yolcunun da bir iskelo 
ye çıkıp yanındakileri rahat bırak • 
ması mukadderdir. 

,_ .. .. ...... -~~ ~] 
!.~~~~ HABERLER 

lrlanda Tedhişçileri 

11 Suikast Y aptdar 
Londra, 13 (A.A.) - lrlandanın 

CÜtnhuriyetçi ordusunur. tethlşçilcri, 
dün gece hepsi de abdesthanelerde 
01nıak üzere 11 suikast yapmı~lardır. 
llunların 6 sı Londrada, 4 ü Coven
try'de ve biri Birmingnamd,1 yapıl
lllıştır. Tethişçiler, Karbür dö kals
Yünı esaslı bombalar kullanmı;>lardır. 
liasarat mühim değildir, fakat birçok 
~aralı vardır. 

Filistinde yapılan tethiş hareket
leri bir zulum ve haksızlık zinciri 
teşkil ctmeğe başhyor. Haklarında 

fena muamele yapan basit araplar -
dır ve bunun sebebi de sadece mem
leketlerinin kendilerine yabancı o -
lan yahudilere verilmesine muhale
fet etmeleridir. Protesto beyhudedir. 
Kasti yangınlar arap yurtlarını kül 
haline çevirmekte, hiiriyeti müdafaa 
için harbe amade olduğunu bildiren 
bir imparatorluğun mi.imessilleri ta
rafından teçavüz edlien arap kadın
larının adedi çoğalmaktadır. 

Italyaı Yugoslavyaya teminat ver
miş olmasına rağmen, Arnavutluğa 
mühim miktarda sevkiyat yapmakta
dır. Brendizi limanından her gün Ar
navutluğa vapurlar dolusu tank, top, 
tayyarelere karşı müdafaa topu, köp
ri.i levazımı ve saire göndermektedir. 
Bu harp malzemesini Arnavutlukta 
kullanmasına lüzum olmadığına gö
re, bu sevkiyatın başka bir maksat
l::ı yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Diğer taraftan verilen ba7.l haber

lere göre, Almanya da, bütiin tekzip
lere rağmen, Yugoslav hududunda 
tahşidat yapmaktadır. Son günlerde 
Almanyadan cenubu şarki istikame
tinde sevkiyat yapılmnkta olduğu 
görülmektedir. 

Fakat Bulgaristanda ha~im olan 
kanaat, menfaatlerinin Baikan dev
lctleriJe beraber yürümekte olduğu
dur. Bulgarlar, kendilerine Dobrice 
verildiği takdirde Balkan blokuna gi
receklerdir. Romanyanrn Dobriceyi 
tr.rke razı olduğu da artık kuvvetle 
rivayet edilmektedir. Bulgaristanın 

Nazi Partisini lağvetmesi, Nazi Par
tisine mensup kimseleri cezalandır

mağa karar vermesiı siyasetinin han
~i istikamette inkişaf etmekte bulun
duğunu gösteren bir emare telakki 
edilmektedir. 

Hatta Köseivanofun istifa etmesi, 
ve kabinenin tamamen Balkan antan
tı taraftarlarından mürekk?p kimse
ler tarafından teşkili rivayetleri var
dır. 

Almanya ve ltalya Franko ispan
yasının tamamiyetini temin etmekte 
dirler. lspanya üçüncü bir devlet ta
rafından tecavüze uğradığı takdirde 
Berlin ve Roma derhal yardımına 
koşacaklardır. 

Avrupadakl vaziyetin vehameti dola11-
slyle Amerika deniz sigorta şirketleri, 

Almanya ve İtalynya gidecek ve gelecek 
malların ve bu iki milletin gemllerlnbı 

sigortaya konulmasının llgn edilmiş ol
duğunu llfın etmişlerdir. 

Sigorta primleri de arttırılmıştır. 

e Musul divanı harbi İngiliz konsolo
sunun katlinde methaldar olmakla it
ham edilen b('Ş kişiyi iki ilA on beş sene 
ağır hizmetlere mahkfun etmiştir. 

Mısır Dahiliye Nazırına 
Suikast Yaplldı 

kahire, 13 (A.A.) - Dahiliye na-
'.ırına karşı bir suikast hazırlamış o
lan genç Mısırlılar cemiyeti mensup
laruıdan altı kişi tevkif edilmiştir. 
~ir çok tabanca ve infilak maddeleri 
~le geçmiştir. 

Völkischer Bcobachtcr yazıyor: 
lngilterenin Umumi Harpte ken

disine yaptığı yardımdan dolayı is -
tiklalini zıman altına aldığı bir mil
lete karşı bu yeni rejim, politika sa
hasında gerçek usulleriyle tanınan 
eski İngilterenin bu şöhreti günden -
güne ka "ıetmekte olduğunu göste
riyor. Ar aplan, Kahirede toplanacak 

Hatta bazı haberlere göre Alman
ya ile Italya arasında Dalmaçya sa
hillerinden müştereken istifade husu
~tında da bir anlaşma imzalamıştır. 

Roma diplomatik mahfillerinden 
tereşşüh eden haberlere göre Italyan
!ar Bulgarları da elde etmek için, 
Bulgaristana bir çok vaatlerde bu
lunmuşlardır. Bulgaristan Bcrlin -
Roma mihverine iltihak ettiği tak
dirde Makedonya kendisine verile
cek ve Selanikten kendisine bir mah
reç temin olunacaktır. 

* l• panya ile imzalanan 

gizli a.Jıeri ittifak 

İspanya antikomintenı pakta gir
miştir. Bu vesile ile geçen cuma gü
nü Burgosta Franko mümessillerile 
Berlin - Roma mümessilleri arasın
da gizli bir askeri ittifak imza edil
miştir. Bu ittifak muahedesi :.:ıma

men askeri mahiyettedir. 
ispanya on sekiz ay için bütün de

niz ve hava üslerini Berlin - Roma 
mihverinin emrine vermektedir. Ital
vanlar ve Almanlar bu üsleri ıslah 

Mihver, Ispanyol ordusunu terbi
ye ve kullanmak hakkını haiz olacak
tır. Bu maksatla Jspanyol orduları, 
Berlin, Roma ve ispanya erkanı har
b;yelerinden mürekkep bir askeri 
heyetin emrJne verilecektir. Komis
yonun reisini General Franko seçe
cektir. Franko, Pir<?ne dağlannın e
teklerinde 80 kilometre hoyunda 
müstahkem bir hat tesisini taahhüt 
etmektedir. 

Berlin - Roma mihveri ayni za
manda Ispanya milli metnlibatına 

yardımcı olacaklardır. Bu milli me
talibat içinde Cebelitank ve Fran
sız ispanyası vardır. 

e Woololch'da Slcmcns fabrikalannda 
grev yapmakta olıın işçilerin sayısı J'edi 
bine çıkmıştır. 

e Amerikadakl N11%i ajanları Alman 
fabrikalarında çalışmak üzere aslen AI· 
man olan ameleyi toplamıyn çalışmakta· 
dırlar. 

e f nglltcrenln Roma sefiri Lord Perth, 
siyası hayattan çekilmek üzere on gQne 
kadar Romndan ayrılacaktır. MumaiJey,. 
hin, yerine Sir Percy Lorralne tayin edi
lecektir. 

e Saksonyn'da Altenbur 'da kaın bir 
kömür madeninde grlze iştiali neticesin
de 14 maden amelesi ölmüş ve bir çok a
mele de yaralanmıştır. 
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Karışık Bir Dolandırma Davası 
Almanyada Elinden Diploması Alınan Tayyareci Horts 

Dün 50 Lira Kefaletle Tahliye Edildi 
Dün Asliye birinci ceza mahke

mesinde Ustiş Sanayı Tesisat Kol
lektü Şirketinin 800 lirasını dolan
dırdığı iddiasile üç ay evvel tevkil 
edilen Alman tebaasından Horts'
un muhakemesine devam edildi. 
Celse açılır açılmaz Emniyet birin
ci şube müdür muavini Zeki şahit 
olarak dinlendi. O bildiklerini şöy
le anlattı: 

- Bu işin evvela siyasi bir ren
gi vardı. Biz kendısinden şüphelen
miş, göz takibine almıştık. Bir gün 
Ustiş şirketi müdürü Behçet ile ar
kadaşı tayyareci Savni bize müra
caat ettiler ve bu adamla bir mu
kavele imza edecek bir vaziyet ha
sıl olduğunu söylediler. Bizim ta
kip ve tetkikim.iz devam ediyordu. 
Kendilerine dedim ki: 

- Eğer bilahare verdiğiniz pa
rayı alacağınızdan emin iseniz mu
kavele yapınız, eğer mukavele yap
mazsanız kendisi şüphelenir, tah
kikatımız işkal edilir. 

Biz tahkikata devam ettik. Bu
nun muhtelif memleketlerde dolan
dırıcılık yaptığı, hatta Almanyada 
sabıkası bulunduğunu da öğrendik. 

Emniyet direktörlüğiinden gön
derilen Necmettin tercümanlık ya
parak suçluya şahidin söyledikle-

ihtilCis 
Suçlusu 
Memur 

rini anlatacaktı. Almancası kuv • 
vetli olmadığı için yapamadı. Din
leyiciler arasında hulunan avukat
lık stajyeri Ali, tercümanlık yaptı. 
Suçlu şahidin ifadelerine karşı: 

- Şahidin ifadesinden de anla· 
şılıyor ki, ben dolnndırıcılık yap
madun. Mukavelede takib3t yard
ması için kendi arzularilc yapılmış
tır. Şahidin ifadeleri tamamen le
himedir, dedi. 

Bundan sonra dinlenen Beyoğ -
lundn kitapçı Kabris te bildikleri
ni bir kağıda yazmıştı. Okudu. Di
yordu ki: 

Bir gün suçlu benim dilkkanıma 
hususi bir otomobille geldi. Goğ -
sünde Hitlerin rozeti vardı. Hususi 
otomobilinde diplomatlara mahsus 
bayrak vardı. Fransızca ve alman
ca muhtelif tayyare mecmualarına 
altışar aylık abone olmak istedi· 
ler. Ben kendilerine itimat ettim. 
Birkaç gün sonra tekrar geldi. Is
viçre sefareti namına (!sviÇre fe
deral) yazısını havi mektup kağıdı 
ve zarfı bastırtmak istediğini söy
ledi. Ben de tavassut ederek bas
tırdım. Bir gün Nesip Erzan is -
minde bir müşterim bana dedi ki: 

- Bu adam aldığından fazla mas
raf ediyor. Vaziyeti şüphelidir. Sa-

Rüşvetçi 
iki Polis Dün 
Tevkif Edildi 

Müddeiumumilik Unkapanındn Fe· 
ner cacıdesinde Osmanbey hanının 

kın para verme. Sonra polisler ken
disini yakalamışlar. 

Suçlu buna şöyle itiraz etti: 

- Benım karım Isviçrelidir. Her 
seyyah gibi otomobilime Isviçre 
bayrağı taktım. Diplonır,tlara mah
sus bir işaret kullanmış değilim. 

Suçlu, bundan sonra mahkeme
ye bir istida verdi. Okundu: 

- Ben Münih yüksek mühen
dis mektebinde okudum. 1.t'akat dip
loma almadım .. Isviçreden aldığım 
pasaportumda yüksek mühendis 
kaydı bulunduğu için ben de şir
kete karşı kendimi bciyle g')ster -
dim. Bundan kimse mutazarrır ol
muş değildir. Ben otomobilimi şir
ketin emrine ilmade tutuyorum. 
Satsınlar, paralarını alsınlar. Beni 
de tahliye ediniz, diyordu. 

Müddeiumumi dolandırıı:;ıhk su
çu ile kendisine ceza verilmesini is
tedi. Suçlu kısaca müdafaasını 

yaptı. Mahkeme uzunca süren bir 
müzakereden sonra celseyi açtı ve 
Nesip Erzanın şahit sıfatile çağı
nlmasma. davacı şirketin getirece
ği tayyare planlarının tetkikine ve 
suçlunun da elli lira kefaletle tah
liyesine karar verdi ve davayı ta
lik etti. 

Kardeş 

Baba ve 
Katili 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme- müsteciri Basandan rüşvet aldıkları Dün ağır ceza mahkemesinde ge· 
sinde Iş Bankası Beyoğlu ~besinden iddia edilen komiser muavini Ulvi i- çcn sene Kuruçeşmede babası Hacı 
18 bin lira aşırdıkları için tevkif e- le polis memuru Cemal hakkındaki Şevketle erkek kardeşini Jldüren ze .. 
dilen banka memuru Mi.işfik ile ar- tahkikatı dün bitirmiş ve suçluları kinin duruşmasına devam edildi. Su~ 
kadaşı Ticaret mektebi talebesinden birinci sorgu hakimine vererek ikisi lu kendisini mildafaa ederken: 
Necdetin muhakemelerine devam e- hakkında da tevkif kararı alnuştir. - Babamın diğer kardeşlerimi de 
dildi. Bankanın İstanbul şubesi me- Iddia şudur: mirastan mahrum eden bir vasiyet-
murlanndan izzet şahit olarak din- Komiser Ulvi, üç ay evvel Hasa- namesi vardır. Bu vasiyetname ban-
lendi ve: nın kiraladığı ha.na gitmiş ve kendi· kadaki kasasında mahfuzdur. Getir-

- Ben 938 senesi teşrinievvelinde sine: tilmesinl isterim, dediği için mahke-
Beyoğlu §Ubesinde işe başladun. Ka- - H~anı pi~ tutuyorsun, ~ana ce~a me bu vasiyetnamenin getirtilmesine 
nunusani içinde müdür Orhan beni ı yazacagım. Eger ayda beş hra verır-ı karar vermişti. 
çağırdı. Müşterilere ait bir kartonun se~ yazmam, seni ta~ik et?1em, de· Dün bankadan gelen mü:rekkerede 
kaybolduğunu söyledi. Aradık, bula- mış. ve Hasan. da kend~sı~e LlÇ aydan kasanın açıldığı ve içinden böyle bir 
madık. Sonra bu faturanın Müşfik berı on beş lıra vermıştır. vasiyetname çıkmadığı bildirillyor-
tarafından aşırıldığı anla~ldL Benim Ulvi son aylığı almak için Iiasana du. Mahkeme Beyoğlu müftisinin 
bildiğim bu kadar, dedi. haber gönd~r_mişı Hasan bu ~araçt:n şahit olarak dinlenmesi için başka bir 

Muhakeme gelmiyen şahitlerin ça- k~rt~~~ak ıç.ın ~avaşça E?'nı!et mu- güne bırakıldı. 
ğırılması için talik edildi. durlugune gıtmış ve vazıyetı anlat- =============== 

mıştır. Al5.kadar şube Hasana numa- B / d • T h •ı 
Bir Cinayet Davası Bitti rasını tesbit ettikleri bir beş liralık e e ıge .l Q Sl 

vermişler ve sivil memurları takibe T h kk k Dün ağır ceza mahkemesinde Ça
talcada koyun otlatma yüzünden Ah- memur etmişlerdir. Hasan banma git Ve .l Q Q U 

miş, Ulvinin polisi Cemal gelmiş, 

Hasandan beş lirayı almış, ayrılırken } ş/eri 

••-••·--·--•••••••••••••••••••••••••••aa111eauaaaaaaaaaaaa•aa-aaa•aa .. a .. ae111aaaaaaaMaaa ......... a•-·---· 
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i ZOZO DALMAS GECESi 1 • r , . 

Hnlk Opereti, bu akşam Zozo Dalmas için bir müsamere tertip et
mi~tir. Zozo, kendi gecesinde Halk Opereti sanatkarlarının rcfa}mtiyle 
"İstanbul Kızı" isimli bir operet oynayncaktır. Ertuğrul Sadi Tek de 
Zozo Dalmas gecesine "Artistler Reviisii" ile i~tirak edecektir. 

Bu akşam T u R A N Tiyatrosunda 
Dümbüllü lsmail Gecesi 

IZMIR SES MÜSABAKASINDA BiRiN· 
clLIG.I KAZANAN YUksek Okuyucu 
MELAHAT ve Saz hey'etl. ERTUGRUL 
SADi TEK ve Arkadaşları, MIÇE PENÇEF 
Varyetesi, S. AT 1 L LA Revüsü, Milli ayok 
oyunları. Bu gece iki bily(lk Kumpanya 

birden: Tel: 22127 ------

Bugün İp EK Sinemasında 2 Film Birden 
1 J HALKIMIZDAN GÖRDOGO BÜYÜK RAGBET 

ARZU ÜZERiNE ve UMUMi 
SÜVEYŞ FEDAiLERi 

2) CAMBAZHANE çocu~u 
Fransızca sözlü, son derecede miicsslr bir Macera Şaheseri 

Bas Rollerde: 

VALAS BERRY • JAKI KOPER 
Saat 2,301 G - ve 9,45 te 

~ Deylet Demiryo_lları v~~um_anları iŞ.letme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2100 lira olan 250 Kg. muhtelif puntoda pirinç 

çizgi 26.4.1939 çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada 

gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksilteme 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin et.Uği vesaik ve.., 157 lir.a 
50 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnamc1er Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır (2376) 

* 18/10/1937 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve müteahhidi 
tarafından adi ocak tuğlaları hariç teslim edilemiyen Lokomotif ocnğı 
tuğlaları ilk müteahhit nam ve hesabına rıçık eksiltme usulü ile Anka
rada Idare binasında satın alınacaktır. Takriben 239 ton olan tuğlaların 
beher tonunun muhammen bedeli 52,50 lira olup açık eksiltme 26/ 5/ 
1939 Cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 940,30 liralık muvakkat teminatı ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, 
lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 

Haydarpaşada Tcsel
(2·103) 

Muhammen Bedeli: (1855) Lirn olan Muhtelif Eb'atta Demir Ronde
la, Galvanize, Kurşun ve Bakır Rondela ile Yaylı Rondeln ve Muhtelü 

Eb'atta Gupilya ile l\hıhtelif Eb'atta Çatallı Konik Pim 28 . 4 . 939 Cu-

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postnlan 

Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 K~. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kv:. 

Cuma. 14. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk mu
ziği-Pl. 13,00 - Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji hnbcrlcrl. 13,15-14 
- Müzik (Karışık program-Pl.). 

17,30 - Konuşma (İnkılfıp tarihi ders
leri - Halkevlndt'n naklen). 18,SO -
Progranı. 18,35 - MUzlk (Bir kunrtet
Pl.) ll',00 - Konusma. 19,15 - Turk 
milziğl (Fasıl heyeti). Calanlar: Hakkı 
Derman. Eşrc.f Kadri, Hnsnn Gür, Basri 
O'tıer, Hamdi Tokay. Okuyrın: Ccllıl Tok
ses. 20,00 - Ajans, meteoroloji hab.?r
leri, zlrııat borsası (fiyatı. 20,15 - Türk 
müziği; Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan. 
Refik Fersan. Okuyanlar: Necmi Rıza A
hıskan, Radife Neydik. 1 - Hicaz ~
rcvl. 2 - Sadullah a~anın (Hlcm: y{lrük 
semaisi) Nideyim. 3 - Haeı Arif beyin 
(Hlcaz şarkı) Benlm hallin firakınla. 4 -
Refik Fcnıan (Tanbur taksimi). 5 - Bi
mcn Şen (Hicaz şarkı) Şu karşıki dağda 
bir yesil. 7 - Hicoz saz sernaisl. 8 -
Sel6hatUn Pınar (Hilzzam şarkı) Aşkın• 

la sürünsem. 9 - SelAhattir• Pınar (Hüz• 
zam sarkı) Seviyordum onu. 10 - Faiz 
Kapancı (Hüzzam şorkı) Eilklüm büklilrn 
sırma saçın. 21,00 - Memleket saat aya• 
n. 21,00 - Konuşma (Haftalık spor ser
visi). 21,15 - ES'ham, tah\•llAt, knmblyo
nukut borsası {fiyat). 21,25 - Neşeli 
plftklnr-R. 21,30 Müzik (Senfonik plük
lar). 22,30 - Milzik (MclC'diler ve solls• 
ler-Pl,). 23,00 - Müzik (Cazban~Pl.) 
23,45-24 - Son ajans haberleri ve ya• 
rın ki pro,.,"J'am. 

~-------------, Sinema Dünyasının Kurduğu 
en büyük zafer abidesi 

Keşif Alayı 
şimdiye kadar hiç bi:- Filmde gö· 
rülmemiş heyecan ve zevkle 

LALE 
Sinemasında alkışlanıyor. 

Seanslar hergün 2,30 - 4,30 - 6,30 
ve 9 da 

~----------------1 
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Yabancı Kayıth 

Yoklama Kaçakları 
Beyoölu Yabancı Askerllk Şubcalndcn: 
Beyoğlu Yabancı Askerlik Şubesinde 

yabancı kayıtlı yoklamıı kaçajp olnrnl> 
muamele görmüş ve tekemmül etmt ve 
askerliğini yapmamış 316 (Dahil) 333 
(Dahil) doğumlu Piyade lsl~m erleri as• 
kere ı;evkolunncaktır. 

Bunların nakdi bedelleri 20 Nisan 930 
Perşembe günil nkşnmına kadar kabul 
olunur. 

Toplanma \'C sevk günü 21 Nisan 939 
Cuma gilnO sant 9 dadır. 

Şubeye Davet 
ma Günü Saat: 10.3(1 On BU<·ııkta Haydarpaşada Gar Binaı;ı dahilindeki EmtnönU Askerllk Şubesinden: 

medi öldüren Osmanın muhakemesi
ni bitirdi. Müddeiumumi s!.lçluya ce
za kanununun 448 inci maddesine gö
re ceza verilmesini istedi. Muhake
me müdafaa yapılması için başka bir 
güne bırakıldı. 

de cürmü meşhut halinde yakalan
mış ve cebinden numarası tesbit e
dilen beş lira çıkmıştır. Müddeiumu
milik 1609 numaralı kanuna göre, 
iki memur hakkıncla vil~J'etten taki
bat müsaadesi almış ve ıltisini de tev· 
kif ettirmiştir. tddia yakında ağll' ce
za mahkemesi tarafından tetkik edi-

Komisyon tarafından Arık Eksiltme usuli ile satın ahnacr.ktır. 316 - 333 dahil piyadc, bugüne kadııı' 
Belediye, tahakkuk ve tahsil şube- "l askerlik etmemiş milsllm erlerin, bu ker .. 

