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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Ku•JHmlerin '" mektep talebestnln en kuvvetli "'° 
dunem. eocutan en zencin kiltophanesldtr. C:ocutunu _.. 
Yen her babuım YB'\'J'U9UD& verebOecett en ıtızeJ hedf,.. 
dir. Mih•eame1z tarafından nesredllmlştfr. Evln.lzde blı 
tane bulundurunuz. 

Balkanlar 
için Yeni 
Bir Tehlike 

Cephe Kuruluyor Şefimizin 

Hazırlanan 

Portreleri 

J Bonnet S Rusyanın Genleş Müsabaka Neticesinde ::~~n~;;P!!::~:·.:::; • • iki Eser Seçildi 

olmaktadır. Maamaflh, T hh • • 1 G e • H Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) 

==~~a:fate~~::r~:~~:·:; aa ut ere ;1rışmeye azır ~:uri:e:!!~!!:!inceı::. 
tezatları izale edilerek bir ~ Çalh ve Feyhaman Duran uzun 

birlik vücude getlrllmesi mandanberi çalışarak İnönünün 

ve bu··~: :.~·k:.::+ Old v R e·ıd· d. :~=u=:~ae~~er:cı~en b 

nn muaa ugunu smen 1 ır 1 portrelerin ikisinin de muvaffak o ~~·· .:::.::.~ ;~~:::.~ ~:'.:ı.:::ı.:.~~ =~ 
tir. sanatkara 6,250 fer lira verilmiştir. 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Türkiye ile Fransa 
Arasındaki lgi 

Münasebatı Anlattı 

,..,,,.,. Rıırid" Waın 
ı.vnr l11U:J.r A 

Fransız Hariciye Nazırı, Türk Hükumetinin Hatayı 

Cebren J,gal Niyetinde Olmadığını Bildirdi 
Paris, 19 (Hususi) - Fransız Hariciye Nazın Bonnet, 

bugün Mebusan Meclisi haricsiye Enctin'ıeninde . beynelmileJ 
vaziyet hakkında mühim beyanatta bulunmuş, lngiltere ile 
müştereken sarfedilen gayretleri ve bu gayretlerin daha şim
diden müsbet neciceler vermekte olduğunu anlatmıştır. Bon
net, Polonya hakkında demiştir ki: 

"Fransa• Polonya - Fransız ittifakını ötedenberi siyaseti
nin esaslanndan biri olarak tavsif etmL~ir. İngiltere ile Po
lonyamn karşılıklı yardım taall~tleıini teyit etmelerinden .. 
doJa11 derin bir &e\tfaç duynafbat._,.. Bu yardım şartlarıru 
-'Fran:sarc.büJ" ldbııett'ı-. ....... Iİllll! ....... ~~~...-.~ 

Tablolar yakında Alınanyada renkli 
olarak teksir ettirilerek her tarafa 
dağıtılacaktır. 

Parti ve hüktimetimizin güzel 
sanatler menauplan hakkında her 
vakit olduğu gibi bu defa da göster
diği bu yüksek himaye ve tezahür, 
bütün sanatklrlanmızı sevindirecek 
ve daha çok çalıpnağa ve yetiştirme
ğe ıevkedecek yüksek bir teşvik e
seridir. 

-<>--

Danzig için Müzakere 
Sofya, 19 (Tan Muhabirindenl -

Zora gazetesine telefonla Berlinden 
bildirildiğine göre, Danzigin Alman
yaya ilhak edilmesi ıçin yakında Al· 
manya ile Polonya arasında bir an
laşma yapılacağı saliıhivettar mahfil
lerde söylenmektedir. Almanva. 1li 

mumi bir harbe sebebiyet vermek· 
ten çekindiği için DanziJl işini zorla 
halletmek kararından vazgeçtiii öne 
süıiilüycır. Fakat, Berlindeki Polon-
ya ... hflllerlnde bu hususta bir net>. ,..,.. ........... ,.~. 

G.,., ölünin tahfu,. tı66i78Zilerin elleri iidiintle 1Gfıın10r .. 
[Y auaı ikinci •Jfamızdada] 



PENCEREMDEN 

Ve Minelgaraip! 
Yazan: M. Tur han TAN 

B ütün Kadıköylülere soruyo -
rum: Köyümüzd~ sebze hali 

var mıdır? Biz sebzelerimizi sokak -
larımızdan eşek veya at üstüne atıl
mış, küfelerini teşhir ede ede ge~en 
matrahazlarla çekişe çekişe pazarlık 
ederek almıyor muyuz? Hazan sıkı-
11rsak mahalle aralarındaki zerzevat
çılara gitmek, bir yerine üç vermek 
zorunda kalınıyor muyuz? 

Bu suallerime her Kadıköylünün 
ayni cevabı vereceğine, köyiimüzde 
sebze hali diye bir şey bulunmadıt~
nı söyliyeccğine '\.·e öbiir noktaları da 
"evet" deyip tasdik edeceğine şiip -
he yoktur. Halbuki gazeteler, bu ha
kikati göz göre göre inkar veya tah -
rif ederek dün sütunlarına öyle bir 
haber geçirmişlerdir: "Şehir Meclisi 
birinci reis vekili Necip Serdengeç -
tinin başkanlığında yaptığı son top -
Jantıda Kadıköy sebze halinin tami -
ri için bütçe~·e tahsisat konulmasını 
kabul etmiştir" 
Şimdi arilamak istiyoruz: Kadıkö

yünde bir sebze hali varsa sebzeleri
miz neden İstanbul haline götiiriilü
yor, orada muamele g(iriiyor ve son
ra perakende olarak köye getirilip -
esnafın keyfine, arzusuna göre • sa
tılıyor?... Eğer sebze hali yoksa Şe
hir Meclisi ne diye tamir masrafı ka
bul ediyor ve bütçeye binlerce lira 
koyduruyor? 

İşte gelenin gideni küçük diişiirt
mek istemesinden bö~·le garibeler. 
daha doğrusu fecialar doğar. Kadıkii 
yünde miikemmcl bir hal vnrdı, Fa
kat Muhittin Üstündağ, o hali yaptır
mış olan selefini halkın nazarında 

küçültmek düşüncesiyle adamlarım 

seferber etti, dille \'e kalemle propa
gandalar y:ıptırdı, nihayet halin fe
na yapılmı~ ve hal olarak kullanıla -
mıyacak bir halde bulunmus olduğu 
kanaatini uyandırdı. Üstelik esnafın 
orada topl:ınmasına imkan bulun -
ınadığını da etrafa yaydırdı, koca ha
li yüzüstü bıraktırdı. 

Muhittin Üstündağa tariz etmek 
istediğime zehab hasıl olmasın. Ben, 
eski devirlerden süziilüp gelen kötü 
bir zihniyeti. tebarüz ettirmek ve i • 
dare işlerinde o zihniyetin art!k g(i- ı 
rünmemesi lazım olduğunu söyle -
mek istiyorum. Muhittin Üstündağ, 
selefini vey:ı seleflerini kıymetsiz ta
nıtmak için hayli şeyler yapmıştır. 

Kadıköy 
0

hııli de onun kötü bir ana
neye uyarak işlediği hataları ihtar e
den harap abidelerden biridir. Lakin 
Üstündağın dahi başlayıp tamamla -
yamadığı hayırlı işler bulunabilir. 
Ben işte o i;jlerin ihmal edilmesini 
•e mesela İstanbul halinin Kadıkiiy 
haline benzetilmesini görmek iste • 
mediğimizi söylemeğe çalıştım. 

Ayni zamanda Şehir Meclisinin 
hali yıkılmııktan muhafaza diişiince
aiyle verdiği karan alkışlıyorum. 

Çünkii bu zavallı binayı bakımsız 

bırakıp bu hale getirmek g(mahb, 
büsbütün yıkılmasına rıza göstermek 
g(mahtan d'l ağır bir şey olur. Fakat 
Meclis, metruk ve yetim halin tami
rini kararla~tırırken o binanın hal o· 
larak kullanılması i~in bir yol ara -
nıağa niçin lüzum giirmedi?.. Bunu 
da üzüle ijzüle dü~ünmekten kendi • 
mi alamıyorum. 

Nasıl alabilirim ki, bugiin Pen -
dikten, Kartaldan ve miimasil yer -
terden - Kadıköyiinde sarfolunmak 
üzere - gelen sebzeler, yemişler il -
kin İstanbul haline gidiyor, oradan 
KadıköyünP. getiriliyor. Kulağın ka
fa arkasından kol uzatılmak suretile 
gösterilmesine benzeyen bu beledi 
garibe de • halin tamiri diişiinlilür -
ken - acaba giderilemez miydi? 

UN1YERSITEDE : 

Dekanlar Arasında 
Değişiklik 

Universite Tıp fakültesi dekanlığı
na profesör Kemal Atay, Fen !akill
tesi dekanlığına profesör Fahir Yeni
çay, dört senedenberi münhal bulu
nan Edebiyat fakültesi dekanlığına 

ve Osmanlı tarihi profesörlüğüne de 
Yüksek Muallim mektebi müdürü 
Hamit Ongunsu tayin edilmişlerdir. 

Bir Doçent Müfettiş Oldu 
Edebiyat fakültrsi Romanoloji do

çenti Sabahattin Rahmi, Maarif Ve
kaleti üçüncü sınıf umumi müfettiş
liğine tayin edilmişir. 

