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Muawmıerın ve mektep talebesinin en kuvveW yar. 

dımcm, çocufun en zengin Jdltüphanestdfr. Çocuğunu ~
ven her babaııın 7avrusuna verebileceitf en gQzel hec117e 
dlr. Milessesemb: tarafından neşredilmlstir. Evinizde bir 
tane bulundurunuz. 5 KURUŞ GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

Sovyetler, Müşterek Pakta Giriyor 
' 

Rusya Tecavüz Halinde Var 
Kuvvetile Yardım Edecek 

Sovyet Harü:iye Komiseri 
LlTVINOF. 

TURKiYENiN 
VAZiYETi 

HüliGmetimiz uyanılltır, 
milli menfaatlerimizi ko· 
rumak hususunda azimkc1r 
ve hassastır. Hiçbir cere
yanın tesiri altında değil· 
dir. Bu sebeple vereceği 
karar, mutlalia menfaati
ne en uygun ne ise o, ola· 
caktır. 

Yazan: M. Zelieriya SERTEL 

Şimdi . bütün düpyanın gö
zü Türkiyededir. 

Çünkü İngilterenin dünya -
YI tecavüzden kurtarmak mak
sadiyle kurmak istediği sulh 
cephesinin anahtarı Türkiyede
dir. 

İngiltere Polonyanın, Romanya ve 
Yunanistanın lstiklfil ve tamamiyet
lerini her türlü taarruza karşı koru
nıayı taahhüt etmiştir. Son gelen ha
berlere göre, Ingiltere ile Sovyet 
Rusya arasında cereyan eden müza
kereler de bitmek üzeredir. Sovyet 
Rusya da taarruzlara karşı bütün 
kuvvetlerile harekete geçmeyi kabul 
et ...... ;'*· 
-·~·ır. 
Fakat sulh cephesini teşkı1 eden 

bu zincirin orta halkası Türkiyedir. 
~u halka takılınadıkça zincir tamam 
olamaz. 

* E skiden büyük devletler, Os-
manlı imparatorluğuna emrıa

derler, ona istediklerini dikte eder
lerdi, Osmanlı imparatorluğu zayıf 
\re aciz olduğu için büyük devletle
rin bir peyki gibi hareke!e mecburdu. 

Türkiye ile Müşavere 

• 
ilerledi, Neti cenin 

B~gün ilanı Muhtemel 
Ordularının Harp Vukuunda, Sovyet 

Romanyadan Geçmesi Meselesi 
Müsbet Şekilde Halledildi 

de 
Tecavüze karşı kurulan cepheye Sovyet Ru!yarun da iltihakile, Avrupa haritası 
şu şekli almıştır. Slynhla gösterilen mem lekeUer cepheye ilUhak etmişlerdir. Tür
kiye müzakereler henüz devam ettiği içi n, haritada ince çizgilerle gösterilmiştir. 

Londra, 17 (Hususi) - Tecavüze karşı bir cephe kur
mak için yapılan müzakereler devam etmektedir. Bu müzake
relerin bu haf ta icinde neticelenmesi ve tecavüze karşı bir 
pakim im7alanması beklenmektedir. Sovyet Rusya da bu pak
ta dahil olacaktır. Paristen haber verildiğine göre, tecaviiz 

IRooseveltin Teklifine 
Hitler 28 Nisanda Bir 
Nutukla Cevap Verecek Londra Büyük Elçimiz vukuu takdirinde Sovyet ordularının Romanyadan geçmesi 

Rüştü ARAS meselesi de müsbet bir şekilde hal olumnuştur. 

-, Tecavüz vukuunda Rusya yalnız Almanyanın Mukabil Tekliflerde Bulunacagv 1 
hava kuvvetleriyle değil, bütün kuv-

In O')• ıı• z zırhlıl arJ Ma ltada vetıeriyıe yardımd~ buıunacakt~~- Anlacılıyor, Roma ve Berlinde Roosevelt 
~· Paristen gelen butun malUınat, mu- ~ 

F .. rans' ız ZırhJıları da :~~yetten oldu~u:u ı;;j·~i~:ktedi:-. At~yhinde Şiddetli Neşriyat Yap•lıyor 
Temaslar Bitmedi - Londra 1'1 (Hu5Usf) -: .. Mfsterr:u~da haiz olduğu hususi mevkiden 

Roosevelt tarafından. t~a~~. dur - ıstüade ederek iktısadi imtiyazlar 

Cebell·ttarıkta Toplandı Diğer taraftan Türkiye ile yapı - durmak ve m11letlerm ıstiklalını ta- temin edeceğini anlatacaktır. 
lan konuşmalar ve müsavereler de- nıtmak için vuku bulan teşebbüse Her Hitler Münihten A t 

ı; karşı Alman a • · vus urya-
vçım etmektedir. . Y nın verecegı cevap, a- ya geçmiş ve muhtelü yerlerdeki as-

General Franko 

Bir Zafer Alayı 

Alaya 500,000 

Sevil Şehrine Muazzam 

içinde Girdi, Madritteki 

Kişi iştirak Edecek 

lngilterenin "Akdeniz liloauna men•up gemilerden biri Maitaöa.. 

, 
"""' 

Londra, 17 (Hususi) - Cebelitarıktan verilen maluma
ta göre, 13 Fransız zırhlısı, bugün Cebelitarık'a muvasalat et
miştir. Bun]arm içinde iki saffıharp zırhlısı ile 5 kruvazör bu
lunmaktadır. Fransız donanması burada toplandığı sırada 
İngiliz donanmasının da Malta etrafında toplandığı bildirili
yor. 

-ı w Fransız .zır~lı~arı Cebelitarık bo-

H t lht•ı Af ı gazının mewhalinı kapatan barajlar 
ırva 1 a 1 sebebiyle amirallik limanına gi~e -

Hallediliyor . 

Vaziyet tamamiyle aydınlandığı yın ~8 . ınde toplanaca~ olan Rayiş - kerleri teftiş etmiştir. Yann Berline 
takdirde Mister Chamberlain, yarın ta~_ ıçtımaında Her Hıtlerin söyliye- dönmesi beklenmektedir. 
(bugün) toplanmağa başlayacak olan cegı nutukla anlaşılacaktır. Bugün 

Gazetelerin Avam Kamarasında son vaziyet hak Berlinde neşrolunan resmi bir teb -
kında bir nutuk söyliyecektir. Aksi liğde deniliyor ki: 
takdirde bu nutku hafta ortalarında "Amerika Birleşik Cümhuriyetle· Almanyanın cevabı ayın yirmi se-
söylemesi beklenir. ri cümhunelsi Führere bir telgraf kizinde öğrenileceği anlaşılmakla be 

Rusyanın Londra sefiri M. Mais- çeker.ek ba:z.ı meseleler üzerinde raber İtalyan hükumetinin nokti na-
k i bugu··n Lo d H · · · ı bi vaziveti bildirmesini istemiş oldu zarı anlaşılamamıştır. Fakat Itat-, n ra ancıyesıy e r ~ · - . " . 
kere temas etmiş ve yarın Sovyet ğundao Führer Alman milletinin yan matbuatı, ı~ onc~, _ıhtıyatlı bir 
hükumeti ile temas etmek üzere Mos söziinii 28 nisan cuma günii topla- hattı hareket takıp ettiğı halde. da • 
kovaya harekete ,knrar vermiştir. nacak olan Rayfştağ önünde söy • ha. sonra Alman matbu.atına uyarak 

M. Maiskinin bir müddettenberi liyeccktir." Mıs~er R~sevclt aleyhınde en şid • 
Londra ve Moskovada devam eden Siyasi müşahitlere göre, Her Hit- detlı neşnyatı yapmağa başlıımıstır. 
faaliyetlere en kati şekli vermek ü- ler, Mister Rooseveltin teklifini ulu- Alman gazeteleri de ayni vaziyeti 
zere seyahat ettiği anlaşılmaktadır. orta reddetmiyerek mukabil teklif - muhafaza etmektedir. 

lerde bulunacak, Almanyanın Sov - Yarı resmi Alman gezetesi olan 
Bonnet • Davaz Mülakatı yet Rusya ile müsavi şartlar içinde Politische und Diplomatische Corres

teşriki mesai ~~miyeceğini, Alman- ~ndez, Rooseveltin mesajına hücum 
Paris, 17 (A. A.) - Diplomatik yanın kendısınden a 1 ı n a n ve bu vesikayı "bütün dün a a • 

b k d d h • • • d . • • t d"M . y y ya a ım an ün mühim bir hadise ol- er şeyının ıa esını ıs e 16.nı ve Av- (Sonu: Sa. 10, sü. 2) 

mamıştır. Haricjye nazırı Bonnet, 
yalnız Türkiye büyük elçisini kabul 
ederek Paris ve Londranın Ankara 
ile yaptıkları müzakereler hakkında 

Süvarilerimiz ~omaya Gidiyorlar 
görüşmüştur. Bu müzakerelerin ya-

, (Sonu: Sa.. 10, sü. 5) ·-
Hatay Devlet Reisi 

ve Başvekili 

Mecliste Andiçtiler 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden) - .., 

Antalya mebusluğuna seçilmiş olan 
Hatay devlet reisi ·rayfur SökmE'n 

Binicilerimiz N. ste 
iyi Dereceler Aldılar 

~ 

Bugün öyle değildir. Bugünkü 
'I'ürkiye, bütün dünyaya dostluğunu ı 
arattıran kuvvetli bir devlettir. Dün 
gelen Times gazetesi, Türkiyeye tah
~is ettiği bir makalesinde, memleke
tinıizi Avrupa siyasetinin istikrar un
suru olarak göstermektedir. Çünkü 
'l'urkiyenin hiç kimsenin toprağında 
gözü yoktur. Atatürkün uzağı gören 
r>Ianıı siyaseti sayesinde Cenubu 
~arki Avrupasında bir sulh amili, hır 
~"tikrar unsuru olmuştur. Balkanlar
da en çok sözü geçen. en çok dostlu
~ aranan devlet Türkiyedir. 

Belgrad, 17 (Hususi) - Yugoslav
ya Başvekili. bu akşam beyanatta bu
lunarak Hırvatlar lideri ile yaptığı 
mü;akerelerin neticelendi~ini ve ara
daki bütün meseleleri esas itibarile 

halleden bir anlaşmaya varıldığını 

söylemiştir. Anlaşma bütün memle

kette çok iyi tesir etmiş ve Yugoslav
ya varlığının ayrılığa uğrarruyacak 

mediğinden cenupta dalgakıranın ya
kininde demirlemişlerdir. Bu gemile
rin ne kadar zaman burada kalacak
lan malum değildir; 

F rankonun :uıler alayı 

İspanyada, general Franko bu -
gün Sevil şehrine bir zafer alayı i -
çinde girmiştir. Ve hükumet memur
ları, milli hareket rüesası ve azim 
bir halle kitlesi tarafından karşılan
mıştır. Kendisini karşılayanlar, ge -
nerali ikamet edeceği, Yanduri sara
yına kadar götürmüşlerdir. Yarın ya 

ve Gaziantep mebusluğuna seçilen 
Hatay Başvekili Abdurrahman MC'
lek, Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında, sürekli alkışlar arasında, 
birbirini takiben kürsüye gelmişler 
ve and içmişlerdir. 

Bundan sonra ruznameye geçile
rek Meclis binası inşaatı masrafları 
faslından 90 küsur bin lira indiril':?
rek Millet Meclisi 1938 yılı bütçesi:ıe 
munzam tahsisat olarak konulması
na ait kanun layihasilc orman u -
mum mudürlüğü 1938 mali yılı büt
çesine 78 küsur bin liralık munzatn 
tahsisat verilmesine ait kanun layi
hasını müzakere ve kabul etmiştir. 

Geçen •ene de Nüte muvaffak olan •Üvarilerimizden biri 
maniayı Qf•yor •• derecede sağlam olduğunu göstermiş-

(Sou Sa. 10. Sü. 1 de) tir. (Sonu. Sa.. 10 Sü. 1) 
[Yazısı 10 uncu eayfaClaJ 



PENCEREMDEN 

Kaz Dövüşü 
Yazan: M. Turhan TAN 

B ir zam~nlar ~u diyarın en rağ
bet goren eglencelerinden bi

ri de hayvan dövüşüydü. Horozla -
nn, .koçlann, develerin güreıe çıka
nlmalan kbkleşmit adetlerden ve 
bu güreşlui seyretmek te en heye -

Halk Tipi Radyolar 30 
Liraya Satılabilecek 

eanh zc\•klerdendi. 
Hayvanlan döğüştürmenin yal • 

nız "milnevver olmayan" tabakalara 
münhasır bil' zevk olduğu sanılma • 
aın. Yüksek denilen tabakalara men-

Köy · Postalannı Zamanında Y etlştirmek 

için Hususi Vagonlar Satın Allnıyor 
sup kimseler de bu zevke meftundu- P. T. T. Umum müdürü Nazım 

Turuç şehrimizde teftişler yapmakta
lar, evlerinde güreşçi horoz, döğüş • 
ken deve, tosçu koç beslerlerdi. Pek dır. Um,llm müdür, di.ın kendisile gö-
uzak olmayan bir tarihte Sivas vali- rüşen bir muharririmize muhtelif iş· 
1 

ler üzerinde şu beyanatta bulunmuş
erlnden biri, evine misafir gelen tur: 
başka bir valinin pehlivan de\'esini "- Posta, telgraf işlerini daha 
ıüreşte galip çıkarmak için kendi muntazam ve daha modern bir hale 
devesine afyon yutturduğundan do - getirmiye çalışmaktayız. Bu meyan-
layı devecibapsını öldürmüş ve misa. da gerek posta naklıyatında ve ge-
tir valiyi de tchirden sürüp çıkar - rekse seyyar posta işinde kullanmak 
mıştı. Daha yakwı bir tarihte Os • üzere yeniden sekiz vagon alacağız, 
manoğuttarından Sultan Ai:ı.izin sık bu vagonlar, trenin uğradığı her is
aık horoz döğüştürdüğünü ve galip tasyonda mektup alıp verebilecektir. 
gelen horozun boyn,una • sadrazam - Ayrıca hava postalarını da teksir ve 
lara man verilegelen • elmaslı ni - bunları yabancı memleketlere de teş
şanlardan bir tane takdığını hepi- mil etmiye çalışıyoruz. Yeni tesis e
miz duymuşuzdur. dilmiş olan lzmir - Istanbul hava 

tıte bu güreıler ve döğüşler için- seferlerinde posta nakliyatı da yapa
de • meraklıların rivayetine göre - biliriz. Posta, telgraf teşkilah olmı
en ibretlisi kaz döğüşüdür. Heyecan- yan bir çok yerlerde ve bilhassa köy
h veya lezzetli demedim, ibretli de- lerde pul bayilikleri ihdas etmek su
dim. Çünkü kaz döğüşünde psikolo- retile Göynükte bu ıhtlyacı tatmine 
jlk bir nükte vardır ve gerçekten dü- çalışacağız. -
şündürücü bir şeydir. Şöyle ki: Peh- Miktarı hakkında henüz bir karar 

verilmemiş olan bir kısım havaleleri 
de memurlanmı2 vasıtasile doğrudan 
doğruya mürselünileyhe göndererek 
onları postanelere kadar gelmek kül
fetinden kurtarmağı kararlaştırdık. 

Telefon işine gelince: Son zaman
larda telefona karşı rağbet pek art
mıt olduğundan hazirandan itibaren 

yepi şebekeler kurmağa çalışacağız. 
Yeni yapılmakta olan Gerede - Ada
pazar telelon hattı ıkmal edilmiş ve 
çalışmıya başlamıştır. Izmir - Tcpe
köy - Odemiş arasındaki yeni hat
tın inşaatı da ilerlemiştir. Yakında 
burası da işleme~e başlıyacaktır. Is
t&rıbul Ankara hattının üçüncü dev
resi ikmal edilmiş ve açılmıştır. 
Ayrıca Çorludan Yun411 hududuna 

kadar yeni bir telefon hattı tesisi ka
rarlaştırılmıştır. Bu hat Keş:ın ve 
İpsala üzerinden hududa kadar uza
nacaktır. Onümüzdeki seneden iti -
baren Anadoluhisarı - Kuşçalı, Te
p~öy - Nazilli, Afyon - Burdur, 
Sıvas - Er2urum hatlarının da ya
pılmasına başlanacaktır. 

İnşaatı bitmiş olan Şişli santralı 
için sipariş edilen makinelerin gel -
mesine intizar ediyoruz. Eülül niha
yetine kadar bu yeni santraldan 2000 
kadar abone kaydedeceğiz. 

Muayyen bir yerinden 5 kuruş at
makla açılacak olan otomatik tele-
fonlann konulması için lazım gelen 

hücrelerin imaline başlanmıştır. Bun 

ları ilk defa posta telgraf merkezine 
koyacağız. 

Radyo İ§i ise: Halen mevcut olan 
ıslığı susturmak için sipariş ettiği

miz kristal gelmi§tir. Bundan sonra 

TAN 

Naım TURUÇ 

halkın daha rahat radyo dinlemesi 
mümkün olacaktır. • 

Halk tipi ucuz radyolar getirtmek 
için dünyanın tanınmış firmalarını 
haberdar ettik, gelecek nümuneler
den bir tanesini intihap edeceğiz. Bu 
radyoların 30 liraya kadar alınabile
ceğini tahmin ediyoruz. Hali hazırda 
Türkiye dahilinde altmı§ bine yakın 
radyo vardır. Halk tipi radyolar da 
gelince bu miktarın l>ir misli artacağı 
nı ümit ediyoruz . .Au radyoların bır 

kısmı elektrik olmıyan köylerde pil 
ile de çalışabilecektir. 

Antenlerin fenni bir şekilde çP.kil~ 
mesi için bir parazit komisyonu teşkil 
edeceğiz. Parazit tevlit eden anten
ler derhal söktüriilecek ve fenni şek
le ifrağ edilecektir. 

Iİ\'an kazlar, öbür güreşçi hayvanlar 
gibi oluorta döğilşe çıkmazlar, deve· 
leri kızıştırmak için yapıldığı gibi 
onlara bir dişi kazın yiizünü göster -
mek, kokusunu hissettirmek de kafi 
değildir. Pehlh·an kaz, mutlaka beş 
on dişinin başında olarak sahneye 
~lkmak ve dişilerin gözü önünde ra
kibine saldırmak ister. Başka türlü, 
kafası kesilse, bir hamle yapmaz. 

Bu sebeple merak sahipleri, kaz Altın ve 'T' k G ··z ·· d 4 döğilşUne dişileri de getirirler ve iki 1. er o s o un e 
nkip pehlinn kazdan her birini ard· 

lannda sekizer onar diıi olduğu hal- Gu··mu·· c Ecya Ko··11 ıu·· B o_R"' u ldu 
de meydanın birer ki>şesinde ortaya ~ ~ 
bırakırlar. Pehltvıinlann salına salına 

JiirUyüşU gerçekten seyre değer. Dam CJ as 1 Dün Terkos Gölünde 4 köylü- rak sandallarla vaka mahalline 
Oblaf, boyunlarını • en son imki\n nün boğulmuı ile neticelenen bir giden jandarma yaptığı a.ratbr-
lladdine kadar - u:ıatmışlardır, mini Altın, platin ve gümüşten yapı- kaza olmUJtur. malar neticesinde bunlardan 
mini ıo"zlerlnl yine mümkUn olduğu lan her nevi ec:vaya damga vurulma-d d 1 d · ğü. ı · ·u Çatalcanın Balabunıu köyün- Hüsnü Tomak ile karde,i Hüae-

erece e açmış ar ır, gö s erıne a - sı mecburiyetini koyan kanun pro -
la~ildiğine bir irtifa vermişlerdir ve jesi, Kamutay encümenlerince tet· den 4 kiti kömür yüklü bir ka- yin Tomağm cesetleri bulunmuf-
l~ne sürüklendikleri can pazar1nda kik edilmektedir. yıkla Terkoı Gölünün bir tara- tur. Boğulduktan muhakkak gö-
ölünceye kadar çarpışmağa karar B j 1 k i . d t fmdan diğer tarafına geçmek n.. rülen Şevki Yrlmaz ile Şevket 

• 
1 

d' u pro eye meme et çın e sa ı-
verm~ş er ır. lığa çıkarılan; altın, platin ve gü • terlerken kayık su alarak bat- Kuzucunun cesetleri aranmak-

Dışl kazlar, kendi kocalannı ses- .. ~ . 1 Vak d h be d I ..ı_ b' h 
1 

t k. d 
1 

'k' muşten mamul eşyanın degerınden mıttır. a an a r ar o a- tadır. •u. ır eyecan a a ıp e er er ve ı ı . ~ . 
-•-· ka b 

1 
b 1 b fazlaya satılarak halkın ıgfal edılme-

.--ıp vgaya aş ar aş amaz o • d . . . sine ve zarara uğramasına mey an E 1 )'1lDlarını uzatarak, dıllerını çıkara - . ht k' 1 • .. D N Z ve LiMANDA : 
-L .. d 1 · d 

1 1 
verılmemc.lt ve mu e ır erın suııs -

~ muca e eyı seyre a ar ar, ara - . . . . . 
da d 

"t tı ,,, d' 1 . . tımallerıne nıhayet verılerek emnı -
sıra a ıs, s. ıye eş crını şe\'· 

L t' .. 
1 1 

yet ve itimatla alışveri§ yapılmasına 
ae ge ırmege ça ışır ar. 

Denizbank Umumf Müdürü 
Dün Ankaradan Geldi 

K 
·k· k'b' ku tl . imkan vermek üzere hazırlanmıştır. avga, ı ı ra ı ın \"ve erı a-

-· d k. f k d . .. Pırlanta, elmas ve sair kıymetli On gündenberi Ankarada bulunan 
·-ın a ı ar erccesıne gore ya ça- . . 
buk biter, yahut biraz uzar. Fakat taşlarla işlenılen ve t~ş kıyınetlerı Denizbank umum m:ldürü Yusuf Zi-

h 1 d ld 
~ 'b' k 

1 
d k satışa esas olan eşya ıle veznı uç oroz ar a o ugu gı ı az ar a aç- _ ~ 

k kt ti k ık. ..b . d gramdan aşagı olan mamulata dam -
ma yo ur, mu a a ı mu arız en . . 
b

. · k ld k h' h 1 h ga vurulmak mecburıyetı yoktur. Bu 
ırı ımı ayaca ır a e mec ur - . 

du t t 'k 1 j'k 'lkt 'b ti' h suretle bu proje bazı muafıyetlcr r. ş e psı o o ı nt e, ı re ı sa . 
De d d·ğt · b b . ti koymuş bulunmaktadır. e ı mı:ı §ey u mec urıye n 
tahakkuk etmesi üzerine tecellt e • Altın eşyanın ayarlan binde 500, 

ya Erzin ve Denizbank müdürlerin

den Rauf Manvas dun şehrimize dön

müşlerdir. 

Yeni teşkilat projesi mecltse sev
kedilmek üzeredir. Kanun çıkıncaya 

kadar Denizbankın bugünkü kadrosi

lc: idare edilecektir. 

der. Yani kazlardan biri mağlUp 0 • 580, 750, 915 ve gümüş eşyanın ayar
lunca ve yere serilince onun ardın • lan binde 800, 900, platin eşyanın da 
da "'e'-'·, yine ardımla durarak kav- binde 950 olduğu takd~rde ayarları-

• uu~ • Yeni proje ile Denizbank lağvedil-
PYI heyecanla seyretmiş olar dişi • nı göstenr devlet damgası vurula -

kt Alt lati d bl diği için umum müdür Yusuf Ziya 

MOTEFERRIK: 

Madam Atına Kefaletle 
Tahliye Olundu 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme-
sinde gizli randevuculuk yaptığı ve 

genç kadınları fuhşa teşvik ettiği i
çin tevkif edilen Madam Atinanın 

muhakemesine devam edilmiştir. A
vukatları Madam Atinanın kefaletle 
tahliye edilmesini istemişler, malıke
mede 600 llra para kefaletile serbest 
bırakılmuma karar vermiştir. Ma
dam Atina parayı vezneye yatırdığı 
için dün geç vakit tahliye edilmiştir. 

ler, bir çığlık koparırlar, mağlup eş _ ca ır. ın _ve .. p ~ eyarın ~ n: 
teriyle asla ilgilenmiyerek hemen de beş ve gumuşte bmde 12 nızamı 

Polonya Elsisi Geldl 
Erzinin açık bulunan Ziraat Bankası Leh1-.ıanın Ankara elçisı Sakaloçki 

galibin dişileri arasına girerler, o - müşaade vardır. 
nanla birlikte ıalibl -küstah bir ıcvk Altın ve gümüş kaı.ı~ama eşy:ıy:ı 

idare meclisi reisliğine tayini takar- dün sabah VaJ10vadan şehrimize gel 
rur etmiştir. miş ve akşam Ankaraya gitmiştir. 

De alkışlamağa girişirler. (kaplama) ve yaldızlılara (yaldızlı) 

Düıenin dostu olmaz derler am • kelime ve remizlerini ihtiva eden SALDIRAY A SANCAK ÇEKiLECEK 
ma bu ıöziln doÇuluğunu kaz döiü- devlet damgaları vurulacaktır. 
tündeki şu l'afha kadar belagatle giis 
teNn bir vakıa yoktur sanıyorum: Fe 
liket ve musibet günlerinde miltte • 
ftklerlnl bırakarak onların diitm•n • 
larlyle birleıtiklerinl tarihlerde oku
dutwnuz devletler başka!. 