Aeıkh Bir Ölüm 
Jsviçrede Zürich civarında Films 

kasabasında yuvarlanan bir dağın al- lecektir. 
tında kalan bir çocuk pansyonunda j 
19 çocuğun ölmüş bulunduğunu ve Toplantılar, davetler : 
bunların bir kısmının cesetlerinin he-

nüz bulunamamış olduğunu iki gün 

evvel yazmıştık. 
Gülhane Müsamereleri 

G!llhane tatbikat Mp. ve Kliniğinin se-
Kazaya uğrayan pansyonda, Tür- nelik müsamerelerinde yedincisi 14-4-

kiye Şeker fabrikaları Anonim şir- 939 Cuma günU saat 17,30 da Giilhane 
keti umum müdürii Bay Kf\zım Taş- konferans salonunda yapılacaktır. Arzu 

eden meslekdaşların te~rlflcrl rica olu
kentin 10 yaşındaki oğlu Doğan Taş-

nur. 
kentin de kayıp ölüler arasında bu-

lunduğu teessürle haber alınmıştır. 

Emniyet Sandıijından: 
Gazetenizin 4.4.939 tarihli nüsha

sının 11 inci sayfa.5l son sütununda 
çıkan Emniyet Sandığı borçluların

dan Bay Cemil Molla Uı-yaninin Bey
lerbeyinde Bostancıbaşı Abdullahağa 
mahallesininAbtullah sokağında yeni 
75. 77, 79 No. lı halen iki köşk ile 
bahçe ve diğer müştemilat ve deru
nuna cari dört masura mailezizin 
938/53 numaralı açık arttırma ilanın
da ikinci arttırma 9.6.939 tarihine mü 
sadi! cuma günü yapılacaktır. deni
lecek yerde sehven 8.6.939 diye ilan 
cdilmis olduğundan tashih olunur. 

MEVLOD 
Mesut bir hayat geçirmekte iken 

dünyasına doymadan ve pek genç ya
şında gözü gibi sevdiği beş yaşmdakl 
erkek yavrusunu yetim ve 24 yaşın
daki zevc'esini göz yaşları içinde dul 
bırakarak kara toprağa giren Tesal
ya Fatihi Gazi Ethem Paşa torunu 
Mahmudun ruhuna ithaf edilmek üze 
re 15.4.9:39 tarihine müsadif cumar
tesi öğle namazını müteaktp Beyoğ
lunda Ağacamiinde mevl(ıthanı 

şchiri fudaliıdan Hafız Rıza tarafın

dan mevludu şerif kıraat edilecektir. 
Merhumun akraba ve taallukatile ak
ran ve emsali ve arkadaşları ve ih
vanı dinimizin teşrifleri rica olunur. 

lerile mülhak kazaların tahakkuk, Bu işe girmek isteyenlerin '139) Lira <13) Kurusluk Muv&kkat Te'mi- re celp ve sevk edileceklerdir. 
tahsil işlerini günü gününe ehemmi- nat vermeleri ve Kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte EJ(siltme Günı.i Bunlardan vaziyetleri normal olanlartll 
yetle takip etmeğe karar vermiştir. Saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. bedelleri 20 Nisan 939 akşamına kadaı' 

kabul edilecek ve 2ı Nis-ın 939 sabahı sa"' 
Mülhakata gönderilen bir tamimle Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta. at 9 de Şubede toplanarak sevkedilecelt .. 
kaymakamların da tahsilat işlerile dır. (2402} lerdlr. 
bizzat ve yakından alakadar olmala- Kanunt davete icabet etm.lyenlerln şld"' 

rı lüzumu tebliğ cdilmi~tir. Bu yıl ~ •••••••••••••••••••••••••••- detle takip olunarak kanuni cezaya çarp .. 
mart ayı zarfında yapılan tahsil ge· " ' tırılacaklardır. 

HALK MAS KELERi• SATI ş 1 Buna meydan vcrllmN'.len her mükel .. 
çen sene mart ayına nazaran 1 mil- le!in vakUndc §Ubeye mUracııııtııırı 1wı 
yon iki yüz bin lira fazla kaydedil- olunur. 
miştir. Bu fazlalık, marta kadar te
ehhür etmiş olan bakayanın tahsil e
dilmesinden ileri geldiği anlaşılmış
tır. Mali sene sonu olan mayıs gaye
sine kadar tahsil şubelerinin ve mül
hak kazalar hususi muhasebelerinin 
muayyen kanuni nisbetler dahilinde 
tnhsilat yapabilmeleri için icap eden 
bütün tedbirler alınmıştır. Bu mak
satla bütün tahsil şubeleri ba$ me
murları mülhak kazalar tahsil me· 1 

murları düıJ belediye hesap işleri mü- 1 

dürü Muhtarın riyasetinde toplana
rak tahsil işleri hakkında esaslı ted
birler alınması hususu etrafında gö
rüşmüşlerdir. 

Diğer taraftan belediye muhasebe 
teşkilatı 939 mali sene tahakkukatı
nın tahsil şubelerine vaktinde veril
mesi için tahakkuk şubeleri iizerin· 
de sıkı bir kontrol tesis etmiştir. 939 
tahakkukatl nihavet bu ay içinde tah 
sil bubelerine verilecektir. 

Tahsil şubeleri de mayrs ayı içinde 
icap eden bütiln tedbirleri alarak bir 
hazirandan itibaren yeni sene tahsi
latına başlayacaklardır. 

" 

Türkiye Kızllay Cemiyeti 

UMUM( MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli ga71:ırdan korumak 

için yaptırılan halk maskeleri satışa arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi Prospektüslerile birlikte ayrı ayrı kutuıar 

içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umum' 

Merkezimize, İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında De

pomuz Direktörlüğilne müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya Topuın ya bizzat 

müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her 

hangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipari~ yapacaklara 

ambalaj ve postn masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher Maske 

altr liraya verilir. 

................ ıııım ......................... , 

Fatih Kaymakambğından : 
"Fatih, Eminönü ve Eyüp kazalarında bulunan ilk mekteplerin bir 

kısmında kargir soba bacaları pazarlık suretiyle yaptırılacağından bu 
baptaki şartn.ameyı görmek ve pazarlık yapılmak üzere taliplerin Fatih 
Kaymakamlığındaki komisyon mahsusuna müracaatlan ilan olunur • 

(2447) 

• 
Kadıköy Aa. Ş. den: 
Kayıtlı bulunan bilümum şehit ve ye" 

timlerin 10 ı:ıeneliklerinl almış bulunıııt 
şehit yetimlerin bir hrıft3 2 r!ında bfitÖ 
vesaiklcrlyle ınilracaotlarJ 

• Kadıköy Yeril Askerlik Şuberılnden' 
03D nisıın celbi lc;'in 316 : 333 dahil 00 

~mlu lslôm plyadelt'rden hiç askerlfü t• 
mcmls olıınlar sevkolunııcnklıırdır. Bunl ' 
nn toplanma gümı 21 nican ll39 curr 
ırilnu saat 11 dir. Bedeli nakdi 20 nısıı"' 
!'J39 ıık~amma kadar kabul olunur. A'a' 
kııdnrların muamelC'lerinl yaptırmak oıe 
re şubeye milracaatları iltın olunur. __.., 

~-------------~ BAKER Ayakkabları 

Rahat ve sağlamdır . 

Bu ayakkablan almakla iktı· 

sat etmiş olacaksınız. Hali hn· 

zırda yerli ve ecnebi malı zen· 

gin çeşitlerimi.ı varcır. Geliniz, 

görünüz ve intihap ediniz. _____ _./ 
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Hava 
Yumuşuyor 

B erlin sulh teminatı veriyor. 
son zamanlarda hudutlarda tah 

şidat yapıldığı hakkındaki haberleri 
tekzip ediyor ve Almanyada görülen 
askeri harekatın Bohemya ve :Mo
ravyadaki askerlerin kışlalarına dön
melerinden ibaret bulunduğunu bo
yan ediyor. 

Frankfurter Zeitung gazetesi de 
bir başmakalesinde halka sükun tav
siye ediyor ve sulhten bahsed~rek di
yor ki: 

"Sulhün garantisi, Almanyanın 

sulh istemesi, sulhe muhtaç olma
sı ve İngiltere ile Fransanın harp 
edemiyecek bir halde olmaları

dır." diyor. 

"Hitler ve Mussolini, istedikleri 
her şeyi alacak, fakat bunları har
be varmadan yapacaklardır. Hit
ler bize daima harbetmeksizin i
dealini tahakkuk ettireceği hak -
kında teminat vermiştir ve onun 
en büyük kuvveti buradadır." 

* İtalya ayni teminatı veriyor: 
Evvelki akşam, ortalığın harp fır

tmalarile altüst olduğu dakikalarda 
Roma radyosu halka şu nasihati ve
riyordu: 

''Paniğe lüzum yok. İtalya yeni -
den silah altına asker alacak de -
ğildir. Arnavutluğun işgaliyle ik
tifa edilecek ve yeni bir maceraya 
atılmıyacaktır. Endişeye düş -
meyiniz, işinize gücünüze bakı -
ruz." 
Filhakika Mussolini bir taraftan 

Yunan Başvekiline Yımanistanın is -

tiklıil ve tamamiyetine riayet edec~

ği hakkında teminat veriyor. İngil -

tere ve Fransanın aldığı şiddetli ted

birler, ve azim.kar vaziyet karşısın -

da İtalya biran duraklamayı ve dü -

§Ünmeyi tercih ediyor. 

Diindenberi Avrupanın her tara

fından gelen haberler de havanın yu

mu~amağa başladığını, harp ihti -
mallerinin uzaklaşmakta olduğımu 

gösteriyor. 

* Arnavutluğun işgali iizerine or -

talığı kaplayan b.edbinlik havası bu 

suret kısınen zail olmuştur. 

Ortalığı en ziyade endişeye diişü

ren vaziyet, bu işgalin tevlit edebi • 

leceği yeni karışıklıklardı. Fakat şim 

diki halde, ne Yugoslavyaya, ne de 
Yunanistana karşı bir taarruz hare
keti sezilmiyor. İngiliz ve Fransız 

donanmalarının Akdcnizde aldıkla

n vaziyet üzerine burada da herhan
gi bir siirprizin önüne geçilmiş bu -
lunuyor. 

Binaenaleyh şimdilik vaziy.et nor 
male dojh·u gitmektedir. Arnavutluk 
işgalinin yegane bariz neticesi, İngil
terenin Balkanlara daha ziyade e
hemmiyet vermesini, Romanya ve 
Yunanistana istikl31 ve tamamiyet -
lerini temin edecek taahhütlere gir
mesi ve Akdenizde daha ihtiyatlı 
bulu~mağa mecbur olması olmuştur. 

Böyle zamanlarda mübalağalı ba
zı hah.er ve şayiaların intişar etmesi 
tabiidir. Ortalığı bedbiniye sevke -
den de daha ziyade bu rivayet ve 
haberler olmuştur. 

Şüphesiz Arnavutluğun işgaliy -
le iş bitmiş değildir. Fakat şimdilik 
işlerin daha ziyade vehamet kesbet· 
ınesi ihtimalleri azalmıştır. 

TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dUrUat, aamiml 
olmak, kariln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 K1'. 
750 ,, 6 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için Abone 
bedeli müddet sırasiyle 30. 16. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir' 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplar 10 kuruş

luk pul lltl\•e~i llizımdır. 

TAN 

ARNAVUTLUGUN ISTILASINDAN SONRA Devletler Arasında Top Patlarsa ••• 

Fransı.z-e 
lngif i2 - D 
Itil.yan-A 

Akdeniz Harbini Hangi 
Tar af Kazanabilir? ... 

K uvveI siyaseti namına 
söz söylemek icabeder

se, İtalya, her zaman Ama -
vutluğu işgal etmek vaziye
tindeydi. Fakat onun 1937 
de Yugoslavyaya Arnavutlu
ğu işgal etmemeyi taahhüt et· 
mesinden ve '938 tarihli İn
giliz - İtalyan muahedesinde 
Akdenizde statükoya riayet 
edeceğine söz vermesinden 
sonra Arnavutluğu işgal et -
mesi, bugün muahedelerin 
hiçe ~ayıldığmı anlatan iki ye 
ni delil teşkil eder. 

J tal yamn gecen on sene za-.:-
fında hergi.in yapabileceği 

bir işi, neden bugün yaptığını an
lamak için uzaklara bakmıya ha.· 
cet yoktur. 

Herşcyden evvel mihver namı

na elde edilen bütün muvaffakı

yetler hep Almanyaya isabet edi

yor ve İtalyanın da hisse sahibi 

olması gcrekleşiyordu. Arnavut

luk ise, ele en kolay geçirilebile
cek ganimetti. Bundaıı başka, de
mokrasilerin bu çe~it maceraları 

çok tehlikeli bir hale koyacak va
ziyet almalarından önce de sürat
le hareket etmek lazrm geliyordu. 
Onun için siyasetten anlıyan kim
seler, İtalyanlann bir sürpriz 
yapmak üzere olduğunu sezinle
mekteydiler. 

Askeri bakımdan ltalya 
için Arnavutluk 

A rnavutluk strateji bakımın
dan İtalya için daima mü

himdi. Büyük Harp sırasında müt
tefik devletlerin sol cenahını ida
re eden İtalya, Arnavutluğu işgal 
ederek burada yerleşmek için uğ
raşmış ve bir hayli p&ra da sarfet
mişti. Bu işgal, Balkan devletleri
ni tehdit ettikten başka Adriyatik 
denizi ağzındaki dört limanı da İ
talyaya temin ediyordu. Bunlar 
Santi Kuaranta, Valona, Draç, 

ve Sen Giovanni di Medua'dır. 
Bugün bunların biri de iyi bir li
man değildir, fakat Avlonyayı bi
rinci sınıf liman yapmak ve bir 
dalga kıran vücude getirerek en 
büyük gemilerin buraya sığınma
sını temin etmek mümkündür. 

ltalyanlar 923 de Korluya 
hücum etmişlerdi· 

U nutulrnıyacak bir hadise, İ
talyanın 1923 te, Korfuyu 

bombardıman etmesidir. Herhalde 
eşsiz bir harp limanı elan bu ada
yı işgal etmek, İtalyanın Arna
vutluğu işgal etmesinin bir neti
cesi olabilir. Fakat Yunanistan da, 
İngiltere de bu adanın işgaline 

müsaade edemezler. 
Mihver ne derece kuvvetli olur

sa olsun, fakat İtalyanın Alman
yaya bir takım tehditler yüzün
den nağlı olduğunu inkar edemez. 
Alır a 'llann Sloven hududu üze
rind ki askeri hazırlığı, İtalyan 

ltalyanların «Bizim deniz-» diye uhlp çıkmak lıtedlklerl Akdenlzln anahtar· 
!arından ekserlal lnglltere ve Fransanın ellerinde bulunan bahrt lislerdlr. 

M Uıtakbel bir harpte lkl taraf bahri yesin in istifade edecekler! bahrT Uıler 
haritada her mllletln bayraijı Jle göıterl im lıtlr. 

Muhtemel Akdeniz harbi hakkında İngiliz Amlrall C. V. Usborne'nln ıu ma
kalesi yukarıdaki haritanın tetkikiyle daha canlanıyor. 

.............. ._ •••••• 9 Yazan: -·············-........ 
Visamiral 

c .v. Usborne 
.. ._ ............ ·····-· ... , ........ ·-··-·-··----......... ---..... .................... ._. .. . 

siyasetinin bir inhiraf göstermesi 
üzerine Almanyanın derhal Dal
maçyayı işgal edeceğini anlatıyor. 

Yugoslavyanın mukavemete 

imkanı VGl mı? 

J talyanın Arnavutluğu işgal 
etmesi, istiklaline sahip ol

duğunu ve Almanyanın Akdenize 

doğru hamlesine karşı Yugoslav
yaya yardım etmek istediğini de 
ifade eder. Fakat işir. bu safhası 
ihmal olunarak mihver, İngiltere 
tarafından Balkan bloku ile yap
tığı müzakerelere mihverin karşı
lık verdiği iddia ediliyor. Ve bu. 
gün bu iddia, başka herşeye gale
be çalmaktadır. Onun için Yugos
lavyanm Almanyaya mukavemet 
imkanı kalmamıştır. 

Yugoslavya bugün bitaraf kal
mıya mahkumdur. Bu yüzden 18 
fırkasından ve seferberlik ilanı 
takdirinde (l.250.000) e varacak 

kuvvetinden istifade edilemez. Mi!ı 
ver dev Jetleri ile ciemokrasiler 
arasında bir harp vtıkuunda bu 
kuvvet.in bir şey yapmasına im-

kan yoktur. Yugoslavya sükunet 
içinde yaşamak ve bütünlüğünü 
korumak için dua etmelidir. 

l tal yanlar ıad ece talı.tel bahir 
ve tayyarelerine güveniyorlar 

F akat vaziyetin bir başka cep
hesi de vardır İtalyanın 

deniz aşın yerlerde öyle bir takım 
taahhütleri vardır ki onun bugün
kü deniz kuvvetleri bunları kar
şılamıya kıifi olmaktan çok uzak
tır. Deniz hakimiyetini temin et
meden deniz aşırı yerlere kuvvet 
göndermenin hata teşkil ettiği u
mumiyetle kabul olunan bir kai
dedir. Halbuki İtalyamn Habeşis
tanda. Libyada, İspanyada, Arna
vutlukta, on iki adada, Sardinya 
ve Majorkada kuvvetleri vardır. 
İngiltere veya Fransa ile harp 
vukuunda bu kuvvetleri yaşata
cak veya öldürecek deniz muvasa
lalannın temini, henüz tecrübe o
lunmamakla bugün umumiyetle 
reddolunan bir nazariyeye daya
nıyor. O da 120 tahtelbahiriyle 
bombardıman tayyarelerinin İngi-

Kediler Komedisinin 
İkinci Perdesi 

Yazan : AKA GÜNDÜZ 
B izim mahallenin çocukları 

Kokananın kedileri için foks 
trot temposunda beste uydurdu • 
lar: 

Mahallede kediler 
Madamm ciğ-erini 
Şapır şupur yediler 
Belediye önünde 
Bize mırnav dediler 

• Kokananın kedisi 
Kedilerin kedisi 
Büyük Parmak.kapıda 

Kedilerin gidisi 
Mahallede kediler 
Bize mırnav dediler. 

Diye söyleşe gülüşe, zıplaya oy· 
naya sokaklarda dolaşıyorlar. 

Anlaşılan bu kediler komedisi

nin birinci pe1'deslnJ ben istila po
litikasından daha mühim bir tra
jedi aanmışun da sıhhat ve temizlik 
bakımından beyhude yere ortalığı 
rahatsız etmişim. Meğer bu, sah • 
ne tekniği ve şehir estetiği bakı -
mından mükemmel bir komedi i
miş. Sözümü geri aldım, temizlik 
işleri bürosuna da tarziye veriyo-

rum. Bizim mahallede ne uyuz ke
di var, ne madama var. ne kuduz 
kedi. Mahallede ne salonlanmızı 

odalarımızı, ne de SQkaklarınıızı 

pisleten mahliiklar yoktur, bunla
rın hepsi şahane şeylerdir. Kimi 
pamuk, kimi yumuk, kimi tekir, 
kimi samur •.. 

Kediler komedisinin ikinci per 
desi komik değildir. Ciddidir. Her 
mevzu mahiyetine göre konuşula
cağı için ciddi tarafını da ciddi~·e 
almayı vazife sayarım. İkinci pcr· 
de: 

Tiirkiye hayvanları koruma ce
miyeti, madamanın iddiasından 

doğan satırları okuyup müteessir 
olmu;J. Böyle bir yanlış ve kuru id
dia ile alakası olmayınca mütees • 
sir olmasında haklıdır. Cemiyetin 
ikinci reisi sayın bay Nazım Kıh -
nslı bana bir mektup göndererek 
işi aydınlahvor. Mektup şudur: 

(7 Nisan 1939 tarihli Tan gazetesin
deki makalenizde Cemiyetimizin ismi 
de geçmektedir. Makalenizde pek hak
lısınız, fakat Cemiyetimizde Rus Ma
damı olarak bir ldmse yoktur. Bahis 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

liz ve Fransız donanmalarının fa
aliyetini körleteceği ve bu sayede 
İtalyanm bütün muvasala hatları
m her tehlikeden koruyacağıdır. 

Fakat anlattrğimtz gibi, bu na
zariyenin kıymeti henüz sabit ol-

mamıştır. "' 

Büyük Filolara karp 
tahtelbahirden bcqka feyler 

lazımdır 

Q halde İtalyanın şansına bu 
kadar güvenmesini temin 

eden başka sebepler bulmalıyız. 
İhtimal ki İtalya Libya ve Ha

beşistana hareket edreek Mışır ile 
Sudanı sür11tle istila edebileceği-

ne güveniyor. Ve deui7 kuvvetle
rinin yetismesinden evvel bu işi 
başararak İngiltereyi Süveyş K:ı
nalından mahrum edeceğini sanı
yor. 

Bu plan tahakkuk ederse vazi
yeti İnıı;iltere a1eyhinf' çevirir ve 
onu Süveyş ve İskl•nderiyeden 
mahrum eder. İtalya 1935 te de 
İngiltereyi ayni şekilde tehdit et
miş olduğu için İngiltere de mu
kabil tedbir almış bulunmaktadır. 
Bugiin İtalyanın Libyadaki ordu
sunun arkasmda bir Fransız ordu
su da vardır. Bu taarruz bir ay 
içinde muvaffak olmazsa deniz 
kuvveti, onu bir fetaketle netice
lendirir. 

ltalyanın muka.dderah 
tecrübe edilmemiş bir 

nazariyeye bağlıdır 

Ş u neticeye varıyoruz: İtal
ya, demokrasilerle yapıla

cak bir muharebede Almanya ile 
birlikte hareket edecek olursa bü
tün mukadderatını denenmemiş 

bir nazariyeyc bağlıyacaktır: O da 

şudur: İngillerenin deniz kuvveti 

mevhum bir kuvvet midir, yoksa 

hakiki bir kuvvet midir? 

İngilterenin kuvveti, hakiki bir 

kuvvet ise, yani tahtelbahirlerle 

tayyarelere rağmen serbest ser

best hareket ederse, İtalya ablolta 

edilmekle kalmaz, bütün deniz a
şırı kuvvetleri birer bırer, mahvo
lur. 

Nazariyenin aksi çıkmsa 
/ngiltere aukut eder mi? 

Fakat bunun ~ksi sabit olur ve 
hadiseler donanmanın Ak· 

deniz sathında bir şey yapamıya
cağim gösterirse o zaman ne olur? 