TAN 

Ayşe 
• 

azın 

Muazzez 
Merasimle 

Toprak 
Defnedildi 

Merasimde Reisicümhur ismet lnönü'nü Yaveri Temsil 

Ediyor, Mareşal Fevzi Çakmak Bakışlarında lfadeleşmiş 

Vakur Bir İstırapla Cenazenin Arkasından Yürüyordu 
Mareşal Fevzi Çakmağın kızı, ve 

Güzel sanatlar akademisi mi.idtirü 
Burhan Toprağın refikası Ayşe Mu
azzez Toprağı, dün göz yaşları için
de toprağa verdik. 

Saat tam on biri beş geçe Gülha
ne hastanesinden hareket eden bu 
hazın cenaze alayının en önün~e bir 
süvari kıtası ve bir p iyade biiliiğü 
vardı ve onları, çaldığı yürek burku
cu matem havalarile, bütün gözleri 
vaşartan bu ölümün ıstırabını beste
liyen mızıka takip ediyordu. 
Mızıkanın arkasında yürüyen iini

versiteliler, genç zabitler tarafından 
taşınan çelenklerin sayısı elliye yak
laşıyordu. 

O gözleri yaş1ı gençler, Ayşe Top
rt?ğm, kısacık ömründe doyamadığı 

baharların taze çiçeklerini, onuu me
zarına taşıyorlardı. 

Cümhurreisimiz, vaverleri Şükrii 

tarafından temsil olunmnktaydı ve 
dün geçtiği bütün yollarda kesif bir 
matem havası bırakan bu mun7.za:n 
alayın içinde merhumenin pcd<'ri Ma
reşal ile yüksek ünıformalarını giy
miş yüksek rütbeli bir ('Ok kuman
danlar, mebuslar. ve memleketin en 
tanınmış simaları göze ~arp1yordu. 

Namazı Beyazıt cnmiinde kılınan 

cenaze. Eyüpsultanclaki hususi aile 
medfenine defnolundu. Kızının ce
nazesini vakur bir ıstırap içinde ta-

kip eden Mareşal Çakmak sivil gi
yinmişti. 

Cenazeyi Eyüpsultana kadar fakip 
eden zevat arasında General Fahret

tin, General Ali Sait, Vali Lutri Kır

dar· Universite Rektörü, memleketin 

hemen bütün tanınmış doktorları, Is

tanbulda bulunan bütün saylavlar ve 

daha bir çok zevat vardı. 

Göz yaşı dökmiyecck kadar meta
net gösteren vakur :v.ı:areşalim;zi dün 
çok muztarip bir baba olarak gördük. 
Fakat o, dün adına kader denilen diış 
manm insafsızca darbesine - sivil es
vabına rağmen - kahraman bir asker 
ruhile mukavemet etti! 

Müddeiumumilikten' Pazarlık yapan esnaf 
Bir Temenni Cezalandırıldı 

Matbaamızın bulunduğu yer 
bizi daimi teessürümüzü mucip 
olan bir manzaranın zaruri se -
yircileri arasına koyuyor: 

Aynsofyadaki Adliye sarayı 
yanalrdanberi Postanede bulu -
nan mahkemelere tevkifhane • 
den getirilen ve tekrar götiirü • 
fen mevkuflar kelepçeli olarak 
ve açıkta se\'k ediliyor ve mat • 
baaınızın önünden geçiyorlar. 

Cemiyetin selameti ve niza
mın hakiıniy.eti namına mücri ~ 
min cczadide olmasını istcmiye

cek bir fert yoktur. 
Lakin bir mahkeme bük. 

müne iktiran etmeden de maz
nunlarm eline kelepçe vurup 
sokaklarda teşhir suretiyle, ce
.:aya çarpılmaları da revayi hak 
değildir. 

Binaenaleyh bu hale taraf -
tar olmadığı ve olmıyacağını bil 
diğimiz Ciimhuriyet Müddeiu • 
ınumiliğinden meseleye müda -
hale ederek bu gibi maznunla -
rın ya kapalı araba ile yahut 
jandarma nezaretinde fakat ke· 
lepçesiz olarak sevkedilmelerini 
adalet ve insaniyet namına di • 
!emekte ve bu müessir manza
raya bir nihayet verileceğini 
ummaktavız. 

illl...................~ 

Belediye Hesap işleri 
Belediye hesap işleri müdür!üğüı 

belediye tahakkuk ve tahsil şubele-

rinin ne şekilde çaçlışacakları, mura-

kıpların murakabe ve vazifelerini n e 

suretle üa edecekleri hakkında bir 

vazife talimatnamesi hazırlamıştır. 

Yeni talimatname salı günü şehir 

meclisine verilecek, meclisçe Kabul 
ve Dahiliye Vekaletı tarafından da 

tasdik dildikten sonra tahakkuk ve 

Belediye iktısat müdürlüğii mura
kıplarile IktısatVekaieti kontrolörleri 
tarafından şehrin muhtelif semtle
rinde yapi1an müşterek kontrol neti
cesinde pazarlıksız satış kanununa 
mugayir hareket eden bir ~ok esnaf 
tesbit edilmiş ve bunlar hakkında 

hı:ı.zırlanan zabıtlar belediye daimi 
enciimenine verilmiştir. Bu zabıtları 
diin tetkik eden encümen şu esnafı 
<'ezalandırmıştır: 

istiklal caddesinde 934 numaralı 
tuhafiyeci Nobar, 297 numarada şap 
kacı .N'ilroÇSu an amamın a 39 nu
maralı şapkacı Israil, ! numaralı ma
nifoturacı Bahar Keresteciyan. tuha-

1 fiyeci Kenan., Yenicami caddesinde 
kumaşeı D!kran Kalaycıyan, ayni cad 
dede 58 numarah tuhafiyeci Mııyer 

Yako, Eminönü Meydancıkta 67 nu
marada kumaşçı Topuz oğlu, Bah~c-
kBpıda tuhafiyeci Gülizar, Galatada 
Kemankeş caddesinde 17 numarada 
tuhafiyeci Pinto, Galatada Necutibey 
caddesinde tuhafiyeci ve şapkacı Da
viçe Aron, Sultanhamamınd.a 32 nu
maralı tuhafiyeci Nesim, Mahmutpa
şada 107 numaralı tuhafiyeci Bayram 
Ali, Fcriköyiinde Avukat sokapında 

Kasap Sabri Çelik, lstiklfıl caddesin
de 297 numaralı manifaturacı Kara
man oğlu, 147 numaralı bakkal Pe
riklis Hıristidi, 214 numsralı şapkacı 
Ebfili, Tepebaşmda Lala karşısında 

şapkacı Firuze, Galatasaray kar~ısın
da gömlekçi Soryanos, Beyoğ!unda 

Bahkpazarında 26 numaralı yağcı Il
yaya 20 şer; Köpril altında Adalar 
iskelesinde manav Asador, Mahmut
paşada 91 numaralı manifoturacı !
sak, Aynacılar çarşısmdn 2 numa
ralı tuhafiyeci Mustafa Erol, 84 nu
maralı kavaf Viçen Agopvan. 1 ~'.! nu~ 
maralı kunduracı l!ya Romnno, Sir
kecide Hamidiye cadesinde 25 numa
ralı tuhafiyeci Floraı M:ıhmutpaşn

da Irfaniye soknğtnda 46 numaralı 
tahsil şubeleri bu talimatnamenin , kunduracı Yervanta 10 ar lira· Be-

' ' hükümlerine göre çalışac:ıklardır. 1 şiktaşta Ortabahçede 54 numaralı 

GÜNÜN RESiMLERi: 

dükkanda Halil İbrahim. Feriköyün-
0e Lala Şahinpaşa caddesinde kasap 
Sabri Çevik (tekrar olarak), Pangaltı 
Bilezikçi sokakta 64 numaralı dük -
kanda Kirkor, Feriköyünde 104 nu
maralı dükkanda kasap Hüseyin Gür
yanık, Feriköyünde Balıkhane cad
desinde 155 numaralı bakkal Ethem, 
Şişlide Silahsör caddesinde 31 n•ıma
ralı Kasap Miço, Beyoğlunda Ergene
kon caddesinde 67 numarada ka
sap Lambo, Çemberlitaşta Ve
zirhan caddesinde 33 numaralı seb
Zet'l ,. ~el'lmet, tızunçal'şıaa y agct'!!Tlu• 
seyin, Kadıköyünde Söğiitliiçeşmede 
45 numaralı bakkal Ibrahim, Beşik
taşta Şehit Asım caddesinde 15 nu
maralı kasap Mustafa Nuri, Kadıkö
yünde Yeldeğirmeni!ıde 72 No.da ba
kal Rafaele de 5 lira ceza verilmiştir. 

Ruhsatsız Binalar Yıkılyor 
Belediye daimi encümeni dünkii ıç

timaında şehrin muhtelif semtlerinde 
bulunan bir çok maili inhidam bina
larla ruhsatsız yapılan binaların be
lediyece yıktırılmasına karar ver
miştir. Bu karara göre ruhsatsız ya
pılan Sarıyer, Yenimahallede Torik 
sokağında iki numaralı ev, Sultanah
mette Tevkifhane sokağında :ki ba
raka, Beylerbeyinde Abdullanağa 
mahallesınde maili inhidam olan 47 
numaralı Balıkhane, Halıcıoğlunda 

Abdüsselam caddesinde Klise so~a -
ğmda maili inhidam bulunan 18 nu
maralı bina, Bey kozda Paşaba hC'e.fo 
Sultaniye rnevkiinde Mustafa Gürses 
tarafından ruhsatsız olarak yaptırı

lan baraka. Beykozda Karadağ cad
desi Adalet sokağında Halil oğlu Tb
rahim tarafındn rul'latsız yaptırılan 
bina, Beykozda Çayır mevkiindeki 
Hünkar iskelesinde bir numaralı a
hır üzerinde ruhsatsız yaptırılan bi
na, Beyoğlunda Tünel c;okağında ha
rap bir vaziyette olan 18 numaralı 
bina, tebligata rağmen sahipleri ta
rafından yıktırılmadığından dolayı 

belediye teşkilatınca yıktırılacaktır. 