Kooperatif Hesaplan 
Belediye kooperatifinin hesapları-

nı tetkik eden heyet, bazı azaların 

kooperatif idaresinin çıkardığı borç 
bordrolarına itiraz etmekte oldukla
rını ve borçlarının bir kısmını ver
dikleri halde bu tediyatın borç ye
kllnundan indirilmediği hakkındaki 
tddlalınnı telbit etmiftir. Bu itiraz
lar üzerine hesap kontrol heyeti her 
borçluyu ayrı ayrı kooperatife çağı
rarak borçlarının nıiktarile şimdiye 
kadar•yaptıkları tedıyatın miktarını 
kendilerinden sormak ve muamelatı 
resmi vesikalarla tesbit etmeğe mec
bur JWmıstır. 

Damga resmi olarak altın ve pla
tin maddelerin her grsmmdan on 
kurUJ ve gümüş eşyanın beher gra
mından 25 santim alıııacaktır. Al
tm ve plitin eşyanın kaplama resmi 
beher parçadan yirmi be§ ve gümfiş 
kaplama eşyanın her parçasından da 
on ve yaldızhlann beher parçasın
dan yedi buçuk kuru~ olarak alına
caktır. 

lnhharlarcla Tayinler 
Cibali tütün fabrikası müdür ve

kili Sami Samsun fabrikası Müdiırlü
ğüne, Samsun müdürü Ekrem Izmir 
fabrikasına, Izmir fabrikası müdürü 
Kemal Cibali fabrikası müdürlüğüne • 
tayin edilmişlerdir. * İngiliz bandıralı Lettitia trans
atlantiği 350 lnglllz seyyahile bugün 
,ehrimize gelecektir. Ingiliz seyyah
ları iki gün şehrimizde kalacaklardır. 

+ 
.. 

Evvelld gece Hmanımız:t ge1en Saldıray denlzalh gemisine birkaç g{ln sonra 
meraalmle bayrak çekilecektir. Dolmaba hçe önünde demlrU bulunan yeni ıemı

mlzl diln deniz komutanlıtı erklnı ıemıı,ur. 

Orta mektep 
Muallimliği 

İmtihanı 
Onümüzdeki haziranda bir orta 

mektep muallim muavinliği imtihanı 
açılacaktır. Bu imtihana, Jort, beş ve 
altı sınıflı muallim mekteplerinden 
mezun olup ta asgari üç sene meslek
t.? çalışmış, muvaffakıyet gösterdik
leri, müfettiş raporlarile s:ıbit olmuı 
olanlarla yüksek tahsile devam et
mek, yahut ta başka bır memuriyet 
bulmak maksadile bu meslekten ay
rılıpta tekrar mesleğe dönmek istiyen 
ler kabul edilecektir. Bunlardan baş
ka muallim mekteplerinin tatbikat 
kısmile liselerin ilk devrelerinde mu
allimlik yapanlar da bu imtihanlara 
girebileceklerdir. Hazırlanan talimat
nameye göre, bu imtihanlar için mü
racaat müddeti mayıs sonuna kadar
dır. Bu müddet zarfında mahalli ma
arif müdürlüklerine müracaat edil
mesi ve evrakın tekemmül ettirilme
si lazımdır. Askerlik vazifesini yap
makta olan muallimlerden bu imti
hana girmek istiyenler, kıtalarının 

bulunduğu vilayet maaril müdürlü
ğüne müracaat edeceklerdir. Müraca
atlar maarif müdürlüklerince tetkik 
edilecek ve liste halinde hazırlana
rak Maarif Vekiletine bildirilecektir. 
Vekllet imtihana girmelerinde bir 
mahzur görmediği talipleri, haziran 
on beşe kadar haberdar edecektir. 

imtihanlar tahriri ve pfahi olmak 
üzere iki türlü olacaktır. Tahriri im
tihanlar Istanbulda, pfahiler Anka
rada yapılacaktır. imtihanların gün
leri ve grupları şunlardır: 

19 haziranda türkçe, 20 haziranda 
tarih, coğrafya, 21 haziranda m:\te
matik, 22 haziranda fizik, kimya ve 
Tabiğat bilgisi. 
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SUAL CEVAP? 

Dünyanın En 
Büyük Adası 
Nerededir? .. 

S - Dünyanın en büyük a • 
dası hangisidir? 
C - Groeuland adasıdır. 825 

bin mil murabbaı arazisi vardır. 

• 
S - Eyi el kulesi ne zaman 
yapılmıştır, yüksekliği kaç 
metredir? 
C - 1889 da Paris beynelmilel 

sergısı münasebetiyle yapılnuştır. 

300 metre 6Ş santimetredir. 

• S - Bi8ikleti kim icat etti? 
C - 1840 da Kirkpatrik ısminde 

bir İngiliz icat etti: 

• 
S - Posta pulu ilk defa ne 
zaman kullamltlı? 
C - 1840 da İngilWer kullandı 

• S - Einateln timdi nerede -
dir? 
C - Amerikada. - . 

S - YartıMUUn inaana en rok 
benzeyen hayvan ol.duğunu 
•öylediler, taaccüp ettik. Bu 
iddia doğru mudur? 
C - Yarasanın kendisi değil, fa

kat iskeleti. insan iskeletine çok ben 
zer. Kanadlan kaldırılınca bu ben -
zeyiş hemen ortaya çıkar. İskeleti 
insan iskeletine bu kadar benzeyen 
hayvan yoktur. 

• 
S - Denizde radyum ""' mı
dır? 
C - Vardır. Fakat bu, nehirlerin 

getirdiği sularla radyumu teşkil e
den Uranyum zerrelerinin gelmesin
den meydana çıkar. 

Mektep Sporları 
Hakkında 

imtihanlara ait evraklar bir haf· 
.. __ _. _ .. _ •e.a .. __ •---·--- .. __ IL_..::a.t- Dl. T ..... ; ... 
fından tetkik edilerek Maarif Veka-
letine gönderilecektir. 

Bu imtihanda ka~nanlar, 17 a
ğustosta Ankarada Gazi Terbiye Ens
titüsünde yapılacak olan ıifabi im
tihana kabul edileceklerdir. 

İmtihanları kazananlara orta mek
tep muallim muavinliği ehliyetna ~ 
mesi verilecektir. Yaşı 35 ten fazla 
olmamak şartile Ga2i Terbiye Ensti
tiisünde üç sömestrlik bir tahsilderi 
sonra orta mektep muallimliği y~pa
bilecek bir kanaat uyandıranlar, ley
Ji me<:cani olarak Enstitüye kabul e
dileceklerdir. Bu üç sömestrlik tah
silden sonra yapılacak imtihanda mu 
va.ffak olurlarsa bunlara orta mektep 
muallimliği ehliyetnamesi değil, orta 
muallim mektebi diploması verilecek 
tir. 

BELEDiYEDE : 

Belediye ile Defterdarlall 
Arasında lhtlltf 

Beyojlu Malmüdürlüjü için Şlfha-
ne karakolunda yaptırılmasına karar 
verilen binanın arsası yüzünden be
lediye ile defterdarlık arllllDda ihti· 
lil çıkmqtır. Beledıye buranın vak
tilf" mezarlık olduğunu ve mezarlık· 
lar da belediyeye devredildikleri için 
buranın belediyeye alt bulunduğunu 
i:idıa etmiş ve inşaattan evvel arsa
ya ait satış muamelesinin ikmal e
dilmesini istemiştir. 

Defterdarlık ise, bu arsada vaktlle 
bir karakol binası mevcut olduğun
dan arsanın milli emllkten madut 
bulunacağı cevabını vermiştir. 

ihtilaf iki daire arasında tetkik e
dilmektedir . 

Mezarhklar Güzelleıtyor 
Belediye bazı mezarlıkları imar e· 

decektır. Bakırkoy, Merkezefendi ve 
Feriköy mezarlıklarının bazı noksan· 
ları ıkmal edilmiştir. Emırgln me -
zarlığının da ihata duvarları bitmek 
iızeredir. Kısıklı - Umraniye şoses! 
il:ıerindeki mezarlık duvarlarının da 
inşasına başlanmıştır. Bu duvarlar 
hazirana kadar ;Jcmal edilecekt;r. 
Heybeli mezarlığının iç duvarlan ya
pılmış Kınalıadadaki mezarlık diken
li tellerle çevrilmiştir. * Çorlu kaymakamı Niyazi, Yalo
va kaymakamlığına tayin edilmiştir. 

Ankara, 17 (Tan Muhabirlnd~)
Mektepler arası maçlarında sp::ırcu 

talebeden bazılarının müsabaka he
yecanın tesiri altında bkibirlerini 
rencide edecek tarzda, hatta bazan 
çirkin sözlerle sahadaki arkadaşları

na bağırdıkları nazarı dikkati celbet
miştir. Vekalet mektep müdürlerine 
bundan böyle bu gibi münasebetsiz
liklere meydan venlmemesini, ble
benin irşat edilmesi lüzumunu ileri 
sürerek gönderdiği bir tamimde §Oy
le demektedir: 

0 -Türk çocuğuna yaraşan yiğitçe 
duygularının ve karde§lik sevgısinin 
tezahürüne vesile olması icap eden 
mektep sporunun kendi asil karakte
rini kaybetmesini muclp olacak bu 
nevi hadiselerin önüne geçmek için 
mektep idarelerinin müsabakalardan 
evvel talebeyi irşat etmeleri ve spor 
talimatı hükümlerini kendilerine ha· 
tırlatmaları lüzumlu görülmektedir. 
Gerek musabık sıfatıle sahaya çıkan, 
gerekse seyirci olarak etrafta yer a
lan talebenin istenilmiyen hadisele
re sebebiyet vermemeleri için mek
tep müdür muavinlerile beden terbi
yesi muallimlerinin kendi mekteple
rinin musabaka günlerinde sahada 
ve talebeleri arasında bulunmalarını 
dilerim." 

1 TAKViM ve HAVA 1 
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Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeeilk&y meteoroloji lıtuyonundan alı

nan malOJnata 16re, hava yurdun Dotu 
Anadolu balıesl ile Orta Anadolu ve Ka
radeniz kıyılannda bulutlu, diler balgele
rinde açık g~mlş, rilzgArlar umumiyetle 
garbt istikametten orta kuvvette esmlıı· 
tir. 

Diln İıtanbulda hava açık g~lş. rilz• 
g4r, cenubu garblden saniyede 2 - 3 met
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava tazylkJ 
1017,9 mlllbar idl. SQhunet m yQksek 
21,0 ve en dO,WC 1,0 santigrat olarak kay• 
dedllrıllstlr. 
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inme! 
Aleyhindeki 
Teşebbüsler 

Yazan: Omer Rım DO<lRU L 

Siyaset i.lemlni mef&'Ul eden iki 
büyük meselenin biri İngil -

tere, Fransa ve Ruaya arasında teca
vüze karşı imzalanmak üzere olduiu 
söylenen misaktır. 

Arnavutluğun Eski Hükümdarları 
Larissada Nasıl Karşılandılar? 

• 

Tepeden 
Yazan: B. FELEK 

A lınanyanın ve italyanın kom -
ıuları üzerinde çok sempatik, 

çok can çekici ve çok hayırhahane 
tesirleri olmasına ve bu iki totaliter 
devletin bütün milletlerin serbestçe 
inkişafından başka bir kayguları bu
lunmamasına rağmen Amerika Bir
leşik Devletleri hükt1meti bunlara 
bir "Mesaj" yani sizin anlayacağı -
nız eski tabirle "name" gönderJp so
ruyor: 

İkincisi Mister Rooseveltin teca
vllzü durdurmayı, miletlerin hürri -
yet ve istiklalini tanıtmayı, milletle
rin iktısadlyatını ezen silah yanşı -
na son verecek, ticareti yeniden can
landırarak yeni bir refah devri aça
cak tedbirleri almak üzere toplanıp 
konufmayı temin için (iriştiif teteb
biisün neticesidir. 

Tecavüıı: aleyhindeki misakın im
salanmuı yolunda, mühim adımlar 
atıldıtı ve bu hafta içinde yeni misa
kın imza edileceği bildiriliyor. 

Misakın imzasına karşı gelen a -
mil, anlatıldıfına göre, Romanya ile 
Lehistanm, harp zamanında dahi, 
Sovyet birliğinden askeri yardım 

cörmete pek taraftar olmamalany -
eh. Bunun üzerine bu yardımın, yal
auz hava kuvvetleriyle yapılması ü
zerinde mutabık kalındıtı söylendi. 
Fakat en son haberlere göre yardı -
moı, tam manasiyle yapılması için, 
iki taraf arasında tam bir anlapnaya 
nnlmlJ, ve bu suretle misakın bn -
zalanmasma bir mani kalmamıttır. 

Amerika Arnavutları 
Mücadeleye Devam 

Edeceklerini Bildirdiler 
Daily Express'in muhabiri Stefan Delmar yazıyor: 

Kral Zogo ıle ailesi, Larissa namında:tki küçük kasabada 
3deta bir esir bayatı yaşamaktadır. İtalyanları danltmamak 
için mülteci Arnavutların bir kimse ile konuşmalanna, yahut 
bir kimsenin onlarla konuşmasına müsaade edilmiyor. 

Hasta olan kretliçe Geraldin, Atinada bir hastaneye gire
rek tedavi gönnek, çocuk doğurur doğurmaz Balkanın dağlık 
yollannda yaptığı yolculuğun tesirlerinden kurtulmak istemiş 
ise de kendisine: 

- Bu mesdc bahis mevzuu olamaz, çünkü sizi hükumet 
merkezine ?Ötüremeyiz. Aksi takdirde İtalyanlar sizinle müş
terek da\'a güttüğümüzü sanırlar! denilmiştir. 

Selanikten Atina ile yaptığım telefon muhaveresi sırasın
da Larissa keliınesinin geçmesi bile, muhavereyi dinleyen za
bıta memurunun derhal muhabereyi kesmesine sebep olmuş
tur. Nihayet gazeteye bu yazıyı gönderebilmek için Yugoslav
yaya geçmek mecburiyetini hissettim. Çünkü Yunanlılar, Zo
goya ait yazılaı·ın Selanikten telgrafla gönderilmesine de marn 
oldular. Hatta bu yüzden Selanikte tevkif edildim ve böylece 
Yugoslavyaya geçmekten olıkonulduın. Fakat İngiliz konsolo
suna müracaat savesinde dört saat sonra tahliye edildim. Arnavutluk Krali~esi Jeraldin 

"Avrupa, Asya ve Afrikada adedi 
otuza varan isimleri zirde mezkıir 
otuz müstakil memlekete kuvvet
le veya tehditle tecavüz etmek ni
yetinde misiniz?" 

Ben bu iki totaliter memleketin 
yerinde olsam : 

- Sana ne birader? derim. De -
rim amma geçen sene ben bu çeşit 
bir müdahale yüzünden tahaddüs et
miş bir ,•akaya şahit oldum. 

Bir küçük gazeteci birinin ayağı
na mı basmış, şemsiyesine mi çarp -
mış? Pek hatınmda delil. İskelede 
bir feryat i~ittik! Palabıyık bir herif 
bacak kadar bir çocuğu bağırta ba -
ğırta dövüyordu. Yapma etme diye 
kanşan olduysa da herif aldırış et • 
medi. Derken derli toplu birisi pey
da oldu. 

- Ne dövüp duruyorsun elin fu-
karasını? diye sordu. 

Herif dikelip: 

- Sana ne? Diyecek oldu 

Derli toplu adam çocuğu kolun -
dan kenara çektikten sonra: 

Verilen haberler tahakkuk ettiği 
takdirde bu hafta içinde tecavüz si
yasetine karşı tam bir cephenin, ku
rulmasına, fBbit olacafız ve o saman 
harp tehlikesi iyiden iyiye hırpalan
IDlf, belki de ezilmit olacak, yeni 
ınuvazenenin sulh yolunda teessüsü 
Ytizilnden rahat bir nefes almak ve 
daha emin bir hava içinde yaşamak 
imkinı tahakkuk edecektir. 

Larissaya vardığım zaman kral ai- - Küçük arabada ağlıyordu. Kra- ı-
lesi de oteline yeni muvaaalat etmiş- liçe onu bağrına basarak ı;usturuyor- T h d 
ti. Burası şehrin göbeğinde olan sarı du. a ra n a Ergani 

Tahvilleri 

- Bir karış çocuğu ninen de dö
ver. Kabadayı isen vanver bakayım! 
Dedi ve palabıyık çocuğa doğru tek
rar sarkmak isteyince elpeşrevl baş
ladı ve bir araba dayak yediydi. Ya
ni ayırmak için araya girenler de 
herifin tozunu silkmek bahanesiyle 
epeyce hırpaladılar. İş o hale reldi 
ki: topuz herif: • 

Mister Rooseveltin teşebbllsilne 
gelince, bu teşebbüs her yerde en 
hararetli tasviple karsılanchh halde 

renkli ve 35 odalı bir bina idi. Muhaverenin gerisini takip edcme-
Kral Zogo sivil elbise ile otelin ko- etim. Çünkü bir delikanlı önüme di

ridorlarından geçiyor. iki yeşil elbi- kildi ve fransızca ile: 
seli Arnavut askerine dayanan kra- - Beni takip ediniz! dedi. 

• -- -~ .. - ......... tıuu llüuouan 
tarafından en hasmane hamlelerle 
karşılanmıştır. 

llu1,e Geraldin, kralı takip ediyor ve - Niçin, kimsiniz? dedim. 
:ı wt ut:nı;ı, Keul!ru gozıeruc uı)ar- Bir kelime ile cevap verdi: ı 
da biriken halka yorgun yorgun gü-

- Polis! ve hüviyet varakasını lümsüyordu. 

Düğün 

Ha~ırlıkları 
1 

Tahran, 17 (A.A.)- Dün öğle vak-' Ankara, 17 A.A.) - İkramiyeli 
ti Kazvine muvasalat eden Türk he- yüzde beş faizli 1933 Ergani istikra
yeti Tiirkiye büyük elçisi tarafından zı tahvlllerinin bugün Maliye Ve:ta
karşılanmış ve saat 17 de Kemeceye Jeti, Merkez Bankası ve diğer ban • 
varmıştır. Türk heyetinin, Hariciye kalar mümessilleriyle noter huzu
nazırı, Alam kolordu kumandanı Ah- runda yapılan on ikinci ikramiye ve 
medi ve teşrifat müdiiri! Foruhar ile altıncı amorti keşidesinde: 
mülakatları çok samimi olmuştur. 121.313 numaraya 30.000,- lir:ı, 

Keşi desi 
- Yahu! Ben ne yaptım? ADah 

kimseyi elinize düşürmesin! Hepiniz 
başıma ilştüniiz! Bu revayı hak mı? 
Di7e •ı.slanmafa baılaclıydı. 

Şimdi totaliterler Amerikaya bu 
çeşnide cevap verirlerse acaba iske
lerdeki sahne tekerrür eder mi? diye 
düşünüyorum. Ve böyle bir cevap 
vermemelerini temenni ediyorum. 

Bir taraftan Alman, diğer taraf • 
tan İtalyan gazeteleri, Mister Boo -
sevelte var kuvvetleriyle saldırmalı: -
tadırlar. Bunlann anlatışına göre, 
Mister Roosevelt CUmhurreisUğine 
teknır seçilmek için bu son oyunu 
oynamıf, göz boyayarak A vrupanın 
iki büyük liderini yanlış yola saptır
nıak istemiş, ve çember içine alma 
siyasetini ileri götünnü,, tecavüzü 
aorla iki asil millete yilklemete ö -
aenmif kötü bir diktatördür. 

Totaliter memleketlerin razete -
leri hep ilhamla yazı yazdıJdan için 
ba sözlerin hilk1lmet düşüncelerini 
abettirdijine inanmak caizdir. 
Fakat Londra mahafiline röre mih -
._ memleketleri ıazetelerinin bu 
llepiyatını timdllik ihmal etmek ve 
lblhver hilktimetlerinin ne diyecek
lerini beklemek daha dotru olur. 

gösterdi. 
Kraliçenin arkasından gelen bir 

hastabakıcı çocuğu taşımakta idi. Sonra ilave etti: 
Kraliçe derhal bir odaya yerleştiril- - Mültecilerle konuf1Dak yasak! 
di. Kendisine Atinadan getirtilen iki Arnavut mültecilerine karıı tatbik 
mütehassıs bakmaktadır. olunan bu yasak devam ediyor. Mül

tecilerden biri dün Selanikte bir ka-Kraliçenin tehlikeyi atlatmış ol-
duğunu öğrendim. 

Kral ile maiyeti 135 kişilik bir ka-

file teşkil ediyorl.ıtr. Nazırlar ve mu
hafızlar bu sayının içindedir. Bunlar 
bir gün evvel, hudut üzerindeki Flo

rinaya gelmişler, fakat trender. çı.k
malan için müsaade edilmemişti. 

Yunan askerleri tre!li çevirmişler 
ve bir kimsenin içerden çıkmasına, 
bir kimsenin içeri girmesine mini 
olmuşlardır. 

Ancak ertesi sabah kafilenin otel
d~ yerleşmesine müsaade edilmişti. 

rakolda o derece sıkıldı ki, cebinden 
tabancasını çekerek evvela bir za
bıta memurunu, daha sonra da Arna
vutluk konsolosunu vurup öldürdü. 

Amerika.Jaki Arnavutların 
nümayi,ıeri 

Nevyork, 17 (A.A.) - İki yüz Ar
navut, yirmişer kişilik grup13r ha
linde Arnavutluk konsolosluğuna gi
derek aşağıda.ki karar suretini ver
mişlerdir: 

"İstiklalimizin ilgasını hiç bir za
man gönül arzusu ile kabul etmiye
ceğlz. Mücadeleye devam edeceğiz.,, 

İki yüz polis asayişi muhafazaya 
memur edilmiş bulunuyordu. 

Nazır Alam, Majeste Şehinşah ve 1- 115.770 ,, 
15

.000,- " 
ran hükumeti namına heyete hoş gel- ıı.920 " 

3
.ooo,- ,, 

dlniz demiştir. Mütc&kıben yüksek 150.490 " 3.000,- ,, 

ziraat mektebinde çay içilmiş ve sa- 169.992 " 3.000,- " 
mimi haspihalde bulunulmuştur. Tar 62.738 " 909,- " 
han Türkiye heyetine karşı gösteri- 64.636 " 909,- " 
len ihtimamdan dolayı Alama teşek- 70.858 ,, 909,- " 
kürlerini bildirmiş ve heyetin kendi- 164.292 ~ 909,- " 
sini kendi memleketinde hissettiğ~ni 198.295 " 909,- " 
kaydeylemiştir. Ve ayrıca 289 tahvile kırkar lira 

Heyet Tahrana 13 30 da varmıştır. ikramiye ve 6.200 tahvile de amoni 
Pehlevi caddesinin methalinde he- isabet etmiştir. 
yeti bir askeri mı.ifreze karşılamış ve 
iki kardeş memleketin milli marşları 
çalındıktan sonra Tarhan askeri ta
zim merasimi eden müfrezeyi teftiş 

eylemiştir. Civarda toplanan halk 
Türkiye mümessillerini hararetle al
kışlamışlardır. 

Şu da muhtemeldir ki; bu devlet
ler: 

- Biz kimseye m,mek niyetinde 
değiliz. Lakin adedimiz arttı. Mah -
sulibmız yetişmiyor, l\lasrafımız da 
çok. Bize biraz yiyecek \'erlrseniz 
kimseye zarar etmeyiz. Sizin insafı • 
nıza müracaat ediyoruz. Desinler. 

O zaman ben Amerikanın yerin • 
de olsam: 

- Haklısınız amma siz vaktiyle 
dünyaya "bize tereyağı lazım delil. 
Top lazım!" dememiş miydiniz? Şim
di tereyağına olan bu rağbet niye? 
Diye sorardım. 

Kimin ne cevap vereceğini he -
nüz bilmediğimiz için bu satırlarla 
sadece hafif bir yarenlik edlyonı&. 

İşte o kadar. 

Almanyanın ancak Her Bitlerin 
28 nisanda Rayttağın yapacatı içti -
!Qada Boosevelte cevap vermesi bek
lenmektedir. 

O zamana kadar neler vukuhu -
lacatı ve l'flıı dotmadan meşeimel 
fepten neler doğacağı belll değildir. 

Larissada hizmetçiler krala ait eş· 
yayı, askeri kamyonlardan çıkarıp o
tele yerleştirirken şehir halkı da 
bu manzarayı temaşa ediyordu. Gür
büz ve çelik vücutlu Arnavut muha
fızları kamyonlardan denk denk ya
taklar, mavi perdeler, ağır sandıkları 
taşıyor ve otelin içine götürüyorlar

INONO ANKARA STADINDA 
Ancak görülen bir ıey varsa A • 

merikanın bu müdahalesi ile karşı 
tarafta bir şaşkınlık ve durgunluk 
doğmuş olmasıdır. 

Fakat beklemekten baıka çare 
)'oktur. 

• 
Bitaraf dflnya efUn umumlyesl-

llbı totaliter devletlerin tecavüz si -
Yasetine karşı nasıl isyan ettiğini gös 
teren fU istatistik, çok manidardır. 

Amerikadaki efkan umumiye 
lrıtiessesesi, Çekoslovakyanın yok e
dilınesinden evvel harp vukuunda 
deınokrasilere harp malzemesi verip 
•ermemek meselesini ortaya atarak 
-'ınerika efkan umumiyesini yokla
ırıı,, ve yalnız yüzde otuz dördün 
hunlan vermeğe taraftar olduğunu 
törmüştür. Çekoslovakya hidiıteleri 
hu nlsbeti birdenbire yüzde (55) e, 
~eınel hadisesi ise yüzde 66 ya çı -
ltarnuştır. Daha mühimmi, Amerl -
itanın demokrasilerle birlikte harbe 
tirınesi için lehinde bir cereyanın 
ha§ göstermiş olmasıdır. Bugün A -
tlterika efkarı umumiyesinln yüzde 
lg sı harbe girmek lehindedir. Bu da 
tecavüztln bitarafian da kendisiyle 
dötüımete çektijini ıöıtermekte -.u... 

dı. 