İngiltere İmparatorluğu sukut 
eder mi? 

Hayır, o zaman uzaktan abloka 
tatbik edilir ve İngiltere vaziyete 
göre tedbir alır ve kendisi için ha
yati mahiyeti haiz olan denizde 
menfaatlerini korumıya çalışır. 

Bütün bu mülAhazalar mihver 
devletleri ile demokrasiler arasın
da bir harp çıktığı takdirde bu 
harpte Almanya ne yaparsa yap
sın, İtalya son derece tehlikeye 
düşer. Onun için İtalyanın kendini 
böyle bir harbe sürüklememesi 
beklenir. 

ltalyanın 
Tehdidi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Ser 

1 t~lyan gezeteleri, Türkiye 
lngiliz • Fransız blokuna 

mesi ve İngiliz gemilerine liman g· 
termesi ihtimaline karşı, bizi teh 
ediyorlar. "Ankara bilmeli imiş 

İngiliz - Fransız donanmalarına ~ 
ve liman verirseymiş tevsi harek 
ni A vlonya sahilinden Karadeniz 
Ege sahillerine naklederlermiş!' 

Türk matbuatından her hangi 
gazete buna benzer bir yazı yaz 
bunu gaz~tenin kendi mütaleası t 
lakki eder, geçeriz. Çünkü B. Sar 
coğlu Şiikrünün benim veya on 
yazdığı ve yazacağı ya:ııdan hah 
yoktur. 

Fakat İtalya gibi totaliter bir me 
kette,. gazeteler bu lisanı kullanı 
sa, istisnasız hepsi hilkiıınetin or 
nı olan gazetelerin lisanım hüku 
tin lisanı olarak kabul ederiz. 

Bu tehdide İtalyan matbuatı 
tehdidi deyip geçmiyelim, matb 
tın ilham menbaı üzerine mum ba 
lım. İtalyan matbuatı, Türkiye~i 
çin ve ne llc tehdit ediyorlar? 

Türkiye Başvekili daha dün, M 

lis kürsüsünde kendi topraklarımı 

bir tecavüz vuku buluncaya kad 

bitaraf kalacağımızı bütün dünya 

karı umumiyelerine ilan etti. Fa 

bitaraf kalmak, tehlike sezdiği 

yerlere karşı hiç bir tedafüi ted 

almayacak, menfaatimizin icabet 

diği hazırlıklan yapmayacağız d 

mck değildir. 

Bugün totaliter devlııtler siyas 

tinde, küçük devletere müdafaa ha 

kı vermediğini biliyoruz. Bu küç' 
devletlerden hangisi tedafüi ted 

almağa başlar başlamaz, bu tehdit 

karşılaşıyorlar. "Seni yutacağım, s 
kın müdafaaya hazırlanma. Böy 

bir hazırlık yaparsan bunu teca 

telakki eder, derhal saldırının." 
Bu mantığın karşısında küç 

devletlere yapacak iki iş kalıyor. 

Çekoslovakya gibi, Romanya gi 

kapılan açıp buyurun demek, yah 

ölümü csarefo tercih eden, tarihi 

haysiyeti olan bir milJet gibi müd 

Caaya geçmektir. 

İtalyan gazeteleri büyük Ro 

İmparatorluğunun haritasını neşre 

derken, içerisine Türkiyeyi de ith 
ederlerse, buradaki galeyana kar 

tekzibe dahi tenezzül etmezlers 

Akdenizdeki hakimiyet siyasetleri 

nin başlangıcı olarak Amavutluw 

istila ederlerse, Balkanlar büyük b' 

te~ike karşısında kalırsa. biz bunu 

karşısında elimizi kolumuzu bağ 

yıp mukadderata boyun mu eğelim 
Tlirkiyeye, vatan hainlerinin diyar 
dır diye. kim demiş? Müdafaa ferdi 
\'e milletin en mukaddes hakkıdır: 
Totaliter devletler bunu inkar edi 
yorlarsa, biz yaşamak hakkımızı in 
kar etmiyoruz. Onu müdafaa için 
yediden yetmişe kadar bütün mille 
ayak iistünde bekliyoruz. Daha dü 
Atatiirkiin öliisii ününde and içtik 
Biitiin tarihte bu andı içmiş bir mil 
le tiz. 

Siyasi tehditlerin mana ve mahi 
yetini anlarız . Menfaatlerimizi teh 
dit eden tehlikeyi de kavrayacak şu 
urıımuz vardır. Gideceğimiz yol 
kendi irademiz ve şuurumuzla çiz 
riz. Yabancı bir devletin emir ve ku 
mandasını beklemiyoruz. Eğer İtal -
yanın bize tecavüze niyeti yok.sa, bi
zim ona tecaviize hiç niyetimiz yok. 

Totaliter devletler bu tehditlerle 
küçük milletleri her hangi bir tcda· 
fiii tedbiri almaktan menetmek, mü
cerret bir halde bıraktıktan sonra 
yutmak istiyorlar. Müdafaa tedbir -
]erine geçtiğimiz dakikada Arnavut
luğun bir atlama tahtası rolünü oy
nayacağını, buradan Ege denizine ve 
Karadenize atlayacaklarıru söyliyen 
matbuata. karşı vereceğimiz hüküm 
şudur: Zaten mukarrer olan karar -
larını tatbika geçiyorlar. Totaliter 
devletlerin siyasetlerini ve taktikle -
rint beşikteki çocuklar bile öğrendi. 
İtalyan matbuatı bu tehdidin altın • 
daki manayı anlamıyacağımızı zan -
nediyor, yahut da bizi korkutarak a
kamete uğratmak emelindedir. Fa • 
kat saat on ikiyi çaldı 
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1 ANKARA HABERLERi 1 
lktısat Vekaletinde 

Yeni Tayinler 
Be§iktaşın Bu Hafta Ankarada Oynıyacağı M~çlar Çok Mühimdir Ankara 13 (Tan Muhabirinden)

İktısat Vekaleti müsteşarı Halit Naz
mi Kesmirin ve teftiş heyeti reisi H. 
Kamil Besenin Ticaret Vekaleti müs 
teşarlığma ve teftiş heyeti reisliğine IstanbuJ, lzmir Karşılaşmalarına 

Göre Milli Küme Şampiyonluğu 
Aşağı Yukarı Anlaşılabilir 

nakilleri kararlaştığından, İktısat 
Vekaleti müsteşarlığına Türkofis 
muavinlerinden Nihat Odabaşıoğlu 

ve teftiş heyeti reisliğine de De -
niz müsteşarı Mustafa Nuri Anıl ta
yin edilmişlerdir. 

Türkofis reis muavinliğine İstan
bul Türkofis müdürü Cemal Ziya ta
yin edilmiştir. İç Ticaret umum mü
dürü Mümtazın Paris ataşe kommer 
siyalliğine, Denizbankın ilgası üze -
rine tesis edilecek olan Denizyolları 
umum müdürlüğüne Üsküdar tram
vayları müdürü İbrahim Baybora, 
liman umum müdürlüğüne Raufi 
Manyas tayin edilmişlerdir. 

• 
Fenerle Yefanm 

J\nkaragücünün en tehlikeli 
oyuncu•u Hamdi 

İstanbul şampiyonu Beşiktaş An
.karada Demirspor ve Ankaragücü ile 
karşılaşmak üzere bugün Ankaraya 
gMiyor. Izmirin Doğansporu da Fe
nerbahçe, Vefa ile oynamak üzere de 
lstanbula gelecektir. 

Hiç şüphe yok ki, haftanın en mü
him müsabakaları Beşiktaşın Anka
rada yapacağı maçlardır. Siyah be
yazlılar Izmirde hiç beklenmiyen bir 
netice ile Ateş.spora mağlUp olduktan 
sonra, askerlik vazifesi yapmakta o
lanların, klüplerde oynayabilecekleri 
karanndan istüade ederek takımla
nnı kuvvetlendirmiye muvaffak ol
dular ve Fenerbahçeyi geçen hafta 
rahat bir oyunla 3 - O yendiler. 

Ankaragücü bugüne kadar yaptığı 
altı milli küme maçında, yalnız Fe
nerbahçeye mağlıip oldu ve Ankara
nın Demirsporile berabere kaldı, di
ğer 4 müsabakasını kazandı. Ankara
gücünün Izmirdeki maçlarını büyük 
farklarla kazanması, Galatasarayı 
Ankarada, Vefayı da lstanbulda ko
laylıkla yenmesi Ankara futbolünün 
günden güne yükselmekte olduğunu 
ve lstanbulla boy ölçüşebilecek bir 
kuvvet iktisap ettiğini meydana çı
karmıştır. Biz Ankaragücünü Istan
bulda Fenerbahçe ve Vefa karşısın
da seyrettik. Tecrübeli bir kaleci, iyi 
bir müdafaa, şuurlu oynayan bir mu
avin ve fırsatlardan istüade etmesini 
bilen atak bir muhacim hattına ma
lik olan takÜnile milli küme şampi
yonasında hatırı sayılır bir kuvvet
tir. 

Beşiktaş takımına gelinceı siyah 
beyazlılar son kadrolarile kuvvetli 
bir vaziyettedirler. Kalede Mehmet 
Ali iyidir. Geçen l1afta müdafaa hat
tında Hüsnü ile Ibrahimi seyrettik. 
İbrahim bir müdafaa oyuncusu olma
makla beraber yerini muvaffalnyetle 
doldurdu. Muavin hattı vasat. En 
kuvvetli tarafını da muhacim hattı 

teşkil etmektedir. 
Bu iki takım arasında bu haftaki 

maçta kazanma şansının hangi ta
rı:ıfta olduğunu hesaplarken kuvvet
lerin yekdiğerine çok yakın ve ka
zanma şansının her iki taraf için mü
savi olduğunu söyliyebiliriz. Yalnız 
şu var ki, maç Ankarada yapılacağı
na göre, Ankaragiicü hesabına saha 
avantajı vardır. Bilhassa sahanın çi
men oluşu Beşiktaşlıları epey yadır
gatabilir. Şu muhakkik ki, bu müsa
baka çok çetin ve siyah beyazlılaı- i
çin kazanılması güç olacakiır. 

Beşikta, • Demirapor 
Beşiktaşlılar Ankarada ayni za~ 

manda Demirsporla da karşılaşacak
lardır. Demirspor bugüne kadar iki 
maç yapmış, Ankaragücü ile berabe
re kaldıktan sonra Galatasarayı mağ· 

liıp etmiştir. Bu neticeler ihmal edi
lir bir kuv\•et olmadığına delildir. 
Beşiktaş bu müsabakayı da kazan • 

İzmirlilere Karşı Şansları 

- - ~ 
Beşiktaş Ankarada yapaca- / 

ğı iki maçı da kazandığı takdir- • 
de MiHi Kiimedeki vaziyetini 
adamakıllı tahkim etmiş olacak
ır. 

Beyaz Siyahlı]ar, Ankara 1 

seyahatini muvaffakıyetle atla
tırlarsa bundan sonraki oyun -
Jarını hep İstanbulda oynaya -
caklardır. 

Bu suretle seyahat maçla 
, rından kurtulmak gibi mühim 

bir avantaj elde edilmiş olacak- 1 

t~~· i 

mak için çok çalışmak mecburiye
tindedir. 

Netice, Ankaradaki bu iki karşılaş
ma milli kümede şampiyonada mü
hım bir rol oynayacaktır. Siyah be
yazlılar bu iki müsabakayı da kaza
narak dönerlerse de-plasmanlarını bi
tirmiş olacaklardır. 

Ne Haldedir? 

Besiktasın en tehlikeli · , , 
oyuncusu Şeref 

Nafıa Tayinleri 
Ankara 13 (Tan Muhabirinden)-

İstanbul yapı işleri mühendislerin -

1 

den Kaya Alabay, Balıkesir yapı iş
leri mühendisliğine. Kütahya- Balı -
kesir hattında çalışmakta olan istim
lak şefi Hayri Akay, inşaat reisliği 

merkez istimlak kısım şefliğine, İs
tanbul yapı işleri mimarı Tarık Sarp 
yapı işleri fen heyetine nakledildi -

· ler. 

Kırk liraya terfi edenler: Sinop 
fen memuru Cemil Kurt, Tekirdağı 

yapı işleri fen memurlarından Tarık 
Bakay, Urfa yapı işleri fen memur -

larından Ahmet İspir, Muş yapı iş -
!eri fen memurlarından Talat Can -Bundan sonraki maçları Istanbul

da yapacaklarından çok rahatlıya

caklardır. Eğer mağlubiyetle döner
Ierse1 Ankaralılann milli küme şam
piyonundaki şansları çok yükselmiş 
olacaktır. 

san, otuz liraya terfi edenler: A -
yetleri bu maçı daha kolay kazandı- masya şoseler fen memurlarından 
rabilir. Çünkü mağlubiyetin verdiği 

Mustafa Bolcar, Erzurum şoseler fen 
acı ve hızla oynayacaklardır. 

memuru Sabri Bakır, Hakari fen me-
Vefa - Doğ.anspor muru Mustafa Baran, Malatya şose-

lzmirliler lstanbulda 
Vefa takımı son günlerde ler fen memuru Rasim Sarıhan, An-

pek ümit verecek bir şekilde değil- kara şoseler fen memurlarından Mit 
!zmirin Doğansporu yarın Kadı- tlir. Vahidin yokluğu müdafaa hat- hat Menderes, Denizli şoseler fen 

koy stadında Fenerbahçe ile pazar tını zayıflatmıştır. Eğer Hakkı bu memurlarından Ali Yücel, Manisa 
günü de Şeref stadında Vefa He oy- hafta takımda yer alacak olursa, Ve- şoseler fen memurlarından Turgut 
nıyacaktır. falılar için büyük bir kuvvet olur. Ezer, Gümüşhane şoseler fen me -
Doğanspor, yaptığı müsabakalarda, * murlarından Ahmet Egib, Kütahya 

Ateşsporla berabere kalmış, diğerle- şoseler fen memurlarından Emrul -

rini kaybetmiştir. Izmirin Ate~po- Fenerbahçe Stadındaki lah Alakas, Tekirdağ yapı işleri fen 
ru kendi sahasında Beşiktaşı yenme- inşaat memurlarından Sait, Bursa yapı iş-
sine rağmen, lstanbulda Fenerbahçe Malum olduğu üzere sarı lacivert- leri fen memurlarından Asaf Giner, 
ve Vefa karşısındaki oyunlari!e Iz- liler yıldönümlerinl kutlamak üzere Seyhan su işleri mühend~sliği fen 
mir galibiyetinin daha ziyade tesadü- bir İngiliz takımını Istanbula geti- memurlarından Salih Başbalıkçı. 
fi olduğu zannını vermiştir. - recclderdir. Genel direktörlüğün ilk -=============== 

İstanbul asliye mahkemesi ikinci Sarı lacivertliler geçen hafta Be- defa Istanbula gelecek bu Ingiliz ta
şiktaş karşısında çok fena bir oyun- kımının oynayacağı stadın daha iyi 
1 ~ l • ld ı F ticaret dairesinden: a mag up o u ar. enerbahçe takı- bir şekle sokulması için yardımda 

mı bugün için zayıf bir vaziyettedir. bulunacağını evvelce kaydetmiştik. 
Müdafaaları iyi değil, muavin hat- Stadın dört bir tarafı duvarla, ön 
ları bozuk, muhacim hatları iş göre- kapının karşı tarafındaki saatin arka
miyecek bir haldedir. Maamafih bu sı da tribünle çevrilecektir. Balkanla. 
müsabakayı bu kadro ile de kazana- nn en güzel denebilecek bir stadı o
bileceklerini kuvvetle tahmin ediyo- lan bu saha bu inşaattan sonra mo
ruz. Bilhassa geçen haftaki mağJıibi- dern bir stat halini almış olacaktır. 

MEKTEPLİLER 

'I~ANŞILDi 
MÜSABAKALARI 
"TAKSİM STADINDA .. 

Futbol karşılaşmaları her haf 
ta büyüyen blı alaka ile ta.kip e
dilmektedir. 

Ayni zamanda da İstanbul 
Kız lisesi voleybol sahasında kız 
okulları arasındaki müsabakalar 
baş]ayacaktır. İlk oyunlaı:ını ge
çen hafta yapan erkek okullar 
vo1cybol maç1arına da devam e-
deceklerdir. 

Maarif spor bölgesinin bu hu 
sustaki tebliğini aşağıya alıyo • 

t ruz: 
~ İstanbul oku1Iarı Spor bölge-
~ si Genel Sekreterliğinden: 
~ 15.4.939 cumartesi günü Tak
, sim stadında yapılacak futbol 
~ maçları: 

~ Ttausra~raaahy/liksoemssi searai:t İb14r.ahinı Hakkı 
~ İstanbul Erkek Lisesi • Gala-

~ Hakem: Tarık Özerengi. 

~ 
Hayriye lisesi - Haydarpaşa 

lisesi saat 15.10 
Hakem: Adem Akın. 

saat 16.10 , !Iakem: Sami. 

Voleybol Maçları 
(Erkekler) 

Kabataf Erkek Lisesi 
sahasında 

Kabataş lisesi - Işık lisesi, sa
at 15, 

İstanbul Sanat okulu - Erkek 
Öğretmen okulu saat 16, 

Haydarpaşa lisesi - Şişli Te -
rakki Jisesi saat 15, 

İstanbul Erkek lisesi - Hayri
ye lisesi, saat 16 da. 

Voleybol Maçları {Kızlar) 
lstanbul Kız Liaesi 

sahasında 
Erenköy Kız lisesi - Cümhu

riyet lisesi, saat 15. 
Kandilli Kız lisesi • Kız Öğ -

retmen okulu saat 16. 
Yiic-e Ülkil lisesi - İnönü Kız 

lisesi, saat 17 de. 
Birinci maçın yan hakemleri

ni İstiklal - Boğaziçi, ikinci ma -
çın Galatasaray İstanbul Erkek Ji 
sesi, üçüncü maçın Haydarpaşa -
Hayriye liseleri gönderecekler -
dir. ~ İstiklal lisesi - Boğaziçi lisesi 

"'' '-"--....~ ~ ...... ,....,,.../'Ilı.,,...,....~~ ........ ~-,.----·-- ... .,. ... .,.......,.......,. 

Selanik Bankası vekili avukat Isak 

Sages tarafından Ankara Bankalar 

caddesi Anadolu hanında Orel Stravs 
aleyhine hesabı cariden mütevel

lit (1448.49) liranın faiz ve komis· 

yonla birlikte tahsili talebini havi 

açılan davadan dolayı müddeaaleyh 
Orel Stravsa gönderilen dava arzu
halinin suretine mübaşir tarafından 

verilen meşruhatta mumaileyhin i

kametgahını terk eylediği ve halen 

bulunduğu yerin meçhul olduğu an-

laşılınış olduğundan istidaya karşı 

bir ay zarfında cevap vermesine ve 

tahkikat için tayin edilmiş olan 18.5. 
939 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 te mahkemeye gelmesi hak
kında ilanname tanzimile ıstida su
retleri ve davetiye ile birlikte mah
keme divanhanesine talik ve gazete 
ile- ilanen tebligat ifasına karar veril
diği tebliğ makamına k:ıiın olmak ü
zere keyfiyet ilan olunur. (16900) 

!stanbul Asliye mahkemesi ikinci 

ticaret dairesinden: 

Doyçe Oryent Bank Drestnerbank 
şubesi tarafından Abdülhamit Ange-

lis ve mahdumu Burhan şirketı aza

sından Burhan aleyhine ikame olu
nan (550) liranın faiz, masarifi mu-

hakeme ve ücreti vekfiletle birlikte 

tahsilini havi davadan dolayı ınüdde
aaleyh Abdülhamit Angelis ve mah
dumu Burhan şirketi azasından Bur

hana gönderilen dava arzuhal sure
tine mübaşir tarafından verilen meş

rubatta mumaileyhin ikametgahını 

terkeylediği ve halen bulunduğu ye

rin meçhul olduğu anlaşılmış oldu
ğundan usulün 141 ve müteakıp mad

aelerine tevfikan bir ay müddetle i
lanen tebligat ifasına karar verilmiş 

olmakla keyfiyet teblig makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 16908 
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....._E_K_O_N_O __ M_i f 
Yeni Türk-Amerikan 
Ticaret Muahedesinin 

Ana Hatları 
Anlaşma muvakkaten 5 mayıs 1939 j 

da meriyet mevkiine girecektir. Ta
rafeyn malları şartsız en ziyade mü
saadeye mazhar millet muamelesi 
kaydından istifade etmekte devam e

deceklerdir. 
Belli başlı ihraç ürünlerimiz ü

zerinden alınacak tenzilatlı gümrük 
resimleri şunlardır: 

Sigaralık yaprak tütünün "saplı" 
beher libresinden 30 sent, libresinin 
kıymeti 7 sentten yukarı olan kuru 
incirin beher libresinden 3 sent, as
lında çekirdeksiz olan kuru üzümün 
beher libresinden 1.1/ 2 sent, kabuk
suz fındığın beher libresinden 8 sent, 
muhtelü kilim, halı ve yol kilimleri
nin beher ayak murabbaından 30 
sent, kıymet üzerinden yüzde 45 ten 
aşağı olmamak şartile, kabuklu fıs
tığın beher libresinden 1.1 / 4 sent, 
kabuksuzun beher libresinden 2.1/2 
sent, haşhaş tohumunun yüz libre -
sinden 16 sent, palamut hulasasın

dan krymet üzerinden yüzde 7 ,5, me
yan kökü hulasasından kıym~t üze
rinden yüzde 151 kuş y~minin beher 
libresinden 3/ 4 sent, lüle taşının kıy
meti üzerinden yüzde 10. 

Diğer taraftan Amerika B~rleşik 

devletlerine halen gümrük resmin
den muaf olarak ithal edilen bazı 
mallarımızın istifade ettiği bu mua
fiyet, anlaşmanın imtidadı müddetin
ce konsolide etmiştir. Bu mallar 
krom ve zımpara cevherleri, boraks, 
palamut, meyan kökü sucukluk bar
sak vesairedir. 