Denizbank 
Kooperatifi 
Toplandı 

Denizbank kooperatif heyeti dün 
umumi müdür muavini Hamdi E
minin başkanlığında toplanmıştır. 

Okunan idare meclisi raporunda, ge
çen sene kooperatifin 11.222 lira za
rar ettiği anlaşılmıştır. Zararın ev
velki senelere ait vrgilerin verilme
si, rapor konsomasyonlarınm azalrr.a
sı ve Kocataş sularından ileri geltliği 
anlaşılmıştır. 23 bin liraya baliğ olan 
kadroda yüzde elli nisbetinde bir 
tasarruf yapılması bankada paraların 
faizini işletmek ve aza m!ktarını art
tırmak gibi tedbirl~rin alınması ida
re meclisince bu sene yapılması la
zım gelen faaliyetler sırasın3 ko
nulmuştur. Ortaklar bir takrir!~ he
yeti urnumiyeden seçilecek bir heyet 
marifetile bütün hesapların tetkikini 
istemişlerdir. Bu teklif kabul edile
rek beş kişilik bir heyet seçilmiştir. 
Heyetin bir rapor !lazırlaması için 
toplantı 19 mayısa bırakılmıştır. 

MOTEFERRIK: 

Bulgar Turizm 
Müdürü Geldi 

Bulgariştan turizm müdürü Nic 
Marachlieil ile Bulgar demiry•>lları 
kontrol şefi Stoyan Andrief, dün şeh
rimize gelmişlerdir. Bunlar Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki turistik 
münasebetlerin inkişafı için memle
ketimi7..de Bulgaristanı tanıtmak rnak 
sadile seyahat ettiklerini söylemiş
lerdir. Türkiyeden Avrupaya giden
lerin Romanya yolunu tercih Ptmele 
rine karŞ'l Bulgaristandan geçmeleri 
için bilet bedellerinin ucuzlatzlması 
için burada demiryolları müdürlüğü 
ile temas edeceklerdir. 

~ım.riiJ, IL..u-

M ÜdÜrÜ Geliyor 
Beynelmilel hava yol1arı turizm 

kongresinde bulunmak üzere I.on -
draya gitmiş olan Gümrükler umum 
müdürü Mahmut Nedim üç güne ka
dar şehrimize dönecektir. Mahmut 
Nedim, Avrupa gümrüklerinden bir 
çoklarını gezmiş ve tetkikatta bulun
muştur. 

Yeni Adliye Tayinleri 
Istanbul ikinci ticaret mahkemesi 

reisliğine 90 lixa asli maaşla Ankara 
ticaret mahkemesi reisi Münir Ak
yürek, 40 lira maaşlı Istanbul azalı
ğına Ayvalık ceza hakimi Semi. 30 
lira maaşlı Boreka sulh hakimliğine 

açıkta bulunan sulh hakimlerinden 
Tahir Kırmacı tayin edilmişledir.Ad 
liye Vekaleti dün bu tayinleri alaka
darlara bildirmiştir. 

Hah Antrepoları 
lran ve diğer şark memleketlerin

den memleketımize transit olarak ge 
lip antrepolara konulan mallar icin 
tayin edilen dört senelik müddetin 
sekiz seneye çıkarılması Heyeti Ve
kilce kararlaştırılmıştır. 
* Sıhhat Vekaletı müsteşarlığma, 

Vekalet başmüfettişi Süleyman En
ver Koman tayin edilmiştir. * Iktısat Vekaleti iç ticaret umu
mi müdür muavini Cahit Kerim Za
mangil iç ticaret umumi müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmafın kızı Ayşe Muazzez. Toprağın cenazesi 
dün hazin mercuim.le kaldırıldı. Bu re.imlerde, cenaze alayını ve 

başta muhterem Mareşal olmak üzere cenazeyi takip edenleri 
görüyoruz. 

20 - 4 - 939 

SUAL CEVAP? 

Yasak Olan 
Çakmak mı? 
Çakmak Taşı mı? 

S - Kanunun tarif ine göre 
yasak olan çakmak mıdır, 
yoksa çakmak taşı mıdır? 
C - Yasak olan çakmak taşıdır. 

Çakmak kullanmak yasak değildir, 

Yalnız bunun satışını hükumet kib
rit şirketinin inhisarına vermiştir. 

Kibrit şirkf'tinin sattığı çakmaklar
dan başka çakmak kullanmak yasak
tır. 

• 
S - Belediyeler, cadde, so -
kak ve meydan açmak iste -
dikleri zaman, o cadde veya 
meydan üzerinde bulunan bi
naları istimlak etmeden yık • 
tırabilir mi? 
C - Yıktıramaz . Kanun beledi • 

yelere, bina sahiplerinin haklarını 

korumak i~in, bedelini vererek yal· 
nız istimlak hakkını vermiştir. 1s .. 
timiak bedeline razı olmayanlar malı 
kemeye gidip şikayet edebilirler. 
Hele istimlak edilmeden yıktırılan 

bina sahipleri mahkemeye müracaat 
edip haklarını isteyebilirler. 

• 
S - Sabiha Gökçen şimdi ne-
rededir, sıhhati iyi midir? 
C - Sabiha Gökçerl Ankarada .. 

dır. Sıhhati iyidir. 

• 
S - Otokrat, bürokrat, ta• 
birlerinin manaları nedir? 
C - Hükumdarlıkla idare edilen 

memleketlerde rejimin adına otok • 
rasi, hükumdara da otokrat denilir. 
Bürokrat, bürokrasiyi, yani kırtasi • 
yeciliği seven adamdır. 

• 
S - Almanya ile Romanya a-
rasında imza edilen iktısadi 
anlaşmaya, Romanyada Al -
manların Nazizm hakkında 
istedikleri gibi propaganda 
yapmak hakkı da ilave edil
miş miaır? 

laşma tamamen iktısadi mahiyeti 
haizdir. Bu anJaşmaya siyasi mahi -
yeti haiz maddeler iHive edildiğini 
zannetmiyo? uz. 

• 
S · - Eroin, kokain ve emsali 
zehirli maddeleri memleke -
timize sokanları, yapanlarıJ 
satanları idama mahkum et • 
mek suretiyle bu beltinın kes· 
tfrme önüne geçmek müm • 
kün değil midir? 
C - Bu bir kanun meselesidir. 

Temenninizin tahakkuku ancak ka • 
nunun değişmesi ile mümkündür. 

Maamafih böyle bir cezanın da 
bu kaçakçılığın tamamen önüne ge
çebileceğini zannetmiyoruz 

• 
S - Bazı memleketlerin türk 
çe olal'ak bastırıükları bazı 
propaganda broşür ve mec
muaları mektep ve üniversitt 
talebesi arasında yaydıkları· 
nı işittim. hlemlekette yaban· 
cı propaganda8ını meni Ue 
meşgul bir teşkllatımız var 
mıdır? 
C - Dahiliye Vekaleti ve Eınniyei 

teşkilatı bu işle meşguldür. 

TAKViM ve HAYA 

PERŞEMBE 
20 Nisan 1939 

4 Onca ay Gün: 30 Kasım: 164 
Arabi: 1358 Rumt: 1355 
Rablillevvel: 1 Nisan: 7 
Güneş: 5.13 - Öile: 12.12 
İkindi: 15.59 - Akşam. 18.51 
Yatsı: 20.35 - ims&k: 3.21 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı· 

nan malumata &öre, hava yurdun Akde
niz kıyılarında kapalı ve mevzii yağışlı, 
Karadeniz kıyıları, orta Anndolu ve Trak• 
ya bölgelerinde kapalı, diğer balı.relerin
de bulutlu geçmiş, rüzgArlar doğu böl• 
gelerinde cenubi istıkametten kuvvetlice. 
diğer yerlerde umumiyetle elmali istika
metten orta kuvvette, Ege denizinde kuv• 
vetli olarak esmiştir. 

Dün fstnnbulda hava çok bulutlu geç
miş, rOzgar ıslmalden 5-7 metre hızla .. ı;. 
miştir. Saat 14 te hava tazyikı 1009,9 mi· 
llbar idi. Sühunet en yüksek 21.6 ve t!n 
dOsük 9,4 santigrat olarak kaydcdilmls • 
tir. 
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j BUGÜN 
Beklenen 
Açık Cevap 

Yazan: Omer Rıza DOCRU L 
Holanda Muhtemel Alman Çinliler Yeni 

• A d Zaferler 8 ugünkü A vrupanın vaziyetini 
hulasa etmek lazım gelirse 

söylenecek söz, bütün Avrupa mil -
Jetlerinin yan seferber olduklarıdır. 
Yarı seferberlikten tma seferberliğe 
doğru atılacak tek adım, bütün Av -
rupayı altüst etmeğ~ ve Büyük Har
bin korkunç facialanna rahmet oku
tacak haileJcri yeniden yaşatmağa 

kafidir. 

lstılasınaKarşı Hazırlan ı Kazandılar 
T oplarma, T anklar1na HolandaMar Tabiatin En Müthiş Alman 

Silahiyle Mukabele Edecekler. Bütün Köprülerin Altları 

Dinamitlenmiştir. ilk işarette Bütün Memleketi Su Basacak 
Avrupada vaziyetin bu mahiyeti 

aldığı sırada, insanlığı aklın icapları 

dairesinde harekete davet eden bir 
ses yükseldi. Bu ses, Amerika cüm -
hurreisi Rooseveltin sesiydi. Onun 
bütün istediği, evveli ortalığı kapla· 
yan korku ve emniyetsizliği bertaraf 
etmek, sonra emniyet ve itimadı ye
niden sağlamlamak için silah yarışı
nı durdurmak ve iktısadi ıztırapla

nn çaresini bulmak üzere toplanıp 

konuşmak ve kararlar vermekti. Fa
kat bu neticeye varmak için Alman
ya ile İtalyadan bu sualin cevabını 
almak lizınıdı. 