Seyirciler, ağır sandıklara bakıp: 
- Mutlaka altın dolu! diyorlar ve 

kralın servetinden bahsediyorlardı . 
Derken muhafızlardan biri bir be

pği kamyondan çıkardı ve taşıdı. Se
yircilerin manzarası birdenbire de
ğişmiş ve kadınlar ilerlemişler, beşi
ğe dokunmak istemişlerdi. Çünkü bu 
hareket çok uğurlu imiş. 

Yaşlı bir kadın yanıbaşında bir 
kadına soruyordu: 

- Zavalli kraliçe ne halde? Kim 
bihr ne kadar acı çekti. 

Ustü başı yırtık, sakalı traşstz, göz
ltıri yorgunluktan mahmur bir genç 
anlattı: 

- Kraliçenin arabasını ben sür
dilin. Uç gün durup dinlenmeden ha
reket ettik. Kraliçe cidden cesur bir 
kadın. Ben arabayı süratle sürüyor· 
dum. Fakat yollar çok fena idi. Hele 
bir hasta kadın ~çin tahm":ül edil_m~z il 
bir şeydi. Kralıçe muztarıp olaugu, 
halde katiyen şikayet etmiyordu. 1 
Kadınların biri sordu: 1 
- Kiıçük ne yapıyordu? 
Şoför cevap verdl: Cümhurremmiz Betilrtaş-:4.nlraragiicü maçını Ankcua Satdında aeyrediyorlar .. 

Vaktiyle Kefal bahğı yavrulan -
nı toplayıp nasihat edermiş: 

- Yavrularım, zoka denilen kancalı 
bir iğne vardır. Onu bir ipliğe bağ -
layıp ucuna yem takarak denize a -
tarlar. Sakın bunu bir nimet sanıp 
yemeyin! 

Bir de denize ağ gerip uçkurlu -
ğunu sıkarak torba haline getirirler. 
İçinde kalırsınız! Öyle bir zamanda 
da dibe inin! Yüze çıkmayın., 

Derken balıkçıların serpme de -
dikleri uçlan kurşunlu ve kapak gi
bi balıfın üstüne atılan bir al Uzer
lerine inmi~ ve hepsi içeride kalınıı
lar. 

Yavrulardan birisi sormuş: 
- Kefal anne! Ya buna ne der -

sin? 

1 

Anası cevap vermiş: 
- Yavrularım! Buna tepeden in

ime derler! Bunu ben de bilmiyor . 
dum! •. 

Dediğim gibi, mahut name blraı 
tepeden inme olduğu için derinlikleı 
de hayreti mucip olsa gerektir. 

Tarihten ders almak lhım gelir
'L<l.tfen .ayfayı '9Virinf%) 
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-1'f1ahkeriı.elercle Ha t ay Parti 
Kongreleri 

Kubilay 
ihtifali 

Kaynatasını öldürdüğü 
iddia Edilen · Gelin 

Maktul 
Oğlunun 

Mahrum Ettiği Hacı, Mirasından 

Tarlasına da Tecavüze Kalkışmış 
Ağır ceza mahkemesi dün Göçe 1 miye doğru geliyorlardL Hacı Hüse

köyünde kayınbabası l\1acı Hüseyini yin: 
öldüren Ayşenin muhakemesine baş- - Bir avuç toprak için yaptığınız 
ladı. Hacı Hüseyinin dört oğlu ve bir nedir? diyor, gelinine çıkışıyordu. 
çok ta toprağı, bir kaç davan var- Ben Hacı Hüseyini camie davet et
mış. tarlalarını, evlerini bütün ço- tim, görmedi. Ben ezan okudum. On
cuklarına noter senedile taksim et- )arın ağız dalaşmaları devam ediyor
miş, yalnız büyük oğlu Alaaddini bu du. Camie girdim. Mumlan yaktım. 
taksimden ve nimetten mahrum bı- Kuran okuyordum. Bekçi Ibrahimin 
rakmıştır. Alaaddin baba yardımın- acı acı feryadını işittim. Dışarıya çık
dan mahrum kalın.-:a fazla çalışma- tım. Hacı Hüseyin yola uzanmış. Mu
ğa ve kendi parasilc tarla alınıya mec ayene ettik. Soluk almıyordu. Olmüş, 
bur olmuş ve beş on dönüm de tarla yanında kimse yoktu. Ayşenin elinde 
almıştır. Bu defa Hacı Hüseyin oğ- ·odun, sopa görmedim. 
!unun tarlasını ekmiye başlamış, bu Bundan sonra diğer Şahitler Hacı 
yüzden de oğlu ile babası w gelini Hüseyinin diğer oğullan ve gelinleri 
arasında kavga çıkmıştır. Dün şahit de dinlendiler. Ayşe: 
olarak dinlenen köy imamı Hidayet - Ben kendisile ağız kavgası yap-
hadiseyi şöyle anlatıyordu: tım. Fakat bir fiske bile vurmadım. 

- Ben sabah ezanını okumak i- O kalp sektesinden ölmüştür, diyor
çin camie gitmiştim. Ayşe ile Hacı du. Gelm.iyen şahitlerin çağırılması 
Hüseyin Ağa ağız kavgası ederek ca- için muhakeme talık edildi. 

Sultanhamamı Fırınların Ateş 
Yangını Tuğlalarını 
Tahkikatı Bitti Çalıyormuş 

Müddeiumumilik bir aydanberi de
vam eden Sultanham:unı yangıru 

tahkikatını dün bitirmiştir. Yangı
nın Ata Atabek hanının üst katındaki 
Rahri Birol trikotaj hbrikasındnn 

dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden 
çıktığı anlaşılmıştır. Hadisenin me
sulü olarak tesbit edilen trikotaj fab
rikasının idare memuru Suadı da 
dosyasile beraber dün ;;orgu hakinı
liğine vermiştir. 

Sarayburnunda mahzenlerde yatıp 
kalkan Selinildi AH oğlu Mehmet 
Sarayburnundaki eski sarayın pek
semet fırınlarından ateş tuğlası çal
dığı için dün Sultanahmet sulh ceza 
mahkemesine verilmiştir. Osman is
minde bir de suç ortağı vardı. 

Hakim arkadaşının nerede oldu
ğunu sordu: 

Teyze 
Hanımın 

Altınları 
Teyzesinin sandığından 93 altın li-

Antakya, 17 (A. A.) - C. H. Par
tisi Antakya kaza kongresi, Parti bi
nasında merasimle açılmıştır. Bu 
münasebetle teşkilatı !ruran Tekir -
dağ mebusu Rahmi Apak bir rnusa -
habe yapmış ve Partinin altı vasfını 
halkın gayet kolay anlayabileceği 
şekilde izah etmiştir. Bundan sonra 
kaza idar~ heyetiyle vilayet kongre 

ra aşırdığı iddiasile tevkif edilen Hü- mümessilleri secilmiştir .. Kongre a _ 
seyinin duruşmasına dün Sultanah-

zasının müttefikan ve sürekli alkış
met sulh birinci ceza mahkemesinde 

Menemen, 17 ( A.A.) - Inkıliip şe

hidi Kubilay ve arkadaşları için Ku
bilay abidesi önünde lzmir ve Mani
sa ile civar kaza ve köylerden husu
si tren vesair nakil vasıtalarile Me· 
nemende toplanan heyetler .. mektep
liler, izciler ve binlerce halk tarafın
dan buyuk bir ihtüal yapılmıştır. Ih
tifalde Izmir vali muavini, müstah
kem mevki komutanı, Parti teşldlah 
heyetleri, Manisa valisi vekili. Parti 
tcskilatı üyeleri. Menemen kayma
kamı, Belediye reisi, Salıhli, Alaşe

hir, Turgutlu. Bergama. Foça kaza
larından gelen heyet!er ve bir askeri 
kıta hazır bulunmuştur. 

larla kabul ettikleri bir takrire göre, 
devam edildi. Mahkemede avacı Ha-

Partimizin Genel Başkanı Milli Şef 
ni!e de bulunuyordu. Polis, Hüsevi- İ .. .. k · b -

1 nin ardiyesinde 40 kilo zevtin, 35 ki- lnkolnuye, ongr.enıkn saygı ~elm.ag 1 
-

l ~ ı arının arzına ·arar verı ış ve 
o sabun, zeytinyağı, mercimek ve 1 k d - 1 t 

f • . ongre agı mış ır. 
asulya bulmuştu. liakım bunların .. . . . 
satılarak parasının davacıya veril _ Kongre munasebetıyle Partı bı -
mesini kararlaştırdıktan sonra şahit- nası Türk ve Parti bayraklariyle do
lerin dinlenmesine devam eaildi. Şa- natılmıştı. Kongreye bütün köy ve 
bitlerin arasında Hüseyinfn anası Es- ocak mümessilleri iştirak etmişler -

lhtifalc saat 14.30 da askeri mızı
kanın çaldıgı lstiklal marşı ile baş
lanmıştlr. Marşı takiben Jzmir parti 
teşkilatı adına avukat Ekrem Oran 
ve Manisa parti teşkiliıtı adına da 
Azmi Onakın tarafından birer söylev 

ma da vardn d' ' . ır. 
- Suçlu oğlumdur, mevkuftur. A-

nalık şefkati şahadet etmeme mani 
oluyor, dedi. 

Hakim bu mazeretini kabul ede
rek onu dinlemedi. Hüseyin teyzesin
den davadan vazgeçmesini rica edi
yordu. Fakat Bayan Hanife: 

- Katiyen vazgeçmem. Çaldığı pa
raları tamam versin, affedeyim, di
yordu. 

Suçlu şöyle bir itiraz yaptı: 

- Bay hakim, ben 91 lira çalma
dım. 53 lira aldım. Paraların müte
bakisi anneme aittir. Annelerin da
vası mesmu olmazmış, lnsan annele
rinin babalarının malını çalabilirmiş. 
Ben bunu tevkifhanede öğrendim. 

Hakim Reşit, suçlaya, altınları ka
ça bozdurduğunu sordu: 

- Dokuzar buçuk liraya bozdur
dum. 

- Ucuz değil mi? 

- Vallahı bay hakim, ben ömrüm-

verildikten sonra, ordunun en genç 
Cümhuriyet Halk Partisi İsken - subayı teğmen Ibrahim Okten kür

derun kaza kongresi de, Halk sine - stiye çıkarak ateşli bır hitabede bu
masmda büyük merasimle açılmıştır. lunmuş. bunu takiben öğretmenler a
Merasime alay bandosunun çaldığı dına İbrahim Gökyayla ve Menemen
İstlklal marşiyle başlanmJştır. Kon- liler adına da halkevi başkanı Ke
greyi vilayet teşebbüs komitesi baş- mal Onder tarafından heyecanlı nu
karu mebus Abdullah Mursaloğlu tuklar söylenmiştir. Söylevleden son
açmış, yoklama yapıldıktan sonra ra abideye yüze.yakın şükran çelen
kaza idare heyetiyle vilayet kongre gi konulmuş ve bir müfreze asker ta
mümessilleri seçilmiştir. Kaza idare rafından havaya üç el ateş edilmek 
heyeti reisliğine seçilen mebus Ham- suretile inkılap şehitlerimiz selam
di Selçuk bir nutuk söylemiş ve de -
miştir ki: lanmıştır. 

''- Büyük milletimizin kurtuluş Buradan Menemene gidilmiş, cüm-
ve yükseliş ve medeni ilerleyiş sava- lıuriyet meydanında Atatürk heyke
şında kendisine rehberlik eden cüm- li ziyaret edilerek şükran çelenkleri 
huriyet Halk Partisinin Hatayda da konulmuş ve gece de Menemen hallc-
köy lerden başlayarak kademe kade - 1 d I · h lk vi t ·ı k l ta . • .. ev n e zmır a e emsı o u -
me teşkılatının vucuda getirilmesi ,. ,. . . 
övünülecek mutlu bir hAdisedir.": rafından Kanun adamı pıyesı tem-

u_ Halk Partisi bir fikirdir, A _ sil edilmiştir. 
tatürkün ateşlediği bu fikir müte -
madiyen büyüyor. En uzak köyler - Parti binasında açılmış, kaza idare 
deki ocaklarımız bu fikrin ateşiyle heyetiyle vilayet kongre mümessil -
daima yanacak ve bizi ısıtıp karan - leri seçilmiı:ıtlr. Bu münasebetle Par-
lıklanmız.ı aydınlatacaktır. ti binası bayraklarla süslenmiştir. 

"1- Binanın içi ve dışı partililerle dol -
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 
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Radyodifüz:ron Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 
19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 18. 4. 1939 

12,30 Pro~am. 12,3!5 Tilrk milı.i~ 

Pl. 13,00 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 13,15 Milzik (Karı

~ık pro~ram-Pl.) 13,45-14 Konuşma (Ka
dın saati - Ev hayatına ait). 

lR,30 Proımım. l8,S5 Müzik (Oda mü
ziğl-Pl.) 19,00 Konuşma (Tilrkiye posta
sı). 19,15 Tilrk mfüJli (Fasıl heyeti) Tah
~in Karakuş ve arkadaşlan. Hakkı Der
man, F.şref Kndrl, Hasan Glir, Hamdi To
kay, Basri Üfler. 20.00 Ajans, meteoro
loji haberleri. ılraat borsa~;ı (fiyat). 20.15 
Türk m(izlği: Çitlanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kouın. Okuyanlar: 
MuzaUer flkar, Safiye Tokay. 1- Buse
lik peşrevi. 2 - İtrı buselik makamında 
beste (Her fıÖrdl\lQ}. 3 - Şakir ağanın 

(Buselik makamında prkı) Sünbülistan 
etme etrafı. 4 - Reşat Erer (Keman tak
simi). 5 - İshakın (Buselik makamında 
şarkı) Gönül vermez. 6 - III Selim (Bu
selik makamınla 11ark1) Bir pür cefa. 7 -
(Buselik aaz semaisi). 8 - NeşetkAnn 

<Mahur şarkı) Gücendim ben sana. 9 -
Faizenln (Nihavent şarkı) Kız sen geldin 
Çerkeşten. 10 Sadettin Kaynağın (Niha
vent şarkı) K!rptklmnln gölgesi. 21,00 
Memleket saat ayan. 21,00 Konuşma (Hu
kuk ilmi yayma kurumu), 21,15 Esham. 
tahvil~t, kambiyo-nukut borsası (fiyat). 
21,25 Neşeli pl~klnr-R. 21,30 Mlizik (rad
yo orkestrıısı - Şef: Praetor!us) 1 - Hen
ry Rabaud (Elogue op. 7) 2 - V. A. Mo
zart (Senfoni sol minör, op. 193) a) All
legro con brio. b) Andante. c) Menuetto 
Trio. d) Allegro. 3 - Jan Brnadts-Buys 
(Salıburg) sercnatı, op. 51 a) Allegro 
molto b) Largtıetto. e) Adagio assai. d) 
Alle.ıro molto. 22,30 Milzik (()pet'a ar
yaları - PL) 23,00 Müzik (Cazbant -
Pl.) 23.45-24 Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 

ONIVERSITEDE : 

Fakir Talebeye Burs 
Veren Sinemacılar 

Üniversite Rektlklügilnden aldığımız 
bir tezkerede deniliyor ki: 
Şehrimizde bulunan Alemdar, Al.kazar, 

Asri, Azak, Hiliıl, İpek, Kurtuluş, Lale. 
Müddeiumumilik yangın yerinde 

bulunan 14 kasadan çıkan bütün he
$8P defterlerini, dosyalan tetkik et
miş, bütün müüesseseferin hesapla
rında hiçbir karışıklık görülmemiş
tir. Bankalarda ve ticaret mahfille
rinde yapılan tetkikat ta buradaki 
tüccarların mali vaziyetlerinin düz
gün olduğu neticesine varılmıştır. 
Sorgu hakimi tah!dkatı derinleştire
cek, icap ederse suçlu ağır çeza mah
kemesine gönderilerektir. 

- O yakalanırken polislere bıçak 
çekti de davasını ayırdılar. Cürr.ıü 
me§hut mahke~ verdiler, dedi. 
ve kendisini müdafaa etti: 

Ben çalmadım. Osman beni fırın
ların yanına .götürdü, bir kenarda 
beş yüz kadar tuğla vardı. Ben bun
ların kıymetli olduğunu bilmiyor
dum. Alelade tuğla sandım. Beş, al
tı gün kendisine hamallık yaptım. 

Bir kaç lira aldım. Tuğlaları o sattı. 

de altın lirayı ilk defa teyzemin san
dığında gördüm ve bunlan alınca bir 
sarafa götürdüm.Sara! 9.5lira verince 
verdim. Yine insaflı saraf imiş. Eğer 
beş lira verseydi yine verecektim. 
Ben bu parayı keyfim, zevkim için 
çalmadım. ticaret yapacaktım. Ka
zanırsam eı:oenc -.;eyzı:aıe ac sarau.u 
edecektim. Benim elbise yaptı'ö.'l'lamı 
çok gördüler. Bir adam kelli, felli 
olmaz, temiz giyinmezse nasıl tica
ret yapabilir. 

Ordu 17 (A. A.) - Cümhuriyet mu~tur. Kongre, milli bir tezahürat 
Halk Partisi Ordu kaza kongresi, şe!lini al~tır. 

Mri1M-, 'M!Hh ,'lillffiıg--\ı.,ŞnfllJ.,.,Sı,,ıru\, ~ıu:l-. 
.... ,. sim slnemalnrı Üniversitenin geçimi ;,1-

mıyan çnlışknn tnlebesi için her yıl birer IMPERIO ARGENTINA'yı 

lzmlt Emniyet Müdürünün 
Bir Tavzihi 

Mehmedin ikametgahı yoktu. Ha
kim bunun için kendisini tevkif etti. 

Bir Katil davası 

Gelmiyen şahitler vardı. Onl:mn 
çağırılması için muhakeme talik e
dildi. 

--0-

Evlenmeleri 
Kolaylaştırmak için 
Mühim Bir Tamim 

Altı ay evvel Iplikçi hanında kız 
kardeşi Fatma ve karısı ile eniştesi 
Hfü.eyini öldüren kunduracı Alinin 
muhakemesine devam edildi. M!ida- Ankara, 17 (Tan muhabirinden) -
faa şahitleri dinlendi. Muhakeme mü Dahiliye Vekaleti düğünlerde yapı-
dafaa yapılması için talik edildi. lacak fuzuli masrafların önüne ge-

l ir Kaçakçı Ceza Yedi çilınesi ve bu suretle evlenme çağl
Dumlupınar vapurunda çalışan na gelenlerin masrc.flar yaparak 

Rıfkı kaçak olarak dört çift kadın borçlanmadan evlenmeleri için vi-
çorabile 12 ipek mendil getirdiği için, layetlere mühim bir tamim gönder
dün Sultanahmet sulh birinci ceza m>ştir. 
mahkemesine verilmiştir. Hakim Rıf- Tamimde bilhassa: 
kıyı on altı lira 6 kuruş para cezası- "- Devletin nüfus siyaseti üzı:?-

na mahkum etmiştir. rinde menfi akisler yapan fuzuli 

Karmende Dans edip şarkı ı;Öyledi
ğini görmilştünilz. Yarın Akşam; 

Sümer Simemasında 
Ruhu Ol<şnyan İspanyol Şarkılarile 

Dolu 

MOREN A 
K LARA 

İSPANYOLCA sözlü ve ~ark.ılı Fi
limde Tekrar ıörecek, dinleyecek ve 
candan alkışlıyacaksınız. EKLER 
JURNAL'da Arnavutluk Hadiseleri, 
H:ılihazır Manzaraları ve İlkbahar 

modaları. 

Yarın Ak:ıarn Şehzadebaşı T U R A H 
Tiyatrosunda 

ZOZO DALMA& ve HALK OPERETl 
Tam kadro ile ilk defa 

ZIR DELİLER m 

burs vermek suretile, yüce bilgi evimize 
hayırlı yardımda bulunmuc:lardır. 

J Adları Üniversite Şeref defteri~e kııy-
1 dolunıın vergili sinemacılarımıza Ünlvcr
, aite adına aleni teşekkürlerimin ulaştı-

! 
rı.lmasına degerll ves~.tetinizi rica ed.~rim. 

Unlverıite Rektorü 
Cemil Bllsel 

1 O•--
Vali Ankaraya Gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Lutfi K.ır.tar. 

Belediyenin Belediyeler bankasından 
alacağı 5 milyon liralık istikraz işini 
halletmek üzere bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

* Adliye Vekaletinde toplanan 
tetkik ve tefrik komisyonu mesaisini 
bitirmiş ve terfie layık olan hıüdm
lerin listelerini hazırlamıştır. Dün 
müddeiumumiliğe terfi etmek sure
tile başka tarafa nakledilecek hBkim
lere teklifler yapılmıştır. 

Gazetenlzln 29 - 3 - 939 tarihli nQsha
sının sekizinci sayfasının altıncı sütunun
da neşredllmış olan (Dükkanımı soydu
lar) başlıklı ve malOl gazi Salt imzasını 
muhtevi yazıda, bahse mevzu kahve ve 
dükkAn sehlr haricinde körfez bir mahal
de bulunup malül Salt, bu kahvede zabıta
nın haberi olmaksızın yabancı ve sabıkalı 
eşhas yatırmakta olduğundan gereği ya
pılmış ise de buna rağmer_ kavli milcer
redinde kalan iddiasına nazaran kahvenin 
bitişiğindeki dükktinm ark& cihetinde aile 
ve çocuklarile yattıkları halde diikktina 
giren hırsızın yaptığı pek muhakkak olan 
gürültüyü duymamalan dikkate değer gö
rülmüş ve çalındığım iddia eyledigl 9-10 
kilo iniktanndaki muhtelif cins sigaralar
la failinin meydana çıkarılması hususu 
takip edilmekte bulunm~tur. 

----o masrafiann önüne geçilmesi ve isn- il••••••• 
Büyük Operet 3 perde (Kapuçelll) Oı·

kestrası ve Bale - Flatlarda zıım yapıl· 

mamıştır. Localar ve nwnaralı yerler 
ı;atılmaktadır. 

* Mali vergilerin tahakkuk ve tah 
silitında kolaylık ol~ üzere kah
ve ve gazinoların mahiyetlerinin tes

bı tine lüzum görülerek hangi mües
seselere kahve ve hangilerine gazi
no denilebileceğini alakadar makam
lar Ticaret odasından sormuştur. Kaş 

Kaıta Fec i Bir Kamyon fm men'i hakkındaki kanun hüküm-
Kazası lerinin yerine getirilme:si ehemmi-

l TAN) _ Finikeden Elmalı- yetle tebliğ olunur." denilmektedi.t·. 
Bir evvelki vaka da üç ay değil. yedi 

sekiz ay evvel kahvesinden çalman yalnız 
domino taşlarının faili olduğu anlaşılan 

Kandıralı Hüseyin ismindeki sahıs; ya
kalanarak adliyeye teslim edilmlıtir 

Esasen normal bir vaziyette bulunan 
viltıyet Asayişinin devamı istikrarı husu
sunda pek hassas bulunan zabıtanın va
zifesini müdrik bulunduğunun ayni sü
tunda bu suretle tashihini rica ederim. 

Bir Sigara için 

Adam Vuruldu 

iki 
ya gitmekte olan bir yolcu kamyonu, 
şosede vuku bulan inhidam üzerine 
devrilmiştir. iki yolcu ölmüş, 12 si ' 
yaralanmıştır. Şoför, ve beş yolcu
ya bir şey olmamıştır. 

Gece saat 23 te Beyoğlunda bir 
yaralama vakası olmuş, Abdülkadir 
isminde bir sabıkalı kunduracı zıçağı 
ile marangoz Cemil ile çırağı Mu:-a
dı ağır surette yaralamıştır, kavga
nın sebebi bir sigara meselesidir. 
Sarhoş olan Abdülkadir, Cemilden 
bir sigara istemiş, Cemil sigarayı 

vermeyince bıçağını çıkarıp vurmuş
tur, Murat ta ustasını kurtarmak is
temiş, fakat bu müdahale kendisine 
pek pahalıya mal olmuş, o da ağrr 
surette yaralanmıştır. Abdülkadir 
yakalanmıştır. 

Emniyet MDdUrO 
M. Kandemir 

POLiSTE: 

BiR DEMiR PARÇASILE 
METRESiNi YARALADI 

se Almanyada Amerika tarafından A'kbıyıkta Cankurtaran caddesinde otu
esen havaya karşı yelken açmak ka· ran Ali ile metresi Melek arasında sar

hoıluk yüzünden kavga çıkmıştır. Netl-
rıakıldır doj'rusu. cede Ali eline geçlrdltl bir demir parçası 

Nasrettin Hoca bir ıün eşeğine o- ile Meleli basından yaralamıştır. Yaralı 
dun yiikleyip getirirken aklına gel - hastaneye kaldırılınıı, carih yakalanmış-
~~ ~ e Sonlr Nurettlnln idaresindeki oto-

- Acaba odunlar kuru mu? Şu- mobll Kaska caddesinden feçerken 9 ya-
nu bir deneyeyim! Diye çakmağı ça· şındakl Neellya çarparak bııcajtından ya
kıp ateş vermiş. Kuru ~alılar rüzga- ralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmıı, 

nn yardımı ile parlayınca çemender şoför yakalanmıştır. 

ürkmiis ve koşmağa başlamış. Boca e Sabıkalı esrar 1&tıcılanndan Koço
nun evinde yapılan aramada bir kutu l

hayırhah bir adam olduğu için ar· çinde 100 aram esrar bulunmuştur. Koço, 
dından bağırmış: suç ortatı oldutu anlaıılan kansı 91çek-

- Akhn varsa göle koş! le beraber adliyeye teslim edilmiıttir. 
Odunlara ateş vermek gafletini ı e Diln saat H.30 da Taıtkasaptan Top-

.. . . ! kapıya gitmekte olan 3188 numaralı ke-
gosteren olursa hocanın bu nasihatı- ı reste yilklü bir kamyonun tekerleği fır-
ni unutmasın! ıamıştır. Bu yilzden yol kapanmış ve 45 

Şimdilik Rabbiye emanet olun! 1 dakika milnakaltit münkati olmuştur. 