Buna mukabil Amerikalılara da, 
ithal ettiğimiz muhtelif mallnr üze
rinden değişik nisbetlerde gümrük 
tenzilatı yapılmıştır. Tenzilattan is
tifade eden belli başlı malları ve ten
zilat nisbetlerini aşağıya yazıyoruz: 

Binek otomobilleri, her nevi şasi

leri ve aksamı, karoseri aksam1, teker 
!ekleri ve aksamı yüzde 60, her nevi 
elektrikli tebrit makine ve cihazlarr 
yüzde 12, radyo :ıhıze cihazları yüz
de 75, radyo için birleştirilmiş müte
ferrik parçalar yüzde 88, yazı, hesap 

,.. ... -
BORSA 
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ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.69 
ParJs 3.3550 
MilAno 6.6625 
Cenevre 28.41 
Amsterdaın 67.2575 
Beri in 50.7925 
Brilkııel 21.3225 
Atina 1.0925 
Sotya 1.56 

Madrid 14.035 
Var:iova 23.9025 
Buda peşte 24.9675 

Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.555 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TABV1LAT 
1938 % 5 ikramiyeli 19.60 

'---·--
kayıt, tefrik ve tasnü makineleri yüz 
de 12, bazı nevi işlenmiş deriler yüz· 
de 40, bazı nevi ağır derilerden % 5. 

Amerika Birleşik devletleri, Türki
yeden ithal edeceği mal bedellerini 
serbest dövizle ödiyecektir. Türkiye 
de her bir takvim senesi içinde ya
pacağı mecmu ithalatın asgari yüzde 
11 rine yakın Amerikan ithalatının 
bedelini serbest dövizle öd iyecektir. 
Ancak bu mecmu ithalat lafzına, son 
Iıı111iliz ve Alman kredilerine mah
suben yapılacak ithalatın senesi için
de bedeli ödenmemiş kısmı tabiatile 
dahil değildir. Diğer taraftan Tür
kiyenin ihracatı mevsimlik olması ve 
mecmu ithalatın a~k sene sonun
da kabili tesbit bulunması aolayısile 
tediyatta bazı teehhürler hasıl olma· 
smı tabii telakki etmek icap eder. Be
deli serbest dövizle ödenecek asga
ri Amerikan ithalatı mefhumunu, bu 
itibarla tam bir takvim senesi için 
mülahaza etmek lazım gelir. 

AVRUPA VE AMERİKAN AMBALAJ 
ve ETİKETLERİLE ŞANTAJ yapılmaktadrr. Fransızca, İngilizce keli
melerle uydurma isimlerle piyasaya çıkarılan ve fahiş fiyatlarla satılan 
hqzı malları almak J,csenize ve sıhhatinize zararlıdır. 

H A S A N ITRİY ATI hakiki 
Amerikan mallarından bile 

Tabii 

Avrupa ve 
üstündür. 

Güzellik 
Hakiki 

Gençlik 
j Ancak 

HASAN 
1 TR İ YAT i LE Temin Olunur. 
Hasan kolonyası, Lavantaları, Pudrası, Kremi Briyantini, Ruj ve 
Allıkları ve her türlü parfömerisi yurdun her tarafında aranmakta
dır. En yeni metodlarla yeniden hazırlanmaktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzaratının azlığmı bahane ile piyasada 
fiyat yükseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiatlariyle müşterilerimizin 
emrine amadedir. 
İzimirde Kemeraltında, Karaköyde Köprübaşında ~ubelerimlz açılmıştll' 
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Son Hafta içinde 
Çıkan Kitaplar 

TORKIYE MAARiF TARiHi 
'fazan: lstanbul Mektupçusu 

Osman Ergin 
Basan: Onnanbey Matbıtuuı 

T ürkiyede maarüi.ı. cehlin 
devlet idaresinde zaman za-

man hakim olma
sına bakar3k "Hü 
dayi nabit,, zanne 
denler görülmüş
tür. Bu batıl ze
hap iledir kı "ma 

arif işlerinin iyi yürüyebilmesi için 
:mekteplerin lağvını" zarurı gören 
Maarif Nazırlarından bahsolunur. 
Halbuki Türklerin yaratılışında i
yiye, doğruya ve faydalıya incizap 
vardır ve bu incizabın kabul edece
ği yegane mihver de bilgi olabile
ceğinden necip milletimiz var oldu 
olalı maarüe saygı göstermiştir. 

Fakat muhtelü siyasi amiller 
ınilletle hükumeti ayn ayrı düşün
celere, kanaatlere sevkettiği gibi 
maarü işinde de - hele inhitat de
virlerinde - halkın ve hükumetin 
tutumları, durumları tamamile ay
kırılaşmıştır. Halkın bilgiy~ susa
mış ve maarifi ne bahasına olursa 
olsun feyezan halinde görmeği ister 
bulunmuş olmasına rağmen hüku
.ınet - ekseriya - cehlin kökleş
mesine taraftar çıktığından mille
tin karakteristik vasıflarından bi
:ri olan maarif severliği uzun bir za
man dumura uğramıştı. Bununla 
beraber her devirde Türk milleti 
büyük alimler, büyük müellüJer 
yetiştirdi. Milli kütüphanenin git
tikçe çoğalan bir servete malik ol
masını mümkün kıldı. Her bfri el
liden ziyade eser bırakan (Ali)ler, 
Usküdarlı Mehmet Eminler, Eyüp
lü Abdullahlar işte ''kıtlığa mah
kum" görünen Türk maarifinde be
reket mucizesi gösteren şahsiyetle
rin ilk muhtırada hatıra gelenleri 
olup irfan tarihimizde onların em
sali düzüneleri geçer. 

Yüzü ile özü, görünüşü ile 
hakikati biribirine uymıyan 

bu maarif hareke
tinin elbette ana 
hatları vardı: kay
nakları vardı ve 
tarihi vardı. Hü
kumet, cehlin re

\>aç bulmasını zaman zaman iste
miş olsa dahi milli şuurdaki uyanık 
lığı gözönünde tutmaktan geori kala
l'nazdır dinin ilme verdiği değerden 
tegafül edemezdi. Hayır sever ve 
irfan sever devirlerden miras ka
lan müesseseleri körletemezdi, hat
ta medeni dünyadaki maarif cere
Yanlarına karşı da asırlarca sırt çe
viremezdi.Şu halde maarif tarihimi 
zin hacmi oldukça geniş olmak ve 
o hacme bir çok safhalar ve mer
haleler sığmış bulunmak gerekti. 

Fakat hariciye tarihi, ticaret ta
rihi, idare tarihi gibi maarif tari
hi de - bizde - yazılmış değildi. 
İki üç münevver yurttaş bu noksa
na temas etmişler ve o mevzuda 
faydalı eserler dahi yazıp bastır
mışlar ise de bizi bir maarif tari
hine kavuşturamamışlardır. 

Istanbul mektupçusu Osman Er
gin o mühim eksiğin tamamlayıcı
sı olmak şerefini ve maarifle uzak
tan, yakından ilgili olanların da 
- ki bütün okur yazarlar demek
tir - şükranını kazanmıştır. 

Osman Ergin vesika topl.:ı.mayı 
Ve o vesikaları - kılı kırk yarar
casına eledikten ve inceledikten 
sonra - tasnü ederek her hangi 
bir meçhule ilmi vuzuh vermeği 
111uvaffakıyetle başaran sayıları 

lnahdut bilginlerimizden biridir. 
Bugüne kadar - hepsi der.ın tet
kiklerle, tetebbiilerle ve zahmetler
le kaleme alınmış - iki diizüneden 
fazla büyük eser yazmıştır ve bil
hassa Istanbul tarihini - muhtelif 
cephelerden - aydınlatmakta bü
~Ük himmetler göstermiştir. 

Yazan: 

M. Turhan 
TAN 

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

Ben Piyer Lotinin şahsında si
yasetle edebiyatı mezcetmiş ve şi
ire riya karıştırmış bir adam gö
renlerden olduğum i~ eserlerini 
düşüne düşüne okurum. Hele sü
vari yerine sipahi adını kullanan 
yabancı teşekküllere -bizim ;;i
pahilerin efsanevi mt-nkıbelerini 

kirletmelerinden korkarak- ade
ta husumet beslerim. Öyle iken 
Türkçe çıkan "Bir Sipahinin ro
manı,, nı sayfa başına çoğaldığını 
hissettiğim bir zevk ile okudum. 
Bunun sebebi, sayın şairin Piycr 
Lotiyi anlamış ve bize de anlatmı
ya muvaffak olmuş bulunmasıdır. 
Kendisini samimi olarak tebrik :?

derim. 

Ben, kitaphaneler<le dolaşmak 
volunu oldukça iyi bilen ya-

zıcılardanım. Mes
lekdaşlarım ara -
sında çok kitap 
toplamak bakımın 
dan hatırı sayılır 

mevkiim vardır. 

Oyleyıten Osman Erginin eserlerin-
den sık sık istifade etmiş ve kendi-

sine minnettar kal:n1şımdır.Onun bu 
son eserini de dikkatle okudum ve 
gerçekten faydalı buldum. Burada 
maarü tarihimizin - Bay Osman 
Ergin tarafından vapıldığı gibi -
Araplaşma, garplılaşma ve Türk
leşme olmak üzere üç devre bulun
ması suretile mi, yoksa daha başka 
bir tasnife bağlanarak mı yazılma
sı muvafık olacağını münakaşaya 

değer bir mevzu olarak kabul et
miyorum. Yalnız eserin son derece 
itina ile, büyük zahmetlerle yazıl
dığını ve bundan dolayı da büyük 
bir ilmi kıymet aldığını söylemeği 
borç tanıyorum. 

Sayın müellif başka eserlerinde 
olduğu gibi bu kitabım•. da bir çok 
haşiyeler koymuştur ki her biri 
ayrı bir değerdedir ve bilha'>sa 
genç nesli müstefit edecek şekil
lerdedir. Kendisine bu hizmetin
den dolayı ayrıca teşekkür etmek 

lazımdır. Eğer Bay Of.man Ergin, 
maarif tarihinin ikinci ve üçüncü 
kısımlarını birinci ile beraber bas
tırsaydı bizi kısa veya uzun bir za
man beklemekten, sabırsızlan
maktan kurtarmış olurdu ve şil!<
rannnız bu yüzden artardı. Onu 
-herhangi bir sebeple olursa ol
sun- yapmadığı için kendisine 
adeta sitem edeceğim geliyor. Ba
ri himmet edip nefis eserini, çabuk 
tamamlasa, yahut Maerif Vekaleti 
lUtufkarlık gösterip henüz yarım 
görünen şu kemal eserini müelli
fine tamamlatsa? .. 

BiR SiPAHiNiN ROMANI 
Piyer Lotiden Türkçeye 

Çeviren: Halit Fahri 
Ozansoy 

Bcuan: Remzi Kitabevi 

s evgili şairimiz, çoktan hak ka
zandığı velud sıfatına liyaka

tini tekemmlil 
ettirmek için o
lacak ki telif ve 
tercüme yolun
da durmadan e
ser vücude geti
riyor. G e ç e n 

hafta kendisinin bir romanı
nı okuyucularıma tamtmakla şe
ref kazanmıştım. Bugün de Piyt'!r 
Lotiden tercüme ettiğı "Bir Sipa
hinin romanı,, adlı kiwp üzerinde 
durmak imkanım bulmakla mü
bahi oluyorum. 

Halit Fahri Ozansoy Piyer Lo
tinin Türk muharrirlerini, Tür.!< 
mütefekkirlerini meshur ettiği 

devrin gençlerindendir. Öyle 
zannediyorum ki on yedi, on sekiz 
yaşında müfrit heyecanlı bir 
genç şair iken alkışladığı Fran
sız edibini bugün de ayni hararet
le takdir ediyor, seviyor ve ... o-, 
kuyor. Böyle olmasaydı dünya 

muharrirlerinden tercüme serisi 
hesabına Bir Sipahinin romanını 

tercih edip kabul eylemez ve hele 
eserin başına Klod Farerin mufas
sal bir konferansını koyarak oku
yuculara Lotiyi yine biı Fransız e
dibi ağzıyla tanıtmıya lüzum gör-
mezdi. 

GÖKYÜZÜ 
lngilizceden Türkçeye 

Çeviren: M. Baha Toven 
Basan: ikbal Kitabevi 

D iyojenin yanında yıldızlar-

dan, aydan, güneşten bah
solununca koca 
filozof sinirle
nirmiş ve o bah
si açan adamı 

"Gökten ne va
kit teşrif buyur
dunuz" sualiy

le mahcup edermiş. Diyoje
nin böyle davranmakt3 biraz hak
kı vardı. Çünkü onun yaşadığı de
virde gökyüzü, alfabesi meçhul 
bir hat ile yazılmış kitaba benzi
yordu, satır satır okunmasına im
kan yoktu. Fakat bugün ay da, 
güneş te, büyük küçük yıldızlar 
da hemen hemen yeryüzü kadar 
mallımdur. Çünkü fen, semavi 
meçhulleri de didim ciidim didik
liyecek ve onları basit bir meçhu
le çevirecek kadar ilerlemiştir. 

Fakat fenni mevzular ağrrdır, 
onları fencilerden başkalarının o
kuyabilmesi ekseriya güçtür, bun
dan dolayı fencilere hitap etme
mek şartiyle fenni yar. kaleme al
mak bugün ayrıca bir hüner sayıl
maktadır. bu hünere malik olan
lar, fenni ağırlığı hissettirmeden 
herşeyi halka okutabil!yorlar. İşte 
M. Baha Tovenin İngilizceden ter
cüme ettiği gökyüzü adlı eser o 
cümledendir, fenni kıymetine rag
men roman gibi okunulacak bir 
şekilde yazılmış kitaplardandır. 

Biraz yükseklerde, harp tehlikesi 
olm1yan alemlerde dclasmak isti
yenlerin bu güzel kitabı okuma
larını tavsiye ederim. 

* 
YENİ NEŞRİYAT: 

ATEŞLi KALB - Magli'nln bu eseri 
M. T. Berkand taratıncfan Türkceye çev
rilmiş ve İkhal Kitabevi tnrafından neş
redilmiştir. Fiyatı 50 kurustur. 

NOKTALAMA (Yazıda kullanılan işa

retler) - M Baha Toven tarafından ha
zırlanan bu kiidik e~er ikinci defa ba
sılmıştır. Eskiden usulü tenkit denilen 
noktalamaya merak edip te mürııcııat e
decek eqa.,lı bir şey bulamıyanların arzu
sunu tatmin iı,-in yazılmı~ ve İkbal Kita
bevi tarafından neşredilmiştir. Fiyatı 10 
kuruştur. 

TÜRKiYE COGRAFYASI - fzmir 'Er
kek Lisesi muallimlerinden Murtaza Gilr
kaynak ve AHlettin Candemir tarafındıın 
yardımcı el kitabı olarak hazırlanıın bu 
eser, Etiman Kitabevi tr.rafından neşre

dilmiştir. Fiyatı, 2!i kuruştur 

TRAZ - Üç perdelik manrum bir nl
yestir. Bekir Ulu~ tıırafından Merııi~de 
neşredilmiş ve Yeni Mersin Basımevi ta
rafından bıısılmıştır Fiyatı 50 kı. nıı;tur. 

AŞK ISTIRAPLARI - Uğuz Özdeş'in 
bu roman İkbal Kitabevi tarafından neş
redilmiştir. 230 sayfadır. Fiyatı 50 ku
ruştur. 

GEÇ KALMIŞ BiR CEVAP - Hüse
yin Siret, bu başlık altında tek formalık 
bir bro~ür neşretmiştir. Bu broşürle, ken
di çıkardığı eser hakkında bazı yazılar 

neşreden Ercüment Ekrem Talu'ya cevap
larını vermiş oluyor. Broşür, İkbal ve 
Muallim Ahmet Halit Kütüphaneleri ta
rafından cıkanlmıştır. 

Halkın Gözü ile Dünya 

Son Siyasi Hadiseleri 
Nasıl Görüyoruz ? 

Dünya siyaseti vukuatı muhte
lli vasıtalarla, saati saatıne ve bi
rer amatör diplomat dikkatile ta
kip eden biz gazeteciler için bile, 
içinden kolay çıkılmaz bir muam
ma halini aldı! 

Almanya, Polonyayı mu Leton
yayı mı, Macaristanı, yoksa Ro
manyayı mı ilhaka kalkışaeak? 

Italya, Tunusa mı, Cezaıre mi, 
Cibutiye mi, Yunanistana mı, Yu
goslavyaya mı, yoksa, hiç skla gel
medik bir milletin üzerin~ mi sal
dıracak? 

Dobriçanın verilişi, Bulgnr mil
letini tam manasile tatmine yete
cek mi? 

Romenler, komşularının bu tale
bini yerine getirecekler mi? 

Getirirlerse ne kazanacaklar? 
Getirmezlerse ne çıkacak'? 

Demokrasiler, totaliterlerin isti
la hamlelerini, notalarla, nutuklar
la, ikramlarla, müzakerelerle, sözle 
ve üas etmiş diplomasi oy:.ınlarılc 
durdurmıya kalktşmakta ne zama
na kadar çabalıyacaklar? 

Bıçak, hangi taarruzda kemikle
rine saplanacak ve onlar silaha 
sarıldıkları zaman, dünya ne hal
de bulunacak? Netice ne olacak.? 

Bütün bunlar, en keskin siyasi 
ferasetlere bile "pes" dedırten zor
lu suallerdir ve mıktarı kolayca bir 
kaç misline ~ıkarı!abilecek olan bu 
sualler, dünya siyasetinin takip e
deceği istikameti, ve varabileceği 

neticeyi, çözülmez bir bilmece ha
line sokmuştur. 

D ün· her rastgeldiğiıniz va
tandaşa sorduk: 

- Dünya nereye gidiyor'! Bu iş
lerin sonu ne olacak? 
Vatandaşların bu suallerimize 

verdikleri cevapları gözden geçire
rek, halkın siyasi duyuş ve görüşü 
hakkında bir fikir edinmek müm
kündlir. Karaköy - Bebek tram
vaylarının durak mahalli karJısın
da dükkan sahibi terzi Kemal Al
tunişler: 

- Bence, diyor, Italya ve Al
manya ellerinden geleni ardlarınn 
bırakmamakta yerden göğe kadar 
haklıdırlar. Onların yerinde. hangi 
millet olsa, bugünün şartları için
de böyle davranırdı: 

Düşünün bir kere: Almanya ve 

ltalya kendi kendilerini derin bir 
sefalet uçurumuna yuvarlamış bu
lunuyorlar. Bu sefalet elde olun
ması imkansız ve haksız davalar 

peşinde koşmak iç-in göze ahnmış 
büyük ve müsrifane hareketlerin 

tabii neticesidir. Bu vaziyete duş

tül<ten sonra. bu milletlerin her ta

arruzu göze almaları da tabiidir. 

Çünkü bunu yapmadtkları takdir
de kendilerini beklıyen akıbet bu 

taarruzlar neticesinde uğrıyabile

cekleri akıbetten daha az tt-hlike

li değildir! 

Bu yüzden, Habeşistana yürüdü

ler: Fakat gelin görün ki, orada, 

gözlerini ürkütecek bir mukıwe

metle karşılaşmadılar. Bilakis kuv

vetli milletlerin bu harekete karşı 

lakayt kalmaları, mütearrızı büs

bütün cesaretlendirdi. 

Av:..ısturya da mukavemetsiz yı
kıldı ve kuvvetli milletler, Avus
turya işinde de esaslı bir hareket 
göstermediler. Içınden yıkılmamış, 
satılmamış olan bir milletin tek 
sokağı, tek evı bile, kan gövdeyi 
götürmeden basılmaz. Halbuki ko
ca Çekoslovakya, namusunu düş

man çizmesi altına sererken, man
tar tabancası bile patlatmadı. Bu 
arada, ilerliyenlerin karşılarına çı
karılan yegane silahı radyo makı
neleriydi. Eloğluı bu lakaydile fe
rahlayan yolu, tutturmuşken du
rur mu? Başını kabadayı bir mille
tin göğsüne çarpıncıya kadar yiirü
yecek tabii! Vakıa Arnavutlar ka
badayı çıktı. Fakat, ne yapsın bi
çareler? Tayyareler kekli1t, zırhlı
lar ördek, tanklar da tavşan değil 

Cebelltarık için: Kartalla kurt, aslan 
payını nu kapacak dersiniz? 

( Fran11z karikatürü) 

Mussollnl, Frankoya: - Sen evinde kal 
ama, şu anahtar bende kalsın! 

(Fransız: karikatürü) 

ki çifte ile avlasınlar! Fakat günün 
birinde Çekler gibi müsellah bir 
milletin göğsünde de Arnavudun 
yüreği bulunacak elbet: O zaman, 
kahraman Arnavudun ruhu rla şad 
olacaktır elbet!,, 

A yni sırada dükkanı bulunan 
kunduracı Fahir Sırım: 

"- Ben, diyor, bundan bir müd-
det evvel, bazı Istanbul gazetele
rinde. Almanların sadece, yabancı 
topraklarda kalmış bulunan mağ
dur Almanları kurtarmağa çalış
tıklarını okumuştum. Ayni gazete
ler, Italyanların da ıstila emelleri 
beslemediklerini yazmışlardı. On
lar da, iptidai memleketlere. sulh, 
asayiş, adalet, refnh, hürriyet, hu
:rnr, ilim, fen, medeniyet götüre
ceklerdi. 

Şimdi akıl erdiremiyorum. Al
manyaı Polonyadan, Litvanyadan, 
Letonyadan, Romanyadan, Holan

dadan, Isviçreden ne istiyor? Ora

larda da, esir yaşıyan. zulüm gö
ren mağdur Almanlar mı var? 

Italyanın Arnavutlukta, Yuna
nistanda işi ne? 

Bizim gazetelerimize o yazıları 

yazanlar, bu işlerin uttuğu hakiki 
yolu görmüyorlar mı? 

Benım bildiğim. bu bahnneleri 
ortaya koyanlar, dünya milletlcrı
ni ya çocuk yerine, ya budala ye
rine koyuyorlar. Halbuki, bence, 0 
sözlerle çocuklar bile knndırıla
maz. Benim dokuz yaşındaki ço
cuğum, evvelki gece suratıma ikı 
tokat vurdu: 

"-Ne yapıyorsun? diyerek kaş

larımı çatacak oldum. Katıla katı
la gülerek: 

- Ne kızıyorsun baba? cedi, sa
na "sulh" getirdim! 

Ben bu cevabı alınca iki tokatla 
yakayı kurtarışıma şükür ettim: Ya 
çocuğum bana, sulhle birlikte a
dalet müsavat, hürriyet, hu~ur, 
medenıyet te getirseydi'? 