Sual maltim: 

- Almanya ile İtalya, Irak ile İr
llnda arasmda bulunan müstakil 
memleketlere taarruz etmek mi isti
yor, yoksa banlann istiklaline ve bil· 
tünlüğüne s1ty(l mı ıöstermeyi istih
daf ediyor? 

Amsterdam, (Hususi) - Bahar 
gelince, her Holandalının neşesi co
şar. Bu bahar Holandalılar gülmü
yorlar. Umumi Jiarpte bile vatanla
rının emniyetinden şüphelenmemiş 
olan Holandalılar bu sıra kendileri
ni emniyette göremiyorlar. 

Büyük hükıimetler kadar altın 
stokuna malik olan bu milletin pa
ralarının mühim bir kısmını emin 
bir yere kaçırdığını dünya matbuatı 
yazdı. Şimdi de canlarını korumak 
istiyorlar. 1914 harbinde Alman, İn
giliz, Fransız toplan kulaklan di
binde patlarken dahi aldınş etmiyen 
Hollandalılan nedense ciddi bir kor
ku aldı. 

durmalanna müsaade edilmiyor. 
Köprüler Jinamitlenmiftir 

Bütün köprüler dinamitlenmiştir. 
Trenler ve ağır otobüsler dinamitli 
yerlerden geçerken süratlerini saat
te 20 kilometreye indiriyorlar. Eski
den Holanda askerlerini sokaklarda 
görmek kabil olurdu. Bugünlerde şe
hir içinde üniformalara rast gelin
miyor. 

Alman hududunda 200,000 kişilik 
bir kuvvet tahşit edildiğini herkes 
söylüyor. 

Su basıncıya kaJm 

zaman lcizım 
Meşhur su barajlarını, köprüle- -----

rini ecnebilerin yakından tetkik et- Holanda Başvekili Colijin 72 ya
melerine evvelce müsaade edilirdi. şına rağmen vatan müdafaasının 
Şimdi Amsterdam'ın her barajı ve mevzuubahsolduğu bugünlerde de
her köprüsü müstahkem bir mevki mir gibi bir genç halinde çalışıyor. 
gibi muhafaza altındadır. Fotoğraf Vaktiyle Hindistanda petrol Kralı 
makineli ecnebilerin oralarda fazla Henri Deterding'le tanışıp Royal 

Ducth'in umumi direktörlüğünü a
lan bu metin insana "Demokrat dik
tatör,, namını vermek doğru olur. 

Almanyanın Hollondaya göz dike
ceğini evvelden hesaplamış gibi as
kerlik hizmetini beş buçuk aydan on 
bir aya çıkarmıştır. Bu sayede Ho
landayı bir taarruzdan kurtannak 
üzere Alınan toplarına karşı tabia-
tın en müthiş silahlarından biri o
lan su baskınını tatbik edebilmek ü
zere silah altında efrat bulundur
mak imkanı hasıl olmuştur. 

Çünkü Holandayı suya boğmak 

için düşmanın hudutta bir iki gün 
alıkonulması lazımdır. 

Holanda ahalisinin bugünkü ha
leti ruhiyesine, kanaatine hükume
tin aldığı tertibata bakılınca, Ho
landalılarm cebren istiklallerinden 

mahrum edilmiş olan Çekler ve di
ğer milletler gibi istilacılara boyun 
eğmiyecekleri açıkça anlaşılıyor. 

Sual ıayet sarih olduğu için ce -
vahın da ıayet sarih olması icabedi
yor. Çflnkü bütün dünyayı çıl(lDca 

bir maceraya atılmaktan korumak 
gı"bi bütün dünyayı ve bütün insan -
hğı candan alakadar eden bir mese
le iizerinde tereddüde, iki yfizlülüfe, 
kaçamakçılığa yer verilemez. 

Bu suallere verilecek cevap, 7a 
btt bir "evet'' veya kati bir ''hayır" 
dır. 

Hitlerin 
Ellinci 

Yıldönümü l 

Tayyare Filomuz 
Tahrana Vardı 

N"ıte1dm mihver devletlerinden 
başka her alakadar devlet, miisbet 

cevap vermekte tereddilt etmemlf ve Göbels Demokrasilerin 
banp korumak, emniyeti saflamla -

çın nııster Koo evelt tarafın - &onunun C oldi9ini 

Söyfedi dan1vuku bulan teklifi hararetle tas

vip ettifini ve onun gösterdiii yolda ' 

Yiirümeğe hazır olduiunu anlatmış
tır. 

Berlin, 19 (Hususi) - Hitlerin el
linci yıldönümünü tesit merasimi 
bugünden başlamış ve doktor Go
bels, radyo ile bir nutuk 8Ö7~ 
Führerl, "Orta Avrupayı sulh ve 
sükuna kavuşturan,, diye andıktan 
sonra, Almanyanın bugün girişmiş 
olduğu mücadelenin neticesi hak.kın
da hiç bir şüphe beselenemiyeccği
ni anlatmıştır. 

Geride kalanlar ancak 
devletleriyle peykleridir. 

mihveor 

Bu devletler, bu ana kadar diişün

eelerini bildirmemit bulunuyorlar. 

'Yalnn: bu memleketlerdeki gazeteleı 

~ar kuvvetleriyle Mister Rooııevel -

tin şahsına ve teşebbüsüne karşı, en 
§İddetli hamlelerde bulunmuşlardır. 

Göbels, bir millet ne yaptığını bi
lir ve kendisine büyük bir vazife ve-

Bu da, hu hükılmetler tarafından rilirse, o milletin katlanamıyacağı 
verilecek cevaplann hiç müsait ol - fedakarlık olamıyacağını söylemiş 
Jnayacağ'ı hissini vermiştir. ve demiştir ki: 

Fakat hükdmetlerin henüz t'evap Bu vazife şu kelimede mündemiç-

vermemiş olmalan, onlann bir ta - tir: "Tek bir millet, tek bir Alınan
kım neticeJeri ölçüp biçmekle meı1 - ya, tek bir Führer.,, 

gul olduldannı göstermez m;? Nihayet Göbels, demokrasilerin 

İhtimal ki üzerinde en çok duru- betbahtlığını tebarüz ettirmiş ve 
lan nokta, ret cevabı verildiği takdir bunların artık sonlannın geldiğini 
de Amerikanın alacalı vaziyettir. beyan etmiştir. 

Fakat bu vaziyetin ne olacağını Hitlerin muavini Hess, nasyonal 
tahmin etmt:k, hiç de güç değildir· sosyalist partisi erkanının ba~mda 
Çünkü bu ıamanda ve bugünkil şart olarak Hitleri ziyaretle doğumunun 
lar içinde bitaraf kalmanın imkiinsız-

ellinci yıldömü münasebetiyle teblığı Amerikaca anlaşılmıştır. Bitaraf-
lık kanunlarını değiştirmek için baş- rikte bulunmuştur. 
layan ve gün geçtikçe kuvvetlE"nen Bu münasebetle söylediği nutuk-
~ereyanlar, bu anlayışın sarih ifade- ta demiştir ki: 
sidir. "- Bu tarihi anda, Tanrının size 

Tecavüz ve istila siyaseti kar~ı - ağır vazifenizi yapabilmeniz ıçin sıh
sında bir kimsenin bitaraf kalmasına hat ve kuvvet vermesini dileriz. Al-
İntkiin var mı? 

lran Filosu Tarafından Zancanda Karşılanan 
T ayyarecilerimiz Tahran Üzerinde Uçuş Yaptılar 

Tahran, 19 (A.A.) - Anadolu a
j~ulll l1~~i mubahlr:i b~, 

Şenlik günleri yaklaştıkça Tah
randa hareket ve sevinçte artmakt:ı
dır. Sokaklarda kesif bir kalabalık 
görülmekte ve milletlerinin Pehlevi 
İrana dmtluk - ll•:1r&nlık ifadele
riaf bficll:rmek üzere gelen delegele
rin konuştuklan bütün dünya dille
ri işitilmektedir. 

Hemen bütün yabancı heyetler 
muvasalat etmişlerdir. Bu heyetler 
merasim gününe intizaren İranın 
güzel ve modern payitahtını gezi
yorlar. Baştanbaşa donatılmış olan 
şehir geceleri feerik bir manzara ar
zetmektedir. 

7 tayyareden müteşekkil olan 
Türk filosu dün Tahran tayyare 
meydanına inmiştir. Filo, Zancand3 
bir İran filosu tarafından karşılan
mıştır. İni§ esna.sında askeri mera
sim yapılmış ve Hariciye Nezareti-

Slovakya Dahiliye 
Nazın istifa Etti 
Bratislava 19 (A. A.) - Slovakya 

Dahiliye Nazın Karol Sidor, lıitifa 
etmiştir. Bu nezaret, Başvekil mua -
vini Adalbert Tu.ka tarafından idare 
edilecektir. 

..ı1a.;-ıı ıh . ,ı...m-. 
Şehir üzerinde uçan Türk tayya

releri, Türk - İran milli renkleri ü
zerine basılını~ ve üzerinde türkçe 
ve farsça aşağıdaki cümle yazılı bu
lunan kağıtlan atmışlardır: 

"Güzel vatanınızı ziyarete ve se
vinçli gününüze iştirake gönderilen 
Türk tayyarecilerinin yürekleri 
dostluk ve kardeşlikle doludur." 