.................. ~ 
Yarın Matinelerden itibaren Şebza

debaıı f' 1 R A H alnemaamda 
Tenzilltlı bayanlar tünü ve gecesi 

NEŞ'E YAGMURU 
R~Y VENTURA CAZININ 

İstlrakile BüyQk Film 

DOKTOR SOKRAT 
Pol Munı, Heyecan ve dehşeUer filıni 

Akla Sığmayan Harikalar ... Göz Kamaştıran Güzellikler ... 
Sayısız Milyonlar ... Kasırga gibi Dünyayı saran Ordul<:ır .. 
Fırtına gibi Ülkeler dolaşan alaylar ... 

ALA YIND A 
EllOL FLYNN • OLIVIA de HAVll.LAND 

Görülmemiş ve işitilmemiş 

••• 

LALE'de bir ra~betle devam ediyor. .................................. ........... 
~ ...................................... ... 

* Heybeli, Burgaz ve Kınalı ada-
ların halkı, Büyükadanın kendileri.: 
ne uzak olması ve Heybeliadanm or
tada bulunmasmı nazarı dikkate ala

rak işlerinin daha kolaylıkla görüle-
bilmesi için Adalar kazasının Heybe
liadaya nakledilmesini istemektedır
ler. Bu üç Ada halkı bu hususta bır 
mazbata ile vekalete müracaat eLll 
ceklerdir. 

• • • Ölüm Haberleri Yann Matinelerdetı itibaren 2 B • k F• ı 1 ı 
I p E K Sinemasında uyu 1 m -------
1 • BRODVA y KUKLA SI Gelatasa~ ~..?ı : .. mfidtirle-

(Fransızca sözlü) 
ŞİRLEY TEMPLE tarafından Harikulade bir surette yaratılan ve 
Küçük Artiltin Bugüne kadar yaptığı en güzel, en nefıs ve en eğ
lenceli Fllml. Dikkat: Bu Flllmde ilk defa olarak ŞİRLEY'in Hakiki 

prkılarmı dinliyeceksiniz. 

2 ·OTOMOBİLLİ AŞIKLAR 
Fransızca, Bilyök, eilencell operet, baş Roflerde: 

CLAUDEMAY • COLETIE DARFEUIL • ALERME 
~ ................................................ ır 

rinden ve Mülkiye mektebile Kull!li. 
Halıcıoğlu askeri liseleri hocaların-

dan Salih Arif Potamosun oğlu Şe· 
rif Potamos. milptela olduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak pek. genç ya-
şında vefat etmiştir. Namazı bu giitı 
ikindi vakti Yenicamide kılınarak E
yiipte Bahariyedeki aile kabrıstanı· 

na gömülecektir. Mevla rahmet e) • 

liye. Çelenk gönderilmemesi bilhas
sa rica olunur. 
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18 Nisan 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklyo Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 
6 Ay 

2800 Kr. 
750 
'400 
150 

" 
• 

8 Ay 
1 Ay 

1500 
800 
800 

,, 

" 
" 

MilleUerarnsı posta itUhodına dahil 
olmıyan memlekcUer için abone 
bedcll mllddet sırasl.yle 30, 16, 9, 
a,s liradır. Abone bedell peşindir. I 
Adres değlıUrrnek 26 Jcuruıtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

1 pul i14vesl 14zımdır. 

taıı:tıJ;i!(l1_4!j!3;JI 
Ağız Gazetesi 
Yine Faaliyete 
Geçti 

- - -- -------------

5 

ca~ımm:~ 
Ya Hep, Ya Hiç 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
R oose\'elt, biitün insanlığı sü-

rüklenmekte oldul,ru felaket -
ten kurtarmak için, son bir hamle 
yaı>tı. Totaliter devletlere "sizi har
be siirükliyen sebepler, iktısadi imil 
lcr midir, size bütün iktısadi hudut
ları açacağım, refah ve saadet imkan. 
Inrmı vereceğim." dedi. Eğer iyi nl -
yetiniz \'ar a, gelin bir konferans ha· 
linde birle)p konuşahm. Eğer kötü 
niyet sahibi iseniz, hürriyet ,.e de • 
mokrasi sizin rejiminizi boğacak ka· 
dar ktıvl'cttidir." 

Bu sütunda bir kaç defa şika • 
yet ederek bahsett~miz ağız 

sazetesi, son günlerde yine faaliyete 
ıeçtl. Zaten hadiseler biraz ehemmi
yet kesbetmeğe başladı mı, ortalığı 

bulandırmak isteyenler için fırsat 

~ıkmıı demektir. Herkes hadiselerin 
iç yi\züne vakıfmış gibi mütalealar 
yilriltilr. Kulaktan kulağa fiskoslar 
yapar, ve ortaya birbirini tutmayan 
dedikodular çıkar. 

[Türkiyenin Akdenizdeki ehemmiyetini göateren topoğralilc lngilü haritcuı] 

Rooseveltin mesajı, totaliter dev • 
Jetlerin yüzünden maskesini düşür • 
rnek için bir sondajdır. Alacağı ce,·a· 
hı Roosevelt de bilir. Çiinkii, bugün 
arefesinde bulundtıi:"lımuz cihan har
bi sadece Almanyanın sıkı~ık vazi • 
yetinden, İtalyanın mustar me\'ki • 
inden ileri gelmiyor. Almanyanın 
Bismark zamanındanberi yürüttüğü 
biiyük Cermen imparatorluğu idea-· 
li, İtalyanın Kavur zamanmdanberi 
besledi'ri büyük Roma imparatorluğu 
ideali, evvela Kayzer Vilhelm ve 
Hindenburg ile, şimdi Bitler ve Mus
solini ile icraata geçmiştir. 

Avrupa Muvazenesinde 
Son günlerde de ghll propagan· 

da yapmakla meşgul bazı fena niyet
li kimseler ortalığa bir takan riva -
yetler yayıyorlar: İngiltere ile gizli 
müzakereler oluyormuş, bu müzake
relerde İngiltere bize şunlan teklif 
ediyormuş. Almanlar bu anlaşmayı 

bozmak için bize daha mühim teklif
lerde bulunmuşlarmıı. Vesaire vesa
ire ... 

Türkiyenin Rol •• u 
Almanya Cihar Harbine girdiği 

zaman elinde bir çok müstemlekeleri 
vardı, endüstri itibariyle Avrupanın 
en ileri bir memleketiydi, mamuta • 
tını sürmek için serbest ticaret ka • 
nunlarından istifade ediyordu. Fa • 
kat daha büyük bir Almanya yap • 
mak hırsı, büyük Cermen impara • 
torlğunu kurmak ideali Kayzeri Ci " 
han Harbine sürükledi, bugünkü Al
manya da ayni emelin peşindedir. 

Hunun içindir ki, Rooseveltin bu in· 
sani davetine karşı Almanyadaki fa
şist matbuat bir ağızdan "ya hep, ya 
hiç" diye ba!:rırıyorlar. 

Taymis yazıyor: 1 i A tatürkün geçen sonleşrin- !!'> _____ .. Taymis Gazetesi Yazıyor •------

de ölümü üzerine siyasi Tu··rkler Orduları·le, Toınları·le 

de Boğazlan tahkim için yaptığı 
pakt ile temin ettiği istifade yanın
da ideta ehemmiyetsiz kalır. Tür
kiye Karadeniz ve Çanakkale bo-

vaziyetleri tetkik ile meşgul o - ~ ~ ,.-,.. 
an mütehassıslar, tahlile değer ff amlelerile IstikrarAmilidirler 
bir vaziyetle karşılaştıklarına 

ğazlarını tahkim ederek diploma
tik ve stratejik nüfuzunu yükselt
miştir. Montrö muahedesile, Tür-

Bir defa İngiltere ile hiikfuneti • 
miz arasında cereyan eden rnüzake • 
reler hakkında henüa kimse bir şey 
bilmiyor. Bu müzakerler bitmedikçe 
ortaya ahlan tahminler havayı bu
landıran birer tahminden ileri gide -
mez. 

hükmclm~krili.O~ma~ blı~----------------··---··--~ gerileme ve inhilal ile karşıla - G örülüyor ki, Türkiye en C· 

kiye yalnız harp zamanında de
ğil, kendini harp tehlikcsile teh
dit edilmiş gördüğü zaman dahi 
harp gemilerinin BÔğazlardan geç
mesine hakim bir vaziyette bulun
maktadır. Onun için Türk dostlu
ğu devletlen tarafından son dere
ce arzu edilen ve Karadeniz dev
letleri için zaruri olan bir dostluk
tur. Iş. bu .kadarla da .kalmıyor. 
Petrol ağırlığı ve hacmi dolayısi
le, mümkün oldukça deniz yoluyla 
naklolunur. 

Memleketin hayati menfaati mev
zuubahsold uğu giinlcrdeyiz. Başve -
kiliıniz hükumetin uyanık ve hazır 
bull\ndur,mu ilfm e.tınistir1 Bas

1
tn 

..... ~c1111H1. oluu.Kçli mcınıc.ıtc ıu 

menfaatine en uygun hareket ne ise 
onun yapılacağına emniyetimiz var
dır. Onun için dedikoduya, . tahmin 
ve rivayetlere kapılmaymız, Ciim • 
huriyct hiikumeti gizli kapakh iş 
yapmaz. Ortalıkta bir değişiklik ol • 
saydı, şliplıe yok ki hilkumet halkı 
tenvir ederdi. Demek ki ortada Tür
kiyenin bitaraflık va7.iyetinl değiş • 
tiren bir mesele yoktur. 

* Beklenen hadiaeler. 

Ortalıkta sükun var. 
Şimdi diplomatlar arasında laf dliel
losu cereyan ediyor. Hitler ve Mus
solini Amerika ciimhurreisine vere
cekleri cevabı hazırlıyorlar. Bu ce • 
vap, totaliter devletlerin diinya nıu· 
varehesinde bir nevi imtihanı mahi
yetini haiz olacağı için, Hitler ve 
.Mussolini sö:ılerini tartarak söyle • 
meğe mecburdurlar. Onun için de 
llitler verecefi cevabı 28 nisana te
hir etmiştir. Bu tarihte toplanacak 
olan Rayştağda Irat edeceği nutuk 
Roosevelte cevap teşkil edecektir. 

Bu arada hiıdiseler seyrini takip 
ediyor. Verilen malumata göre, Hit
lerin 50 inci yaş döniimüne tesadiif 
eden 20 nisan günii biiHin Almanya
da büyük merasim yapılırken, Dan
ı:igteki Naziler de bu merasime işti
rak edecek ve Danzigin Almanyaya 
ilhakını ilan edeceklerdir. Danzig 
l\lflletler Cemiyetinin himayesinde 
açık bfr şehir olduğu için belki de 
Danzigln Almanyaya ilhakı Polonya 
ile Almanya arasında bir harbe se -
bep olmayacaktır. 

Hadiselerin süratle inkişaf et -
nıekte bulunduğu ikinci saha İspan· 
Yadır. İspanyada bir taraftan Cebe • 
litank etrafmda, diğer taraftan Pi'· 
rene dağlan eteklerinde tahşidnt 

vardır. Almanya da, Akdenizdeki 
aske.ri vaziyeti İtalya lehine ç-evir • 
tnek için İspanya sularına donanma· 
sını göndermiştir. Arkadan otuz Al
tnan tahtelbahiri daha gelmektedir. 

Fakat bizce burada da tehlike 
biiyiik değildir. Çiinkü totaliter dev· 
lctıer heniiz İspanya ordusunu iste • 
dikleri gibi organize edememişler • 
dir. Bu organizasyonu tamamlama • 
dık~a orada almakta oldukları ted -
birler ihtf\'ati ve tedafüi olmaktan 
ileri ı?ide~ez. 

şacaklat;ını zannedenler veya saslı ihtiyaçlarına malık-
tir. Fakat sanayi kurmak, ağır a

bekleycnlerin bütün ümitleri ğır tekemmül edecek bir iştir. Mcn-
boşa gitmiştir. Çünkü yirmi sucat, şeker, kağıt, çimento fabrl
dört saat içinde Atatürktin baş kaları faaliyete geçmiş bulunuyor. 
vrl{::ıd:ı~:n Vf> silMı voldası İsmet Demir ve çelik sanayii tamamlan
ınonu OnUn yerıne gCÇffilŞ Ve 11
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selefinin mufassal programını kl sanayıleşme hareketi, henüz 
başlangıçtadır. Fakat memleketin 

takip etmek azminde olduğunu neresinden geçilse yeni hayatın iz-
ilan etmiştir. lcri ve bu hayatın yayılışı güze 

Bcdbinler bir kaç gün için bu- çarpıyor. Türkler, daha tecrübeli 
nun yapılamıyacağını sandılar. Fa- milletlerin ihtisas yardımından is-
kat l'Ürk milleti ne yapacağını ve ti!ade hususunda tereddüt göster-
hangi hedefe varacağını bilen bir memişlerdir. Onun için volcu, To-
millet olduğu için bu bedbinlerin ros ekspresinin penceresinden bak-
bütün karanlık vehimleri de boşa h mı, imar ve inşa faaliyetini he-
gitti. Atatürkün herkes tarafından men görüyor. Tren Ankaraya var-
mallım olan hedefi, memleketi ge- dığı zamıın, yolcu değişen bir 
ri bir ziraat memleketinden çıka- milleti remzeden sahika ile karşı-
rarak modern bir sanayi memleke- laşıyor ve yeni kuruluşun ana kay. 
ti yapmak ve bu suretle memleketı nağı önünde bulunduğunu anlıyor. 
kendine güvenerek yaşıJr bir hale 
getirmekti. Atatürkün uzun idare 
devri, halka itimat vermiştir. Halk, 
onun hedc!lcrinden emin olduğu 

ıçin, milli istikbal üzerinde tesir 
edecek oyunlar oynayacağına ka
nidi. Bugün Türk milleti Atatiir
kiin halefini takip ediyor. Çünkü 
o da, halk ta yapılması icap eden 
işin ne olduğunu birli!tte biliyor
lar. 

Türkiyenin tabii ıerveti: 

T ürkiyenin milli enerjisi, da
hili inkişaf üzerinde top-

lanmıştır. Onun haricinde istediği 
şey, programını tahakkuk ettirmek 
için uzun bir sulh devresidir. Tür
kiye, tabii kaynaklarının zenginli· 
ği yüzünden, ilham verici bir pro

gram üzerinde çalışmaktadır. 
Türkiye, Karadeniz üzerindeki 

kömür madenlerinden mebzul mah 

rukat ıstihsal etmektedir. Maden

ler içinde onun en çok zengin ma· 

deni kromdur ve bu madeni bütün 

Avrupaya ihraç etmektedir. Tür

kiye, demir, bakır ve manganezi 
de, ticaret malı teşkil edecek de

recede işlemktcdir. Bundan başka 
yün ve pamuk ihraç ediyor ve ih

tiyacına kifayet edecek derecede 

ipek istihsal ediyor. Gerçi Türki
yede petrol yok. Fakat bu yüzden 

endişeye düşecek vaziyette değil

dir. Çünkü Romanya, Kafkasya ve 

Irak petrollerinin teşkil ettiği 

kemere çok yakındır ve bunların 

birinden istifade etmek imkanını 

haizdir Türkiyede bulunmıyan 

maddeler kauçuk ile tenekedir. 

B ir takım septikler Ankarayı 
bir dış görünüşü sanıyor

lar. Hayır, Ankara bir nüvedir. 0-
ııun kendini büyütme kabiliyetin
den şüphe edenler bir lahza durup 
Anadolu Türküniin tarihini düşiin
melidirJer. Nesillerdenberi memle
ket yabancı sermayedarların. Rum 
katiplerin, Ermeni memurların e
linde idi. 

ı:
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Şöyle bir yumruk salladılar: 
Dünya irkilerek gözlerini kırptı. 
Ani bir tehdit hareketi karşısında 
irkilip gözlerini kırpmayacak hiç 
bir babayiğit. hi~ bir kabadayı 
~·oktur; yumruk sallayanlar hunu 
bilmiyorlardı. Diinyanın salladık· 
Jarı yumruktan korktuğunu gö • 
rünce iki yumruklarım birden sık· 
tılar. 

Bu sefer dflnyanın benizi sa • 
rardı, nefesi kesildi, nutku t•ıtul -
du, kalbi çal'ptı, titredi, kan da
marları takalliis etti de tilyl~ri di
ken diken oldu, diinya kork11nun 
biltUn alametlerini gösterdi. Dün
ya korktu. 

* Korku zararlı değil, bilakis fay-
dalıdır: Takallüs eden damarlar 
yavaş yavaş gevşer; hızlı ÇRl'pan 
kalp kanın ce\'eliinına kuv\·et ve
rir, artan teneffüs hayatiyeti kam· 
çılar, tehdide maruz kalan kendi
ni mfidafaa edecek kuneti bir 
hamlede tonlH. 

B ütün yük çiftçi ve asker olan 
• Türkün sırtında idi. Atatürk , 
Türke, kazmayı bırakıp demiryolu 

adamı, sigortacı veya çelik işçisi ol

mayı söylediği zaman Türk ne ya

pacağını biliyordu ve daha mühi
mı, J'"'iJLıg1 ı~ı, ljv'h. lyl bttşarıyor

du. Türkün ne kadar başarıcı ol
duğunu göstermek için bir tek mi
sal kafidir: Tamamlıınmak üzere o
lan milli programın bir maddesi, 
yabancı şirketlerin elinde olan de

miryollarını satın almak ve hepsi

ni milli sistem içinde işletmektir. 

15 sene içinde yalnız Türkiyenin 

başlıca şehirlerini birleştiren 

direkt hatlar yapılmakla kalma • 

mış, bundan başka Irana ve lraka 

doğru uzanmakta olan iki nat ta 

vücude getirilmlştir. 

B u kadar geniş ölçülü dahili 
istikrara sahip olan bir mil

let, ileri bir harici siyaset tutacak 
vaziyettedir. Türkiye 1933 tenberi 
Balkan paktının en ileri azasıdır. 
1937 denberj Şark paktının kımıl
datıcı ruhudur. Bu bakımdan Tür
kiye, Yakın Şarkın en sürükleyici 
nüfuzudur. Onun kom5ulariJc te
sis ettiği rabıtalardan nufuz, 1938 

1 Yazan: SELAMI iZZETi 

Korku hayatın garantisi, tehli
kenin paratöneridir. Beşer kork • 
mamııı olsaydı neslini koruyamaz, 
ür~temezdi. Medeniyeti korkuya 
borçluyuz: İnsan vahşi ha;)°''andan 
korktuğu için kendini koruyup o
nu yenmiş, ateşten, sudan korktu
ğu için barınmasını bilmiş, öliim 
korkusu ile mikrobu bulup müca
dele etmiştir. 

* Dünyanın tekallils eden kan da-
marları gev~edi, hızlı çarpan kalbi 
kan cevelanına kuvvet \'erdi, sık • 
laşan teneffüs hayatını kamçılı • 
yor: Dünya kendini müdafaa ede
cek kuvveti bir hamlede fazlasiy
le topladı; tutulan nutuklar açıl • 
dı, yükselen sesler ufuklardan u • 
fuklara yayılıyor: Artık korkan 
dünyadan korkulur. 

Korkmadan dünyaya meydan 
okuyanlar \'arsa korkmayalım: On 
lar korkmadan saldıran yaban do
ınutlan gibi bir kurşunda yere se
rilirler. 

Türk orduau ve topları 

R usya ile Romanyanın bütün 
petrol ihracatı ise, Boğazlar 

yoluyla yapılmaktadır ve Türkiye 
topları bu yola hakimdir. Bu topla
rı idare eden ordu çok iyi silahlan
mış, itimada layık bir ordudur. 

Türkiye Cümhuriyeti, daima or
dusile iftihar etmiştir. Bu orduyu, 
Gazi, yani harp sahnelerinde zafer
ler kazanan Atatürk kurmadı nn9 

Atatiırkün halefi de bir general 
değil mi? Anadolu Türkü, her za
man mükemmel bir askerdir ve 
bugün kendi gayretile kurulan 
cümhuriyetı taziz etmektedir.Türk 
bahriyesi ve hava ktıvveti de son 
senelerin bütçelerinde büyük bir 
kıymet arzcdiyordu. Türk donan
ması, sayısız bir çok limanlardan 
istifade edecek vaziyettedir. Bir 
donanma, küçük te olsa, Anadolu 
sahillerinde kendini saklamağa mu. 
vaffak olmakla mühim bir imtıyaz 
temin etmiş olur. 

* Ya hep, ya hiç ... Hep ne demek? 
Bütiin kiiçiik milletleri yutan büyük 
imparatorluk değil mi? Avn.ıpanın 
ortasında fikir hürriyetini, ,•icdan 
hiirriyetini, kü,rUk milletlerin istik • 
liilini, be erin asırlardanberi hasret 
çektiği insanlar arasındaki kardeşlik 
hislerini yutan, biiyük diktatörlerin, 
kumandası altında can çekişen bir 
esirler dünyası değil mi? Bugiinkü 
insanlığın kini de, insanlan esarete 
siirükleyen bu cebir ve zora karşıdır. 
Biiyiik imparatorluk da\•asına giri -
~enler, hu insanlığın kinini ve nefre
tini hesaba kntmayacak kadar kuv • 
\'etlerine gii\'eniyorlnr. Bu hepin, bir 
hiç olmak ihtimalini tasa\'\'Ur etmi
yecek kadnl" demokrasilerin çiiriidü • 
ğüne kanidirler. 

Dcmokra ilerin içinde kendileri
ni zaafa düşüren sınıf kavgaları ol • 
duğunu kabul edebiliriz. Fakat bil • 
yiik irnparntorluk, bü~ ük ernpcrya • 
Jizm, bü:rük diktatörlük karşısında 
(faşist kanaatler müstesna) bütün 81• 

nıflar bir tek cephe halinde demok • 
rnsinin hii •ük ku\•vetini teşkil edi _ 
yorlar. Siltih patladığı gün, demokra
~ilerin dahili zaafı yoktur. Sağ, sol, 
ıleri, geri, milli istiklalini kurtarmak 
için biitiin fertler \'e milletler htı • 
dut boylarında slliıhlannı emperya
lizme çevireceklerdir. "Hep" e güve
nenlerin bu birleşik diinya kuvvetle
ri karşısında bir "hiç" olması çok da. 
hn muhtemeldir Hatta, hatta, harp
ten muzaCfcr çık a bile, insanların 
hiirriyetc çektiği hasretin, esarete 
karşı beslediği kin ve nefretin elin
den mağl(lp çıkacaktır. 

Fakat ne yazık ki, insanların ba
giine kadar yaptığı teknmül, insan 
zekftc;ı. insan enerjisiyle katettiği 
merhaleler bir hiç olacak, galip ve
ya rnağlCıp tıiitiin diinya, yanmış, yı
kılmı bir İspanya halini alacaktır. 

Kırklarelinde Manisa, 

Mimar Sinan ihtifali 
Manisa (TAN) - Mimar Sinan 

ihtifali, Koca Mimarın şehrimize he
diyesi olan l\foradıye camii önünde 
yapılmıştır. Geceleyin de halkevm
de toplanılmış ve dahi mimarımız 
anılmış. bütün eserJcrı projeksıyon· 
la halka gösterilmh;tir. 

H uldsa, Türkiye gibi hakim 
bir vaziyette olan memle

ketler çok azdır. Turkiyenin kuv
vetlenmesinden sonra dostluğunu 
istiyenlerin çoğalmasında hayret 
edecek bir şey yoktur. Bu dostla
rın en vefalısı, Rusyadır. Iki dev
let, Büyük Harpten sonra emper
yalizmin taarruzuna uğramış. bu 
yüzden 1921 de yapılan Türk _ Rus 
it.ti~akı bir sarsıntıya uğramarruş 
gıbıdir. Fakat Türkiye, artık ken
dini tek bir kola dnyanmağa muh
taç olmıyan bir vaziyette görüyor, 
Daha sonra Almanya sahneye çık
tı. 1936 da Almanya Türk ticareti
ni ele almış ve ticaret yoluyla si
yasete karışmak istemişti. Osman
h imparatorluğunu sar!:::tn her ec
nebi müdahaleye karşı son derece 
hassas olan Türk. derhal başka ınüş 
teriler bularak ve mukaveleler ya 
parak Almanyaya mukabele etti. 

Bunun neticesi oJarak 1936 da 
lngiliz - Türk yaklaşması başladı. 
Esasen iki memleket arasındaki 
hüsnü niyet tezahürleri, son yılla
rın en belli başlı harikaları arasın-

(Devamı 8 ncide) 

* Kırklarclı l'I'AN )- Mimar Si
nan ihtifali gecelcyın halkevi sulo
nunda yapılmış, belediye mimarı 
Talat Özışık Sinan hakkında bir 
konferans vermiştir. Ayni konferans 
ertesi gün muallimlere ve talebeye 
sinema salonunda tekrar olunmuş
tur. 



6 TAN 
Bu yazı, Bel9rat Halk Partisi Reisi ile yapılmıı bir müh1kaffan doğ· 

muştur ve Kont Ciano'nun Dr. Stoyadinoviçle yeni Avrupa haritasını 

beraberce çizdikleri ve Arnavutluğun İ§gali hususunda daha o zaman 

·-· G~ZETELERLE 
. ·: ŞAKALAR 

mutabık kaldıklarını ifşa etmektedir. 
· ı 

Piyango! ~\11/0 ~ A 
~~ ~~ \nı~ 

Stoyadinoviç - Ciano 
Yazan: Naci SADULLAH 

G az.etelerde okumuşsunuzdur: 

Şehir tiyatrosu aktörlerinden 
Hazımdan sonra, N aşit de bir piyan
ko kişesi açmış: 

Gizli Mülakatında 
Ve tiyatro bileti yerine, piyanko 

bileti satmağa başlamış. Şimdi bir 
çok kimseler: 

"-Acaba, sahne, Naşitsiz mi ka
lacak?" diye düşünüp endişelenmek
tedirler. 