Şimdi beni mutlaka hastanede 
bulurdunuz. Tıpkı Arnavut yaralı
ları gibi!'~ 

K araköy, Tünel ı:arldesinde 
"Zafer,, isimli berber dük

kanı kalfası Hasan Bozan: 
"- Ben, diyor, Avusturya gi

bi, hele Çekoslovakya gıbi millet
lerinı dayaktan hoşlanan kadınlar 
gibi düşmana döğüşmeden teslim 
oluşlanna şaşıyorum. Onlar belki, 

zararını daha hala çektiğim]z U
mumi Harbin facialarını hatırlıya
rak silaha sarılmaktan korktular. 
Fakat bugünün istik!Bl, hürriyet, 
hak, adalet yiyerek yaşıyan sulhü, 
Umumi Harpten çok daha korkunç 
bir hal aldı. Nitekim, Arnavutlar 
gibi namuslu insanlar, bu günün 
sulhünden korktukları için harbi 
kabul ettıler: Eğer diğer küçük 
milletler, kuvvet karşısında elele 
vermeyip te biribirlerile dalaşırlar
sa, ve Çinliler, Habeşler, Ispanyol
lar, Arnavutlar gibiı istiklfil ve na
mus uğrunda döğüşmek namuskar
lığını gösteremezlerse, dünya, bu 
korkaklıklardan ic;tüade eden atik 
ve fırsatçı mütearrızların haysıyet
siz kölelerile dolacaktır!,, 

S irkeci, Meserret oteli müste
ciri Ali: 

"- Bugün, diyor, küçük millet
lerin vazıyetleri bana hep, meşhur 
kurtla kuzu hikayesini hatırlatı
yor. 

Hanı, aç kurt, dereden su içen 
zavallı kuzllyu: 
"- Sen benim su)rumu bulandı

rıyorsun ,, diyerek yemiş ya? lşte 
küçük milletler tıpkı bu kuzı..nun 
\ aziyetinde. Almanlar: 

"- Vay, siz oradaki Almanlara 
dil uzatıyorsunuz ha?" diyerek, 
kuvvetsiz milletleri birer birer yu
tuyor !ar. Onları bırer birer yuta
bilmek içın de, propagandnlnrla a
ralarını açıyorlar. Zavallı Arna
vutluk, Balkan ittifakma neden 
girmedi? 

Onun diğer milletlerle arasını aç
tıkları ve k~ndisini de: 

"- Hiç korkma, sana dokunmı
yacağız!" diye kandırdıkları için 
değil mi? 

Şimdi biçareler, mermileri tüke· 
nince kaldırım taşlarını söküp, 
tanklı, tayyareli düşmanlara -savu
rarak dögüşüyorlar. 

Halbuki, bizim gaıetclerden biri-
si: 

"- Biz onlara acımıyatım .. Bu 
akıbete müstahaktırlar. Çünkü Ar
navutlar, vaktile bizi arkamızdan 

vurmuşlardı!" diyor. 

Bu ne vicdansızca telkin! Bugün 
Arnavutllğa gidin. Herhangi bir 
Arnavudun büyük bir yemin et
mesini isteyin. Size vereceği cevap 
şudur: 

"Türkün başı için!" 

Bize, bu derece bağlı olan.bir 
millete, Osmanlı imparatorluğunun 
zulmüne kafa tuttuğu için düşman 
mı olalım? 

O zamanki Osmanlı idaresine, 
Arnavtluktaki Arnavutlar kadar 

' huradakı Türkler de isyan etme-
. mişler, diş bilememışler miydi? 
Kaldı ki, bence, istiklali icin. na
musu içın bu derece kahramanca 
döğüşen zayıf bir millet. - en bü
yük di.;şmanımız bile olsa - bizden 
zebunkeşlik göremez! 

Bu itıbarla. ben Arnavutluğa a
cımıy3nlara acırım." 

S irkeci de lzmir gnzinostı gar
sonlarından Me)1.met fek

yüz de: 

"- Ben, diyor, dünya işlerinden 
anlamam. Siyasete aklım ermez. 
Bu işlerin günün birınde bizımle 

de ilişiği olup olanuyacağını da 
kestiremem. Fakat ben iç yüzlerim 
kavrayamadığım, dünya işlerini, 

rahat bir gonüUe seyr\?diyorum. 
Çünkü ben Türküm: Yani, namusu. 
hürriyetı, ıstiklali için ölmesini en 
iyi bilen millete mensubum. Gtinün 
birinde. ya namusum, hürriyetim, 
istiklalim ve vatanım için ölece
ğim. yahut ta, kendi vatanımda, 

namusum, hürriyetim ve istikla
Jimle ya~yacağım: Benim için. öy
le ölmek te, böyle yaşamak ta sRa
det olduğuna göre. di.ınyanın E?idisi 
benim umurumda bile değil Nere
ye giderse gitsin: Ceh neme $t
se, yine vız gelir: Çlinku ~enım 

milletimı "Sırat köprüsünü geçmi
ye idmanlıdır!" 
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Buyurun, One Düşün 
Bize Düşen Ardınızda Yürümektir, Küçük Hanıma da 

11 Yine Görüıelim.. Demeyi Unutmayın 
Duçe, bütün bunlan elçi beye 

hatırlattı ve programın madde 
madde tatbik edilmesi için izin ıs
tedi Kubat, kendi dolabını çevir
mekle meşgul olduğundan bu ri.. 
caya ciddi bir ilgi gostermedi, 
sade bir hay hay deyip Karakadı
ile gizli bir muhavereye girişti 
İki Turk ana dillerile, fakat du
dak dudağa konuşuyorlardı. Keli
meleri yanı başlanndaki deli Ca. 
fere bile duyurmaktan çekiniyor
lardı. Garip olan nokta, deli Ca
ferin - tek kelimesini duyma -
dan - o muhavereyi anlar gibi 
davranması ve arasıra Karakadı
ya göziyle, kaşiyle fikirler telkin 
etmesiydi. Yetmişlık deniz kur .. 
du, bu telkinleri yaparken, diz di .. 
ze oturduğu guzel Bafaya bir şey 
sezdirmemeyi de gözönünde tutu
yor ve eski Ttirk dtiğünlerini an
latmak suretile toy kızın idrikinl 
kendi iradesi altında bulunduru. 
yordu. 

Program işte bu vaziyette mad

de madde tatbik ediliyordu. El

çi beyle hemşehrilerini eğlendir

mek yolunda her zahmet ihtiyar 
olunuyordu. Bir kısım kadınlann 
programa dahil olmıyan numara
lan ise gerçekten eğlenceliydi. 
Venedik hazinesinin altın kitabı
na atlarını sokmak fırsatını kaçır
mış olduklannı anlıyan bu ma • 
damlar şaraptan aldıktan ilham 
ve kuvvetle, uç Turkten birinin 
mahrem hatıralan arasında yer al
maya çalıştıkları için programa 
bağlı oyunları ktymetsizlendire • 
cek hünerverlikler gösteriyorlar .. 
dı, akla ve hayale sığmaz vesile • 
ler bulup Elçinin, Deli Caferin, 
Kara Kadının kollan arasına yük
aelmeğe savaşıyorlardı. 

Onlar, istihzaya da tenezzül et
mekten uzak bir durull)daydılar, 
sadece vakur idiler, düzünelerle 
kadın gözünün -her çeşit sada -
kayı kabule hazır- birer keşküle 
döndüğü ve o. kadınlardan bir ço-

ğu -çeşit çe§it kelime oyunlan ya
parak- aşk dilenciliğini açığa da
hi vurduklan halde elçi Kubat ta 
denizci Türkler de temiz bir mer
mer kayıtsızlığı içinde kendi m:ı
haverelerine devam ediyorlardı. 

Hucuma geçen kadınlar son 
hamlelerini dansa saklıyorlardı. 
Fakat Türkler, alafranga oyun bil
mediklerini ileri sürerek rak'8 
kalkmadıklanndan o hamleler de 
ancak yüreklerde kaldı. Zaten va
kit te ilerlemişti, tan yeri yavaş 
yavaş ağarmıya başlamıştı. Kubat 
Çavuş bu vaziyette, meftur gö .. 
nüllere merhem sürmek neza
ketini gösterdi, Belindeki ku • 
şağa takılı kutulardan ikincisini 
açtı, önündeki masaya küçük çapta 
birçok şişeler saçtı: 

- Hanımlar, dedi ,bu şişelerde 
memleketimin en güzel kokuların
dan birer parça vardır, gelin, ya.i
ma edin! 
Ve çığlıklı kısa bir lahza içinde şi

şelerin yağma edilmesi üzerine iki 
elini göğsune kavuşturarak §Öyle 
bir tebliğ yaptı. 

- Gevşek davranıp yahut be
ceriksizlik edip koku alamıyanlar 
benim konukladıltm eve gelebilir
ler, diledikleri kadar koku alırlar. 
Şimdilik bize izin (1) 

Duçe, basit bir teşrifat memuru 
gibi yan yan yürüyerek Elçi beye 
yol gostermek kaygusuna düştüğü 
sırada Kubat Çavuş, Deli Caferle 
Kara Kadıya ve Bafaya döndü: 

- Buyurun öne düşün. Bize dü
şen ardınızda yürümektir. Fakat, 
sizi ve bizi saatlerdenberi nur i .. 
çinde yaşatan küçük hanıma da: 
"Yine görüşelim" derneği unut .. 
mayalım. Hepimizin yolu ayn a .. 
ma ulu tannnm ne yapacağı bilin
mez. Ben İstanbula gideyim der -
ken İngiliz adalanna düşerim, siz 
Fas yoluna dümen kırmışken Kıb
nsa düşersiniz. Matmazel de Kor
fuya giderken İstanbula düşebilir. 

Bafa gülümsedi: 

- -Böyle bir yanlışlığın dedi, 
vukua gelmesini temenni ederim 
eksellns! 

-- Tann işitsin kUçük hantm! 
Duçeyle Kubat, iki deniz kurdu

nu büyük kanalın bir köşesinde 
bekliyen kayıklanna kadar teşyi 

ettiler, oradan geri döndüler. Elçi, 
ertesi gece için kendilerini yemeğe 
davet etmek istemişti. Deli Cafer, 
İtalyanca olarak af diledi, "iyi 
rüzgar eserse yola çıkmak istedik
lerini" söyledi. Duçe, "pek çabuk, 
değilmi" diye söze kanşmış ve on
ların hiç olmaz!& on gün daha Ve
nedikte kalmalarını ricaya koyul
muştu. Türkler kısa bir cevap ile 
o uzun yalvanşı kestiler, kayığa 

atlayıp açıkta demirli duran ge • 
milerine doğru yollandılar. 

Kürekte üç Türk dt:nizciai var

dı, denize duyurmadan kayığı u • 
çdnıyorlardı. Onlarm pençelerinde 

kürekler, nazik bir kola dönpıüştü, 

açılıp kapanırken okşadıklan sev
giyi bir bllle kadar bile incitmi· 

yorlardı. Kara Kadı, büyük kana
la serpilmiş gondollann arasından 

süzülüp çıktıktan sonra Deli Cafe
rin omuzuna bir yumruk indirdi: 

- Kubat Çavuşla, dedi, neler 
konuştuğumuzu biliyorsun, değil 
mi? 

- Duymadım ama anladım! 
- Verdiğimiz karan beyendin 

mi? 
- Beyenmeğe beyendim, tikin 

ava kim sahip olacak? 
- Kubada kalırsa, hünkir. Ba

na kalırsa bizi 

Deli Cafer, bir nebze düşündük
ten sonra sağ elini ağır ağır kaldır
dı, arkadaşının omuzur.a koydu: 

- Hayır, dedi, Kubat ta yanlıf 
dilf(lnmüı, sen de. Allah nasip e • 
der de avı yakalarsak Manisaya 
götürelim. Doğacak güneş, batmak 
üzere olan güneşten daha hayırlı-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '. 
:·Günah Bendle mD? 
•••••• Yazan : Kerime Nadir 
Durmadan bu sözleri tekrarlıyordum. Bilhassa 

dilimde dolaşan şu kelimelerdi: " • • kırdığın rabı-
tayı • • • • • • bir yavru : : • ,, 

Bir yavru! .. Allahım bu miımkün müydü? .. Nasıl 
çıldırmıyordum? _ Nasıl böyle sakin durabiliyQr
dum? -

Lakin... Mellin bir şüphe kalbimi kemirmekteydl 
Bu çocuk ya benim değilse? .. Muhtarın muhteris 
bakışları gözlerimin orıünden gitmiyordu.. Evet, 
her şeyi oğrenmeliydim ... 

Pıyer beni duşiıncelerimle yalnız bırakmak ister 
gibi, hiç konuşmuyor, önüne bakarak dalgın yü
rüyordu. 
Kasabanın sokaklarını aheste adımlarla geçtik. 

Kont Voronikofun evinin kapısı önünde büyük bir 
araba duruyordu. Genç tayyareci derhal kolumu 
dürttü: 

- Ali Rıza Bey gelmiş .. Bu iyi bir tesadüf oldu .• 
Ben biraz ürlmıuş gôrundüm. Yiızwne tatlı bir 

fütursuzlukla bakarak başını salladı: 
- Korkmayınız.. Sizden zerre kadar §Üphelen 

medi.. Babamla bu noktayı etraflıca görtiştuk .• 
- Babanızla mı? .. 
- Evet!. Bunda hayret edecek ne var?. Benim 

kadar o da sizin dostunuzdur. 
- Teşekkür ederim .. Fakat ...• 
- Hayır.. Endişe etmeyiniz.. Biz baba oğul dai-

ma sizin selimetiniz için çalışacağız .. 
Ust kattaki büyük salonda kontla Ali Rızayı kar

§1 karşıya bulduk. ikisi de bizi güler yüzle karşıla
dılar. Kont elimi sıkarken: 

- O gecedenberi bir daha görünmedlnls.. Niçin 
hürriyetinizden istifade etmiyorsunuz?.. Diyordu. 
Ali Rıza biraz daha küsktin, sitem ediyordu: 

- Vaadinizi tamamiyle unutmuı görimüyorsu-
nuz Beyefendi.. -< 

Her ik me de özür diledfm ve rahatsızlığundan 

TEFRiKA 
' 

't No. 24 ............ ~·~· 
bahsettim. Piyer babasına anlıyamadığım bit işaret 
ettikten sonra dedi ki: 

- Bu akşam sizi taciz etmek istiyorduk.. Fakat, 
teşrifinize daha memnun olduk .. 

Ali Rıza bu sözü, i§itir işitmez derhal yerinden 
kalktı: 

- O halde çok rica ederim, buyurunuz gidelim .• 
Hem kanın da evde yalnız kaldı .. Ne kadar mem
nun olur ..• 

Bu adam pek kibar ve nazikti. Uçümüz de kalk· 
tık ve birlikte kapının önündeki arabaya binerek 
yollandık .. 

On dakika sonra, kasabanın hemen hemen dışın
da denecek bir yerde villayı andıran küçük ve za
rif bir köşkün önünde durmuştuk. Bir uşak kapıyı 
açtı ve bir hizmetçi kız bizi ufak, fakat pek şirin 
döşenmiş bir misafir salonuna aldı. 

Derhal sohbete koyulmuştuk. Biraz harpten, bl
nz esaretten ve garnizon hayatından anlattım. On
lar da bazı şeyler nakletmekten geri durmuyor· 
lardı. 

Fakat aradan bir saatten ziyade vakit geçtitf ve 
ortalık tamamiyle karardılı halde halA Nüvit gö
riinmemiştl. Bunu farkeden Ali Rıza bir aralık et
rafına bakınarak: 

- Tuhaf feY·· NOvit ne yapıyor? Biz de lAfa dal
dık.. Bir kere bakayım.. Diyerek salondan çıkb. 

Kont derhal bana dönmüftil. Bir feY aöylemele 
davrandı; Wdn vaz geçti. Plyer gQya babasının 

maksadını anlatmak için yüzüme bakarak konta hl· 
taben dedi ki: 

- Haltik Bey çok zayıflamıı değil ml?- Pakat 
biraz çocukluk ettiji muhakkak! .. 

Ben mahçup bir tavırla gözlerimi indirdim. Kont 
gülümsedi: 

- Dünyada her ıztırap geldiji yere döner.. Şl
fui bulunmıyan bir dert yoktur. Yalnız sabretmeli 

TAN 
dır. Batacak güneiin l§Iğındaki 

hastalık ta caba! ... 

-2- Dünyanın Beynelmilel Endüstri Alemi 
Baht Yolu mu, 

Taht Yolu mu ? 
G alerya denilen harp gemi-

lerinden biri, denize düşmiiş 
yüzgeç ve fişman bir gövercin gi
bi Adriyatikten cilveli bir yalpa
layışla süzülüp cenuba doğru ini
yor. Deniz, sanki heyet>anlı bir gö

giis, kabanp kabanp duruyor, ti

tiz ve hırçın değil. Şu Galeryayı 

yavaş yavaş sallanan beşiğe ben -
zetmemiş olsa sakin bile sanıla
cek. Bu zararsız oynaklık gemide 
bulunanlara da gülüp oynamak ih

tiyacı aşılamış olmalı ki güveı1e 
düğün salonunu andınnada. Gülen 
gülene, oynıyan oynıyana. 

Bu neşenin müdürü kaptan gibi 
görünüyorsa da göniı1ierin baş.~a 

bir mihraka bağlı ve fikirlerin baş
ka bir mihraba takılı olduğu belli. 

{Ba~ 1 incide) 

(1) Osmanlı elçilerine Avrupa pay
tahtlanndn ve devlet merkezlerinde na
sıl hayrıınlıklnr gösterild"~ini tevsik f -
(in -f nhltat devrinde Parlse giden
iki ekinin meceralanndan birer ikişer 
satır alıyoru1'-

Çapa Markanın 

Ylrmlseklz Celebi Mehmet efendi, 
Onbeşincl LQI ne7Jdlne elçi olarak git -
tlğl vakit biltiln Parls aya~a kalkmıştı, 
re"Smt ziyafetlerden sonra Kral ava gi
deceği zaman davet olunur, Parlsln en 
s~e ve kibar kndınlarlyle at Ozerfnde 
ava gldly!>r, geçit resimleri temaşa e -
diyordu. Ylnnlsckl7: Ç'C'lC'bl, Parls hal
kını o derece rezp etmişti ki herkes o
nun şahslyle meşgul olmayı az görerek 
TOrk hayabnı 1ncelemeğe de koyul -
muşlardı. Arlık roman kahramanlan 
T01"klerden ~llfvordu ve bOtOn ro
manlarda kol"S11nlardan, saraylara ka
patılmış genç cariyelerden, odalıklar 

kaçıran slpahnerden, kıskanç atalardan 
bnhııolunuyordu. 

Ertıilmez bir linvet olduğunu ( HORS 
CONCOURS J mükafah vermek suretile 

tasdik ve kabul etmlıtir. 

ÇAPA MARKA HUBUBAT UNl.ARI 

Sıhhatinizin yardımcı ICollan 
Nefis Baliaratı : 

Yemekleriniz lezzet ve iftiba kaynaiıdır ... 

Tarihi te1iai : 1915 M. NURi ÇAPA Betiktat 

AJllD111DDJlllURRml 
İf İç ve dış BASUR MEMELERİNİN 

1111111111~ 
Ylrmlsekfz Ç'elebinfn oflu Salt Meh

met efendinin Parl!!e elçi olarak gelişi 
daha mOhlm tesirler yaptı. O, 11ık sık 

tiyatroya glttlJtlnden halk ta ardından 
tiyatrolara doluyorlardı. Opera veya 
komedi J'ranaez 11Anlnnnda (Ttlrk tm
p&Tatoru haZl"etlerfnln elçlst Salt efen
di hazretlP.rl de oyunumuzu teşrifierlyle 
mllbahl kıl co ·l r) müjde i hE.'rgün gö
rülOyordu. Kt.>ndi inin :z.fyaretine her
«On Parlstn .., •rlf 'kadın1M'I ,,. .. ,,_ 
lar, blllOrl knlıkah larlyle enine boyu
na arhot ediyorlardı. Kadınlar TOrk el 
çisine kıymetli hediyeler de getiriyor
lardı. Mnd mlardan biri bir giln ona 
bir fiyonga takdim etml ti. 

§5 İLTİHAPLARINDA, KANAMA• \l \ = LARINDA, CERAHAT- 1. \. 1. 
"of. 

:i LENMİŞ FİS- " 1. tA ........... 
5i TtlLLERDE e. \) tl 
§ '~ ~ ------

Bunlaın frlerlnde TDrklerfn nl('ln 
birden :r.lvade kndın aldı ını merak e
denler ve meraklarını Sait MehmPt e
fendinin cevablyle t tmin etmek isli -

yenler de g15r{ll{lyor'du. 

.. 
~ ŞIFı:YıJ-
:= ÇABUK TEMİN EDER 
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Devlet Basımevl Direktörlüğünden : 
f "aret ettiğimiz veçhfle bunlar, Os -

mantı imparatorluğunun diş ve tırnaj!ı 
dökülmüs, gücil kuvveti son derece a
zalmıs bir a lana döndüğü devirdeki 
elçileridir. Kubad Cavuıı iııe Türklerin 
bOton dhan mukadderatını avuçların
da tuttuktan bir devrin elçisi idi. 

İkinci eksiltmesinde de isteklisi çıkmayan yeniden lnp edilecek h
trotipl atelyemiz 18 nisan 1939 salı günü saat 15 te basımevimizde pazar
lıkla ihale edilecektir. 

Şartname ve digcr eksiltme evrakı direktörlüğümüzde görülebilir. 

M. T. T • 

İsteklilerin gerekli veFikalarla o gün eksiltme saatinden önce komisyon
da bulunmaları ve ihaleyi müteakip yatıracaklan yüzde 15 kati teminatı 
beraberlerinde bulundurmaları ilan olunur. (2496) 

Bu sırada Ali Rıza salon.ıı ,P,diği için başka bir 
feY ilave edemedi. Genç adamın canı sıkılmış gi· 
biydi. Kendisini koltuğa bırakarak: 

- Birdenbire rahatsızlanmış, dedi. Biraz evve 
hiç bir şeyi yoktu.. Banyo yapmış.. Hafif bir fiyev
risi var ... 

Hepimiz endişe etmiş göründük. O, itiraz edi
yor ve: 

- Yanımızda bulunamıyacak .. Vah vah! .. Ne ka
dar üzülüyorum .. Diyordu. 

Kont başını salladı: 
- Üzülmeyiniz.. Elbet geçer .. Belki biraz sonra 

salona kadar da inebilir .. Ve birdenbire bana done
rek ilave etti: 

- Sizin biraz doktorluğunuz vardır. Bir kert
hastayı muayene etseydiniz .... 