Türk heyeti dün mebusan mecli
sini ziyaret etmiş ve ikinci reiı; ta
rafından kabul edilmi§tir. 

• 
Dün sabah Mısınn Tahran büyük 

elçisi Yusuf Zülfikar paşa, Gülüstan 
sarayında Majeste Şehinşaha itimat 
mektubunu takdim eylemiştir. 

Yeni Afgan büyük elçisi B. Mo
hamed Nevruz Han da ayni sarayda 
Şehinşah Hazretlerine itimat mektu
bunu vermiştir. 

Amerika Harbe 
Karıı Hazırlanıyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Reisicüm

hur Rooseveltı Amerika borsal1trının 
kontorlü ile alakadar mütehassıslan 
ve nazırları toplayarak Avrupada bir 
harp çıktığı takdirde tatbik oluna -
cak planın te•bitile meşgul olmuştur. 

Derpiş edilen tedbirler arasında, 
temevvücat şiddetli olursa ve Ame
rikan ekonomisini tehdit ederse kam
biyonun kontrolü ve hatta borsaların 
kapatılması da vardır. 

Japon Ordusunun 
Maneviyatı Bozuldu 
Şangşa, 19 (A.A.} - Kiangsinin 

şimalinde hareket eden Japon ordu
sunun maneviyatı bozulmuştur. Es
kiden Japonlar mevzilerini şiddetle 
müdafaa ederken ~imdi Çin kıtaatı 

taarruz eder etmez derhal mevzile
rini boşaltıyorlar. Mane\•iyatın bo
zukluğuna diğer bir de:iil de, eski
den Japon subaylan ölen askerleri 
yakılmak üzere gerilere naklettirciık
leri halde bugün ölüleri harp mey
danlarında bıraktırıyorlar ve hiç a
lilkadar olmıyorlar. 

Keza Japonlar bir şehri ele geçir
dikleri vakit bidayctlerde burasını 

hemen tahkim ediy.:>rlardı. Şimdi ka
tiyen tahkimat yapmıyorlar. 

* Çin kuvvetleri çok kanlı göğüs gö-
ğüse bir muharebeden sonra Kaifeng 
şehrine girmişlerdir. Bu muharebe
de Japonlar 3400 ölü vermişlerdir. 

Şehrin büyük bir kısmı Çin kuvvet
lerinin eline geçmiştir. Düşman şi

mali şarki istikametinde çekilmek-
tedir. -

Çin kıtaatı sevkulceyş hedefi is
tihsal ettikten yani Kaifeng'deJ..."i Ja-

pon mühimmat deposunu ve diğer ba 

zı tesisatı tahrip t~ylediken sonra 

şimdiki üssüllıarekelerine, Kaifeng 
istasyonuna çekileceklerdir. 

Şeiyua'da bu hafta 500 Japon as
keri Çinlilere teslim olmuştur. 

Çin kıtaatı Sientang nehri boyun
ca ilerlemekte devam ediyor. Burada 
cereyan eden müsademele.rde 800 Ja
pon askeri ölmüştür. Japonlardan mü 
hfm mlktarda harp lev•zımı alınmıg
tır. 

Bir Çin hava filosu inci nehrinin 
mansabında bulunan Japon harp ge
milerine hücum etmiş ve düşen bom
balardan iki gemi ateş almıştır. 

• • 
ln9ılterede 

Bir. Casusluk 
HCidisesi 
~ 

Hava Bombardmanına 
Karıı Alınan 

Tedbirler lfıa Edilmiı 
Londra 19 (A. A.) - Kelly ismin

de bir amele çalışmakta olduğu bir 
devlet fabrikasının gizli planlarını 

bir ecnebi devlete satmak cürmün -
den dolayı tevkif edilmiş ve mah
kemeye sevkolunmuştur. 

3 

'ffiEK 
lstanbula, 
Sepete, 
Mektuba Dair 

Yazan: 8. FELEK 

I• stanbulun imarı lafı oldukça 
pek sevinirim. Bu İstanbullu 

olduğum için duyduğum tabiı mu • 
habbetten ayrı bir sevgidir. Allah i
çin söylemeli sevimli, güzel, cazip 
bir şehirdir. 

Onun için İst.anbulun imarına a
it her haber beni pek memnun eder. 

Son zamanlarda vali Lutfi Kır • 
darın himmetiyle tedarik edilen beş 
milyon liramn sarfı izni alınmak ü
zere olduğunu da ayni memnuniyet
le öğrendim. Fakat diğer bir haber 
beni doğrusu yese dü iirdü. 

Telaş etmeyin! Haber kötü bir 
haber değil amma haset edilecek, ve 
yeis doğuracak bir haber! 

l\leksikada yerleşmiş bir Yunanlı 
ölürken mi, sağlığında mi - orasını 
iyi bilmiyorum - Atina belediyesine 
bir milyar drahmi bırakmış. Bugün
kü piyasa ile 12 milyon Türk lirası 

eder. 
Atina şehrinin bir çok mamur yer

leri böyle büyük mıktardaki teber
rülerle vücut bulmuştur. Mesela 
meşhur Olimpik stadının inşasına en 
büyük yardımı Averof yapmıştır. Bu 
nun gibi daha bir çok eserler, cadde
ler, hastahaneler hep teberriller 
ve zenginlerin yardımı ile vücuda 
getirilmiştir. 

Gerçi bizde bu kadar büyiik zen
gin yok. Ancak az zengin olanlardan 
da şehre teberrüde bulunanlara 
tesadüf etmiyoruz. 

işte beni yese düşüren burası. i -
çimizde 12 milyon lira teberrü ede
cek kimse bulunmadığı malum ama 
12 bin lira verebilecek bir kaç yüz 
kişi çıkar ~bi geliyor. 

Yılbaşlarında iki bin liraya bir 
kağıt çekenlerden bahsedip durur -
lar. Böyleleri neden himmet ehni -
vorlar bilmem ki; herhalde bu gibi . . 
vakıflar ve teberriiler yapm•k da 
ayrı bir terbiye, ayrı bir duyeu me
selesi. 

* Şehrin tram\·ay duraklanna bi -
rer sepet koymuşlar. Demirden olan 
bu sepetler pek şirin şeyler değil a
ma vuifelerinin ehemmiyeti onla -
rın bu noksanlannı örtüyor. inen her 
müşterinin yere attığı biletle haki -
katen bir süprüntülük manzarası ar
zeden duraktan bu pislikten kurtar
mak için başka çare de yoktur. 

Lakin ümitsizlikle görüyorum ki, 
bir çoklan bu sepetleri galiba içine 
saksı konacak birer çiçek yuvası sa
nıyor ve biletleri, kağıtları ve süp -
rüntülerl yine yere atıyor. 

Demek ki; bir ı1ehri temiz tut -
mak için sepet kiifi gelmiyor. İnsa

nın çöp sepeti kendi içinde olmalı. 
Bense kendi kendime: 
- İçine çöp atmak için sepetler 

yaptılar; şehri pislikten kurtardılar. 
Şuraya buraya bir kaç tane de "ifti
ra sepeti" yapsalar da vatandaşları 
kirlenmekten kurtarsalar! diyordum. 
Anlaşılıyor ki mesele sepet mesele
si değil, karakter meselesiymiş. 

* Bir arkadaşım bir vergi işi için 
İstanbulun hücra semtlerinden bi • 
rinde bir tahsil şubesine gitmiş. ga
liba biraz haşin muamele etmişler. 

Memurla da' fıdi ~sle görüşmüş. O 
memurluğundan, bizimki de iş sa • 
hipliğinden tutturup lif etmişler. So
nunda ikisi de brbirinden kekremsi 
mizaç ile ayrılmışlar. 

Arkadaşın iddiası şudur: 

Böyle bir vaziyet karşısın:la bita
raf kalmanın bir tek manası vardır. 
O da tecavüz ve istila siyasetini ken
di başına davet etmektir • 

Onun için Rooseveltin teklifi red 
olunduğu takdird~. Amerikanın ycp
Yeni bir vaziyet atacağı, şüphe gö · 
türmemek icabeder. 

manyayı hürriyetine siz kavuştur
dunuz. Almanyayı yeniden siz di

rilttiniz ve dünyanın en büyük dev
letleri derecesinde cihanşümul bir 
kuvvet haline getirdiniz. Şuna kati
yen kaniiz ki, sizin sayenizde vnta
na tevcih olunacak bütün suikastler 
akim kalacaktır. Tahrikatçılar bir 
dünya harbini çıkarmıya çalışırlar
sa, bu niyetler nihayet onların hus
ranını mucip olacağına eminiz. Bu 
imanımız, sizin eserinize, Alınanya
nın ordusuna ve milletimizin mane
vi mukavemetine dayanıyor.,, 

Slovak hükumeti yahudiler hak
kındaki kar.unu tasvip etmiştir. Ka -
nun yahudılere gazeteci ve noter ol
mayı menet:nekte ve yahudi avukat
lann adedi Slovakyadaki avukatıv 

adedinin yüzde dördü ııl~etinde tah 
dit eylemektedir. Yahudi avukatlar 

mahkemelerae yalnız yahudiler~ mü
dafaa edebileceklerdir. 

----0--

Churchill Kabineye 
Girecek 

Londra, 19 (A. A.) - Kabine bu 
sabah askeri imalatı kontrol etmek 
üzere bir teşekkül vücude getirilme
sine ihtiyaç olup olmadığı meselesi -
ni tetkik etmiştir. Yeni bir nezaret 
vücude getirilmesi mevzuu bahsol -
maktadır. 