• 

Neler Konuşulmuş? Fakat, kıymetli sanatkarımız, ye
niden sahneye dönse, emin olun ki, 
hiç kimse çıkıp da: 

"'- Peki, şimdi Naşit parasız mı 
kalacak?" 

Yugoslav hükumetinin da -
hili müşkülat icinde oldu

ğunu kimse inkar edemez. Hır· 
vatlar muhtariyet istiyorlar 
Yugoslav devleti içinde· miU 
idare ve kendilerine mahsus biı 
parlamento talep ediyorlar. Ha1 

ta bir kısım Hırvatlar tam bil 
istiklal dahi tahayyül etmekte· 
dirler. 

Geçen sene Zagrepte y üksek 
bir balkondan geniş halk küt lele
rine hitap eden köylü partisi reisi 
Maçek, Hırvatların hakları tanın
madığı takdirde, hükumetin se
ferberlik davetine h içbir Hırvatm 
icabet etmiyeceğini haykırmadı 

mı? 

Çel<osloval<ya Misali 

Ç ekoslovakya misali Hırvat

ların gözlerini açtı. Ve bu 
acıklı misalden sonra, Hırvatlar 

"düşman - kardeşlerine" yaklaş

mak ve anlaşmak lüzumunu iyice 
hissettiler. Fakat Belgradla Zag
rep arasındaki müzakereleri, hari
ci tesirler müşküll~tirmektedir. 

Balkanlardaki kanlı ilerleyiş kar
şısında Yugoslavyannı niçin daha 
esaslı bir vaziyet almadığını so

rarsanız, size :"Haritaya bakı· 
mzl" cevabı verilecektir. 

Ve bundan sonra size Yugoslav

yanın mütecaviz milletlerle Al

manya, Macaristan, Bulgaristan 

ve İtalya ile çevrilmiş olduğu gös

terilecektir ki, ihtiyatkar hareket

lerin bir sebebi de buradadll". 

1914 de, Fransantn ve Rusya· 
nm istiklalini müdafaa etmek için 
harbe girdikleri, küçük Sırbistan, 
o zamanlar, şimdiki Yugoslavya
dan daha az sağlam, daha az mü
iafaa edilebilir bir haldeydi. Fakat 
küçüklüğüne rağmen, daha kuv
vetli idi denilebilir. Zira, o zaman
lar, Almanyanm müttefiki olan 
Avusturya Macaristan imparator
luğuna kafa tutmaktan, ve hudut
larını müdafaaya girişmekten çe
kinmediği halde, şimdi her hangi 
bir baskından ürkmektedir. 

Halli Ne Düşünüyor? 

İşte ihtiyatk:arlarla politikacılat
böyle düşünüyorlar, fakat ben 
halkın tarnamile aksi kanaatte ol
duğuna em.inim. Halk, etrafında 
cereyan eden hadiseler hakkında 
muayyen bir kanaate gelmemiş 

değildir. Çok mütaassıp ve dindar 
olan Yugoslavlar, bir cuma günü 
başlıyan Arnavutluk baskınından 
nefret duymaktadırlar. Kanaatle
rince, böyle bir günü taarruz için 
seçmek, şeytani bir teşebbüstür 

ki, girişene asla saadet ve huzur 
getirmez! 

Bugün, Yugoslavya halk parti
si şefi ve Merkezi Sırbistanm Şu
madya vilayeti mebusu Mösyö İo
vanoviç ile uzun bir konuşma yap
tun. Evine gitmek için geçtiğim 

eski Belgrad sokaklarında Türkle
rin hakim oldukları devirlerden 
kalma binalar göze çarpıyordu. 

Mösyö lovanoviç, altmış yaşında, 
ve iki kocaman beyaz virgul gibi 
suratını kaplıyan bıyıklarile tam 
Sırp tipini temsil eden bir zattı. 

Fransızcayı mensup olduğu neslin 
bütün sivrilmiş adamları gibi çok 
iyi konuşuyordu. Belki bundan, 
belki de çok açık sözlü olmasın
dan kendisini hemen sevdim. Bu
rada, bu sıralarda, kEkelemeden 
konusan bir insan dinlemek. haki-

Diye düşünüp tasalanrnaz! 
Bence Naşidin, kendisinden bir 

kişe açışının sebebini soracak olan -
lara verebileceği en münasip cevap 
şudur: 

''- Ben, sözüm ona, sanatkarım: 
Senelerdenberi taşıdığım bu sanat: 
"'Sanat" ve "kar" kelimelerinden 
.mürekkeptir: Fakat ben bunca sene
dir, bir türlü, bunların ikisini bir a
raya getiremedim. Ve düşündüm, ta
şındım: "Sanat" la, "kir" ı bir araya 
getirebilmenin, yani "sanatkar" ola
bilmenin bir tek çaresini buldum: 
Geceleri "sanat", gündüzleri de "kar" 
peşinde koşmak!" 

Kont Ciano ve Stıoyadinoviç av partisinde 

Biraz insaflı düşünenler, böyle 
bir müdafaayı haksız bulamazlar. 
Zira, artık herkes emindir ki, bizde, 
sanatkara mukadder olan değişmez 

akibet, piyanko kişeleri açıp havaya 
ümit bağlamaktır ki, bunun daha a
çık türkçe ile ifadesi şudur: 

1. YAZAN: 1 

bütün memleketin müşterek hissi 
budur. 

1 Jerome Tharaud 
1 n - Şu halde, dedim, son birkaç 

senedenberi, M. Stoyadinoviçin ta
kip ettiği Alman ve İtalyan dost -
luğu siyasetine ne diyorsunuz? 

"- Ağzını havaya açmak!" 

Fransız Akademi Azcuından 

Köylü Partisi Reisi M AÇEK 

ki bir zevkti Tabü olarak Arna-
vutluk baskınını konuştuk: 
"- Elbet takdir edersiniz, de

di, İtalyanlar Arnavutluğa o ka
dar harp gemisini, o kadar tankı, 

tayyareyi, o kadar askeri sadece 
Kral Zogo ile betbaht karısıru ür . 
kütüp kaçırmak için göndermedi· 
ler: Hayır .. Bu harekatı seferiye 
daha büyük parçaları yutmak i -
çin bir basamaktır. Bizim toprak
larımızdan geçerek, Ege denizine 
inmeyi ve bu suretle, eski Roma -
lılarm "h3yat sahası" nı ihya et -
meyi tasarlıyorlar. İtalyanlar eğer 
planlarında muvaffak olurlarsa, 
Şarki Akdenizin mutlak hakimi 
kesilecekler, nitekim, Almanlar 
da Romanya yağmasını tahakkuk 
ettirdikleri takdirde, Karadenize 
hakim olacaklardır. Bu, bir bar -
dak menba suyu kadar berrak bir 
hakikattir. Ve hakikaten ustaca ha 
zırlanmıştır. Arnavutluğun işgali 

ise, bu muazzam senaryonun ilk 
perdesini teşkil ediyor. 

Hürriyetimizi Feda 

Etmiyeceğiz? 

F akat bu hadisede teessüf edi
lecek yegane cihe.t, bizim 

hükumetimizin hiç olmazsa sembo
lik manada bir protestoda bulunma 
masıdır. Buna rağmen, bizim olan
dan bitenden ve hakiki hedefler -
den haberımiz vardır; ve istikl!
liınize tecavüz edecek hiç bir ha • 
rekete meydan vermiyeceğiz! 

Bizim, bütün tarihimiz, Os • 
manlılara karşı yaptığımız, asır -
lık ve mütemadi istiklal kavgasiy
le doludur. Kanımız pahasına ka
zandığımız bu istiklali asla feda 
etmivecel!iz. Bana itimat ediniz ki. 

- Bu, M. Stoyadinoviçin şah -
si politikasıdır. Bu zat, hadiseleri, 
sadece bir bankacı noktai nazarın
dan gayet maddi bir şekilde hesap 
etti. Onun kanaatince · Yugoslav 
çiftçileri, mahsullerini iyi para ile 
ve kolayc3 satabildikleri ~ün~ her 
şey tamamiyle düzelecekti. 

Almanya bize makine ve muh
taç olduğumuz malzemeyi verecek 
ti. Biz de muk~bilinde ona hubu -
bat ve hayvan ihraç edecektik. Bu 
politikayı, sureti zahirede Çekos
lovakya meselesi haklı gösteri -
yordu. M. Stoyadinoviç ''gördünüz 
mü? Almanya ile anlaşmayan mil 
letler, nasıl ölüme mahkfundur -
lar?" diyecekti. Halbuki, bugün 
tamamiyle tahakkuk etmiştir ki, 
tek başına kalmış bir küçük Av • 
rupa milleti, Almanyaya ne kadar 
yardım eder, ve onun emirlerine 
ne kadar itaatkar olursa olsun, is
tiklalini kaybetmeğe mahkum -
dur! 

Bir Av Hikôyesi 

Muhatabım bana, M. Stoyadi _ 
noviçten bu şekilde bahset

meğe başlayınca, Yugoslavyada 
bir çok kereler duyduğum bir av 
hikayesini anlatmağa fırsat bul -
muş oldum: 

Malfun olduğu üzere geçen ka
nunusani içinde İtalya Hariciye 
nazırı Kont Ciano, M. Stoyadino -
viçle İtalya - Yugoslav ticaret an
laşmasını tazelemek üzere Belgra
da gelmişti. Ve bir av partisi esna
sında, Kont Ciano ile Stoyadino -
viç baş ba~a kalmak, ve gizlice ke>
n uşmak imkanını elde etmişlerdi. 
Bu konuşmada, Balkan haritasını 
baştan başa değiştirecek bazı ka -
rarlara gelindiği söyleniyordu, Bu 

kararlara göre, İtalya Arnavutlu • 
ğa çullanacak, ve bu memleketten 
münasip bir parçayı Yugoslavya -
ya verecek, Yugoslavya bundan 
başka Versay muahedesinin ken -
disinden kopardığı "Makedonya" 
ile beraber Selaniği Yunanlılar -
dan alacak, ve Bulgaristan da bu 
esnada boş durmayacak, bir taraf
tan Dobricayı ilhak ederken, diğer 
taraftan "Dedeağaç" yolu ile Ege 
denizine çıkacaktı. 

• 
"Haber,, gazetesinin "not,, baş-

lıklı bir sütunu var: Yeni açılan bu 
sütunda intişar eden ilk yazının im
za yerind~ şu harfi görmüştük: 

"D,, ... 

Bu sütunda çıkan ikinci yazının 
dibinde, bu rümuz bir kelime haline 
girdi: "Dal,, 

bir harf daha peydahlandı, ve imza 
şu şekli aldı: "M. Dal,,. 

Dün, bir de baktık ki, Alınan ha
ritası gibi, hergi.in biraz daha büyü
yen bu imza biraz daha uzamış, ve: 
"M. Dalkılıç,, olmuş. 

Bu kadar ip ucunu ele geçirince, 
bilmeceleşen bu imzayı hallettik, ve 
anladık ki bu isim, yarın: "Muzaffer 
M. Dalkılıç,, , ve en nihayet tc: 
"Muzaffer Muhittin Dalkılıç,, ola
cak! 

Fakat, a sevimli dostum: Bu ne 
naz ve istiğna böyle? 

Şehir Tiyatrosunun nazlı yıldızı 

Bedia Muvahhit teyzemiz bile, sah
neye bu kadar nazlana nazlana, boy
le dirhem dirhem çıkmıyor! 

Bigada Süt ve ,Et Ucuz 
Biga (TAN) - İstanbula kesilmiş 

hayvan sevki bugünlerde azalmı:?tır. 

Bu sebeple koyun ve kuzu etinin 
kilosu otuz, sığır etinin kilosu yir
mi kuruşa inmiştir. 

Et ucuzluğunun bir sebebi de, bu 
sene fazla kış olmaması hasebiyle 
sürü sahiplerinin hayvanlarına yem 
yedirmemiş olmalarıdır. 

Koyun sütünün kilosu altı buçuk 
kuruşa düşmüştür. Taze peynir yir
mi kuruşa verilmektedir. 

hakikaten mevzuu bahs olmuştur. 
O efendiler, ormanda, omuzların -
da birer tüfekle dolaşırken, dün -
ya haritasını yeniden yapmağa, 

kalkışmışlardı. 

"- Şu halde, dedim, Arnavut
luğun nasıl düştüğü biraz anlaşılı
yor. Lakin, Stoyadinoviçin mevkii 
iktidarda bulunmamasına ne der
siniz? 

''- Düştüğünün ertesi günü, 
tekrar kabine teşkil etmeğe çağrı
lacağını LJ.mmuştu. Fakat, şimdi 
bir kenra çekilmiş, sessiz, sadasız, 
şahsi işleriyle uğraşıyor." 

Muhatabrmın elini sıkıp ayrı -
lırken: 

Bu hikayeyi ilk dinlediğim za
man, fena uydurulmuş bir masal 
farzetmiştim. Bu kanaati de, hi -
kayeyle beraber muhatabıma söy
ledim. Bana: 

"- Bu hikaye ne tuhaf: Masal
lardaki, nüfuzlu vezirlerin aki • 
betlerine benziyor!" demekten 
kendimi alamadım: 

Dün bütün iktidar elindeydi: 

'- Yanılıyorsunuz ... Dedi, bun
lar, o iki devlet adamı arasında, ve 
o esrarengiz mülakat esnasında 

Bugün hiç bir şey değil: Görülü -
yor ki, burada bile tamamiyle 
şarklı sayılabiliriz!" 

18. 4- 939 

Çek sinema artisti Lida Baarova 

Göbels'in Ahbaplığını 
Şöhretile Ödeyen 

Sinema Yıldızı 
Güzel Çek 

Kaybettiğini 

Y lldızı Almanyada 

Vatanında Arıyor 

L ida Ba~~o,va .. b1~ :~1an~a1r ~m~nlan,:ı A~ ~~~r~;!: 
t:.n u tamamıştır. 

Aslen Çek olduğu halde dünyanın en güzel esmerlerin
den biri olan Lidayı Almanlar iftiharla kendilerine mal etmiş
lerdi. Hayatına Almanyanın Propaganda Nazın Göbelsin is
mi karışmı~tı. 

Bu güzel kadın bilhassa 
meşhur rejisör Gustav Froe
lich ile evlendikten sonra Al
man stüdyolarının baş tacı 
olmuştu. 

Gözleri kamaştıran şöhretile 

Almanyanm her mahfilinde iti
bar gören müstesna Çek artisti, 
birdenbire ikbalinin son basama
ğından düşüverdi. İsmi ağıza a
lınmaz oldu. Kendisi de ortadan 
kaybolmuştu. 

Bu büyük tahavvü1ün sebeple
rini Prag'daki bir Fransız muha
biri şöyle anlatıyor: 

Göbelsle tanışıyor 

Alman Propaganda Nazın Do1{
tor Göbels, Çekoslovakyanın ye
tiştirdiği nadir güzellerden biri o
lan Lida aBarova'yı tanıdıktaAl 
sonra sanatlle çok yakından alaka
dar olmak ihtiyacını duymuştur. 

Artistin muhtelif ziyafetlerde • 
Propaganda Nazırına karşı göster
diği samimiyet dedikodulara se
bep olmuş, bu yüzden Lida'mn 
kocası Almanyadan uzaklaşmış

tır. 

Gustav Froelich Almanyadan u
zaklaştıktan sonra Göbelsle artist 
samimiyetlerini daha devamlı bir 
şekilde idame imkanlarını elde et
miş oluyorlardı 

Bir hadise 

Dedikodusu hayli genişliyen bu 
dostluğun Berlin mahafilinde bı
raktığı tesirle Gustav Froelih'in 
dostları artistin köşkünde tesadüf 
ettikleri Göbels'le şiddetli bir mü
nakaşaya tutuşmuşlardı. Bu habar 
Berlinde çalkanmağa başlamıştı. 

Dedikodulara bir kat daha hız 
veren bu hadiseden sonra artist 
birdenbire gözden düştü. 

Nihayet güzel kadm Almanyayı 
terkedip Çekoslovakyada yerleş
meğe mecbur oldu. Kendini unut
turmak üzere aylarca Çekoslo
vakyada sessiz, sadasız oturan ar-

tist, bu sefer Prag'm zengin bir 
tüccarının himayesinde tekrar :;i
nema hayatına dönmü~tür. 

Lida Baarova'yı himayesine a
larak yeniden sahne hayatına 

başlatan Havel isminde bir tüc
cardır. Bu işgüzar t~ccar işlerinin 
son vaziyetlerde daha kolay inki
şafı için Musevi ortağı Reichel'i 
yanından uzaklaştırmış ve Reichel 
Yugoslavyaya gitmeğc mecbur 
kalmıştı. 

Hayatı hakkında l:endisile gô
rüşen muhabire güzel kadın şun
ları söylemiştir: 

Gazetelerden nefret ederim. 
Ben ne · Froelih'le E:Vli idim, ne 
de Doktor Göbels'lc aramızdaki 
samimiyet hakkında çıkarılan 

dedikodular doğrudur. 

Artistin en büyük hakikatleri 
inkar eden bu sözlerinden mazi
sine ait sorulacak bütün suallere 
ayni şekilde cevaplar vereceği an
laşılıyordu. 

Başka bir şey sormaktansa, o
nun hakkında bildiklerimle iktifa 
etmeği muvafık gördüm. 

Yalnız bir hakikat var, Çekle
rin bu güzel sinema yıldızları he
nüz yirmi ?eş yaşınd3dır. Hayatı 
büyük maceralarla karşılaşmış ol
masına rağmen her şeyi taptaze 
kalmıştır. Akşam gezintilerinde 
herkes ona hayran hayran bakar. 

Bu kadın Çek stüdyolannda çe
virdiği yeni filmile tekrar sine
maya başlıyor. Lid'l Baarovanın 
muvaffakiyeti şu nazile noktaya 
bağlıdır; aslen Çek oiduğu halde 

servet ve şöhretini Almanyada 
kazanmış olan bu artist orada gör
düğü himayelerden mahrum ka
lınca vatanına dönmüştür. Ve ye
ni şöhretini Çekoslovakyada yap
mak istiyor. 

Bunları bilen Çekler acaba bir 
zamanlar Göbelsin 1 numaralı 
yıldızı addolunan Lid<ıya Prag'ın 
1 numaralı yıldızı diyebilecekler ., 
mı .... 
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ltalyanın Menfaati 
Harpte mi, Sulhte mi? 
--------------------------------~--------~----~~--·------~----------------------------~ 

iki HCidisesinden Sonra , 
Birini Seçmek V~ziyetindedir 

Arnavutluk 
Şıktan 
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S inyor Mussolininin büyük 
bir harp karşısında Italya

yı, Almanya lehinde harbe geçi
rip geçirrniyeceği meselesi, bir çok 
memleketlerde münakaşa edilmek
tedir. Son haftalar içinde vuku bu
lan hadiselerin bu mesele hakkın
da kati bir hüküm vermeğe kafi 
olduğuna inananlar vardır. Çünkü 
İtalya, İngiliz - Italyan anlaşması
m apaçık bozmuş, ve anlaşmanın 
hükümlerinden birine de riayet et
memiştir. 

Italya Libyada kuvvetlerini 30 
bine indirmeyi kabul ettiği halde 
buradaki fazla askerlerini geri çe
virmiş, sonra bunları tekrar gön
dermiştir. Italya İspanyadaki as
kerlerini, harp bitince çekmeyi ta
ahhüt etmişti. Harp bittiği halde 
Italyan askerleri hala oradadır. 

İtalya Akdenizdeki statükoyu de
ğiştirmek için söz vermiş, buna 
rağmen Arnavutluğu istila etmiş
tir. İtalya, her mühim askeri hare
ketten Ingiltereyi haberdar etme
yi taahhüt etmiş, fakat bütün ta
ahhütleri ayak altına almıştır. 

Ustelik, Ingiltereyi aldatmak i
çin Kont Ciano, Ingiliz sefirine Ar
navutluğa karşı hıçbir hareketin 
tasavvur edilmediğini temin ettiği 
halde, ayni anda, gemiler ve asker
ler kurbanlarının üzerine çullan
makta idiler. 

Muahedelere bun~fan f azla laü
balilik gösterilemez. 

B u vaziyet karşısında sorul'-
cak bir sual, dost bir devle

te karşı bu hattı hareketi takip e
den ve bir muahedeyi bu şekilde 
ihlal eden devletin, husumeti so
nuna kadar götüreceğine hükmet
mek yanlış olur mu? 

Fakat aradaki itimat bozulmak
la beraber menfaat devam ediyor. 
Dük Marlborugh on sekizinci as
rın şu sözünü nakleder: "Menfaat, 
katiyen yalan söylemez." Şüphe 
götürmez bir nokta varsa, o da Ital
yanın, Ingiltere ve Fransa ile Ak
denizde harbe girmesi takdirinde 
İtalyan menfaatlerinin en vahim 
zarara uğrayacağıdır. 

. 

~-- ' ' 

W. CHURCILL ... ........................... . 
YAZAN: ı 

Winston Churcill 1 
Eski lngiltere Harbiye Nazın İ 

............................... 
man askerleri ve tayyareleri ınü
dafaaya karışacak bu da İtalyan 

halkım hoşnut etmiyecektir. Şayet 
naziler, Amerikanın da yardımın
dan istifade edecek olan Fransa i-
le İngiliz imparatorluğunun mu
kavemetini kırmağa muvaffak o
lurlarsa, paylaşılacak bir çok ga
nimetler bulunacak, fakat arslan 
payı Almanyaya düşecektir. Alman 
lar bir yere girdiler mi, bütün a
ğırlıklarile bir tarafa yaslanmayı 

çok iyi bilirler. Onun için mihve
rin en parlak dilekleri de tahak -
kuk etse, Italya. zahirde değilse 

de hakikatte nazilerin madunu o
lacaktır. 

Fakat harp talii bu şekilde te
celli etmiyebilir. Mevcudiyetleri 
tehlikeye giren Garp milletleri i
le hadiselerin tazyiki altında der
hal toplanmaları beklenen şark 

milletleri muzaffer oldukları tak
dirde Italya yalnız zarar görmek
le kalmaz, üstelik hezimete uğrar. 

İtalyanların da böyle düşündü
ğünü gösteren deliller çoktur. Fa
kat Italyan kütleleri, mukaddera
tını tayin edecek siyaseti kararlaş
tırmağa iştirak etmiyor ve yalnız 
kendi hakkında hayırlı olduğu söy
lenen sözlen dinlemekle iktifa edi-

Hali hazırda !talya gibi kendini 
dağılmış bir memleket yoktur.:Dört 
İtalyan ordusu Italya sahillerin
den uzakta bulunuyor ve Italyan 
donanması, İngiliz, Fransız donan
maları tarafından mağlup edildiği 

takdirde en ümitsiz vaziyete dü
şeceklerdir. Ingiliz - Fransız do
nanmalarının ise, kıyas kabul et
ıniyecek şekilde, Italyan donanma
sından kuvvetli oldukları şüphe 
götürmez. Bütün Italyan zırhlıları 
l\.fossolinilerle dol<lurulup idare edil l 
seler bile bunların Ingiliz - Fran- Aksarayda 
sız donanmalarına karşı bir mu -

Şelô!eden 

Elektrik vaffakıyet kazanmaiarına imkan Çıkardan 
yoktur. 

Bu sene içinde bir Cihan Har
bine sevkedildiğimiz takdirde ilk 
neticelerin Akdenizde alınacağı 

rnuhakkaktır ve bu neticelerin Ha
beşistan, Libya, l$panya ve Arna
vutluktaki Italyan ordularını fe
lakete uğratacağı şüphe götürmez. 

Konya Aksarayı (TAN) - Kasa
bamızın elektrik tesisatı çok kuv
vetlidir. Hatta, fazla olan binlerce 
beygir kuvvetindeki cereyanm top
rağa verildiği söyleniyor. Buna mu
kabil kilovat bedeli çok pahalıdır. 
Mahalle aralarında bozulan elektrik 
lambalarının da yenilenmediği gö
rülüyor. 

yor. Çünkü fikir hürriyeti tamami
le menedilmiştir. 

F akat haber aldığımıza göre, 
faşist grancl konseyinde bi

le İtalyayı Akdenizde Ingiltere ile 
Fransayı harbe ~;,irüklemek aley
hinde şiddetli sözler kullanılmıştır. 

Mühim liderlerden birinin "I
talya kilise, kral ve halkın arzusu
na rağmen harbe sürüklenmelidir" 
dediği anlatılmaktadır. 

lngilizlerle ltalyanlar arasında
ki sayısız ferdi temaslar da, ltal
yanların umumiyetle böyle düşün
düklerini isbat ediyor. Çalışkan ve 
sevimli Italya halkı, garbın iki de
mokrasisi ile harp haline girmek
ten en derin yetS hissedeceklerdir. 
Bunlarla, lngilizlerle l<~ransızların 
mütereddi, bitik bir halde oldukla
rı, bolşevikliğin bunları için için 

kemirdiği ve bunların hiç bir ha
rekete girişemiyecek oldukları söy
leniyor. Fakat bu propaganda I
talyanlara inanç vermiyor. Bu ana 
kadar muhakkak olınıyan bir nokta, 
Sinyor Mussolininin harp lehinde 
karar verip vermediğidır. 

!ngiltere ile yapılan ve üzerin
de yazılı olduğu kağıt değerinde 
bile olmadığı anlaşılan muahede
nin ihlali, kati bir imtihan teşkil 
etmez . 