Ben itiraz etmek için ağzımı açmağa vakit bula 
madan, Piyer şiddetle ayağımın üstüne bastı. 

Çaresiz bir itaatle başımı eğdim: 
- Müsaade ederlerse, bir kere göreyim efendim. 
Ali Rıza sevinçle yerinden sıçramıştı: 
- Buyurunuz .. 
Baba oğul memnun nazarlarla yüzüme bakıyor

lardı. Piyer: "Fırsatı kaçırma!,. gibilerde bir işaret 
etti. "Nasıl olur? ImkAnı var mı?,, diyen bir dudak 
büküşü ve omuz silkişiyle mukabelede bulundum. 

Bunun üzerine önden çıkan Ali Rıza duymadan 
Piyer şu kelimeleri fısıldadı: 

- Bir randevu!.. Bir randevu temin ediniz! .. 
Ali Rıza beni dar bir merdivenden çıkardı. Jnce 

bir sofayı yürüdük ve bir kapının önüne geldik. 
Artık bende mecal kalmamıştı. Heyecan ve ıztırap
lan vilcudüm doğranıyordu. 

Genç avukat kapıyı açtı ve bana bir dakika bek· 
lemekliğimi söyliyerek içeri girdi. Likln bu bir da
kika değil, bir asır sürdü. içenden fısıltılar geliyor
du. Nüvidin gayet yavaş, fakat sert bir lisanla: 

- Hayır, lüzumu yok .. istemiyorum .• 
Dediğini duyuyordum. Birdenbire vücudüm şld· 

detli bir utançla sarsıldı. Bu rtyakArhk, bu diıtkün
lük niçindi?.. Kendimden bir anda o derece nefret 
1ttim ki, dizlerim kesildi ve gözlerim karardı. 

Hemen geri dönüyordum. Fakat kapı açıldı ve 
Ali Rıza göründü: 

- Buyurunuz Beyefendi .• 
Sendeliyerek odaya girdim. Etajerin üstünde ya

nan yeşil bir abajurdan dağılan bol ışık, geniş bir 
karyolanın beyaz örtülerini bir pfak rengine bo
yuyordu.. 

Orta yerdeki masaya çarpmamak için ihtiyatlı 
adımlarla ilerledim. Nüvlt yumuşak yastıklara yu
lanmış oturuyor ve tebessilm bile etmiyordu. Vazi
yet çok nazikti. Ne yapacağımı, ne söyllyeceğiml 
bir türlü tayin edemiyordum .• 

Bu sırada aşağı katta büyük bir gilmbnrtil oldu. 
Ağır bir cismin yere düpnesine benziyen bu 1e11ler, 
Ali Rızayı telişla odadan dışan fırlatmıştı. Bunun, 
Voronikofiann bir hilesi olduğunu derhal anladım 
ve odada yalnız kalır kalmaz, Nüvide dônerek de
dim ki: 

- Hanımefendi.. Sizi tekrar görmek şerefini ba
na bahşeden tesadüfe linet etmeliyim. Zira Asude 
ve sakin geçen günlerim karardı, istirahatim ve ne
şem kaçtı.. Bunun sebebini aşkımın ve tatlı hayal
lerimin avdetinde aramayınız.. Siz benim için öl· 
müş, hem de şerefsiz ölmüş blr kadınsınız.. Bana 
ıztırap veren şey, sadece iğrenç bir 'Vakanın tahnt· 
türüdür.. Sizinle bir dakika yalnız kalmak iste
dimse, bu hakikati bildirmek içindi... 

Nüvid doğrulmak istedi. ipek geceliğinin al
tında güzel göğsü fiddetle kalkıp iniyotdu. Dudak· 
Iannda bir damla kan kalmamıştı. .Pek ziyade titre
yen bir sesle mınldanır gibi dedi ki: 

- Biliyorum .. Birbirimizin menfuruyuz.. Bunu 
biliyorum .. Onun için mümkün olduğu kadar seyrek 
görüşelim .. Hatta hiç göriıpniyelim." 

- Gayret edeceğim ... 
Karyolanın kenanna tutunmuştum. Artık bundan 

fazla mukavemet ve gayret gôsteremezdim. Keneli 
kendime: "Sersem, söyliyeceklerin bunlar mıydı?" 
diyordum. Ve her şeyi tamamile mahvettiğimi ıdrik 
ederek ye'simden çıldırmak üzere bulunuyordum. 

Bu esnada dışarda bir ayak sesi peyda olmuştu. 
Gözlerimi yumdum. Jşte, şu karyolada yatan kadın 
benim çılgınca sevdiğim kanmdı. ipe ben onun ya
nında, hem pek yakınında duruyordum. işte yıne 

eskisi gibi birbirimize hitap ediyorduk .. Lakin ... 
(Devamı var) 
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~ Frederick Lyons'tan: 1. K. 

Fakat Bu 
kllavuz 

Emeline 
Bulamamış, Bir Türlü 

Kavuşabilmek için Becerikli Bir 
Çatamamıştı Hünkara 

- Beceriksiz bir artist gibi gö
ründu bana bu paşa, kapitenim, 
bilemem yanıldım mı?.. Bu a
dam benim üzerimde l~ç te iyi 
tesirler bırakmadı. Beli\! de ö
zü, sözü doğru bir adamdır. Yal
nız şuna pek çok dikkat ettim. 
Heyecansız söz söylüyor, belli kı, 
sözleri duygularını değil, düşün

celerini ifade ediyordu. 
Demiş, o da çok haklı ve isa -

betli itirazlar, tenkitler yaparak 
uzun uzun Feridi çekiştirmişti. 

V aziyet Halidin tereddüdünü 
büsbütün arttırmış, işi mu

hakeme etmek, karar vermek ka
biliyetini karartmıştı. Hemen a -
damlarını başından savmış, başı

nı avuçları arasına alarak düşün
ceye dalmıştı. İstanbula çıktığı 
gündenberi gerçi çok çalışıp didin
miş, bir hayli dostlar, ahbaplar 
edinmişti. Fakat, ne yazık ki, iş
te bir türlü yolunu bulup saraya 
sokulamamış, herkese karşı çok dalgaları arasında pupa yelken vol-
sever gibi göründüğü halife haz- ta vuracaklar, fesat ve iğfal ağla-
retlerinin teveccühünü kazanama- rını istedikleri gibi serip saçacak-
mıştı. Bu işe delaleti için Ahmet lardı. KendiL .... ri de bu acı vaziyet 
Rıza Beye yaptığı müracaattan da karşısında afallıyacaklardı. 

hala bir netice ve hayırlı bir ha- Halit hatırladığı bu korkulu ne-
ber çıkmamıştı. Ahmet Rıza Be- ticenin düşüncesi ile Ahmet Riza 
Yin çok özlediği başvekalet maka- beye sezdirmeden, onu gücendirip 
:rnına kavuşması için, hünkar nez- titizlendirmeden gizlice Damat pa
dinde yapacağını kat'i olarak yap- şa ile tanışıp anlaşmak karannı 
tığı vaadin de, Ahmet Rıza Beyi, vermişti. Hemen bir kaç gün ev-
istediği gibi harekete getiremedi- vel, kendisini Fehime sultan ile ta-
ğine bayağı sıkılmıştı. Halbuki nıştıran "Madam Eliza" adındaki 
geçirilecek hiç te zaman yoktu. piyano mualliminin evine gitmek 
lşte, hünkarın İngilizlere karşı üzere yazıhanesinden çıkmış, Şişli 
cemile göstermek için, lı.izumlu yoluna düşmüştü. 
luzumsuz her fırsattan istifade et- Halbuki Hal· bu t mininde 
tlğine dair bir çok yeni haberler- aldanıyordu. İngifü,ter de henüz 
de almıştı. Hem ne hacet, bu ce-

saraya yanaşamp.rr 1 'ar, Vahdd-
:rnileler artık göze batacak, Fran- tini avlıyamamışlardı. Onlar da 
sızları telaşlandıracak kadar da uzaktan bakıp çırpınıyor, çarpıru-
çoğalmıştı. Bütün bunlar" hünka- yorlardı. Fakat... Zamanın fesat 
nn İngilizlerle anlaşmak niyetin- başıları, Vahdettin ile damat Ferit 
de olduğunu açıkça gösteriyordu. uzun uzun düşünüp taşınmışlar, 

Bir hafta evvelki pasaport ha- görüşüp konuşmuşlar ve vaziyet-
disesi dolayısile, İzzet Paşa hüku- ten istifade için akıllarınca dört 

turamamıştı. Bitkin bir halde ken
dini saraydan dışarı atmıştı. Paşa 
o günlerde, fazla meşgul olmak se
bebile biraz gözlerınden rahatsız 

bulunuyordu. Hem gözlerini gös
termek, hem de yüreğinde topla
nan elemleri dökmek üzere. göz 
hekimi Esat paşanın Cağaloğlun
daki evine gitmişti. Memleketin bu 
iki büyük ve değerli adamı, birbir
lerini görünce, biri hastalığını di
ğeri de hastalarını unutmuştu. İ
kisinin de gözleri yaşarmış, yü
reklerindeki yaraları kanamıştı. 

Cosmuşlardı. Günün işlerini, mil
letin dertlerini, yurdun felaketle
rini ve hele sarayın entrika ve re
zaletlerini sayıp dökmüşlerdi. Söz 

İzzet paşanın baş vekaletten istifa
sına geçmişti. Esat paşa, zemin ve 
zamana hiç te muvafık bulmadığı 
bu istifadan dolayı İzzet paşayı bi
raz muaheze ve çokça tenkit et
mişti. Ve bilhassa: 

- Çok acele ettiniz paşam. de
mişti. Müsaadenizle söyliyeyim, 
bu hareketinizi birine kızıp oruç 
bozanın hareketine benzettik biz. 
Hünkarla doğrudan doğruya görü
şüp aradaki anlaşamamazlığı kal
dırmak imkanı vardı pekala. Ah
met Riza beyin hallerini öteden
beri hepimiz biliyoruz ve hele Va
hidettin ile damat Feride karşı 

son günlerde hasıl olan yakışık
sız temayüllerini de işitiyorduk. Hiç 
şüphe yok ki, bu hırslı ve kendini 
beğenmis zatın, çoktanberi bü
yük bir heves ve iştiyakla göz di
kip beklediği, baş vekalet maka
mına kavuşmak için saray entrika
lanna .alet olduğunu da işitmiyor. 
hissetmiyor değildik değil mi pa
şam? .. 

(Devamı var) 

=» > >>,>:>~:>~• 
Martin Cameron'u ilk defa A

vam Kamarasının yemek 
salonunda güzel ve genç karısiyle 
beraber gördünı. !kisi için bır por
siyon balık ısmarlıyordu. 

Bu, bana, zengin değilse bile 
vaziyeti iyi olarak tanınan bir par 
lamento azasına yakışmıyacak ga
rip bir hareket gibi göründiı. Zira 
o günlerde bir ticari teşebbüsten 

yırmi bin lira kadar kar vurduğu
nu biliyordum. Bunun için ilk fır
saatta Martin Cameronun iç yüzü
nü anlamıya karar verdını. Ve bu 
fırsat zuhur etmekte gecikmedi. 

Martin Cameron bir balıkçı ço
cuğu olarak dünya gelmişti. l<'akat 
o, aklı ermiye başladığı andan iti
baren kendisinin dünyaya daha 
büyük işler yapmak için geldiğine 
inanmıya başlamıştı. Arkadaşları 
sahilde oynarken o evde kitapla
rın üzerine eğilir, onları büyük bir 
dikkatle okurdu, Mektebi bitirdik
ten sonra Glaskoda bir odacılık 

buldu. Bu iş onu besliyorsa da 
kendisini yükseltmiye yarıyacak 
bir yol teşkil etmiyordu. O zaman 
küçük teneke kutuyu açtı ve o pa
ra ile gece derslerine başladı. Oda
cı olduğu yazıhanede de bır şey 
öğrenmek, amirlerinin teveccühü
nü kazanmak için hiç bir fırsatı ka
çırmıyordu. Bu azimkiı.r çalışma 
neticesinde on sene ona ayni yazı
haneye ortak olarak gelip gitmi
ye kafi gelmişti. 

Fakat bu on yıl içinde deh
şetli surette değişmişti. 

Yaptığı mücadelenin sertliği onu 
münfeil etmişti. Kendisini Glas
kova getiren ve gece derslerinin 
ücretlerini ödemesine imkan ve
ren kuruşları nasıl biriktirdigini 
asla unutmuyordu. Muvaff :.ı.~ıyet
leri onun namuskarane ve anuda
ne çalışmıya imanını korletıniş ah-

]akını bozmuş, onu yükselmek ve 
daha yükseklere yükselmek için 
yegane yolun son derecede haya
sızlık olduğuna inandırmıştı. 

Bir müddet sonra gemi sa.lıiple
rinden milyoner Sir Alexendre'in 
kızına tesadüf etti. Jean güzel ol
duğu kadar da ince bir kızdı. Ca
meronu kendini yükseltmek yo
lundaki mücadelelerinden dolayı 
takdir ediyordu. 

Cameron da kızdan hoşlanmış
tı. Fakat bu cazibe onun kafasın
daki düşünceleri asla teşvik ede
mezdi. O, Jean'ın kızıl dudakla
rından ziyade, bir sözi.ıyle Came
ronu mebus çıknrtmıya muktedir 
olan Sir Alexendre'in kudretlı du
daklarını düşünüyordu. 

Altı ay içinde evlendiler, ertesi 
sene de Cameron parlamentoya a
za seçildi. 

Cameron ,babası gibi gemI işle
tenler aleyhinde bir kanuna rey 
verince Jean dayanamadı ve Ca
meronun hayasızlığını yuzune 
vurdu. 

nıetinin lngiliz askeri heyetine başı düzgün bir entrika planı ha-
karşı kafa tutarcasına dayatması- zırlamışlardı. Vahdettin güler yüz c ameron, evvela büyük bir 
ru, işte Vahdettin hiç te muvafık göstererek İngilizleri saraya çeke- hiddete kapıldı, fakat inka-
bulmamış, hemen o gece lngilte- cek, damat Ferit hoş, uygun gö- y ARIM BAŞ AGRISI rın ve hiddetin para etmiyeceğini 
re elçiliğine gönderdiği bir yave- rünerek Fransızları ele geçirecekti. anlıyarak yelkenleri indirdi. 
r· 1 1. t h · · d 1 d ik" d l Bir an içinde kararını verdi. Bi-ıy e, ma uma ı arıcın e yapı an ve sonra a, ı ev etten hangisi Adına bakınca insan onu pek ha- Fakat buna karşılık bir insafını 
b h k t d l .. .. af d" . 1 • l" f 1" •• liyordu ki hiç bir şey Jean'ı doğ-u are et en o ayı ozur, ı- ış erıne ge ırse, esat ağlannı o dev fif görür. Yarım adam bile adam· da unutmamalıdır. Anne ığe hur-
i · · B k • d 1 t" · l·-· t ğ il ı· d K d b k 1 a rulugu-na ve lüzumuna inandığı enmıştı. u ço manalı ve o e- e ın ıp ıgı ve ı ı c öreceklerdi. flan sayılmaz. Baş ağrısının yan- me ı var ır. a rn ge e a ınca y -
rece imalı bir hareketti. Çünkü, Son saltanat devrinin bu iki kara sı olursa bas ağrısı savılmamak rım baş ağrısı birdenbire kaybo - şeyi yapmaktan menedemezdi. Ca-

1 k l ·· 1 lazımgelir. Olsa olsa yarım kom- lur. Yanm baş ağrısı nöhetleri ce- meron kendisi itiraf etmese bıle o pasaportsuz o ara ge en rum ve yüzlü, kara yurek i yezidi, işte bu ken hı'r ba\•anın btı no""hetlerden 
İ l plrme ile geçecek demektir. gidip herşeyi babasına anlatacak-ermenilerin stanbu a çıkmalarını niyetle birbirlerine sarılmışlar, birdenbire kurtulması geheli~n 

Halbuki ,·anm has ağrısı tam tı. Cameron mesleğini ve istikba-:rnuvafık bulmıyan dahiliye nazırı hainlik ksvesine sarınmışlar, ve haş ağrısından daha 17tıraplt. da- alametlerinden biri di~·e sayılır.. . 
!ini muhafaza etmek istiyorsa Sır Fethi Bey İngilizlerin yaptığı mü- saltanatları, .;:ahısları için yardım ha ehemmiyetli ve başlı başına bir Gebelik ve emzikllllkterı sonra o 

:.- h ı b ·· J h 1 b - n Alexendre bu sırrı asla öğrenme-dahale ve iltimas teşebbüsüne ger- dilenmek üzere kapılannı. kesele- asta ıktır. Zaten ona yarım aş Jtun er aş a~·mca yarım aş ag -
ağnsı denilmesi baş ağrisının yari sı da tekrar gelir. meli idi. Bunun için de Jean'a ka-

Çekten sert ve mert bir tavırla: rini açmı~lardı. Her gün değil her derecesinde oldu~undan dejtil. ha- Kadrnlrihn o ~iinleri ne vakit tiyen babasını görmek ve söyle-
"- Mütareke şartlarında müt- saat bir parça daha alçalmışlar ve şrn bir yarısını kapladığı i(indir. g-eciklr, güc:leslrse yanm haş ağrı- mek imkanı verilmemeliydi. 

tefiklerin dahili işlerimize karışa- alçaklaşmışlardı. Büyiik bir fenalığı da insanların sı hemen mevdana ('tkar. O ~iinle-
k ik 1 b rin ıriiclüX.ündt'n ileri gelen rahat- Cameron içinden planlarını kuru-caklarına dair hiç bir kayıt yo - 11334 yılı ikinci teşrininin on ü- en naz yansı o an avanlara mu- " 

t İ d h sallat olmasıdır. Erkekler ızhraba sı7hk1an arttırır. . yor, her işinde hakim olan ıktısat ur. stanbul, müttefikler en er- çüncü günü idi. Sabık sadrıazam Söziin kısası en zinde kadın -
h · 1 daha ziyade tahammül edebilir - k manisiyle onu süratle ve en az angi birinin müstemlekesı o ma- lar arasına katılan Müşir Ahmet ler, diye adlan cıkmıstır. Her va- tara musallat olan bu hastalık a-
dığı için şehre gırmek istiyenler- İzzet paşa, baş vekalet vazifesin- kit doğru olmasa da ... huna karsı- dmlığın en nazik ve en zahmetli zahmet ve masrafla nasıl oldüre-
d k O d Zam .. nlar•nı s-erek o 7.amanlarda b"l gm· d" şu··nu··yordu en pasaport arayıp sorma s - den çekildikten sonra, o zamanın Irk kadınlar a en hafif ıztıraptan " '" i ı ece ı u · 

d h k d h k -kadınlıkla egylenir gibi- kend - H d k lk d d" ·· 1 inanlı polisinin kanuni bir hakkı adeti veçhile, hem hakipayi velini- a a ço ve a a ço müteessir - ay i a , e ı, goz yaş a-
ollırıar. dı···ebı'1ı"nlr, Kadınlar ken- ni gösterir. b k D k' b h \re v z"f "d" t" • A • •• •• k h • rını ıra . ouroc a, a anın ya-a ı esı ır.,, me ı azamıye yuz surme ve em dllerlnin her türlii ıztıraba erkek- Onun için kadınhğTn sonhahan 

Cevabını dikmiş, İngilizleri bu de sadakat beyan ile iradat ve ama- terden daha zlvade tahammiil et- gelince de. kadının yakasını brr~- nına gidelim. Oğle trenine yetiş-
cevaba baş eğdirmiş, boyun bile li seDiyeleri dairesinde hizmete ha- tiklerini iddia ederlel'!llP- de. insan kır vP kendi kenrllne kavholur. Bır mek için acele etmek lazım. 

onu kenara süri.ıkledi. Bu o kadar 
ani olmuştu ki zavallı Jean ne mü
cadele etmiye, ne de bağırmıya 

vakit bulamıyarak bir torba taş gi
bi aşağıya diıştü. 

Cameron onun arkasından tam 
sivri kayaların üstüne düşüp düş
mediğine iyice baktıktan ve. bldu
ğüne kani olduktan sonra yardım 
istemek için eve dogru koştu. 

Ertesi sabah bütün gazeleler 
Jean Cameron'un korkunç 

ölüm faciasını yazıyordu. Bu sıra
da polis müfetişi Grice'e kendisini 
bir adamın gormek istediğını ve 
bir kağıt gönderdiğini haber ver
diler. Kağıtta şoyle deniyordu: 

"Sizi derhal gormeliyim. Jean 
Cameron'un olumu hakkında ko
nuşacagım. O kaza ile ôlmemiştır, 
kocası tarafından oldürülmuştür.,, 

Adam derhal içeri alındı. Bu bir 
şimendifer memuru idi: 

- Onu katiyen tanımıyorum. 

Yalnız bir defa, dün bilet alırken 
gördüm. Fakat karısını öldürdü
ğünden eminim. diyordu. 

Grice ona hiç tanımadığı bir a
dama karşı pek ağır bir ithiimda 
bulunduğunu hatırlattı; bunun ü
zerine adam hikayesini anlattı: 

Kendisi Cameronun St. Pancre
as'ta bilet aldığı memurdu. Came
ron biletçinin kendisini asla tanı
mıyacağını, tanısa bile ehemmiye
ti olmıyacağını düşiınmiıstü, fa
kat Dourock köyüne pek çok a
dam gitmez. Bu sebepten simaS1 
biletçinin hafızasında kalmış, o da 
ertesi sabah gazetelerdeki resmin
den onu tanımıştı. Karısını oldür
mesine gelince: 

Cameronun buna daha evvelden 
karar verdiği şuradan belli idi ki St. 
Pancreast'an Dourock''a giderken 
kendisi için gidip gelme, karısı 

için yalnız gitme bıleti almıştı. 