Bitaraflık kanununun tadili i~in te
şekkül eden tahkikat komisyonunda 
beyanatta bulunan ayandan Borah, 
Amerika ile muahedelerini ihlal eden 
devletlere karşı iktısadi sahada zecri 
tedbirler alındığı takdirde bunun A
merika tarafından yapılmış bir harp 
hareketi mahiyetini alacaaını sövle
miştir. 

İddia makamı, suçlunun Alman gizli 
zabıtası ile Liverpuldaki Alman kon 

solosu ile temas ederek Almanyaya 
gittiğini ve planlan o zaman çalıp 

götürdüğünü, Almanyada bulundu -

ğu müddetçe 30 İngiliz lirası aylık 
aldığını, daha sonra direktif !er aldık
tan sonra geri döndüğünü ve faali -

yete devam ettiğini, çalöığı ve sattı

ğı vesikaların hava bombardımanla
nna karşı alınan tedbirleri ifşa etti
ğini anlatmıştır. 

lngiliz Ordusunda 
Çeklerle lspanyollara 

Hizmet Veriliyor 

- Verıi memurları halka en çok 
hüsnü muamele etmefe mecbur me
murlardır. Bunlann vazifesi halktan 
alacaldan vergiyi hissettirmeden, on
ları yormadan ve üzmeden almaktır. 
Tıpkı usta bir dişçi müşterisinin ca
nını yakmadan dişini nasıl çekerse! 

Amerikanın tecavüz siyaseti kar
şısında bitaraf kalmasına imkan bu
lunmadığına göre bugün, bütün d~n
Yayı tecaviiz siyasetine karşı. hiç ol· 
trıazsa manen birleşmiş saymak, her
halde bir mübalağa teşkil etmez. 

Vaziyet bu merkezde olrluğuna 
&'Öre verilecek revabı beklemekten 
başka çare kalmıyor. Cevabın da se
kiz gün sonra verileceği anlaşılıyor. 

Bütün Berlin donanmıştır. Hitler 
bu gece 5 mil uzunluğunda olan ve 
Berlinin şarkı ile garbini bitiştiren 

muazzam bir caddenin küşat resmi
ni yapacaktır. 

Parlamento mahfillerinde de 
Churchill'in kabineye girmesi ihti -
malinden bahsedilmektedir. Dolaşan 
şayialara gere mumaileyh amirallık 
birinci lordlu~a 2etirilecektir. 

--<>--

ispanya Askerini 
terhis Etmiyor 

Madrit 19 (A. A.) - İspanyol hü
kılmetinin bir kaç sınıf askerı terhis 
ettiğine dair yabancı memleketlerde 
çıkan haberler resmen tekzip edili -
yor. 15 mayısta Madritte yapılacak 

olan zafer geçidinden evvel hiç bir 
uker terhis olunmıyacaktır. 

Londra, 19 (A.A.) - Ingiliz ordusu 
Çekoslovak ve Ispanyol mültecileri
nin orduya alınma taleplerini kabul 
etmiye başlamıştır. 

Namzetler Ingilız lisanı, teknik bil
giler ımtihanına tabi tutulmaktadır. 
Bunlar müstakil cüzütamlar halinde 
hızmet etmiyecekler, muhtelif alay
lara taksim edilerek bilhassa levazım 
hizmetlerinde kullanılacaklardır. 

Güzel teşbih! 
Ben de arkadaşın fikrinde~im. 

Bir hükilmeti ve bir rejimi halka şi
rin gösterecek unsurlar vergi, polis, 
belediye gibi ve daima halkla temas 
halinde bulunan memurlar ve bil • 
hassa küçük memurlardır. Falan U
mum müdür veya falan Valinin iyi, 
mükemmel \'e fevkalade bir adam 
olması halka hüsnü muamele eden 
bir vergi memuru, bir tahsildar, bir 

<Lutfen. sayfayı çeviriniz) 
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~ahkeriıeıerde RAOYO 

Elektrik Cereyanı Çalıyormuş 
ANKARA RADYOSU 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. lR:l Kes. 120 K\V. 

Kendi Bahçesinden 

Bir Kablo Takarak, 

Komıunun 

Kendi Evine 

Evine Giden 

Cereyan 

Tele Küçük 

Aıırıyormuı 

A. Q. 19,74 m. 15105 Kes. 20 Kw. 
A P 31.70 m. Q43R Kr<: 2n Kw. 

Per,embe, 20. 4. 1939 

Kanun hırsızlığı diğerinin taşı
nabilir malını, rızası olmaksızın, 

bulunduğu yerden faydalanmak 
kastiyle almak,, şeklinde taril e
der. Bu tarifin un:mrlarına gore 
hırsızlık suçunun teşekülü için 
malm başkasına ait olması, taşı

nabilir bulunması, sahibinin rızası 
olmaması bulunduğu yerden fay
dalanmak kastile alınması lazım

dır. H. nın suçunda bunlardan bir 
kaçı sarih olarak mevcuttu. Fa
kat bazı unsurlar şüpheli görünü
yordu. Evvela çalınan şeyin bir 
mal olması icap ettiğine göre aca
ba elektrik cereyanı mal mıydı? 
Mal olduğunu kabul etsek bile aca
ba taşınabilir bir mal mıydı? Bun
lar ilk nazarda çok müşkül görünü
yor. Adeta insanın menfi cevap v~
receği geliyor. Fakat acaba kanun 
"mal" tabirile ne kastetmiştir? 

Şüphesiz bu tabire verilen ma
nalar zamanla büyük bir tahavvii
le uğramıştır. "Mal'' ın Mecelle za
manındaki manasile bugünkü ma
nası arasında epeyce !ark vardır. 

Bugünı bundan elli sene evvel bi
linmiyen mallar mevcut olduğu gi
bi, elli sene sonra da bugün tasav
vur bile edemediğimiz yeni yeni 
mallar meydana çıkacaktır. Şu hal
de kanunun kasdi zamanla müte
madiyen istihale ederek genişliye
cektir. Nitekim bugün elektrik ce
reyanı bir mal telakki ediliyor: A-

Çırçırdaki 

Cinayetin 
Muhakemesi 
Sabıkalılardan Bahriyeli şöhretini 

taşıyan Arap Rifat dört ay evvel 
Çırçırda bir berber rnakasile Sanat
lar mektebi talebesinden Hfu:nüyü 
öldürmüştü. Dün ağır ceza mahke
mesinde duruşmasına başlandı. 

Suçlu, dün kendisini müdafaa e
derken: 

- Ben onları takip etmedim. Sine
madan çıkarken Makbule bana göz 
etti. Beni takip et, dedi. Ben takip 
ediyordumÇırçırda Hasanm cebinden 
sustalısını çıkararak üstüme doğru 
geldiğini gördüm. Ben de makasla o
nu yaraladım. Sonra ölmüş1 diyordu. 

Muhakeme şahitlerin dinlenmesi i
çin talik edildi. 

polis komiseri kadar tesir edemez. 
Bunun aksi de ayni tesirin makilsu 
olur 

lınıp satılıyor, kullanılıyor, birik
tiriliyor, şekli değiştiriliyor, velha
sıl geçer ak~a gibi her kalıba giri
yor. Hatta zamanımızda havanın 

bile mal diye satıldığını görü:yo -
ruz. Sanatoryomlarda, prevantor
yom.larda, çam ormanları içindeki 
sayfiyelerde, ayni deret·ede kon -

forlu hastanelerden, otellerden, 
pansiyonlardan fazla olarak verdi
ğimiz para oranm hava parasıdır. 
Çam kokulu hava bugün para edi
yor. 

Şu halde elektrik cereyanı da 
bir mal.. Hem de epeyce pahalı bir 
mal. Yemeden içmeden kilovatlar 
kabarıyor, paralar akıp gidiyor. 
Adeta elektriğin kablolar içinden 
cereyan ettiğini paranın bizden dı
şarı doğru cereyan edişinden anlı
yoruz. 

Her malın hırsızı olduğu gibi 
elektrik cereyanının da hırsızları 

vardır elbet.. Işte şu karşınrzda 
heykel gibi dimdik duran parde
sülü genç adam bu işin erbabı ol
mak töhmetile buraya gelmiş b\l

lunuyor. Kendisi esasen elektrikçi
dir. Fakat başka bir müesııesede 

çalışmaktadır. Eh ılitısasmı heder 
mi etsin? Bunca sene emek verdi-

ği elektrikçilikten biraz olsun isti
fade etmesin mi? Komşunun evine 
giden ve kendi bahçesinden geçen 
elektrik telinin üzerine görünmez 

Müselsel Bir 
Sahtekarlık 
Suçlusu 

Sahte nüfus kağıdı, sahte mektep 
diploması kullanarak ve mareşal a
dına kartvizit bastırarak Maltepe as
keri lisesine girmiye muvaffak olan 
\•e yakalanacağını anlayınca da ka
çan Kayserili Şükriinün dün ağır ce
za mahkemesinde duruşması bitiril
di ve iki sene beş ay ve 23 gün hapse 
mahkum oldu. 
Şükrü 937 senesinde yine bir sah

tekarlığı yüzünden Harbiye mel~tebin 
den tardedilmiştir. Ştikrü başka bir 
adla yine askeri mekteplerden biri
sine girmiye karar vermiş, ve bir 
gün Eyüp nüfus memurluğuna mü-

racaat ederek: • 
- Ben Bartınlı Hüseyin oğlu Bed

rettin Arıkanım. Nüfus kağıdımı kay 
bettim. Yenisini verinii, demiştir. 