Arnavutluk macerası da devrin 
bir çok hadiseleri gibi, maskeli 
bir maceradır. Belki bu hadise, 
Balkanlara karşı müşterek bir I
talyan, Alman hareketinin başlan
gıcı olabilir. Bu takdir de bu da bil
yük bir harp doğurur. Arnavutlu
ğa ve mahalli ihtiyaçtan çok fazla 
asker ve mühimmat sevki de bu 
noktai nazarı teyit ediyor. 

Buna mukabil İtalyan lideri, Tu
nus, Nis, Korsikayı isteyip 
bir şey alamayınca, Ingiltere ve 

Fransa ile ciddi bir ihtilafa düşme
den yapılacak işin Arnavutluğa 
saldırmaktan ibaret olduğunu ile
ri sürebilir. 

Fakat her şeyi çok yakından ta
vazzuh edecektir. Ingiltere hüku
meti Yunanistan ile Homanyaya 
teminat verdi. Yunanistanın istik
laline karşı vuku bulacak her tıa
reket, Akdeniz harbini çabuklaştı
rır ve şimalde daha büyük bir har
bin tehlike işaretini teşkil eder. 
Müsbet bir tarzda kehanetlerde bu
lunmak tehlikeli bir harekettir. Fa
kat bu satırları yazdığımız dakika
da, Roma - Berlin mihverinin, In
giltere - Italya paktından daha 
kudsi bir temele davandıeını hisse
diyoruz. 

Dursunbeyde Hazine 
Zarara Sokulmuş 

Demiryol inşaatında kullaııılan 
keresteyi temin etmek üzere evvel~ 
ce ecnebi bir şirket tarafından ku
rulmuş olan fabrika maliyeye inti
kal etmiştir. Maliye, fabrika binala
rının enkazını ayrı, makinelerini de 
ayrı olarak müzayedeye çıkarmıştır. 
Yalnız binaların enkazı satlmş, ma
kinelere t• lip çıkmamıştır. Enka
zı alan, binaları yıkmış, her :jeymi 1 
alıp götürmüştür. Açıkta kalan ma
kineler de meçhul kimseler tar::ıfın
dan yağma edilmiştir. 

( • HADöSEILERUN RESüMlLIE:Rü • '~-----------------------"-----·-·------------------·--------~ 
' ' 

ı. • f.w.04..~....,-' 
Geçen cuma gilnil sabahı şafakla motosikletli İtalyan kuvvetleri Draçta sahile çıkmışlar, rl~ha •nnra Ita1yan askerleri 
şehri i~ale başlamı~lardı.r. Burada iki taraf dö\'l.ışmuş ve neticede, Romad:m bildirildiğine göre Arna\utlardan 140, 

Madridin mkutundan sonra alınan re
simlerden: Halktan bir grup işgal 

kU\ vctlerinı alkı~lıyor. 

ltalyanlardan 25 ki§i maktul düşmüştür. 

İngilterenin Bahram adlı zırhlısı Arnav utluğun isgali sırasında Napolide bulu· 
nuyordu. Gemi derhal emir alınış ve meçhul bir semte hareket etmiştir. Akdo

nızdckl diğer İngiliz zırhlılarıda ayni ~kilde hareket etml:ı bulunuyot, 

Nevyorkla 500.000 ki~[nin iş!irakile •Hi tled durdurunu7.~ cliyerek niimayişler yap mı~lardır. Hfıdlse, Çekoslo\ akyanın fuall 
üzerine vuku bulmu~tur. 

K•nt Ciano lsgıılden ~nnra Tirana git miş ve orada İtAlyan kuvvetleri kuman
danı General Guzzoni ile görüo>mü~ti.ir. 

Madrld sehri sokak1arınd11 yaoılaD 

tahkimat yıkılıyor. 

1 ngiliz stratc1istlerind~n bir 
kısmı, mıziiik ile yapılacak 

bir harpte. Jtalyanın Ingiltenye 
karşı bir hasım olarak dikilmesi
nin çok faydalı olacağına inanıyor
lar. Çi.inki.i hücuma müsait olan ve 
iptida! maddelerden mahrum olan 
bu yarım ada blr çok zaferler ka
zanılmasına elverişlidir. Bunlara 
göre, böyle bir harpte Almanya, 
geçen harpte A vusturyaya yaptığı 

gibi, ltalyayı sürüklemek mecbu -
riyetinde kalacak, Alman mühim
nıatı. Italvava akacak , derken Al-

Bugün elektriğin istihsal edildiği 

Boğaz namiyle maruf şelalenin civa
rında diğer şelaleler de vardır. Bun
lar birleştirildiği ve toprağa verilen 
cereyandan da ıstifade edildiği tak
dirde Orta Anadolunun ehemmiyet
li bir kısmının aydınlatılabilec~ğini 

söyliyenler vardır. 

Halbuki asıl makineler kıymet- ~ 
liydi. Satılan enkaz, bunlara naza
ran pek cüz'i kıymettedir. Bu '>uret-

Muhitimizin şeker pancarı yetiş

tirmcğe müsait olduğunu, bu itibar
la bir ş !rnr fabrikası kurulması mü
n asip oltwağını söyliyenler de var

dır. 

le hazine, binlerce lira zarara so
kulmuştur. 

TAN - Yukarıdaki satırlarda bil
dirilen hadisenin doğru olup olma
dığını bilmiyoruz. Ehemmiyetle na
zan dikkati celbederiz. 

Romanya donanmasına mensup yüzbaşı 
Roman ile Rornanyıının Londra konso
losu ve Romanyanın Londra !esareti 
ataşesi, Romanyanın mektep gemisi 
Mirce'nln İngiliz sularını gayri resmi 

ziyareti sırasında. 
Kont Ciano 1937 de Tirana gittiği zam an l\rnavutıuk Kralı Ahmet Zogo ile 

en dostça şartlar içinde görüşmfistil. 
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Geri Geri 
Biraz Jvvel. Demişti. Yam. 

buraya taşınılmasını irade ettiğim 
çok iyi olmuş değil mı paşa?.. Ge
leceğiniz akşam, Malta kapısın
da bir bekçi ile musahip Mazharı 
bekletirim. Bu gibi işlerde o kapı
dan girilmesini, bahçe yoliyle ha
rem dairesine gelinmesini daha 
münasip görüyorum. ~asıl muva
fık mı? .. 

- Elbette efendimiz. Bu gibi 
teşebbüsatı şahanelerinden mabe
yin halkı da haberdar olmazlar. 
Çok muvafık, çok münasip Şev -
ketmeabım. 

1 334 yılı 1klnclteşrininfn on 
dokuzuncu günü nemli ve 

soğuk olduğu kadar da gamlı bir 
sabah ile başlamıştı. Memleketi 
saran korkunç ve akıbeti meçhul 
mübhemiyet gibi !stanbulun her 
taraf mı da kopkoyu bir sis kapla
mıştı. Milletin matemine sanki se
ma da iştirak etmişti. Havadan 
göz yaşlan gibi çiy damlıyordu. 

Hain Ferit, yalısının misafir sa
lonunda, §(>minenin uyuşturucu 
sıcaklığı karşısında bir şezlonga 
uzanmıştı. Elindeki gazetenin, bir 
gün evvelki meclis müzakereleri
nJn yazılı bulunduğu sütuna gözü
nü dikmiş, kaygılı bir vaziyette 
düşünüyordu. 

Tevfik paşa kabinesi o gün me

busan meclisinden itimat reyi ala· 

mamıştı. Çok gürültülü, üzüntülü 
ve uzun bir celseden sonra, ekse
riyet kalmadığı için müzakere er
tesi güne bırakılmıştı. Hain Ferit 

düşünmekte haklıydı. Çünkü, hün
kar ona Tevfik paşadan sonra sad

razam sensin dememiş miydi ya. 

İşte Tevfik paşa, geçen defaki gi

bi beceriksizlik yapmamış, bu de

fa kabinesini teşkile muvaffak ol

muştu. Fakat, itimat dileği ile hu

zuruna çıktıği mecliste umumi bir 

hoşnutsuzluk, daha doğrusu açık 
bir isiskal ve itimatsızlıkla karşı
lanmıştı. Meclis kabineye karşı i
timatsızlık göstermekte ısrar etti
ği takdirde vaziyet ne olacaktı?. 
Şu sırada kendisinin bir kabine 
teşkil etmesine maddeten ve kati
yen imkan yoktu. Çünkü, kabine
sine alacağı kendi gibi kara yüzlü 
yoldaşları hali lstanbula geleme
mişlerdi. Bu hürriyet ve itilif fu
kasının lider ve azaları da ne ten
bel, ne . uyuşuk ve ne beceriksiz 
adamlarmış meğer. 

Padişah hazretleri, fevka!Ade 
bir lutuf olmak ü~ere, hepsine de 
ayn ayn mektuplar ve yolluk için 
bol bol harçlıklar gönderdiği hal
de, miskinler gibi hala bulundıık
lan yerlerden kımıldıyamamışlar
dı. İçlerinden iyi, kötü bir kaçı 
şu sırada İstanbulda bulunmuş ol
salardı, işte şimdi pekala bir ka
bine kurmak, çoktanberi hasret 
ve iştiyakla beklediği devlet ku
şunu başına kondurmak milin • 
kün olurdu. Memleketin böyle !e
lilketler içinde kıvrandığı bir za
manda, padişahın davet ve irade
sine karşı bu kadar ağır davran
mak özürlü görülecek, affedilecek 
hatalardan değildi doğrusu. Yap
tıklan adeta saygısızlık, açıkças1 
nankörlük değil de neydi ya? .. 

H ain Ferit düşündükçe hırs!a
nıyor, kaşını, gözlerini oy

natarak kendi kendine bir deli gi
bi söyleniyordu. Tam bu esnada 
ayan reisi Ahmet Rıza bey salo
nun kapısında görünmüştü. Tuhaf 
değil mi, o da neşesiz, renksiz, 
gözleri fersizdi. Ferit hemen ye -
rinden fırlamıştı. Kapıya kadar 
koşup sevdiği misafirini karşıla -
nuştı. Elini sıkarken dikkatle }'Ü

züne bakmış ve merakla da sor-
muştu: • 

- Geçmiş olsun Beyefendi haz.. 
retleri. Renginiz pek uçuk. Rahat
sız mısınız, yoksa bir şeye mi ca
llllıız sıkıldı?. 

Şaşırmış, Sendelemiş, 
Koltuğa Y ığdıvermişti 

Ahmet Rıza Bey 

- Hem de pek çok ekselans. 
Duymadınız galiba? .. 

Ferit, işiteceği kara haberden 
adeta korkmuş gibi adım, adım 
geri çekilmişti. Büsbütün alıklaş
mış, büyüyen gözlerile Ahmet Rı
za beyin yüzüne bakakalmı~tı. 
Yutkuna yutkuna ve zorla: 

- Aman Beyefendi hayrola. 
Yoksa bir feliket haberi mi? .. 
Diyebilmiş ve bir koltuğa düşer 

gibi sendeleyip gömülüvermişti. 

lü akıl erdirememişti. Yalnız na
sılsa bugün biraz kurnazca dav • 
ranmış, meclisin kapatılması me
selesine karşı kayıtsızlık göstere
rek muhatabını dillendirmek yo
lunu tutmuştu. Asıl fikrini işgal 
eden gizli eller meselesini eşele -
meyi daha uygun bulmuştu. Ve 
yapmacık bir telaşla sormuştu: 

- Affedersiniz iyi anlıyama -
dım. Bu işte gizli eller mi amil 
oldu, buyurdunuz? .. 

Ahmet Rıza bey ciddiliğini art
tırmış, biraz da heyecanlı bir t&
vır takınmıştı. Taaccüp üade eder 
gibi dudağını ısırmıştı. Ve biraz 
yüksek sesle: 

- Hayret, demişti. Meclisi ka
rıştıran ellerden sahi haberiniz 
yok mu paşam? .. 

- Emin olunuz ki, yok, beye -
fendi. 

A hmet Rıza bey sinirli ve se
ri bir hareketle ayağa kalk

mış ve bağırmıştı: 
- Öyleyse, bravo diyeceğim ek-

seians. Mustafa Kemal Paşanın 
yıldırım orduları grup kuman-
danlığından istifa edip İstanbula 
geldiğinden haberiniz yok mu ri
ca ederim? .. 

(Devamı var) 

Fatma beş altı gündür, do
ğum sancısile kıvranıyordu. 

Fakat çocuğu bir türlü doğuramı
yordu. Doktorun çocuk doğurma
ya mahsus lavtası, şusu busu yok
tu. ''Kadını acele kayığa bindirip 
Rodosa götürmezseniz, kadın da 
çocuğu da mutlaka ölür" dedi. 
Fatmanın hısım akraba ve konu 

komşusu, o küçücük şehrin lima
nı kıyısına sıralanan gemici kah
velerine koştular. 

B asık tavanlı gemici kahve
lerinde gemiciler prafa, alt

mışaltı ve fitil oynuyorlar. Nargi
le tokurdatıyorlar, içtikleri sigara
ların izmaritlerini yerlere atıp to
puklarile eziyorlardı. Dışarda ise 
yetmiş yaşındaki ihtiyarların bile 
bir eşini daha hatırlamadıkları, ko 
ca bir fırtına asırlar görmüş ulu a
ğaçları saman çöpü gibi kırıyor, 
yere çarpıyor, çiğniyor; denizlere 
dumanlar attırıyordu. 

Fatmanın kahvelere koşan soyu 
sopu gemicilere vardılar. "Haydi 
kalkın! Rvdosa gideceğiz!" dediler. 
Gemiciler omuz silktiler. "Rodos
ta iki kere ikinin dört ettiği gibi 
sultan olacağımızı bilsek bile li
mandan demir kaldırmayız. Deli 
misiniz y.:ıksa? Bu havada çıkmak 
boğulmak demektir. Şu kasırgaya 
avuç kadar yelken göstermeye ,gel-

mez." diye bağırdılar. Gene iskam
billeri masaların üzerinde şaklat
maya devam ettiler, Fakat ölmek
te olan bir anayı ve çocuğu kurtar
mak için Rodosa gidileceğini du
yunca, bu sefer bütiin gemiciler 
hep birden ayağa kalktılar; ve 
hepsi de gönüllü olarak gitmeye 
kalkıştılar. 
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L imanm iki yüz kayığının i
çinde en denizcisi ve yollusu 

Davut kaptanın "Yatağan" adlı 
tirhandiliydi. Fakat iki üç yüz tay
fayla gidemezdi. Gönüllü gemiciler 
arasında yirmi tanesini kur'a çe
kerek ayırdılar. 

İhtiyar Hüseyin dede de bunla
rın arasındaydı. On iki yaşındaki 
çocuğu ta nedenberi büyük yel
kenli ile seyahat etmeye can atı
yordu. Açık denizlerin kokusunu 
kapmaması, ve kendini denizcili
ğe vermcmesı ıçın, babası kayı- _ 
ğa binmeyi ona yasak etmişti. Ço
cuk "Yatağan"ın Rodosa gidece
ğini duyunca, Jcayıfın palamarın
dan tırmanaraık, usulcacık kayığa 
girdi; ve başaltına saklandı. 

- Ben de şimdi gazetede gör- ~ G l!!J T L ER İ ~ii~iiiiii~iL~iiiii~~ii~i~iiii~fiiifEi~~lJf düm mon~r. Evet gürültülü bir 

celse olmuş. Fakat, net' eve ka- K A Y B E D 1 L E N 
rar bugüne kalmış. 

- Öyle ekselans. Hiç yoktan, 
memleketin felaketli zamanında 
yine bir buhran çıkacak başımı -
za. Rica ederim, sırası mı şimdi 
böyle şımarıklıkların .• 

tNANÇ ... 

- Evet, bugünkü müzakerede 
dünkü gibi gürültülüye boğulur -
sa, buhranın vukuu pek tabii mon
şer. Fakat, bu adamlar memle
kete, millete hiç acımıyorlar mı 
acaba? .• 

Ahmet Rıza bey acı acı gülmüş 
ve: 

- Ona ne şüphe ekselans, de

mişti. Hayretler ve teessürler iiin

deyim paşam. Şu büyük felaket -

ten, musibetten de uslanamadık. 

Bir ibret dersi alamadık. Hala 

fırkacılık ve hala entrikacılık bü

tün hız ve hırsiyle devam ediyor. 

Bilmem siz nasıl düşünüyor ve bu 
harekete ne mana veriyorsunuz. 
Bendeniz Tevfik paşa kabinesine 
karşı yapılan bu muameleyi doğ
rudan doğruya zatışahaneye mü
teveccih bir hareket gibi görüyo
rum. Dün meclis müzakeresinin 
bu şekli almasında bazı gizli elle
rin amil olduğunu da öğrendim. 
Çok ciddi tedbirler ve cezri hare
ketler ister İlk fırsatta bu mecli
si dağıtmak lüzum ve vücubu ar
tık tahakkuk etmiştir paşam. Cü
zi bir tereddüt, emin olunuz, itti
hatçılığın tekrar ihyası gibi mil
let ve memleket için korkunç bir 
netice verebilir. 

M eclisi dağıtmak fikriyle, ba
zı gizli ellerin mevcudiye

ti haberi Feridi hayrete düşür
müştü, düşündürmüştü. Çünkü, 
bir hafta evvel hünkann arzusile, 
meclisin kapatılması meselesi ü -
zerinde fikrini yokladığı zaman, 
Ahmet Rıza bey buna şiddetle mu
halefet etmişti. Böyle bir teşeb
büsün, milletin kanı ve canı pa
hasına elde edilen meşrutiyeti 
boğmak, istibdadı canlandırmak 

demek olacağından acı acı bahset· 
mişti. Hatta hünkarı irtica ile it
hama bile cüret edecek kadar i
leri gitmişti. Bu adamcağızı bir 
hafta ıç.inde fikrini değiştirten, 

kıpkızıl bir meclis düşmanı edi
veren f bep ve hadise ne olabilir
di acaba? .. Ferit iste buna bir tÜ1I-

Çok ızhrap çektiği litince Do
lor diye imza etmesinden belli o
lan bir Bayan okuyucumuz ;{aze
teyc bir mektup söndermiş. o ka
dar ince bir duysu He ve o kadar 
eüzel bir üslübda )azılmış ki, bu 
sütunlarda hıma verilen yer mü
sait olsaydı, mektubun tekmilini 
buraya yazardım, edebiyat dedi
ğimiz o uçsw. ve bucaksız deniz 
de, pırlanta ıibi parlıyan bir kat
ra daha kazanmış olurdu. Buna 
imkan göremcdığinı için ancak bir 
iki fıkrasını gösterebıtcceğim, Sa
yın okuyucumuz: 

- Hasta bir ciğer. Hasta bir 
mide için dej'il, kaybedilen bir 
inancın iç sızısı için çekiyorum ... 

Diyor. Edebiyat dilinde kaybe
dilen inanç ne demek olduğunu 
şüphesiz tahmin ediyorsunuz. Ben 
edebiyat dilini söyliyemediğiuı 
için •azete dilinde kısaca anlata
cağım. Bayan okuyucumuz bir m
sana eönül vermiş, halbuki o in
san okuyucumuza "Dostumsun,, 
dediği &ünlerde bir başkasına da 
"Ben onunla alakadar değilim,, 
demiş. Eski zamanlaı·da, böyle iki 
Bayanın birden eönlünü kapan er
kr.kler, ikisine de birer mavi bon
cuk hediye ederek: 

- :Mavi boncuğum kimde ise .• 
Dedikleri halde ıfimdikiler ne

dense acemilik ediyor da tehlikdi 
sözler sarfediyorlar. Ben okuyu
cumuzun yerinde olsaydım da 
hakkımda böyle bir söz sarfeılil
miş olsaydı, o hercainin kimseyle 
alakası olmaz diye düşünür ve gü
ler ıeçerdim, Fakat sayın okuyu
cumuz henüz pek ıenç olacak ki, 
bu söz üzerine o insana inancını 
birdenbire kaybetmiş. İnancın ye
rinde bir sızı kaldıfını söylüyor, 
şimdi: 

- Nasıl edeyim de bu sızıyı 
duymıyayım, bu slizel bahar için
de güzel hi!ilerin hasretini çekmi
yeyim .• 

Diye sızıya derman soruyor. Bu 
edebiyat dilinden benim aıılıyalıH
diğim şey seveinin henüz geçme
miş olmasıdır. İnanç dediii sevgi
nin karşılığı olduiunu zannetme
sidir. Öyle olmadığı anlaşıldıktan 
sonra kalnn !iızı değil, yalnız bir 
taraflı sevgidir. İstediği de bu hiI' 
taraflı se,•giden kurtulmaktır. 

Yani, ötedenberi bildiğimiz aşk 
hastalığı ... Bu da, şüphesiz, dünya. 
da en çok yayılmış hastalıktır. Ba
zılan dilnyada • cok duyulan n-

tırap kann afrısıdır,diye iddia e
derlerse de aşk ıztırabı ondan zi. 
yadedir. 

Bir aralık, bazı hekimler aşk 
hastalığını da karın ağrıları ı,;ihi 
müshil ila!:larla tedavi cdiyodar
dı. Aşkın da hormon iki olduğu an
laşıldığındanberi artık aşıklara 
müshil içirildiği i~itilmiyor, 

Vaktiyle burada hormanlar ü
zerine yazdığım yazılar hatırınız
da kalmı~sa, siz de bili~ orsunuz 
ki, aşk du~·gusunu verenler ka
dınlık ve erkeklik hormonlarıdır ... 
Unutulmak istenilmi) en, dev:ısı 
hiç bir vakit araııılnııyan büyük 
aşkı söylemek istemiyorum. Onun 
nereden geldiğini kimse bilmzz. 
.Fakat bir a~k duygusu - yahlıt 
sızısı - unutulmak istenilince, hu 
aşk hormon aşkı demektir. 

Bunun de\ asına gelince, hasta
lık erkeklerde olunca tcdadsi ko
lay ola<'ak gibi görünür. Çiinkii la
boratuvar tccriibclerinc ı.:öre, bir 
erkeğe disilik hormonu şırınga e
dilince, <';kek apı~ıp kalıyor. Bu 
tecrübenin insanlara da tatbik e
dildiğinden hcniiz haber çıkma
dıysa da, bir giin çıksa ~erektir. 

Fakat kndın askrnın erkek hor
monu ile tedavi • edildiğine dair 
şimdiye kadar hiç bir tecrübe ya
pıldığını bilmiyorum. Belki tecrü
be yapanlar erkek olduktan ve t-r
kekler kadınların a'.?kına inanma
dıkları için .... 
Şu halde, kadın aşkının da hor

monlarla devası bulununcaya ka
dar eski usulde deva aramak za
ruridir. füiki u!iulde de, biri Latin 
şairi O\•id'in sağlık verdiği usul 
vardır. Latince bilen okuyucumuz 
bunu okumuş olsa gerektir. l-"ak:ıt 
bunu kadınlara sağlık vermek !;ir
kin, pek çirkin olur. Çünkü 1air, 
bir kac'tının se,·gi inden knrtulmıtk 
için bir tane daha se,·meyi tavsi
ye eder. 

Öteki deva, eski hekimlerin 
söyledikleri. kolleksiyou toplamıık 
deva!iıdır: Pul kolleksiyonu, para 
kollek"iyonu, Baynnlar için iskar
pin kolleksiyonu, cicili düğme kol
leksiyonu toplamak ... 

Alay ediyorum sanmayınız. 
Kollcksiyon toplamak rok zaman 
ge~irtir. f nsan kolleksiyon topla
mağa zihnini bağla• ı1ca, Z_!!manın 
geçtiğini duymaz. 

Kaybedilen inancın hn·aktığı i~ 
sızısının en iyi devası da ancak 
-m•ndır. 

Fatmayı teskereyle gemiye 
taşıdılar. Kayığın ambarı

na koydular. Fırtınnya reğmen ka
yığın bütün yelkenlerini açacak
lardı. Çi.ınkü kadını ölmeden ev
vel yetiştirmek lazımdı. Yelken
leri issa ederken yirmi gemici hep 
bir ağızdan ''Savulun dalgalar, en
gine gidiyoruz!.. Yol ver deniz, 
biz gemiciler geliyoruz! .. " şarkısını 
tutturdular. Tam pupa gidilecekti. 
Ön ve arka direklerin büyük ran
da yelkenlerinin birini sancak ö
tekisini iskele tarafına, ayıkulağı 

açtılar. Bu iki yelkenden maada 
bez namına kayığın ne kadar ka
nadı vars3 hepsini üstüste gerdiler. 
"Pupa kasırga, yarı limanlıktır,, 

diyorlardı. Sağanaklar yelkenle
rin içine atılınca, bütün güverte 
çatırdadı. Direkler kamçılar gibi 
öne iğildiler. Atılan bir topun du
manları içinden kızıl alevin şim
şeği nasıl çakar da, dumanları a
şarsa, "Yatağan" da tozu dumana 
karıştırarak öyle fırladı. Serpin
ti bir yangının ateşleri gibi direk 
uçlarından daha yukseğe savrulu
yordu. O kapkara fırtına içinde, 
gemi zındanda öten bir kuş gibi 
idi. Gülüyordu, sevinç çığlıkları 
salıyordu. Uçuşile renk üzerine 
renk açıyordu. Provası sevgilisinin 
gerdanına gömülen sevgi ve sevinç 
gibi bembeyaz harlıyan köpüklere 
boğuluyordu. 

Kayık böyle sallanırken, Hüse
yin dedenin oğlu gizlendiği yerden 
meydana çıktı. Artık onu geriye 
veyahut dışarıya koğamazlardı ya! 
Birkaç tokat ve tekmeye ise çok
tan razı idi. Kızmasına babsı kız
dı, fakat darılmanın, azarlamanın 
sırası değildi. Arasıra gemiciler 
birer ikişer ambara iniyorlardı. 
Güverteye sevine sevine dönüyor
lar, ve kadının haliı sağ olduğu
nu dişini sıkıp gayret etmekte ol
duğunu ötekilere müjdeliyorlardı. 