ı, _____ _ 
b b 1 · t k · · 1 ı tır ktlkl ....ı • ı~ hastalık 1°1"zerı'ne kadınlık yumurta Karanlık gece ı"çerıs· ı"nde tenha üktürmüştü. Bir sızıltı çıkarma- zır u unduğunu temın eme ıçın on ann z ap çe ennı -e- Ç k H ff 

• mez. Her erkeğin en biiyiik emeli lan ameliyatla cıkanhnn yahut bir kayalık.. Bir kaza.. Kim OCU G GSI 
dan bu işin Babı alice hallini kabul saraya gitmiş, baş mabeyinci Lut- esini rahat ettirmek, J.,.r tu .. rlii ı:ztı- röntaen ~şıklarile körledirilin~e 

f . s· . b . d 1~1 t" il d" .. • ölenin kaza neticesinde öl:l.üg-une ı kmek 1 b . . b'l ettirivermişti. Hal böyle iken Va- ı ımavı eyın e H e 1 e pa ı- rantan korumaktır. Öyle olduğu de varım haş ai!rmnın kavholdnıru 1 tep ta e eaının ı -
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hidettinin bunu gerçekten bir ha- şahın huzuruna girmişti. Fakat, halde hu hain yarım has ai?rısı çoktur. Rununla beraber kadınlık şüphe edebılir? giaini kuvvetlendirecek ve 
dise addederek alelacele İngilizle- çıkarken saraya geldiğine de hu- beste dört defa kadınlara musal - yu"murtalarını cıkarttrnnak yarım cak l 

· d"ğ" f ed t lat olur. bas a~rısı hastahirndan kurtul - Gece saat on bir sularında zihnini aça en güze ve re baş vurması, özür ve af dileme- zura gır ı ıne de bin de an ame .. k"" k l 
Hem de. kadınlığın en na7.ik. en mak idn bir care olamaz. çun u Dourock'a vardılar. Par- en sevimli çocu roman arı: Ye kalkıı::ması açıkça bir cemile· etmişti. Çünkü, desiseci hünkar yumtırtalar cıkarı1"ıP.-ı halıf P o ha-

:.- h k b 1 t hassas 7.amanlannda. bildiğiniz o maklığa doğru yürürken Cameron Tarihi Çocuk Romanları karlıktan başka neye hamlediyebi- uzuruna istell\!yerek a u e - aiinlerde aelir. Bir<"ok defa 
0 

aiin- inin vine sebat ederek yerinde kai-
l . - t·-· t t akt" ı·· ·· ,.. "' ... d - ı bu güzel gecede biraz yürümeyi y ... op.nn: /•kentler F. Sertelli Irdi sanki. Bu cemilelere muhatap ıgı zze paşanın, v ın usu u u- lerrlen önce meydana cıkarak o ll!l o ur. -
Ol:rnak ta, hiç şüphesiz, İstanbul- zere sadakatini beyan ve teyit için ,ninlerin gelmek üzere olduihtnu Yanm hAş ainınnm mevdana çık- teklif etti. Sir Alexendr'in tepe- 1 - Tanrının oğlu, 2 - Ça-

.. 1 ·· 1 · d ğ"l h t hahe'r verir. Bazılannda o <fl:nler ma41ma rok defa sebep olan sev - deki evi bir mil kadar uzaktaydı. nakkalede küçük Ahmedin kah-daki İngiliz heyeti hesabına bü- uzun soz er soy emesıne e ı ' a - ,.;u )Prtlen biri d,., h ...... ecan. iizüntildiir. 
• ğ b"l d b hasladrktan sonra gelir ve zaten """ Yol kıvrıla kıvrıla yükseliyordu. ramanhğı, 3 - Karakurumdan Yük sayılacak ve cidden şeref ad- ta a ız açmasına ı e mey an ı- za\"f. dermansız olan kadJna b'ır Fikir yo~nlu~. adale yo~ınlu-

k t P k h t old ğ .·• ](,._ k 1 r Yürüdüler. Yarı yola varmışlar- Tunaya Türk Akını, 4 - Avcı dolunacak bir muvaffakiyetti. Bu- ra mamış ı. e as a u unu, de ıztrrap verir. Kimisinde de o ~u da onu meydana cı anr a · 
nun için ne yapıp yapıp saraya gir- çok muztarip bulunduğunu söyle- günlerden bir iki gün geçtikten Yarım haş ahmnm istfdaıh ohlan ~ıkı 

1
ki Cameron aşağısı sivrl kaya- Mehmet, 5 - Tarihin çocukları. 

k Yag-a kalkıvermiş zavallı sonra mev. dana rıkar. Her halde havanı hiç bir yorgunluk ra at arla dolu yolun kenarında dur- 6 - Temuçin ve oğullarıı 7 _ ?nek, bı"r hoşça zı"hnı"nı· çelı"p hu··n- yere a ' " bırakmaz. d 
t k kt b t r t karhnhbn o zayıf ve dermansız u ve manzaraya baktı. Ve karısı- Kutuplarda bir Türk kızı, 8 -Ku karı Fransa hükumetine çevirmek zzet paşayı ovma an e e e - giinlerlvle münaııebetini, fırsat Bir de havadaki detişmeler. na yeni ayın denizdeki parlayışı bilay hanın akınları, 9 - Sokak 

lazımdı. Evet la· zımdı """'""'a •, ı"şte mişti. kolladı"'-nı hı'<' ttnutmaz. Rüzgar, fırtına v. anın baş ağrısı- · · l"ğ" d k kl 
...... ~ • ., h t t h "' 1 ve gecenın sessız ı ı arasın a en- çocu arı. 10 _ Çocuklara kü-bir ıu··rıu·· saraya yanaşmak ı"çı·n be- Müşir A met zze paşa, uzur- Ba.,Jaması da, en ziyade. kadın- nın ~etmesine sebep olur. Bazı an d" . . 

· ·· 1"" "' k • d h d fı tına ısıyle yalnız olmanın saadetın- çük hikayeler, ıı _ Çocuk şi-cerikJi bir kılavuz da bulamamış- dan cidden çok hiızun u, sonsuz ve lığın ilk zamanlanna yani kiicü onun gelmesın en ava a r. den bahsettı·. 
1 b . t · · d k ıştı 1

- aenr kız oldux.u zamana te kopacag~ını önceden haber venr - irleri, 12 - Kız çoc l rına ev tı. Çok yu··ksekten atarak bu ı"şı·n azap ı ır ız ırap ıçın e çı m · ıuzın " .... ,,. - )er. Onun .-n.ı, som•k ta "". anm hac 
k~ sadiif eder: Daha önce başladığı ,,_.u ... - -• "' Ve onu kolları ile sardı. Ayni za işleri. 

Çaresine bakacağını vaadeden, Ah- Teessüründen, mabeyin er anın- halde hile kız biillığ yaşına gelince ağrısmm mevdana cıkmasına hlr manda Jdmsenin kendilerini gör- Beher kitabın fiatı 30 kurustu 
met Riza beyden de işte bir ses dan kim enin dairesine uğramamış ""anm hac aı;.nsı artar. Bu da o 5ebeptir. Kimisi !ncak havada hile medil'hnden emin olmak içın dik-

• b ·• " " bl t b'l h 6 • Kanaat Kitabevi 
Ve haber çıkmamıştı. Böyler;·d~e~r;·~-v~e~h;a~t~ta~~ju~t~f~i~S~im~a~v~ı~eiy~ı~n~,~ıs~r~a~r:-_!_~h~a~s~t:a:h:ir:n~flr::in:c:i_b=i=r~te=r~b=i~y=es=i=z=li=ğı-~· --_i~~rp~a~r~(~a~h~u~z~yu~~u~n~c~a~ı~e---e-m_e~n~:._~k~a~tl~e~e~traf~ı~g~o~·z~e~tl~iy~o~r~d~u~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__:_j ğm d da o- d'- ..,an baş aAnsına tutulur. se, İngilizler pek yakında sara h daveti e ra en e, yanın u-. J 
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GiLTEREfSulhu Temin İçin _.Var 
KuvVetimizle Çalışacağız ayetl 

r Verdi 
(füışı l incide) 

rek muvaffnkıyctten muvaffakıyete 

koştular, genişlediler, büyüdüler 
ve kuvvetlendiler. İngiltere dünya 
naritnsının geçirdiği buyük değişik
likler karşısında mütemadiyen sa
yirci vaziyetini muhafaza etti. 

İngilterenin bu defa mütereddit 
ve kararsız oluşunun iki mühim se
bebi vardı: Biri İngiltere ve mütte
fiki Fransanın kafi derecede hazır
lanmış olmamaları. İkincisi de Sov
yct Rusya ile birleşmedikçe totali
ter devletlere karşı durmak imkanı
nı görememeleri. Halbuki Sovyet 
Rusya ile ittifakı İngiltere bir türlü 
hazmedemiyordu. Sovyetlerle itti
fak etmektense, totaliter devletleri 
tatmin etmeyi tercih ediyordu. 

Faka hiidisat İngiliz Başvekilinin 
tahmin ettiğinin hilafına ve tahmin 
ettiğinden daha süratl<! inkişaf etti. 
Fransız Başvekilinin dediği gibi 
"Evvela her millet kendi mukadde
ratını kendi tayin etmelidir,,, teziy
le başlıyan ve Alınanların kendi mu
kadÇ!eratlannı bizzat tayin hakkı:ıa 
malik olduklarını iddia şeklinde or
taya atılnn dava, milli emellerin te
mini davasına inkılap etti ve niha
yet ortaya Hhayati sahalar,, tabiri 
çıktı, ve bundan sonra Avrupada 
bütün milletlerin hayr.t ve istiklfıl
leri tehlikeye düştü. 

·İngiltere ancak Orta Avrupanm 
istilasından sonra uyar.dı ve bir 1<a
rara varmak mecburiyeti karşısın
da bulunduğunu duydlL 

• 

(Bn~ 1 incide) 
Başvekil, Arnavutluktaki İtalya'n 

tebansının zulme uğramış olduğu 

hakkındaki hikayelere inanı~~mıya -
cağını kaydettikten sonra, İngiltere
İtalyan Akdeniz anlaşmasının şim -
dilik feshine zaruret olmadığını söy
lemiş ve Yunanistanla Romanyaya 
verilen garanti hususunda aşağıdaki 
beyanatı yapmıştır: 

"İngiltere hükumeti, Akdeniz ve 
Balkan YarımadaSI statükosunun 
cebren veya cebir tehdidi altında 
her türlü değiştirilmesine mimi ol
mıya azami ehemmiyet vermekte
dir. 

Binaenaleyh İngiltere hüklım~t.i, 
Romanya ve Yunanishının istiklali
ni sarahaten tehdit edecek ve Ro
manya ve Yunan hükumetlerinin 
buna milli kuvvetleri ile karşı koy
mayı hayati menfaatleri iktizasın

dan bulacakları bir te~cbbiıs vuku
unda onlara iktidarındaki büti.in 
kuvvetile derhal yardım yapmakla 
kendini mükellef bilir. 

Bu' beyanatı, bütün alakadar hü
kumetlere ve diğerlerıne ve bilh:ıs 

sa Yunanistan ile sıkı münasebetle
ri mallım olan Türkiyeye bildire
ceğiz. Fransız hükumeti de, bugiiıı, 
mümasil beyanatta bulunacaktır.,, 

ltalyaya Teessüfler 

Başvekil müteakıben İngiliz -
İtalyan Akdeniz anlaşmaSI hakkın
da, bunun şimdilik fcshedilıniyece

~.ıini 9öylemekle bc.trabcr demiştir 
ki: 

"Fakat, İtalyan hükumeti, son 
hareketiyle teminatının samimiye
tini ihlal etmiş olduğundan dolayı 
teessüflerimi açıkça beyan etme
liyim.,, 

nn parliımento memleket ve bütün 
imparatorluğun tasvip etmekte oldu
ğundan ve olacağına kanaatim var
dır." 

Hatiplerin itirazları 

Mister Chamber!aınin nutkunu bir 
münakaşa takip etmiş ve münakaşa
ya amele lideri Atlce, muhalif libe
raller lideri Arşibald Sınclair, Çür
çil ve Eden iştirak ~mişlerdir. Heps1 
arasında müşterek nokta Rusya ile 
anlaşmak zaruretidir. 

Atlee, garantinin yalnız zırhlı ile 
yapılmıyacağını, buna top, tayyare 
ve askerin iştiraki lazım geldiğini 

söylemiş ve bütün bunları Rusyanın 
temin edeceğini anlntmı§tır. 

Mister Atlec, İngiliz -- Italyan 
anlaşması siyasetinin felakct.li oldu
ğunu ilave etmiştir. Başvekil kendi
sine cevap vererek Ingiliz -- Italyan 
siyasetini takip ettiği zaman dosdoğ
ru hareket ettiğini, fakat bugünün 
dünden farklı olduğunu söylemiştir. 

Sir Arşibald Sinc1air vaziyetin 
tehlikeli olduğunu enlatmış ve hüku
metin kollektif emniyeti süratle te
sis etmesi lazım geldiğini ilave ede
rek bir 'Levnzım Nezaretinin hemen 
tesisini tavsiye etmiştir. 

Mister Eden, son kararları verdik
ten sonra bunları yarım yamnlrık tat
bik etmenin intihar amir bir şey oln
rağını söylemiş ve son teminatın Mil
letler cemiyeti misakı ahkamını da 
geri bıraktığını izah etmiştir. 

* 
Bulgar Meclisinde 

Sofya, 13 (A.A.) - Mebusan Mec
lisinde muhalefete mensup birçok 
mebuslnr hükumete şiddetle hücum 
etmişlerdir. 

Sar·h Bir Tehdit 
Önünde Hemen 
Yardıma Hazıraz 

(Ba~ 1 incide) 

Askeri Tedbirler 

Kabinenin ittihaz ettıği askeri terl-, 
birler miınasebetilc Daladier matbu
ata yaptığı beyanatta Fransanın ken
di müdafaasını kuvvetlendirmesi ve ı 
taarruzlara karşı koymak azminde 
bulunan bütün milletlerle olan tesa- 1 
nüt bağlarının artırılması lfızım gel-1 
diğine dair 29 marttaki nutkunu ha- 1 
tırlattıktan sonra "işte bunun içindir 1 
ki hiıklımet Fransamn ve imparator
luğunun hudutlarını her türlü baskın ı 

hareketine karşı garanti edecek ted
birleri almıı;tır. 

"Fransa, Büyük Britanya ile ve ke
za Amerika, Rusya, Polonya ve Bal
kan Antantı ile daimi temas halinde 
bulunmnktadır. Fransanın maksadı, 

başka bir milletin hayati menfaatle
rine dokunmayı düşünmiyen, günün 
meselelerini halisane bir tarzda tet
kikten ımtinn etmiyen ve tahakküm 
teşebbüslerıne katiyen karşı koymak 
azminde bulunan milletlerle teşriki 

mesai tesis eylemektir." 
Fransız topraklarını ve imparator

luğunu her türlü tecavüzlerden ko· 
rumak ve milletlerin, istiklalini teh
dit edecek her türlü teşebbiislcre kar
şı, mütesanit biİ" tarzda him3yesini 
araştırmak .. Işte Fransız hiikumeti
nin, mesuliyetini tnmamilc ıntidrik 

olarak takip ettiği s:yaset budur. Hü
kumet, vatan mukadderatının hima
yesinin icap ettirdiği vazifeden asln 
kaçınmamak hususunda sarsılmaz 

bir azimle hareket edecektir. 

* Fransa • Sovyet Rusya 

Fransız siyasi mahafili, Fransa hu
kumetinin yeni siyasetini selamla
makta ve lngilterenin girişebileceği 

bütün taahhütleri peşinen tasvip et· 
mekte olduğunu beyan eylcmektcdir
ler. Mnamafih bazı mahafil, lngilte
re hükumetinin bu siyasete mesnet 
teşkil etmek üzere mecburi askerlik 
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Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 34 + 400 - 38 + 140 kilometreleri 

arasında 13049,39 lir:ı keşif bedelli şose esaslı tamiratı 4.4.939 tarihin
den 24.4.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,30 a kadar kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde dai
mi encümende yapılacaktır. 

MuvPkkat teminat: 978,70 liradır. 
Bu :şe ait keşif, Grafik hususi fenni şartname eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden evvel en az sekiz gün evvel vilayete 

mürncaatıa alacakları ehliyetname ve senesi içinde Ticarte Odasından 

alınmış vesikayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektup
larına <.>klemeleri lazımdır. Teklif mektuplan 24.4.939 pazartesi günü 
saat (14.30) zn kadar m&kbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü 
ve teahhütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alın

maz. 12219) 

- Bayanlar; şapkanız simanıza uygun geliyorsa daha şık 
daha cazip giirünürsünüz. Onu 

Sultanhamamında 

46 numaralı ŞEN ŞAPKA 
Moda 

mağazasmda 

intihap ediniz. Burada en son moda el çantaları ve e?divenler 

dahi bulacaksınız. 

B u mecburiyet İngiliz siyaseti
nin değişmesini intaç etti. İn

giltere artık tereddüt ve kararsızlık 
devrine bir nihayet veriyor, totali
ter devletler karşısında cephe almr
yn karar veriyordu ve bu karar İn
giliz siyasetinde tarihi bir dönüm 
noktasını teşkil ediyordu. 

Chamberlain İtalya ile i)i mün:ı
scbatı idame etmek arzusunu bir 
kerre daha ehemmiyetle kaydetti!<
ten sonra "İtalyan hükumtelnden 
benim bu arzuma iştirak ettiğinin 

delilini bekliyorum,, dEmiş ve söz
lerine şöyle devam etmiştir. 

Staynof, Bulgar milletinin Çekos
lovakya ve Arnavutluğun iıkıbetine 
uğramak istemediğini süylemiş ve ka 
labalık bir Bulgar heyetinin mahiye
ti belirsiz müzakerelerde bulunmak 
üzere Berline gitmek üzere olduğu
nu ilave etmiştir. 

hizmeti tesisine heniız karar vermiş I' •••K::ı•- •••••••••••••••••••••Jtııı.. 
Karar verince muvaffak olmak 

lazımdı. Muvaffak olmak için de to
taliter devletlerin etrafında tehli
keye maruz bulunan ufaklı büyüklti 
'.bütün devletleri bir araya toplamak 
en kestirme yoldu. İşte İngiltere 
şimdi bunu yapıyor. İşe Polonyad:ın 
!başladı. Arkasından Balkan devlet
leriyle müzakereye girişti. Bir ta
raftan da, aralarındr ki ideoloji 
farklarına rağmen, Sovyct Rusya 
ile anlaşma yollan aramıya koyuldu. 
Bu suretle İngiltere, Avrupada bir 
sulh cephesi kurmıya çalışıyor. Bu 
cephenin teessüsü beynelmilel bir 
Cihan Harbinin patlamasına karşı 

ibulunabilccek yegane engeldir. 

Fakat acaba demokrasiler, eski 
İngiliz Hariciye Nazın Eden'in dedi
gi gibi, bu işte geç kalmış değiller 

midir? Mr. Chamberlain 1914 de İn
giliz Başvekilinin yaptJğı hataya 
düşmemiş midir? 

)* 

15 marttanberi tehlikede bulu -
nan devletleri sulh cephesin

de toplamak teşebbüsü gayet bati 
bir süratle inkişaf edebilmiş, yalnız 
Polonynnın herhangi bir tecavüze 
karşı istiklUlini temin hususunda bir 
anlaşma yapılabilmişti. Bu anlaşma 

Almanyanın Polonya üzerine yürü -
mesinin önüne geçmeğe kufi gelmiş
ti. 

Fakat Arnavutluğun işgali demok
rasilere tehlikenin yakın ve devamlı 
olduğunu anlatan en büyük amil ol
du. Dlin İngiliz Başvekilinin Avam 
Kamarasında irat ettiği nutka göre, 
şimdi Polonya ile yapılan anlaşmaya 
benzer yeni anlaşmalarla Romanya 
ve Yunanistanın istiklal ve tamami -
yetini temin etmeğe karar vermiş -
lerdir. Bu teminat az zaman içinde 
belki bütün Balkanlara teşmil edile
cektir. Yalnız göriınüşe nazaran Yu
goslavya kaybedilmiştir. 

Maamafih Polonyadan bnşlaya -

rak Romanya ve Balkanlar yolu ile 

Akdenize kadar uzanan bir sulh cep

hesi yuknndnn inebilecek tehlikele

re karşı kuvvetli bir set vazüesi gö

rebilir. 
Yalnız İngilterenin acele etmesi, 

ve tereddütlerle vakit geçirerek to -
taliter devletlere yeni bir emrivaki 

imkanı vermemesi lazımdır. Sulh, 

ancak bu sayede kurtarılabilecektir. 

''Mussolini Madrid geçit resmin
den sonra İspanyadakı gönüllüleri
ni derhal geri çekeceai teminatını 9 
Nisanda teyit eylemiştir. Ayni gün
de İtalyan Hariciye Nazın Kont Ci
ano Romadaki elçimize verdiği te
minatta, İspanyadaki İtalyan tayya
re ve tayyarecilerinin de gönüllüler 
çekilir çekilmez İtalyaya dönecek
lerini bildirmiştir. Büyük Britanya 
hükumeti, bu teminatı senet ittih.lz 
eder. Büyük Britanya hükumeti, İs
panyndaki gönüllülerin geri alınma 
sını İngiliz - İtalyan Akdeniz nn
laşmasnun hayati bir unsuru olarak 
teliıkki edegelıniştir. 

Sulhü muhafaza hususundaki gay 
retlcrimizde ve iyi niyetlcrimi.ı

de uğradığımız bir çok muvaffa
kQ etsizliklcre rağmen sabır ve 
tahammül gösterdik. 'Bugiin ufuk 
karanlık olmakla beraber bütün 
bu gayretlerin semeresiz kalacıı· 
j:;rına inanmak istemiyorum. 

Sulh için Gayretler 

Bu arada muhalefet sıralarından 

"Ya Sovyetler Birliğini ne yapıyo::
sunuz? .,, sesleri yükselmiştir. 

Chamberlain şöyle mukabele et
miştir: 

"Eğer Sovyetler Birliğinden ba'h
setmedisem de, Sovyet!erin elçisıle 

daima temasta bulunmaktan farig 
olınadım.,, 

Başvekil sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

"Yapılacak çok zor bir vazifemiz 
var. Yalnız biz kendi isteklerimizi 
değil, diğer milletleriı de ne ya!)
mak istediklerini mütalaa etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Milletlerin ideolojileri her ne 
olursa olsun sulh lehinde ve taar
ruza karşı olan bütün kuvvetlerin 
bu husustaki emellerinin tahakkuk 
edebilmesi icin bütün gayretlerimi
ze devam edeceğiz. 