Nüfus memuru Bartından telgrafla 
tahkikat yapmış ve Banın nüfusun
da böyle bir adamın kayrtlı olduğu
nu öğrenince de kendisine bir nüfus 
kağıdı vermiştir. 

Bundan sonra Kayseri ~isesinin on 
birinci sınıfında bulunduğuna dair 

Bazı imzasız mektuplar alıyorum. bir tasdikname uydurmuş, sonra ma
ıçinde keramet yazılı olsa yine imza· reşal adına bastırdığı hır kartla Gül
sız mektubu sevmem. Başka yerleri hane hastanesinde muayene edilmiş 
bilmem amma bizim memlekette ,,e askeri mektebe girebileceği hak
imzasız ve başka imıah • o da ayni kında bir rapor almıştır. Şükrü bun
kapıya çıkar - mektupların vatan • dan sonra bu sahte vesikalarla mek-
daşlara yaphklan fenalık hadden tebe gitmiş ve girmiştir. Şükrü bir 
aşırıdır. Bir adamın yüzüne karşı de sahte çiçek aşısı kağıdı yapmıştır. 
söyliyemiyccekleri veya isbat ede - Mektep idaresi Şükrünün her talebe 
miyecekleri türlü herzeyi beyaz ka- gibi mektebin gösterdiği doktorlara 
ğıt üzerine kara kalemle yazıp şu ve- da muayene edilmemesinden şüphe
ye bu makama gönderenlerin kaybe· lenmiş ve işi inceleyince bütün ev
deceği şey altı kuruşluk pul parası - rakın sahteliği anlaşılmıştır. 
dır. ' Sonra da zabıt katibi kararı oku-

Gerçi böyle imzasız mektupların du. Mahkeme suçluya s:ıhtekarlıktan 
muhtevalarına inanan ve ehemmiyet 2 sene dört ay, resmi makamlara ya
vercn bulunmaz ama nıeskiıt geç - lan beyanda bulunmaktan da ilç ay 
meğe razı olmayanlar da az değil - on beş gün ceza veriyor ve bunları 
dir. Bu iddialar sabit olmasa da aley- tevhit ediyordu. 
hine yazılan adam hakkında bir tah· Şi.ikrii bundan başka kendisine ya
kikat yapılmasına sebep olması bile ver süsünü vererek bir kızla nişan
kafi bir fenalıktır. lanmış, kızın bir çok mücevheratını 

Bu bir ahlak, daha doğrusu ahlak- ve altınlarını da dolandırmıştır. Bu
sızlık meselesidir. Lakin Neyliyeyim nun için de asTiYe birinci ceza mah
ki; önüne geçilmek şöyle dursun, git- kemesinde duruşmasına devam edili
gide modası artmakta ve yaptığı tah- yor. 
rip de o ntsbette çoğalmaktadll'. ------------~--

htitatınıza ve !ıkralarınıza teşekki\rler. Haydi hiz imzasız mektubu yaz • 
maktan ve hüviyetimizi saklayarak 

B. F. 
Pangaltıda B. S. Sever: 
Telgraf ınemurlan hakkındaki iddianız 

doğrudur. Onları da çabuk tekaüt eder
lerse acaha m1>mnun olurlar mı? Saygıla-

bir vatandaşımıza leke sürmekten 
çekinmiyoruz. Bari böyle mektupla· 
ra muhatap olanlar bunları okuma -

rımla. dan sepetlc~cler de git gide bunun B. F. 
da zzhiri tesirsiz kalsa. 

* K ızıltopraktakl okuyucumuza: 
ıo N an tarıhli mektubunuzu aıcıım. 

XXX imzalı mektup Ht'tfbtne: 
Fikirlerinizi imz.anızla gönderseniz da

ha makbule geçer. Hürmetler. 
B. F. 

şekilde bir küçük kablo ve bina
nın içinde kendisi tarafından ya
pılmış tesisat bu ~~i halle kaf; gel
miş. Fakat "kör şeytan görmez gör
mez o incecik kabloyu görür ve 
foyalar meydana çıkar. 

Şahitleri dinliyelim: Memurlar
dan biri şöyle diyor: 

- Biz bu baym elektrik cereya
nını çaldığını haber aldık. Gecele
yin elektriklerini yakarken yaka
lamak istedik. Zabıtaya haber ver
dik. Polislerle ber:ı her eve gittik. 
Saat Sekiz buçuk vardı. Kapıyı bu 
bay açtı. Biz içeriye girerek elek
trik tellerine bakacağımızı snyle
yince kapıyı yüzümüze kapadı ve 
iç kapıya koşarak evdekilere: 

- Sakın kapıyı açmayın! diye 
bağırdı. Kapıyı açmayınca polisler 
kendisini karakola davet ettiler. 
Geceleyin gelemiyeceğinh yarın 

sabah geleceğini söyledi, çıkmadı. 
Suçlu elektrik cereyanını çalma

dığını, bahçedeki merdivenin ağaç
lara takıl.arak telleri düzeltmek l
çin orada bulunduğunu söyledi. 
Karakola gitmemek ve kapıyı aç
mamak meselesine gelince- " O ge
ce babası ağır hastaydı. Adeta ih
tizar halindeydi. Bu sebepten içe
ri kimseyi alamadığı gibi ı~endisi 
de evden ayrılamamıştı. 

Muhakeme keşif yapılması için 
başka güne bırakıldı. 

J. K. 

Karışık 

Yiyecek 
Satanlar 

u tanahm su h birtncı ceza m;ıll 
kemesi, dün, boyalı şeker yapan ve 
etiketsiz satan A vramın, küflü ka· 
vurma satan Ayasofyada bakkal Fa
iğin ve Tıbbiye mektebine susam ya
ğı ile karışık tereyağı veren Balıkpa
zarında yağcı Hıristo Tofanidisin ay
rı ayrı duruşmalarını yaptı. 

Birinci suçlu kendisini müdafaa e
derken: 

- Boyalı şeker yapmak ve satmak 
suç değildir. Yalnız şekerin üstüne 
etiket yapıştırmayı unutmuşum, di
yordu. ikinci suçlu ise: 

- Benim kavurmam küflü değil
di, dedi. Hıristo Tofanidis te müda
faasını şöyle yaptı: 

- Mektebe yağ verildiği zaman 
ben askerdim. Bu yağı babam Yani 
vermiştir. 

Yani mahkemeye şahit olarak gel
mişti. Oğlunun müdafaasını teyit e
derek: 

- Evet mektebe yağı verdim. Fa
kat verdiğim yağ halis tereyağı idi, 
dedi. 

Uç davanın da gelmiyen şahitleri 
vardı. Muhakeme bunların çağırılma
sı için talik edildi. 

b:mir \'C Manisa vilayet merkezlerinden ve ci\'nr kazalardan Mene
mene giden heyetlerle izciler ve kalabalık bir halk kitlesi öniindc, l{eçen 
hafta Kubilay ihtifali yapılmıştır. Bu resimde, Kubilay abidesi önünde 
Kubilayın anasını ve torunlarını göriiyoruz. 

Hatayda Parti 

Kaza Kongresi 
Antakya, 19 (A.A.) - Kırıkhan ve 

Reyhaniyede Cümhuriyet Halk Par
tisi kaza kongreleri ,ıktcdilmiş ve her 
iki kongreye de halk ve köylüler ke
si! bir surette iştirak etmişlerdır. Bu 
münasebetle her iki kazada parti ve 
Hatay bayraklarile süslenmiştir. Kon 
grelerde Cümhuriyet Halk partisinin 
altı umdesi hakkında izahat verilmiş 
ve kaza idare hey~timizle vilayet 
mümessilleri seçilmiştir. Şimdiye ka
dar Hatayın beş kazasında parti kon
greleri nihayet bulmuştur. Kongre
lerde bütün mümessillerin hazır bu-

Ankarada Ham 

Petrol Bulundu 
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden)

Ankara istasyon civarında Dev
let Demiryolları Umum Müdürlüğü 
içın inşa olunacak yeni binanın temel 
leri kazılırken ham petrola tesadi.if e
dilmiş ve bu keşif .... \laden Tetkik ve 
Arama Enstitüsüne haber verilmiş

tir. 
Enstitünün gönderdiği profo;örler 

burada tetkikler yaparak çıkarıl~n ıs
lak toprağı muayene ettikten sonra 
bunun filhakika ham petrol olduğu 
anlaşılmış ve sondaja başlanılnuştır. 

Mudanya Hat+. 

12.30 Proıtram. 12,35 Türk müz.iği-Pt. 
13,00 Memleket saat ııvarı, ajııns ve mete
oroloji habcrlrri. 13,15-14 .Müzik (Kan
"ık progrıı.m-Pl.) 