A rtık yolun çoğu aşılmış, azı 
kalmıştı. Sömbeki adasını 

Juyılarken, uçurumlar, dağlar pa
nik verircesine, kayığın yanından 
arkaya doğru uçuyorlardı. Adanın 
son burnundan kurtulduktan v•· 

rım saat sonra Rodosta limana de
mir atacaklardı. "Yatagan" sulara 
kıvılcımlar atarak, burundan fır
ladı. Fak:it neydi o? Bütün gözler 
dehşetle faltaşı gibi açıldılar. Tam 
önlerinde ve pek yakınlarında, 
kapkara bir tornad, devasa bir to
paç, bir huni gibi dikiliyordu. De
niz mürekkeptenmiş gibi kararı
yor ve canlı imiş gibi de ufuktan 
ufka kadar tiril tiril titriyordu. 
Hortum arasıra fırıl fırıl burgaç
lanıp, helezonlanırken, titriyor, 
bel çalkalıyor, daralıyor, yıkılası 
geliyor, genişliyor, fakat bozulmu
yor, denizleri olduğu gibi emi
yor, soluyor, ıçıyor, bulutlara 
çıkarıp, oradan dört tarafa savuru
yordu. Denizden başlayıp goklere 
varan bu kara ejderin karşısında 
kayığın bif toz parçası kadar hay
siyeti yoktu. 

B ir ümitleri vardı. Kayık 
tam tornad'ın içine dala

cağı zaman, onun içine bir bomba 
atmaktı. dinamitin sadmesile, fakat 
asıl infilak neticesinde hasıl ola
cak gazlarla, hortumun içindeki 
boşluğu doldurarak, onu berhava 
etmek vardı. Bombayı hazırladılar. 

Ambarda yatan kadının ölüme 
gittiğini duymaması için gene hep 
bir ağızdan "Yol ver deniz, gemi
ci geliyor!" şarkısını tutturdular. 
Yürckler~iz patlıyacaksa şarkı ile 
patlasın diyorlardı. Yirmi gemici 
ve bir de Hüseyin dedenin oğlu 
güverteye kırk iki topuk vuruyor
lardı, vezne göre başlarını sallı
yorlardı. Denizin gürleyişini, tor
nadın hışıldayışını, savruntulann 
şakırdayışını, rüzgarın çığlıj'ım 
şarkılarile boğuyorlardı. Ambarda
ki kadına ölüme değil, fakat sela
mete varılmakta bulunulduğu duy,.. 
gusunu veriyorlardı. Hiç olmazsa 
onu son dakikaların işkencesinden 
kurtarıyorlardı. Fatma artık lima
na varılmakta olduğunu sanarak 
gülümsüyordu. 

Davud kaptan elde dümen eke
si, bir mermer sütunmuş gibi dim
dik duruyordu. Tornad'a bakan 
gözlerinden sanki ateş çıkıyordu. 
Dudakları bir çelik tel gibi gerili 
idi. Kerpeden gibi kıstığı dişleri
nin iki sırası şimşek çaktıkça ağa
rıyordu. Denizde feci bir yoksul
luk hali vardı. İhtiyar Hüseyin 
dede oğlunu bağrına bastı. "Ah, 
yavrum, neye geldın?,, diyecekti. 
Fakat demedi. "Söyle oğlum! hay
kır, benimle beraber haykır, "yol 
ver deniz gemici geliyor!" diye 
söyle, diye haykırdı. Çocuk güle 
güle olanca sesile şarkıya karıştı. 
Büyük insanlann sesleri arasında 
çocuğunki, yürekte cız eden ince 
bir tizdi. 

y atagan ap ak bir kartal gi-
bi geniş kanatlarını açmış 

kuduran denizleri paçavralar gi-
bi yırtarak, vahşi vahşi saldıran 
sağanağın yüzlerce çığlığı ve bütün 
hızile o kapkara dehşetin üstüne 
atıldı. Bombanın tarakası bulut
ları sarsdı. Fakat tornad'ı kırama
dı. Gemicilerin avaz, hatta dina
mitin çakışmdan daha üstün har
ladı. Tornad gemicileri, sanki on
lar bir güz yaprağı imişler gibi, 
yükselen şarkılarına ve uçan yel
kenlerine dolaya dolaya havalara 
savurdu. "Yol ver gemiciye!" diye 
öten şarkı bulutların gürliyen 
şimşeklerine karıştı. 

Tornad bütün armayı bütün gü
verteyi silip süpürmüştü. Bütün 
tayfayı işitilen ve sönen birer mu
siki notası gibi alıp götürmüştü. 
Fakat bombanın tesirile olacak, 
kayığın teknesini kaldıramamıştı. 
Ambarda Fatmanın " Dur yavrucu
ğum, sus yavrucuğum,, diyen sesi
ne bir dakika ene! doğurmuş oldu
ğu insan yavrusunun ağlayışı ka
rışıyordu. Bozulan hortumun gök
lerden inen sularına, bulut aralı
ğından çakan güneş alaimi sema
nın renklerini salındınyordu. ''Yol 
ver deniz! Gemici geliyor!., şar
kın yeni dojan iman otluna ha-
le mi obn ! .. 
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TU KiYENiN 
VAZİYETİ 

(Başı Birincide) 
Onun için !nı;iltere, Orta Avrupada 

ve Akdenizdeki tecavüz akınını dur
durmağa teşebbüs et.tiği zaman Tür
J.:ıyenin dostluğunu kazanmağa e
hemmiyet vermek mecburiyelinde 
kalmıştır. 

* T ürkiye, Balkan ittifakına bağ-
lı bir devlet sıfatile Balkan

lann mukadderatile· alakadardır. 
Türkiye, bir Akdeniz devleti ol

mak itibarile Akdenizdaki muvaze
ne onun için hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Türkiye, Akdenizle Karadenizi !Ji
ribirine bağlayan Boğazlara hakim 
olduğu için stratejik bakımdan da 
gayet kuvvetli bir mevkidedir. 

Binaenaleyh, Avrupanın Cenubu 
Şarkisinde Türkiyenin fikri alınma
dan, dostluğu kazanılmadan ve men
faati korunmadan hiçbir iş yapıla
maz. 

Bu sebepledir ki, İngiltere, Ro
manya ve Yunanistanın istiklal ve 
tamamiyetini temine ve Sovyet Rus
ya ile askeri bir ittifak akdine karar 
verince, Türkiye ile de temasa gel
miye, Türkiyenin de yardımını ara
mıya mecbur olmu~tur. 

Londradan verilen haberlere göre, 
birkaç gündenberi, İngiltere ile An
kara arasında müzakereler cereyan 
etmektedir. 

Bu müzakerelerin safhaları hak
kında henüz malumat sahibi değiliz. 
Fakat Milli Şef ismet Inönünün di
rektifleri altında hükumetin, mem
leketin menfaatine en uygun karara 
varacağına şüphemiz yoktur. Hüku
metimiz uyanıktır. Milli menfaatleri
mfai korumak hususunda azimkar ve 
hassastır. Hiç bir cereyanın tesiri al
tında değildir.Yegan~ hedefi, memle
ketin şu veya bu akıntıya kapılma
masını, maceralara atılmamasını, se
lamet ve istikbalinin tehlikeye ıiıiş

memesini temindir ve siyasetinin ana 
prensipi sulhtür. 

Bu sebeple vereceği karar, mutla
ka memleketin menfaatine en uygun 
ne ise o olacaktır. 

Türkiyenin vereceği karar yalnız 
memleketin değil, bütün dünyanın 

sulhünü de koruma~a hizmet edebi
lir. Onun için bütün dünyanın gözü 
şimdi Türkiyenin üzerindedir. 

\ 

lngiliz zırhlıları 
Maltada 

(B~<tt Birincide) 
pılacak olan zafer geçidine yetmiş 

beş bin kişi iştirak edecektir. 
Ayni zafer alayları Valansiya ve 

Burgosta tekrar edilecek ve en ni -
hayet Madritte yapılacaktır. Madrit 
alayı on beş mayısa tehir olunmuş -
tur. Madrit hükumeti de bugün İn -
giltereye general Frankonun res -
men girmesinden sonra yabancı 

kuvvetlerin İspanyadan çıkacağını 
temin etmiştir. 

Madrit zafer alayına beş yüz bin 
kişinin iştirak edeceği bildirilmekte
dir. 

General Miaja Pariste 
Faris 17 (A. A.) - İspanyol cüm 

ihuriyet ordusunun eski kumandanı 

general Miaja, dün sabah saat 8,25 te 
Marsilyadan Parise gelmiştir. Ya -
nında yeğeni vardır. General Miaja, 
garda bir çok şahsi dostları tarafın -
dan selamlanmış ve otomobille meç
hul bir yere hareket etmiştir. 

* Madrit 17 (A. A.) - Altıncı asır-

da sarktan İspanyaya getirilmiş olan 
ve hakiki salibin parçalarını ihtiva 
eden meşhur sandık Oviedo kilise -
sinden kaybolmuştu. Bu sandık Mad 
ritte bulunmuştur. iti' 

Polislerin Harcırahları 
Ankara, 17 (Tan muhr!birinden) -

Nakil ve tahvil olunan polislerin 
harcirahlarının vilayet hududuna 
kadar verildiği haber alınm1ştır. Ma
liye alakadarlara bir tamim yapmış, 

polislere tayinleri Vekalete ait diğer 
mcmurlnr gibi harcirah verilmesi la-
7Jm gclcliğ:ni bildirmiştir. 11 

KISA HABERLER 
Cenubi Afrika milli müdııfaa nezareti 

t ıır, fıncl an neşredilen bir tebliğde kadın
ların d::ı memleketin müdafaa işlerinde 
ku11anılacakları kaydedilmektedir. 

e Amerikanın Moskov:ı maslahatgüza
rı Comstock Klrk, ölen Gilbert'in yerine 
Berline tayin edilmiştir. 

Rooseveltin Teklifine Hitlr 28 
Nisanda Cevap Verecek 

(Başı Birinc;de) rfiiı!~j;iiiiöi~~iiiiii~~~~~~!!!!!i!~~ıı kanvari ve tiyatroya yakışır j e~tler
yılmış reklam" diye tavsif ederek 
neticesiz kalacağını beyan etmekte
dir. 

Bu gazete, Roosevelti Sovyet Rus
ya ile Filistini tehdide maruz devlet
ler arasında ithal etmiş olduğundan 
dolayı taro.fgirlikle itham etmekte 
ve Amerika reisicümhurunu Hitle -
rizmin düşmanları ile tesanüdünden 
dolayı muahaze eylemektedir. 

Bu gazete, diyor ki: 

Fransadaki 
İtalyanlar.ın 
Protestosu 

Lil, 17 (A.A.) - Fransada 
bulunan İtalyanlar BirJiği kon
gresi burada toplanmıştır. 

"Eylftl ayındaki buhran esnasında 
Rooscvclt, müraiyane bir surette 
Hitlcrde Bohenıya meselesi için 
bir hal sureti bulunacağı ümidini 
uyandırmıştır. Müteakiben İngil • 1 

tere ve Fransa tarafından Alman -
yayı ihata etmek için açıkça yapı
lan harekatı teşçi için her şeyi 
yapmıştır. 

Birlik genel sekreteri Cecchi 
söylediği nutukta I'ransada 900 
bin, Tunusta 100 bin, Amerika
da 7 mil~·on ve dii;er meınle· 
ketlerde de 25 bin İtal;1·anın ya
ni bütiin İtal;1·an mill('tinin beş- 1 

fe birinin dı~arda y::ışadığım ha- \ 
tırlattıl;:tan sonra fa~istlerin ta
arruzları kar!jısmda Franfradıı

ki İtalyanların duyduğu nefreti 
üade etmiş ve demiştir ki: 

Amerika reisicümhurunun şim 
diki hareketi de bu çerçeveye da
hildir." 
Der Montag, mesajı "tahrikatı 

arttırmağa matuf çirkin bir ihata 
manevrası", "itkısadi menafii göz -
lerde büyütmeğe matuf küstahane 
bir tuzak" diye tavsif etmekte ve 
şunları ilave etmektedir: 

"'Sulh, ancak Avrupada hakiki bir 
hukuk müsavatı temin ettiği ve 
bütün diinya bolşevizme karşı 
mücadele için birfoştiği zaman hü 
kümran olabilir." 

ltalya da Ayni Vaziyette 

"IIarp takdirinde Fransadaki 
İtalyanlar müteanız faş0stleriı1 
mağliıbiycti için harbedecek
lerdir. Bunun içindir ki, harpt~ 
Fransız ordusuna kaydolunaca
ğız. Ciimhuriyet a~kerleri ara
sında askerlik edeceğiz. Yal
nız bizim kendi nıi1li bayrağı- ! 
mız altında dövüşeceğiz. Çün- , 
kii, hu harp Fransa ile İtalya [ 
arasında değil, medeniyetin ve 
hürriyetin zaferi uğrunda yuku 
bulacaktrr. Bu da, bizzat İtal
yan milletinin zafori demek
tir." 

Roma gazetelerinin neşriyatına mokrasilere iltihaka davet edebile
bakılırsa İtalyanın Rooseveltin me-
sajına menfi bir cevap vereceği aşi
kardır. Faşist mahafiller mesajı to
taliter devletleri son sözlerini mut -
laka söylemek vaziyetine düşürmek 
için bir mavera olarak tavsif et-
mekte ve mihver hiç bir kimseyi teh
dit etmediği halde mesajda bu mih
verin barışı tehlikeye koyduğunun 

ihsas edilmesinden dolayı hiddet gös 
termektedirler. Bununla beraber bu 
mahafiller barışın mihver için meş
ru telAkkl edilen haklardan vaz geç-
mek manasına gelmesi icabedeceğini 

ve ancak Alman ve ttalyan istekle -
rinin tatmin edilmesi demokrasilerin 
totaliterlera karşı hasmane mak::;at -
lardan vaz geçmeleriyle temin edi -
lebileceğini ilave eylemekted!rier. 

Bundan başka ayni mabafiller 

cektir. 
Times, Alman matbuatının aleyhin 

deki neşriyatı tahlil ederek bunların 
hükumetin kati dü!?üncesini temsil 
etmediğini anlatmaktadır. Daily Te· 
Iegraph, Roose\•elt'in teşebbüsünde 

muvaffak olmasa da çok büyük bir 
hizmet başarmış s::ıy1lacağını, çünkü 
dünya efkarı umumiyesini kati ha
kikatler üzerinde topladığını söylü
yor. Niyuz Kronik!, bundan sonra 
vaziyetin ya düzeleceğini. yahut sü
rntle bozulacağını anlatıyor. "JM"ançs
ter Gardian, mesajın karma karışık 
bir dünya içinde temiz bir hava te
siri yaptığını söylüyor. 

* Paris mahafili, Roosevelt'in mesa-

jı karşısında çok mtisait bir intıba 

konferansa ve müzakere usullerine göstermekte ve bu mesajın diktatör
muhaliftirler ve meselelerin çok mü leri kaçamaklı yola sapamıyacak bir 
teaddit ve kanşık olduğunu ve ancak vaziyete getirmiş olduğunu beyan et
birer birer ele alınabileceğini teyit ınektedirl!=!r. 

ediyorlar. Bilhtıssa kendisinden beyanat istc-
Sinyor Gayda, Journale D'İta~ia- nen Herriot, dünyanın bütün sulh ve 

da çıkan bugünkü makalesinde me - nıüsalemet severlcrinin Amerika rei
sajı "Almanya ile İtalyayı ilıata si cümhuruna karşı minnettar olduk-
bahsinde yeni bir fasıl" saydıktan Iarını bildirmiş ve ilave etmiştir: 
sonra Rooseveltin tarihe "kötü bir "Roosevelt ismi her tarafta takdis 
diktatör" olarak geçeceğini söylü - edilecektir." 

yor. Gazeteler, !talyan gazetelerinin 
Popolu di Roma, Rooseveltin bir ilkönce ihtiyatlı davranmalarına ba

kere daha seçilmek için bu oyunu karak mesajın Romada esasen çok 
oynadığını ve kendini reklam ettiği.- iyi karşılandığını, fakat Alman~arın 
ni anlatıyor ve bu taarruzu manev - tesiri altında vaziyetin değiştiğ-~ni :>n
ranın istihkar ile karşılanmaktan !atıyor. Le Jour bu veıziyeti gözonün
başka bir değeri haiz olmadığını i - de tutarak diyor ki: 
Iave ediyor. 

1 "Yarın iki hükumetin cevabının 
Mesacero daha ileri giderek me- ayni olduğunu görs".?k bile, bu vazi

sajı bir harp hareketi sayıyor, ve bu yet iki memleketteki tabii aksülame 
nun İtalya ve Almanya tarafından lin ayni olduğunu gösteremiyece'<tir. 
nacak kati bir "hayır'' la karşıla • Bu öyle maddi bir müşahadedir k!. 
nacağını anlatıyor. Tribuna gazete- en şiddetli tefsiratın bile bunun kar
si ise mesajı bir hakaret saymakta - şısında kıymeti olınıyacaktır." 
dır. 

lngiltere ve Fransada 

Ingiltere ve Fransada gazeteler, 
Roosevelt'in mesajını müsait surette 
karşılamakta ve Roosev~lt'e hararet
li bir tazim hissi g0stermektedirler. 
Bununla beraber m·.ıtbuatı totaliter 
memleketlerdeki aksi pek cesaret. ve
rici olmadığı için, İngilterenin Av -
rupada kolektif emniyet sisteminin 
inkişafına ve bu sistemin icabından 
olan askeri hazırlıklara devam siya
setinin fasılasız takibi lüzumunu kay 
detmcktedir. 

Daily Ekspres gazetesinin Londra
daki Amerika mahfillerinden öğren
diğine göre, Roosevelt cumartesi giın 
kü teşebbüsüne devam niyetindedir. 
Teklifleri reddedılse dahi, diğer b;.r 
tesebbüste bulunarak bütün memle~ 
ketler için 10 ve yahut 25 senelik bir 
mütareke akdini lstiyecektir. Niha • 
yet planı büsbütii.n akim kaldığı tak
dirde, cümhur başkanı Amerikayı ta. 
arruza karşı tek bir cephe içinde de-

Moskova Memnun 

Mesaj, Moskovada çok iyi karşılan
mıştır. Sovyetler Birliği yüksek Sov
yet meclisi divanının reisi Kalinin 16 
nisanda Roosevelt'e aşağıdaki ~elgra
fı çekmiştir: 

"Almanya ve İtalya hiiktunet
lerine yaptığınız ao;iJane miira~a
attan dolayı derin sempatimi \ ' C 

~amimi tebriklerimi bildirmek lıc
nim irin zevkli bir vazifedir. .rc
şebhüsiiniizün cihan barışmtn 

muhafazasını samimi surette arzu 
eden Sovyet Sosyalist Birliği mil
letlerinin kalbinde en derin bir a
kis bulmakta olduğundan emin o
labilirsiniz." 

* Ispanyada Roosevelt'in mesajı hak-
kında yegane mütalea beyan eden 
Ya gazetesi, Amerika reisicümhuru
nun teşebüsü ile istihza etmekt~ ve 
şciyle yazmaktadır: 

"Bu mesaj, hayalperest Amerika 
reisicümhurunun mutadı olan Ameri-

dcndir.': 

* Bükreşte Amerika cümhurreisinin 
mesajı, Mister Chamberlainin geçen 
eylülde (Çekoslovakyanın ilk taksi
mi) sırasındaki h izmetleri ile muka· 
yese olunmaktadır. 

Bulgaristandaki Akisler 

Sofya, 17 (Gece yarrsr telefon
la) - Slovo gazetesi miistesna diğer 
Sofya gazeteleri Mister Roosevelt'in 
mesajı hakkında mütalea yürütmü
yorlar. 

Siyasi mahafilde, bu ihtiyatldr 
sükfıta, Alman - İtaly;;.n cevabına 
intizar edildiğine delalet eder bi~ 

mana verilmektedir. Yalnız Slovo 
gazetesi, mesaja dair neşrettiği bı.r 

makalede şu noktaları tebarüz ettir
mektedir: 

"Amerika Ciiınhurreisinin me
sajı Avrupa meselel('rini hal için 
harpten sonra eski CümhurrP.i<:İ 

Vilsonun bulduğu formülü hatır

latmaktadır. O for.nülden bize a
it kısmı maliımdur. Bununla 'ıe· 

raber mesajın iyi tesirleri ve akis
leri olacağı şiiphesizc!ir. 

Avrupa medeniyetini kökün
den yıkacak olan nmumi bir har
be \'e o harpten miifeessir olacak 
Amerikanın higane bir şahit ola
rak duramryacağı tabii idi. Netice 
itibarile, mesajın hakiki tesirleri 
Ve muhtemel fi!li DP.tİceleri an
cak alakadar milletl<•rin cevapla
rilc meydana çrkına~ını beklemek 
kanaatindeyiz." 

Amerika Mahfillerine Göre 

Alman ve İtalyan tefsirleri üzeri

ne Amerika mahafili Berlin ve Ro
manın Roosevelt teklifini red etme
lerinin muhtemel olduğunu kayde -
diyorlar. Bununla beraber, hariciye 

nezareti her türlü tefsiratta bulu~
maktan sakınmaktadır. Diplomatik. 

mahfiller cenup Amerikasr devletle
rinin müzaheretini bilhassa kaydet-

mekte ve Roosevelt tarafından det"

piş edilen ekonomik konferans top

landığı takdirde, Amerikanın azimet 

noktası olarak Hull tarafından ekse

riya teşrih edilmiş ve muhtelif tica

ret muahedelerine konulmuş olan 

prensipleri, yani liberal ekonomiye 

avdeti ve otarşinin ilgasını ileri sü

receği bildirilmektedir. 

* Ankar9 , 17 (Tan Muhabirinden)--
Amerika Cümhurreisi Roosevelt'in 
mesajının metni Amerika büyü}( eli 
ciliğine gelmiştir. Büyük elçi mesa-
jın bir suretini Hariciye Vekaletine 
takdim etmiştir. 

----oı----

Macar Başvekili ve 
Hariciye Nazırı 

Romaya Gittiler 
Budapeştc, 17 ( A.A.) - · Mac:ır A

jansı bildiriyor: 
Teleki ve Csaky, Romaya hareket 

etmişlerdir. Yanlarında Italya orta 

elçisi Vinc ile Hariciye yüksek me

murları vardır. istasyonda Romanya 

ve Yugoslavya orta elçileri tarafın
dan selamlanmışlarclır. 

Bütün Macar gazeteleri ve bilhas
sa hükumet taraftarı olan gazeteler, 
diplomatik mahfillere atfen M~:car 

Başvekili ile Hariciye nazırının Ro
maya yapacakları seyahatin Macar 
ve Italyan devlet adamlarına en mü
him meseleleri tetkik etmek imkanı
nı vereceğini yazmarl.tadırlar. 

Paristen verilen malumata gikc de 
cenup matbuatı, Macar başvekili Te
leki ile Hariciye nazırı Csaky tarafın
d;,ın Romaya yapılacak olan seyaha
te büyük bir ehemmıyet atfetmekte
dir. Tahmin edildigine göre, tetkik 
edilecek mühim meselelerden biri de 
Macaristan, Romanya ve Yugoslavya 
arasındaki münasebetlerdir. Yakın

da Yugoslav meslekdaşı ile görüşecek 
olan Kont Casky'nin ll.facariı>tanla 

Yugoslavya arasındaki müşkülatın 

halledilmesi için tavassutta bulun -
masının ihtimalden uzak olmadığı i
lave edilmektedir. 

Sovyetler 
Muşterek Pakta 

Giriyor 
(Ba~: 1 incide) 

kında muvafık surette neticelenece -
ği teeyyüt etmektedir. 

Sovyetler Birliği ile yapılmakta o· 
Jan müzakerelere gelince, ki bugun
kü diplomatik müzakerelerin düğti

münü teşkil etmektedir. 1''ransız mas 
lahatgüzarının bugün Moskovada 
Litvinof ile görüşmesi pek muhte
meldir. Haririye nazırı Bonnet de 
yarın Sovyetler bir1ıği elçisini kabul 
edecektir. 

Fransız - lspanyol münasebttleri 
hususunda dündenberi yeni hiç bir 
hadise olmamıştır. 

Albay Listerin Ispanyaya iadesi i
cin Ispanyaca hiç bir ta!ep yapılma
dığı teeyyüt etmektr.dir. 

Metaksasın Teıekkürü 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajans1 
bildiriyor: 

Metaksas, dün İngiliz orta elçisini 
davet ederek kendisin-? Yunanistan 
hakkında Chamberlain tarafından 

Avam Kamarasında yapılan beya -
nattan dolayı Yunan hükümetin1n 
hararetli teşekkürlerinı bildirmiş ve 
bu teşekkürlerin İngiltere hükume
tine iblağrnı rica eylemiştir. 

Metaksas, bu beyanatın Yun::ıo 

hükumeti tarafından fevkalade bir 
memnuniyet hissiyle karşılandığnu 

ve bütün Yunan milletinin bu hisse 
iştirak etmekte olduğunu ilave ey
lemiştir. 

Gazeteler, birçok defalar tecrübe 

edilmiş olan İngiliz - Yunan dostlu

ğunu· tebarüz ettiriyorlar. 

Katimerini gazetesi diyor ki: 

Büyük devletler hükfünetleri
nin Yunanistanın iti:raz götürmez 
haklarını teslim ede<!eklerinden 
şüphe etmiyorduk. Hükfünet reisi 
tarafından İngiliz orta elçisine 
çok samimi ve hararetli surette 
yapılan teşekkür Yunan milleti
nin en samimi ve en hakiki hissi
yatına terciiman ol111aktadır. 
jl;lef teron Vima ve diğer hüt.Wı 

Yunan gazeteleri de buna benzer 
tefsirat neşretmektedirler. 