Bu baptaki azmimizi yalnız kendi
mizi daha iyi müdafaa için daha ziya
de kuvvetlenmek üzere değil, ayni 
zamanda taarruza uğrıyacakfann ve 
hürriyetlerini kayb~tmemek için mu
kavemete karar vereceklerin yanındn 
yer alarak vazifemizi yapabilmek i
çın de kuvvetlendirmeliyiz. Bu az
nıimizde ve aldığımız tedbirlerde ve 
bu tedbirleri daha müessir kılmak i
çin ilerde vereceğimiz bütün kararla-

Bilhassa diğer bir mebus ta bugün
kü vaziyeti 1915 teki vazyete teşbih 
ederek Alman heyetleri Sofyaya ge
lirken o zamanki hükumetin de hiç
bir taahhüde girişmemiş olduğuna 
dair teminat vermiş olduğunu hatır
latmıştır. 

Hükumet harici istizahlann bila
mi.iddet tehirini istemesi ve bu tale
bin de kabul edilmesi iızerine mu~1.ıı.
lefet mebuslan protesto makamında 
müzakere salonunu terketmişlerdir. 

Almanya Filo Gönderiyor 
Berlin, 13 (A.A.J - Alman deniz 

makamatı, bir aylık bir gezinti yap
mak üzere Ispanyol sularına bir filo 
göndermiye karar vermiştir. Bu filo 
ikisi Deutschland tiplnöe en son mo
delden olmak üzere bir çok kruvazör 
ve ekserisi denizaltı gemisi olmak Ü· 

zere bir çok hafif denizaltı gemile
rinden mürekkep olacaktır. 

Londra, .. 13 (Hususi) - Cebelita
rıktan gelen haberlere göre, ispanya
ya nit l.abina ile civarında olup Ce· 
belitarıka yakın sahalarda asker sev
kiyah ve top nakliyatı göze çarpmak-
tadır. .... 

olmamasına teesüf etmektedir. 
Siyasi Fransız mahafili. ln_giliz.lc 

rin yeni taahhutlerinin ancak Büyük 
Britnnyanın bunları icra etmek için 
derhal askeri bir harekete tevessül 
edecek bir halde bulunması takdirin
de müessir olacağı mütalcasında bu· 
lunmaktadırlar. 

Bu münasebetle siyasi mahafil, 
Frnnsanın Sovyetlcrin m~sai birliği
nin ehemmiyetini Büyük Britanya
dan daha iyi takdir etmekte olduğu
mı beyan etmektedirler. 

Bonnet, her gün bu hususta Sov
yct Rusya sefiri ile görüşmeler yap
maktadır. 

Ayni mahafil, ilnve ediyor: 
"Her halde Frnnsız - Sovyct mi

sakı, hali hazırda lngiltere tarafın
dan tensile edilmiş olnn yeni sistemin 
mühim bir unsuru olacaktır. 

* Kahire, 13 (A.A.) - Gazetelcr:n 

yazdığına göre. Mısır ordusunda bü
tün mezuniyctier geri alın'mış v~ kı
taat kışlalarda toplanmıştır. Ingiliz 
donanmasına mensup birçok parça
li"rm bugün İskcndcriyeye gelmesi 
bekleniyor. 

Mussolini Bir Nutuk Söyledi 
(B~tarafı 1 incide) 

haberlere göre, Arnavutluğun c;ii
malinde ,gayri muntazam Arnavut 
çeteleri İtalyan işgal kuvvetlerine 
mukavemet teşebbüsüne girişmiş
lerdir. Bir Belgrat haberine göre, 
Arnavutlukta son vaziyet şudur: 

Sahil ile üzerindeıı geçilebilir 
yollar üzerinde olan veya tayyare 
meydanları bulunan şehirler İtalyan 
kıtantının elindedir. Şimalde vaziyet 
daha karışıktır. İşkodra ve Alesyon 
civarındaki katolik aşiretler çekil
mekte olan Arnavutlulı' ordusqnun 
bakiyesine hücum ederek siliıhlannı 
almışlardır. Bu sabah Arnavutlu
ğun Şimal - Doğusunja yalnız dağlı 
aşiretler tarafından mukavemet 
merkezleri teşkil edilmiş bulunrruık 
tadır. 

Libyada isyan 
~------------------- --

P a rls, 13 (A.A.) - Paris - Midi 
gazetesinin Kahire muhabiri, Arna
vutluğa vuku bulan taarruzun yerli 
ahalide uyandırmış olduğu infial yü 
zünden Libyada bir isyan çıkmış ol
duğunu haber vermektedir. Mısır 

ile Libya arasında bütün münaka-

lat, inkıtaa uğramıştır. 

Libyadan gelen bedeviler, İtalya
nın hazırlıkları ve İtnlyan kıtaatı
nın dahile doğru yapmakta oldukla
rı harekat hakkında bir takım ma
lumat vermektedirler. 

* Öğrenildiğine güre Tibesti hudut 
mıntaknları ile Murzuk mıntakasın 
da kargaşalıklar çıkmıştır. 

Dün Tirana giden Kont Ciano bu 
gün geri dönmüştür. Dün, 'I'irandn 
milli emniyet için ilk gönüllü milis 
müfrezesi teşkil edilmi~tir. Bu müf
reze, İtalyan kolonlar ile faşist un
surlardan mürekkeptir. 

Mussolini, Italya ile Ar:ııı.vutluğun 

birleşmesini tesit için memleketin bu 

nym 16 mcı pazar günü sabahtan ak
şama kadar ltalyan ve Arnavutluk 
bayrakları ile donatılmasını emret
miştir. 

Atina, 13 (A.A.) - Havas ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Arnavutluk kraliçesinin sıhhi va

ziyeti endişe verecek mahiye~te de

ğildir. 

Büyük bir maden işletmesinde mevcut Beggerlerde (Ekskavatör) 

çalışacak ve idare edecek kuvvetli bünyeli ve tecrübeli makinistlere 

ihtiyaç vardır. Talip olanların muhtasar tercümei hallerin\ ve istedik

leri aylık miktarını gösterir bir mektupla Ankarada 498 ııumaralı pos

ta kutusu adresine müracaat etmeleri. 

-- • 

A MANYA 
o onyaya 

Y .. r .. yormuş 
(Başı 7 incide) 

lrnıılnrn nit emHikte yangınlar ÇJ· 

karılmış olduğu bildirihnektcdir. 
Polonyadaki Alman ekalliyetinin 

muayyen bir maksatla hareket et
mekte olduklarına delil olarak Var
şovadan şu manidar haber veriliyor: 

''Lodz. nıakamatı, Alman ckalli
yctini Siidct Almanlarınkinc mii a
hih ohm iinifurmalarını giymekten 
menetmiştir." 

Polonya gazetelerine göre 
Bu hareketler ve son beynelmilel 

vaziyetler karşısında Polonya matbu
ntının neşriyatı vekarlı ve teliışsız-
dır. 

Gazeta Polska, Po1onyanın komşu· 
!arına karşı girişmiş olduğu ademi te
cavüz taahhütlerine sadık olduğunu 
tC'yit etmektedir. Polonya - Jngilto
re itiliifı, iki tarafl.ı ve tedafüi olup 
kimse aleyhine müteveccih değildir 
ve hiçbir hususta Polonya siyasetini 
değiştirmemektedir. 

Gazeteler ekserisi Almanyanın 

askeri ve iktısadi hazırlanmasına u
zun makaleler tahsis etmişlerdir. 

KedUer Komedisinin 

ikinci Perdesi 
(Başı 5 incide) 

mevzuu olan kuduz kedilerden de ma-
10.mn tımız yoktur. Memleketin menfa
ati ve hayır ve sclfimeU itin çallf8n Ce
miyetimizin zararlı herhangi bir fe)'lc 
uğraşmıyacağını sizin gibi bir muharri
rlmlz takdir buyururlar. Ümit ederiz 
ki yanlışlıkla okuyucularınızın Cemi
yetimiz aleyhine sevkettiginiz fikirleri
ni lehine tashih edersiniz. 

Milsait bir z:ımanınızda Cernlyetimt
zin Nişantnş Nfg'\r sokak 84 numaralı 
merkezine gelirseniz mebusumuzu mem 
fırsatını bize \ ermı~ olursunuz.) 

ç lı malnrımızı eöstermek 
Aıı1nşılıyor ki madamanın ke • 

di manisi ile cemiyetin hi~ bir il -
gi i, Hiljiği yoktur. Zaten ben de 
böyle hayırsever bir cemiyete de
ğil uyuz kedi sever madama ile 
başkalarına ilişmlştim. Bu sözleriın 
cemiyeti memnun ederse ben de 
çok memnun olacağım. AD Kemal 
gihi hey itli söyle~ im: "Bir hakikat 
knlnın tın ulcmdc Allııhım sizli 
kaıwklı." 

Jlakikatin birincisi şu: Cemi -
yet ınasmndur. Hakikatin Udlıieiai 

bu: Uyuz \ 'C kuduz kediler- .ıat · 
lnrı değistirilnıiş olmakla b~r
hfıliı ortalığı pisletmcktc ve kor· 
kutmnktndır. Hakikatin somcu· 
su dn bu: Bu i e heniiz hiç kimse 
aldırış etmemektedir. 

Ekspres Poranny, bugünkü Al- him niimayişler yapılacaktır. 
manyanın iktisaden bitkin olduğu Kurjer Polskinin öğrendiğine go-
kanaatinde israr etmektedir. re Danzig parliımentosunun Nasyo -* nnl - Sosyalist mebusları, o gün bir 

Son günlerde Danzig toprakla - toplantı yaparak, 

rından geçen Polonya trenlerinden 1 - Milletler Cemiyeti ili komı· 
atılan beyannameleri Danzig ayan serinin istifasını, 
meclisi Polonya hükumeti nezdinde 2 - Danzigin ruhen Almanya ı-
protesto etmiştir. le birlik olduğunun ilanım, 
Danzigde nümayişler yapıl.a.cak 3 - Serbest şehrin kanuni sta .. 

Varşova, 13 (A. A.) - Hitlerin tüsünü kati olarak tanzim etm~ 
doğumunun yıl dönümü münasebeti- maksadiyle müzakerelere girifilme
le bu ayın yirmisinde Danzigde mü - sini isti •cceklerdir. 
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KESKiN KAŞELERi; Kırıkhk·, Nezle, Grip, Romatizma, Baı ve Di§ Ağrllarına Birebirdir. İstanbul 
Bahçekapı SALiH NECATI 

FOSFARSOL MAZON MEYVA TUZU 
KAN. KUVVET, IŞTl~A ŞURUBU 

Umum doktorlann mfitteffkan takdir ve 
milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye et
tikleri en milkemmel bir kuvvet şurubu
dur. Dalma kanı tazeleyip çoğalbr. Tatlı 
bir fştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zekll ve hııfıza kudretini 
yfıkseltir. Slnlrforf, adaleleri kuvvetlen
direrek, uykusuzluk, halsidik, fena dü
şfincelcrl giderir, vncut makinesine llizım 
olnn bfitnn enerji ve kabiliyeti vererek 
dalma azim, irade, neş'e sahibi eder. Mide, 
barsak tembelliğinden ileri gelen muan. 
nlt fnkıbnzlardı, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda pyanı hayret faydalar temin 
eder. 

FOSFARSOL'u 
Diğer bütün kuvvet il&çlarından 

Ayıran baıhca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, fştlha 

yaratması ve ilk kullananlarda bile mu
cize tesirini derhal ıllstermektedlr. Tifo, 
Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansızlık
la neticelenen tehlikeli hastalıkların ne
kahet devrelerinde en mükemmel bir 

BULGAR " RADOST.. 1 
HAYIR CEMiYETiNDEN : 1 
Cemiyetin umumi heyeti 16 nisanı 

1939 tarihinde saat 11 de Fener Bul-

gar kilisesi salonunda toplanacağın-! 
derman ourubudur. Sıhhat Vektıletı- dan Cemiyet azalarının gelmeleri lü
nln ·resmi müsaadesini haizdir. zumu ilan olunur. Müzakerat ruz-

HER ECZANEDE BULUNUR. namesi: 1 - Fahri azaların kabulü, 

2 - Müteferrik mevad. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

SAGLIGINIZI' C-ınsl l\lik. l\luh•mmen B. % 7 ,5 teminatı Eksiltme Saati 
Lira K'rş. Lira Kr,. Şekli 

Yangın söndürme 13 kalem 534.42 40.08 Açık eksiltme 14 
levazımı 

Yangın aleti ve 2 ,, 1096.70 82.25 .. • 14.30 KORUYUNUZ: 
eczası 

Yangın tufömbası 5 .. 595.--= 44.62 14.45 ,, 
hortumu 75 metre 118.87 8.91 Pazarlık 15 

.Kamyon 2 adet 3 ton- 4800.- 360.- Açık eksiltme 15.30 
luk ,, 

1 Adet 5,5 - 6 4000.-= 300,_;: " .. 15.45 -ta. tonluk 
Satış kamyonu 1 adet 2 ton. 3100.- 233 . ...;: • 16.30 . 

luk 
Kamyonet 1 adet 1 ton- 3000.- 225.-

" • 16,45 
luk 

I ..._ Şartnaırlelert mucibince yukaraa cins ve mikdan yazılı 7 kalem malieme hizalannda göstenl.en usul-
!erle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 21/4/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı satış kamyonu planı da 

görülebilir. 
V - Yavşan TuzlaSl için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin kataloğlariyle karoseri 

şekli de dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiystını gösterir fenni ·tekliflerini ihale gününden 
5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermeleri liiznndır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarivle mezkur komisyo-
na gelmeleri. "2172" 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: . . __ 
26.4.939 Çarşamba günü saat 15 de Istanbul~a Nafia. Mudurl~ğu ek

siltme komisyonu odasında (27428.61) lira kcşıf bedelh -!3akırk?y Em. 
razı Akliye Hastahanesi Mutbak inşaatı kapalı zarf usulile eksıltmeye 
konulmuştur. • 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fennı. şa~tna-
meleri, proje keşif huliisasile buna mütcfcrri diğer evrak daıresınde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (2058) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az (20.000) liralık bu işe benzer 

Jş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istina~en Js
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehhyet ve 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 26.4.93~ 
Çarşamba günü saat 14 e kadar Istanbul Nafia Müdürlüğüne vermelerL 

(2323) 

Gümrük ve Tahliye işleri Yaptırdacak 

5 OM ER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

ı ) Sıvasta tesis edilecek Çimento Fabrikası için Haricten ~lecek 
takriben 5.000 ton sıkletindeki Makinelerin Samsun'da Tahliye. Güm 
rükleme ve Sıvas'a sevki işlen bir müteahhide ihal~ ~l~ekt~r. 
2 ) İsteklilerin An!csra'da Sümer Bank Umumi Mudur~uk Ticaret 
servisine ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesine muracaat ede-
rek Şartnameyi almalan lazımdır. . . 
3 ) Kapalı zarf içinde verilecek tekliflcrn nihayet 6 Mayıs 1939 ta-
rihine kadar Bankaya tevdii lazımdır. ..................................................... 

YALOVA 

En hoş ve tabii meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklit f'di1mesJ kabil olma -
yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ KANZlJK ECZANESİ 

BEYOÔI U fST ANBUL 

KAYIP - Ziraat Bankasından al
dığım 3863 numaralı cüzdanı kaybet
.tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. - Zilberglayt. 

1 ~~r· y~~~~a~ıkl~E~t~!~ 1 
1 

Beyoğlu Yıldız sin<>ması karşısı Lek 
ler npnrtıman. Fakirlere oar!l!!11 

" reı: 43924 ' -. 

Mevcut Hurda ı<urşun. Demir, Bakır ve tcferrüatile Dinamo Mo
tör Satılığa çıkarılmıştır. Talip olanların bu malzemeyi mahallinde
görerek en geç 19 Nisan 939 Çarşamba gününe kadar Deniz Bank 

Yalova Kaplıcaları Müdürlüğüne müracaatları. • 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Sivrihisar Yolunun 30+700 • 34+400 kilometreleri ara

sında 13735,59 lira keşif bedelli sose esaslı tamiratı 4/41939 tarihinden 
24/4/ 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15,15 kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daim.i en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1030.17 liradır. 

Bu i§C ait keşif, Grafik, husust, fenni şartname, eksiltmt> şartnamesi 
ve mukavele projesi her zaman Nafıa Müdürlüğünde aörülebilir. İstek
lilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla ab
caklan ekliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesika
yı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarma ekleme
leri Iaznndır. Teklif mektupları 24/4/939 pazartesi günü saat (14,15) şe 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve teahhütlü 
olacaktır. Postada olacak a:ecikmeler nazan itibare alınmaz. (2218) 

Hazımsızllk, Şişkinlik, Bulantı, Gaz, 
Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, 1 N K 1 B Az. 
Sarılık, Safra, Karaciğer, 

MiDE ekşilik ve yanmalarında 
ve bütün M 1 D E, Barsak bozuk· 

luklarında kullanınız. 
HOROS Markasına dikkat, 

Son derece teksif edilmiı bir toz orup 
yerini futamıyan mümasil müstahzar
lardan daha çabuk, daha kolay ve 

daha kat'i bir tesir icra eder • 
• 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 13+000 • 21+920 kilometreleri ara

sında 19094,60 lira kesif bedelli şose esaslı tamiratı 4/4/f/39 tarihinden 
24/4/939 tarihine milsadif pazartesi günü sant 14,45 kada.. kapalı z:ırl 

usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme vilayet dairesinde daimi en· 
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 1432.09 liradır. 
Bu i§C ait Keşifı Grafik, hususi, fenni şartname eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğüsde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaat. 

la alacakları ehliyetname ve senesi için ticaret odasından alınmıs vesi
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekle
meleri lazımdır. Teklif mektuplan 24/4/939 pazartesi günü saat 13,45 şe 
kadar makbuz mukabilinde daimi encümen reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve teah· 
hütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alın .. 
maz. (2.216) 

. 

is tanbul Belediyesi llCinları 
Keşif bedeli 12W ilra 68 kuruş olan Vilayet tavukçuluk müessese

sinde yapılacak dört kümes pazarlığa konulmuştur. Keşü evrakiyle 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 s~yılı ka
nunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığı
na dair ihaleden eV\"el vilayetten alacaklan ehliyet ve 939 yılma ait Ti
caret Oda~ vesikal:uiyle 92 lira 15 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 2.5.939 salı günü saat 14.30 da Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (2545) 

• Fenerde Mollaaşki mahallesinin Yatağan hamamı sokağında 13 
No. lı kagir bina tPhlikeli vaziyette maili inhidamdır. Mahallinde yaptı
rılan tahkikatta: sah~b: bulunamamıştır. Tarihi ilandan itibaren 15 gün 
zarfında sahibi tarafından yıktırılıp mahzuru giderilmediği takdirde 
yapı yollar kanununun 44 üncü maddesi mucibince belediyece yıktırı· 
lacağı ve lıedim masarifinin enkaz bedelinden tahsil edileceği ilan olu-
nur. (2543) (B) 

Gayrimübadil işleri Tasfiye Bürosundan : 
Yanya Gayrimübadillerinden olup isimleri aşağıda yazılı eşhasa ait mül

ga Gayrimübadiller komisyonunca teşkil olunan dosyalarda mevcut 216, 
779, 1226, 1745, 1746, 1790, 1839, 1896, 1929, 1966, 1989,2075,2085,2163 

2170, 2366, 2443, 2465, 2478, 2486, 2488, 2496, 2498 No. lu mazbatalarla 
tesbit edilmiş olan ıstihkaklann hakikate ve ahkamı mevzuaya muhalif 
görüldüğünden iptal edildiği ve 545, 568, 605 ve 840 No. lu mazbatalar
la tcsbit edilmiş olan istihkaklprda fazla tayin edildiğinden bu kere 

tadilen tenkis edildiğı ve 1213, 1538 No. lu mazbatalarda da Ahmet Dino 
ve karısı Müveddet namına tesbit edilmiş olan istihkakların da ayni su
retle iptal edilmiş olduğundan mezkür istihkak mazbatalan üzerinde 
yapılmış veya yapılacak herhangi bir temliki mutazammın muamele ve 
tasarrufların hükümstiz olduğu alfıkadarana teblil! makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

Ulvi. Muammer Celile, Ali Kemal, Mazlum, Mukerrem, 1',atma, Alı 
Mehmet, Hüseyin Dino, Cevat Meruş, Saffet Dino veresesi: Ahmet Fu· 

at, Ali Ekrem, Abidin. Arü Hikmet, Leylfı, Feride Alkuş. Veysel Dino 

Adem Dino, Rezin Dino, Jale Funt, Ahmet Dino, Müveddet Dino, Ab

dülvehap Dino veresesi: Sabri, Fatma, Adile, Melek, İkbal, Saadet, Ha· 

lide, Hıfat. Nurettin. Nasip, Müzeyyen, Sabire, Abdürrahman, Firdevs 

Resmiye, Cclal Nuri, Sedat Nuri, Suphi Nuri, Hidayet, Enver, Münci 

Fikri, Ferjdun Fikri, Leman, Mebrure, Hatice, Kemal, Kadriye varisi 
Fuad. Şadiye, Reşit, Şerife, Münevver, Samiye, Kevser. Mukadder, Ka· 
zım, Mukaddes, Faika. Seyyare, Nuriye, Mediha, Nadide, Melek. Hay· 
rettin, Zekc:'riyya. Cemile, Mürüvvet, Pembe, Pertev, Refet, Neşet, Ne
cati, Hikmet. Nevin, Heybetullah, Şahendc, Bilal, İflot, Kamran, Cafer 
Sadık. (2416) 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Sivrihisa:- yolunun 27+000 - 30+700 kilometreleri ara· 

sında 14779,44 lira keşif bedelli Şose esaslı tamiratı 4/4/f•39 tarihinden 
24/4/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 şe kadar kapalı zarl 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet dairesınde daimi en
cümende yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı: 1108,46 lirndır. 
Bu işe ait keşü, Grafik, Hususi, fenni şartname, eksiltme şartnamesi 

ve mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla ala· 
caklan ehliyetname ve senesi içinde Ticaret Odasından alınmıs vesı· 
kayı 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde teklif mektuplarına ekl~ 
meleri lazımdır. 

Teklif mektuplan '?4 •4 '93P pazartes; günü saat <14\ d,.. kadar mak
buz mukabilinde Daımi encümen reislltine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektuplar miıhür mumu ile mühürlü ve taahhiıtlü olacaktır. 
Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. (2217) 

SaJa.ibi ve Netrlyat Müdürü Halli LOtfö OÖRD()NCV Gueıecllik n 
Netrbat T. L. Ş. Basddıil Jer TAN Mat 



==12============== TAN============ 14-4-939 = 

Tane Kuruş Tane Kuruş 
-

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 25 . Madeni kutu) 50 
-

Samsun 20 30 Sipahi 20 35 
Salon 

-20 35 Yaka 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 