Romanya • Almanya · 

Berlin, 17 (Hususi) - Buray8 gel
nıek üzere dün Bıikre~ten hareket e
den Romanya Hariciye Nazın Gafen
ko, Karakovi'de Polonya Hariciye 
I\azırı Bekle görüşmuştür. Iki nazır, 
bir buçuk saat konuşmuşlardır. 

Havas ajansı muhabirine göre, 
Gafenko, çarşamba günü Hitlerle 
görüşecektir Bu mülakatla Roman -
ya hariciye nazırının resmi ziyareti 
nihayet bulacaktır. Maamafih Ga -
fenlrn, hususi olarak bir gün daha 
kalacak ve İngiltere ile Fransa tara
fından Romanyaya verilen garanti 
meselesini Alman hariciye nazırı 

Von Ribbentrop ile müzakere ede -
cektir. 

Berlindeki Romanya mahafilinde 
söylendiğine göre, bu garantinin blr 
taraflı olarak kalacağına dair Gn.
fenkodan teminat istenilmesi pek 
muhtemeldir. Bu takdi!·de Roman -
yanın herhangi bir devlet tarafından 
Romanyanın hudutları hakkında b:ış 

kaca verilecek garantileri de mem
nuniyetle karşılryacağ1 cevaben bil
dirilecektir. 

Romanya Hariciye Nazırı, Roman
yantn hudutlarının tadilini katiyen 
reddettiğini de söyliyec~ktir. 

Paristen bildirildiğine göre, Ga
fenko, Berlin ve Londraya yapacajı 
seyahatten sonra 25 n?sanda Parise 
gidecek ve üç gün kalacaktır. \ 

Belçikada Yeni 
Kabine Kuruldu 

Brüksel. 17 (A.A.) - Kabine-
nin teşkili ''aziyetinde tam bir deği
şiklik hasıl olmuş ve Pierlot. Kato -
lik, sosylaist ve liberal liderler ile 
görüştükten sonra matbuata şu be
yanatta bul~nmuştur: 

Sosyalistler hükumete iştiraki 

kabul etmişlerdir. Sosyalistlerin mü
zahereti gruplarının müzaheretine 
bağlı kalmaktadır. Bu vaziyet içinde 
kabineye üç taraflı esasa dayanarak 
fiilen teşekkül etmiş nezarile bakl
labilir. 

Hükumetin tam teşekkül tarzı -
nm öğleden sonra belli olacağı zan
nedilmektedir. 
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Nevyorkta 
Türklere 
Hayranlık 

Nevyork, 3 (A.A.) - · ' Gecikmiş· 

tir". Memleketimiz hakkında Anıe· 

rikada sempati tezahür:ı tı gösteri l
mektedir. 

Nevyork sergisinde çoğu müfrit 
tarzda kübik ~elfülere giden 'yapıla
rın ortasında pavyonumu~ Türkün, 
zenain tarihi ve y üksek sanat vcı.rl ı-

o ' 
ğının timsali olarak herkesin gözün ü 
almaktadır. N e vyork sergisini kura n 
lar arasındaki hfıkim kanaat, Tüü 
pavyonunun. bütün sergi içinde üze
rine en çok alakayı çekecek bir yer 
olacağı merkezinclt'.'d ir. 
Sergi reisi Mr. Vhalen tarafından ve

rilen ziyafette seçkin bir da vetli ka r
~ısında sergi adına söylenilen nutuk
ta, pavyonumuzun yJksek muvaffa. 
kıyeti hakkındaki kuvvetli ümidim i
fadaden sonra cümhuriyet Türki
vesi ile eski impantorluk arasında 
bir mukayese yaparak demiştir ki: 
"Ankarada üc saat icinde sergı mu
kavelesinin e;aslarını ayrı ayrı daire
lerle konuştum ve :nukaveleyi imza 
ettim. 

Temas ettiğim memleketler-

den hiç birinde buna benzer sürat, a

laka ve kavrayış bulmadım. Yeni 

Türkiyede zamana verilen kıymeti gö 

rünce eski imparatorluk günlerini ha 

tırladım. Istanbulda bir vize mua -

melesini tamamlamak için üç hafta 

kaybettiğim hatırımdan hlç çıkmaz.' " 

Diğer kısa bir nutukta da Türk 

sergisi ve Türkiye hakkında alaka 
ve sevgi izhar eylemiştir. 

Bu ziyafette hazır bulunmakta o

lan Amerikanın Brezilya büyük elçi

si de söylediği kısa bir nutukta, Tür
kiyede vazife ile bulunm:ıdığını, fa

kat Yunanistandaki memuriyet sıra

sında memleketimizi ziyaret ettiğinı 

i§aret ettikten sonra az bir zamanda 
Türkiyenin vü cude gctird:ği inkılabı 

ve dünya barışına oian hizmetlerini 

hayranlıkla takip ettiğini bilhassa 
tebarüz ettirmiştir. 

Binicilerimiz 
Rom aya 
Gidiyorlar 

Geçen .sene Romada Mussolini 
altın kupasını kazanan süvarilerimi -
zin bu sefer Fransada Nis şehrinde 

girdikleri ilk müsabakalardaki mu -
valfakıyetlerini bildiren telgrafı a -
şağıya alıyoruz: 

Telgrafta, Nisten sonra 8 mayıst.1 
Romada nihayetlenecek konkurlara 
hazırlandıkları bildiriliyor. 

Süvarilerimiz geçen sene kazan -
dıkları altın kupayx bu sene kupa 
nizamı mucibince, tekrar ortaya ko
yup müsabakalara gireceklerdir. 

Mussolini altın kupasının tama -
men sahibi olmak için bir milletin Üç 
kere galibiyet elde etmesi lazımdır. 

Geçen sefer gibi Niste iyi derece
lerle başlayan şerefli süvarilerimizin 
Romada bir daha muvaffak olmala
rını candan temenni ederiz. 

Nis muvaffakıyetleri hakkında 
gelen telgraf şudur: 

Nis, 16 - Dün burada payılan 

konkur ipike Türk, Fransız, İngiliz. 
Irlanda, Belçika, Portekiz, Letonya 
Romen ve Polonya olmak üzere 7 ~ 
atla dokuz ekip iştirak etmiştir. 

Bu müsabakaya iştirak eden a i
lardan, Fransızlardan iıç, Belçikalı

lardan iki , İngiliz, Irlanda, Polonya. 
Portekiz ve Romenlerden birer a t 
olmak lizere on üc at parkuru hatasız 
başarmışlardır. 

Biriciye nazaran üc saniye fark l:ı 
Yüzbaşı Saim Polatkao Ok adındaki 
atile üçiincü, ve Kanat cdındaki ati!c 
de altıncı, Yüzbaşı Ce.,:at Kula Güç
lü ile onuncu gelmiştir. 

Yüzbaşı Cevat Gürkan, Akıncı ıle 
14 üncü olmuştur. 

Bngün yapılan ikinc; msüabaka
da da yüzbaşı Saim Polatkan, yüzba
~ Cevat Gürkan berabere dokuzun
cu gelmi~tir. 

Bundan sonraki konkurlar, 30 nı· 
san, 8 mayısta Romada ve son m [t· 
sakabalar da 8 haziran - 16 haziran
da Bükreşte yapılacakhr. 
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CEP KITAPLARI 

33 
Artistin Ölümü 

Yazan : A. Ç E H O F 

Türkçeye çeviren: B. DEN 1 Z 

Fiyatı 1 O Kuruş 
') . . - . . . .. 

Cep Kitapları •erüi muvallakıyetle ne,riyatına de.xun ediyor. 
Bu ıeriyi takip ediniz. 

SenelilC abonelere bir küçük kütüphane hediye 

edilir. Kütüphaneleri ldarehanemizden aldırınız. 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 
Altı aylık abone 4 ~ liradır. 

Senelik abonelere bir küçük kü-
tüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Posta kutu
su 91. 

T oplanhlar, davetler : 

Kadın Hekimleri Ayhli 
Toplantısı 

TQrk Ginekologi CemiyeU bu ayın top
lantısını Dr. Orhan Tahsln'in b:ıskanlığın
da yaptı. 

Bu celsede: 
Dr. Hadi İhsan ueaız - Gebelerde l>Ob

rek hastalığı ve Eklampsl hakkındaki mü
~ahedelerini bildırdl. 

Dr. M. hmut Ata - Kısır kadınların 
rönt en ile muayene i (Hystcro - s!\}pin
gogrnphie) mevzulu bir t bli yaptı ve 
münteşir bir gebelik dermatozu vakar.ı 
gö terdi. 

Bu mevzular {!zerindeki görilJmelere: 
Prof. Kenan Te\•flk Sezene!, Dr. Ahmet 
Asım Onur, Hadi İhsan Gediz, Nuri Sllley
man Cannbakan, İhsan Arif, Şilkrü Fa
zıl İlkel, Sınny ve Frcsko katılarok fikir
lerini soylcmlşlerdır. 

YENi NEŞRIY AT : 

Okullarda Yazı Dersleri 

Satıı Yerleri : 
Yeni Kitapçı: Ankara caddesi 8S 

No. 
Ankara srtış yeri: BilAt Akba. 
Konya satış yeri: Yeni Kütüphane 
Bilecik satış yeri: Nail Kitabevi. 
İzmir satış yeri: Devrim Kütup-

hanesi. 

~ ................... . 
RO~ATIZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

SIRT 
Gö~Os 

KALÇA 
ARKA 

BEL 
ve bütün afrılara kartı 

iLK(qJ 
~~ 

Kullanınız. ~ 

ÇabuJı rilayr balUJ'sunuz. 

TAN 

'~~~-~ 
OSMANLI BANKASI 

TO~K ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 
Slalı11eri vt Türkipt Cümlwriyeti ile münakit mukavtftnamtsi 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik Milmişıir 
( 24/6/ 1933 larthli 2435 Numaralı Resmi Oaute) 

Sermayesi: 

i htlyat a~çe•I • 

10.000.000 lnalllz Lirası 

1.250.000 lnalllz Lirası 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARStLVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTfR'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, flL1STIN 
·~ MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE. lUBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bQtiln OQnyada Acenta ve Muhab1rleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapa. 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedal tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralı1C 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mGsait tartlarile ( kumbarah veva 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar 

~------~ ................ !:im ........ ... 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

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

Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu öğret
menlerinden Fevzi Selen ile ŞilkrQ Özal
tan tarafından bilyilk bir iUna ile haz.ır
lanan (Okullardı yazı dereleri) adlı eser 
çıkmıştır. Bilhassa ilkokul programına gö
re temel yazının, el yazısının ve deko
ratif yazının nasıl öğretileceğini izah eden 
bu eser, zengin yazı ömeklcrinl ihtiva et- ı 

1 
mektedlr. Gayet nefis bir surette tabedil-

nıiştir. Her öğretmenin kntUphanesinde 1 Dr. SUPHI CENSES 1 
bulunmuı l~zımdır. lstar.bulda, Ankara Y 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

caddesinde İnkılAp Kitabevinde satılmak- idrar yollan hastalıktan miltehassııı 
tadır. Flatı 15 kunı!'!tur. Beyotlu Yıldız ırineması karşısı Lek 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrev1 ve olh h .. tılıkları mDte.,ını 
Jğ!eden sonra Beyoğlu Ağacanı 

tA rştsmda No 133 Tı>lpfnn ·4~!1~ 

KAYIP - Kartal şubesinden al
makta olduğum maaşa ait tatbik müh 
rümü kaybettim. Yenisini yaptıraca
ğımdan hükmü yoktur. - Samiye 

KAYIP - 932 senesi Rami ilk o
kulundan aldığım şahadetnamenıi ı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. - Rami: 
Mahmudiye sokak i3, Mehmet Kafa-
dar. 11 .. • 

ler apartıman. Fakirlere oarası7. 

---· Tel: 43924 ---· ' 

ı-------23 Nisan 
Çocuk Haftası 

llkmektep talebesinin bil
giaini kuvvetlendirecek ve 
zihnini açacak en güzel ve 
en sevimli çocuk romanlan: 
Tarihi Çocuk Romanları 
Ya.zan: l•ltenJer F. Sertelli 

1 - Tanrının oğlu, 2 - Ça
nnkkalede küçük Ahmedfn kah
ramanlığı, 3 - Karalrurumdan 
Tunaya Türk Akını, 4 - Avcı 

Mehmet, 5 - Tarihin çocukları. 
6 - Temuçln ve ojullanı 7 -
Kutuplarda bir Türk kızı, 8-Ku 
bilay hanın akınları, 9 - Sokak 
ocukları. 10 - Çocuklara kü

çük hikayeler. 11 - Çocuk şi
irleri, 12 - Kız çocuklarına ev 
c;leri. 

Beher kitabın fiatı 30 kuruştu 

"""",.+ tfl+nhıwr 
<iaip Diploma 1 

Istanbul Tıp faküf tesinden aldığım 

-------------- 30.6.1336 tarih ve 3252 numaralı ve 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 13 e, 
8ah, CUmartesl 12 7e kadar fıkaı1ı1'a. Dl· 
VUQ'Olu No. 106. 

Sıhhat Vekiletince 6.6.1129 tarih ve 
2274 numara ile tescil edilen diplo
mamı kaybettim. Bulunduğu takdir
de lı1 fen (Doktor Seyit Sayraç, Ka
rabük dresime gönderilmeslııi dile

rim. 

Ziraat Banka~ında kumbaralı ve lhbanrz tasarruf heHp111nnda en 
az 50 lirası bulunanlara senede .ı defa çekllttek kur'a lle aşaj'ldak• 

4 
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40 
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Adet ,, 

n 

plana fiitt ikramiye datıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,000 
500 " Z.000 
Z50 

109 
60 

,, .. 
• 

1,000 
4.000 
$,008 

ızo • '° • f,ROO 
110 .. !O • J,!00 

Lire 
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DİKKAT: Hesaplarmdaki '>"ralar bir sene kinde 50 liradan aşaf!1 

ıuşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa, 1 EvlGl, 1 Bfrlndkinun. J Mart ve 1 Ba.,I 
ran tarihlerinde c.-kllft'ektfT. 

~ .................................. , 
.----------·~ııuıu TAN Gazetesi 1111!: 

1 Daktilo Aranıyor ~-- ilan Fiyatları s=s 
Askerliğini yapmış, eski ve • 
yeni türkçeyi ve daktilo bi- ! -o-- : 
lir, dosya tasnif eder erkek C 1 1 l f fi J 400 : 
bır katibe ihtiyaç vardır. :: ne say a san m c 
Aylığı (2S) liradtr. Posb l 2 ı • • 250 S 

Kutusu 406, mektupla 1= 3 , , , 200 ~ 
müracaat. _ 4 1 1 , J 00 5 

~----miimiİllll-ı §iç sayfalarda , 60 5 
i ~on ıavfa , 40 5 

Yatak, yemek ve çalıtma 
odalariyle salon takımları 
velhasıl hemevi mobilyalar; 
BAKER (eaki HA YDEN) 
mağazalarında tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat ve müsait tutlarla aa.. 
blmaktadır. 

• = : Olkkat: 5 
1 = 
1 

ı - ı santım eneıtenln tnt"c : 

yuıstle 2 satırdır 1 
2 - İlinlann fiyatı gazetenın 

tek siitunu üzerine hesap-
! lanmıştır. 
i 3 - Kalın yazılar da gazetede 
İ lrapladıtı yere göre santim-
• le moottır. 
I; 

~--- - - -- - -

--------

Çünkü ASPİRtN' senererde,;-ber1 

her türlü soğukalgınlıklarına ve a~ 
rılara karşı tesiri şaşmazLbir il3ç -olduğunu lsba~ efmisfir 

• • 
AS P 1 R 1 N rn ıesırinaen-emin ormak :çtn. 
lütfen_ ffi markasına dikkat _ediniz. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Afitabın 8792 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (1800) liraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 

3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre sa
tılması iacbeden ikraz senedinde Erenköyündc Sahrayıcedit elyevm 
Göztepe Mehmetefendi mahallesinde Taşcrbayırı sokağrnda tapu k3y
dında Merdiven köyünde Sahrayıcedit mahallesinde Gôztepe Taşbaşı 

sokak eski 21, 22, yeni 13, 13 kapı No. lu (şimendifer hattı üzerindcdirJ 
zemin katı kagir birinci kata ahşap maabağ ve bahçe ve dığer müştemi
lat bir köşkün tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuş
tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ıs
teyen (206) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütun vergilerle belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya ait
tir. ArtUrma şartnamesi 20/4 939 tarihinden itibaren tetkik etmek is
teyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya ginniş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka
rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bı
rinci arttırma 5/6 939 tarihine müsadif Salı gunü Cağalo~lunda kain 
Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gay
rimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olma!:ı 
şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

23/6/939 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde ve nyni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gıin içinde evrak• 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicfllerile sabit olmıyanlnr 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazln maltı?l}at al
mak isteyenlerin 938/1171 dosya numarasile sandığımız hukuk işlerı 

servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
kolaylık gostermektedir. (2618) 

.~}iç 
P! fiRKI~ 
Ç!NKO 

LEVHA 
MlittiiR 

KLİŞELER 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
26.4.939 Çarşamba güniı saat 15 de Jstanbulda Nafia Müdürlüğü ek

siltme komisyonu odasında (27428.61) lira keşif bedelli Bakırköy Em. 
razı Akliye Hastahanesi Mutbak inpatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele eksiltme. Bayındırlık işleri Gc-nel hll!':U!;İ ve ferın1 c;artna
meleri. proje keşif huliısasıle buna muteierrı dığer evıak daıresmde 
görülecektir. 

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

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesıkalara ıstınaden Js
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gun evvel alınmış ehlıyet ve 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 26.4.939 
Çarşamba güniı saat 14 e kadar lstanbul Nafıa Miıdurlüğline vermelerı. 

2323 
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Doktorlarımızın annelere cvlatJarınm ne~vüncınası 

için tavsiye ettiği yegane 

Kuvvet, Sıhhat, Nes'e, Enerji Kalori Kaynağı 
H A zlü Unları 

.. 

Türkiyenin her yerinde tutulmuş bir çocuk gıdasıdır. Saflık, 

temizlik ve ucuzluk prensiplerine dayanan bütün 

HASAN Müstahzaratı gibi Hasan özlü unları 

da tnbiatın yarattığı gibi sal unların özlerinden fenni bir surette 

yapılnuştır. 
' 

G UZEL 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görünmek için 

bu ha.it uşulü tecrübe ediniz. 

TAN 18 - 4 - 939 ,-
ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: 

Boğaziçi Vapurlarına Mahsus ilk Bahar Tarifesi 
21 Nisan 939 Cuma sabahından itibaren tatbik edilecektir • 

~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Yirmi senedenberi kullanılmıtk

ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudrasının 

mahrem formülüne taakim ve 

tasfiye edilmiş süt kreması ve 

Zeytinyağı, s~ir kıymetli cevher

lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 

cildinizi serian b~ler ve gençleş

tirir. Ve tenin buruşukluklarını 
ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nermin kılar 

ve nefis bir koku bırakır. Fazla 

kılların Caaliyetine nihayet verir. 

Bugünkü insanlar bir kac sene 
evvelkilcrine nazaran daha güzel
leşmiş bir haldedirler. Mütehas

sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle Tokalon 

MEKTEP VE HAST ANELERIN 
ihtiyacı olan Battaniye, Yatak, Yorgan, Çar~ 
p.fı ve Havluları. İstanbul Sultanhamam 

BURSA PAZARI Hasan HüsnLl 
de arayınız. 

Kapab Zarf Üsulile Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Samsun Su lıleri Sekizinci Şube 
Mühendisliğinden : 

Ekslltmeye konulan iş: 
1 - Hamzalı bataklıkları islahi kanalları ile Aptal mnağı .islah ka

nalı üzerine yaptırılacak Altı adet Betonarme köy yolu köprüsünün in
§aatıdır. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve kapalı zarf usullle yapılacak-

tır. 
3 - Eksiltme 24 Nisan 939 tarihine rastlayan Pazartesi JZiinü saat 15 

de Samsunda Su İşleri Sekizinci Şube Mühendisliği binasında Eksiltme 
komsiyonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, Umum su işleri fenni şartnamesi. Hususi fenni 
şartname ve projeleri 130 kuruş mukabilinde Samsunda su işleri Seki
zinci Şube Mühendisliğinden alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin 2665 lira 86 kuruşluk 
muvakkat teminat verm~si ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika 
ibraz etmesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az Sekil ı:rün evvel e!
lerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile idareye müra
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayan
lar eksiltmeye iştirak edemezler . . 

6 - İsteklilerin tt-klif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sam~unda Su işleri Sekizinci ~ube Mühendis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan eecikmeler kabul edilmez. (2400) 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
"Sirop Pectoral .. 

Zaki ve yeni bütün ökıürüklen 
~eçirir, balgam söktürür, bront· 
lan temizler, nezle ve gripten 
'<orur, göğüsleri zayıf olanlara 

1 

bilhassa ,ayanı tavsiyedir. "'7 :i\~iii~!lli!~· 
:NGILIZ KANZUK Eczanesi 7, 

Beyoğlu lstanbul 

MUSTAFA KEMALPAŞA BELEDiYESiNDEN: 

500 Adet Elektrik Sayıcısı Ahnacaktır. 
10/ 4 / 939 tarihinde belediyece alınacak olan 500 adet ilanda marka

ları gösterilen sayıcılarm ihale gününiin gösterilen lüzum üzerine 
1/ 5/ 939 pazartesi gününe tehir edilmiştir. 

İhale nyni günde saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin ayni günde bele-
diye encümeninde hazır bulunmaları ilim olunur. (2525) 

Sahibi ve Neşrl;l•at MüıHirü Halll LOtfü OÖRDÜNC'O Gazetecilik ve 
N~~rfnt T L. Ş. 8a511dıtı yer TAN Mathaast -t 

kremin istimaline atfediyorlar. 

Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 

vazoyu bulmaktadır. Siz de he -

men bugünden kullanmağa başla
yınız. Ve her sabah daha genç 

görününüz. Memnuniyetbahş se -
mereler garantilidir. Aksi halde 

paranız iade olunur. 

Eskiıehir Vilayeti Daimt Encümeninden: 
İki adet seyyar Etüv 4/5/ 939 perşembe günü saat 14,45 e kadar pa

zarlık suretile mübayaa edilecektir. 
Teminatı muvakkate 165 liradır. Şartnameyi görmek isteyenlerin İs-

tanbul sıhhat müdüriyetine müracaatları lazımdır. (2593) 

YENi Ç 1 KAN KiTAPLAR 
Hüseyin Cahit Yalçın: Cihan harbinin Şarka ait kaynak-

lan 75 Kunt'j 

Galip Kemali 

Abdülhak Hamit 

Jül Vern 

Mitat Tuncel 

Sadi Kırımlı 

İnsan ve Totaliter devlet 

Makber 

Ay etrafında seyahat 

Tercüme nasıl yapılJr 

Atalar sözü 

Halit Fahri Ozansoy: Edebiyat~ılat geçiyor 

Behçet Yazar Edebiyatçılarımız ve bu~nkü 
edebiyat 

Nahit Sırn 

Kazım Nami Duru 

Anadoluda yol nottan 

Kemalist rejimde ö&retim ve 

e!itim 

KANAAT Kitabev~ 

50 Kurnş 

50 Kuruş 

50 Kunış 

25 Kuruş 

50 Kun1~ 

50 Kuruş 

150 Kuntş 

50 Kunış 

50 Kurıış 
1 
i 
i 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ı 

1 lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

1 Heybeliada Verem Sanatoryomu için 1500 metre sofra örtüsü açtk 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 Eksiltme 19/4/ 939 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

Muhammen fiyat: Beher metresi: 125 kuruştur. 
Muvakkat garanti: 140 lira 63 kurustur. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun

da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2247) , 

10 • 14°. MAYIS. 939 BRESLAU SERGiSi . 
re Zirai Makinalar 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerinde 1 

tenzilat, Alınanyada % 60 Tafsilat ve tarifnamc

ler bütün seyahat acentalanndan istenebilir. 

BRESLAU SERGISt, Şarki ve Cenubu Şarki Avrupanın müstah

selatı ziraiye ve mevaddı iptidaiyesi için hususi Alman sergisidir. 

BRESLAU SERGISI devamınca, Teklifleriyle beraber Ziraat için 
bütün makinalar ve tesisatı, ayni zamanda esnaf, küçük ve orta 

~~~!!!!!! san'atkarlar için makina alat ve edevatı gösterilir. !!!!!!!!!!~;' 

11 1 111ıil 11 

.,,,~ ~(·;'~;.-;·,>":?·.· ,_ ,. 
~ ·~~, $ :. :~\ ... ~. :~-:. ~~ ::~ .. ::. ·, 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ••• ! 
Me~hur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W!N
TER tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müıtah

zaratlarm en mükemmeli olan VENOS sıüzellik 

müstahzaratı kullanınız. 

Umumi deposu: Nureddin Evliyazade Ecza, alat ve 
Itriyat Deposu İstanbul ....................................... 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Şişli çocuk hastahnnesinin souk oda tesısatı ışt pazarltkla eksmmeye 
konulmuştur. Eksiltme 26/ 4/ 939 çarşamba 2finü saat 16 da Cağalol
lunda sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü Binasında kurulu ke>
misyonda yapılacaktır. Keşif bedeli 1820. kati teminat 273 lirad1r. İs
tekliler şartnamesini her gün Komisyonda görebilirler. Pazarlığa gire
ceklerin 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yaztlı vesi
kalar ve bu işe yeter kati teminat makbuz veya banka mektubu ile bir-
likte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (2611) , ....................................... ~ 

TÜRK HA VA KURUMU 
27. ci 

BÜYÜK 
TERTiP 

PiYANGOSU 
Birinci keıide : 11 /Mayıs/939 dadır. 

Büyük ikramiye : 4 O • O O O Liradır •• 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak i,tirak etmeyi jhma] etmeyi

niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gİrmİf 
olursunuz ..• 