ı 7 .30 Konuşma (İnkırnp tnrlhl dersleri 
Holkevinden naklen). 111.30 Proıtram. 18,85 
Müzik (Ne eli müzik-Pi.) 19,00 Konusma 
(Ziraat sııati). 19,15 Tiirk müziği (Fasıl 

heyeti). Cel!il Tokses ve nrkadnşlan. 20,00 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat bor
sası (fiyat) .. 20.15 Türk mUzil!i: Calanlar: 
Vecihe. Fahire Fersan, Refik Fersan, Ke
m:tl Niyazi Seyhun, Okuyanlar- Milzeyyen 
Senar, J\Tahımıt Karındıış. 1 - Jc;fahan peş 
revi. 2 - fshakın (Isf:ıhan şarkı) Canda 
hasiyet mi var. 3 - Mahmut CelAlettiıı 
paşanın (Isfahan ı;nrkı) Dili biçare senin 
için. 4 - Kemal Niyazi Seyhun (Kemençe 
taksimi). 5 - Rahmi beyin (Isfahan şar
kı) Etme beyhude figan. 6 - Isfahan 
şarkı ( (Fes:•ğcn ektim) 7 - Isfahan saz 
semaisi. 8 - Hilseyni tilrkü (Esmer bu
gün ağlamış.) 9 - Sadettin Kaynak (tur
kü) Senin yazın kışa benzer. 10 -Türkü 
(Kevengin yolu bu mudur?). 21,00 Mem
leket saat nyarı. 21.00 Konuşma (Mizah 
saati). 21,15 Esham, tahvlU'ıt kambiyo-nu
kut borsar::ı (fiyat). 21,25 Ne eli pUikl:ır 

R. 21,30 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın) 1 - Gler::smcr (Sar kenar
larında). 2 - Frles (Esir). 3 - Blume 
(Vals entermezosu). 4 - Llncke ( Şen 

marş). 5 - Nietrıann (Arap dansı). 6 -
Vıılter (Kuklaların dansı) '1 - Lincke 
(Ollmpiya köyünde). 8 - Valente (Kır
mııı ışıklar saçan yakut). 9 - Dohnany 
(Düğün vıılr::i). 22,30 l\Hizik (Romano:lat 
ve saire-Pi.) 23,00 Müzik (Cazbant-Pi.) 
23,45-24 Son ajans haberleri ve yarınk 
program. 

Mosliovada Türkiye 
için Konser 

Ankarn, 19 (A.A.) - Diğer memleket
lerde kültilr milnasebetlerl için teşkil e
dilen (Voks) Sovyet Cemiyet!, Turkiy 
icin bir radyo konseri tertip etmişlerdir. 

Bu konsP-r 21 nisan cumıı günD, Turkiye 
saatile tam snat 21 de 1210 dalga Klev, 
1060 - Tibilsi. 349.2 - Simferopol ve 309.!l 
- Odesa radyo istasyonları tarafından nes
rolunacaktır. 

lunması ve kararların ittifakla kabu
lü Hatay Türklüğünün ana vatan teş
kilatına olan sevgi ve bağlılığının bir 
ifadesidir. 

Vapurlarımızdan bazılarının havuz- Konserin programınd:ı, Türk kompod-
törlerinin aşnğıdaki parçaları \'ardır: da bulunması ve Trak vapurunun 

Necil Kdzım Ak~cy (Şprteplano kin '> 
tamiri yüzı.inden Mudanya hat+Llda inci m!nıatur), Ül\'1 Cemal (Beş damla), 

Bütün kongrelerde Değismez Ge- hmmlo n.al.on tN>hhuı:u nr.ı ... .......ı. ii.:>A. .;u ..... --

ne Başkan l~illi Şef Ismet Inönüye re bu haftadan itibaren tamiri bit- rında). (HcyC!C'an), (dan parçru;ı), Ekrem 

karşı candan tezahürat yapılmıştır. mek üzere bulunan Marakas v;;puru Zeki (Yunusun mezarındn). 
Bu parçalar Moskova müzisyenleri, 'F:

Yeni Vapur Siparişleri 
İngiliz Suvan .Hunter şirketine si

pariş edilmesi kararlaştırılmış olan 
vapurlar için açılan müzakerc:lere 
devam edilmektedir. Dün şirketin 

mümessili Denizbanka gelerek Yusuf 
Ziya Erzinle görüşmüştür. Bu yeni 
vapurlara ait dosya bütün müzake
re evrakı ile birlikte Muhaberat ve 
Münakalat Vekaletine gönderilecek-
iir. .. .............. , 

Dans ve Şarkı 
Büyük İspanyol Yıldızı 

İmperio Argentina 
SOMER Sinemasında 

MORENA 
KLARA 

İspanyolca sözlü ve şarkılı 
Büyük Operet Filminde 

Muzaffer olmaktadır. -

~-MAKSİMde-

TAMASE 

bu hatta işliyecektır. Gemi dün kıza- delman, Lihne,·ski, Rivsun ve Valter ta-
ğa çekilmiş ve hazırlıkları yapılmış- rafından çalınacaktır. 
tır. Havuzlanan Trak vapuru da ta
mir edilmiş olduğundan hafta so -
nunda işlemiye başlayacaktır. 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Mülkiye mektebi idare hukuku pro

fesörü Ibrahim Ali ve JVIaliye Veka
leti kambiyo müdür muavini Cevat 
Erberkin çok sevgilı hemşireleri Ba
yan Behire dün Allahın rah:netine 
kavuşmuştur. Cenaze namazı bugün-

11 k ü perşembe günü oğleyin Teşviki ye 
camiinde kılındıktan sonra Beşiktaş 
vapur iskelesinden saat 13.15 te ha
reket edecek olan Sirketi Hayriye va-

1 
puru ile Beykozd;ki aile makb:!resi
nc defnedilecektir. Kederli ailesine 
hcyanı taziyet ederiz. 

Hazin Bir Ölüm 

Muvazaall lı 

Akitlerine Meydan 

Yerilmiyecek 

* Bugün Asliye birinci ceza mah
kemesinde iş Bankasının Beyoğlu 

şubesinden 1800 lira aşıran memur 
Müşfikle suç arkadaşı Necdetin mu
~akemelerine devam edilecektir. Bu 
gün müddeiumumi mütaleasını söy
liyecek, suçlular da müdafaalarını 

yapacaklardır. ı 
Mühürleri Çalıyormuş 

Revüsünün son günleri. Cumar
tesi ve Pazar günleri 

Iş Bankası Istanbal şubesi müdür 
:nuavini Bay Salfıhattinin on .:iört 
yaşındaki biricik oğlu Çetinkaya u
zun müddettenberi devam eden ra
hatsızlığından sonra dün gözlerini 
ebediyen yummuştur. Cenazesi saat 
11 de Alman hastanesinden kaldırı
larak namazı Fatih camiinde kılın
dıktan sonra Merkezefendi aile kab
ristanına defnedilecektir. Ana, baba-

b.nKara, 19 (Tan Muhabirinden)
.Matbuatta intişar eden yazılara ve 
vekalete vukubulan müracaatlara na
zaran kanun hükümleri muvacehe
sinde ikinci defa evlenm"k fmkanını 
bulamıyan bazı vatandaşların bu ar
zularını temin gayesine matuf olarak 
muvazaalı hizmet akdi mukavelesi 
tanzim ve tasdik ettirmekte oldukla
rı anlaşılmaktadır. Adliye bu gibi 
münasebetsiz hadiselere meydan ve
ıHmemesi hususunda alfıkadarlara 

bir tamim yapmıştır. Tamimde "an
cak hizmet akdi mukavelesi tanzim 
ve şartlarını tayin hususunda taraf
lara tanınan serbe:>tıden istifade et
mek istiyen baZ1 vatandasların haki
ki arzuları böyle bir mukavele yap
mak olmadığı halde bu nam altında 
muvazaalı mukavele tanzim ettirme
leri düşünülebileceğinden hizmet 
akdi mukavelelerinin tanzim ve tas
diki sırasında tarafların hal ve va
zjyetlerine göre hakiki arzularının 

izharına gayret ederek ahlak ve a
daba mugayir muvazaalı mukavele
ler tanzimine meydnn vermemeleri
nin bilumum noter ve noter vekille· 
rine tamimen tebliği tcmennı olu
nur." denilmektedir. 

Istanbul postahanesi dün odac1 0-
mer hakkında bir cürmü meşhut yap
tırmıştır. Omer postahaneye gelen 
paketlerdeki mühiirleri toplayarak e
vine götürür ve satarmış. idare bun
dan şüpheleniyor. F:ıkat şimdiye k:ı
dar çalanı yakalıyamıyormuş. Oıner 
dün de bu şekilde topladığı müsta
mel mühürlerden bir buçuk kilo ka
dar daha evine götiirürken alakadar 
amiri kendisini yakalatmıştır. Sul
tanahmet sulh birinci ceza mahkeme
si duruşmasını yaptı. Muhakemeyi 
şahitlerin çağınlması için talik etti. 

Saat 16.30 da 
Son Matineler. 1 sına derin taziyet !erimizi sunar. yav-

'•••••••••••••' 1 rucağa Allahtan rahmetler dileriz. , - ' Sinema dünyasının en çok sevdiği en yüksek yıldızı ı ı 

DANİELLE DARİEUX'un 
Bugüne kadar e,i görülmemi' en mükemmel ,aheseri, 

Macar Çigan Müziklerinden Ateş alan Film. 

ŞAFAGA DÖNÜŞ 

Ticaret Vekilinin 
Teşekkürleri . 

Ankara - Ticaret Vekili Cezmı 
Erçin, vekaletin uhtesine tevdii üze
rine tebrik etmek ve muvaffakıyet 
temennisinde bulunmak suretile şifa
hen ve tahriren taltif eyliyen zevata 
teşekkürlerinin iblağına Anadolu A
jansını tavsit buyurmuşlardır. 

ispanyanın Ankara Elçili~i 
~~ B U A K Ş A M 9 da Burgos, 19 (A.A.) - Lopez Dorıga 
~ ~ile yuvasmlll saadetini itti- ~ lspanyanın Ankara elçiligine tayin e-

~ yorsan içki i~me! ~ ~ Müstesna bir müsamere ile dilmiştir. 
~ Çoeul< Esirgeme Kurumu ~ - sı· NEMASINDA Gonzales Arano Norvcçe ve Gnr-
~ Genel Merkezi ,. L A L E cio'da Yugoslavyaya tayın olunmu.::· 

l'l""""""""I' ı _,,,_,...,..., '-•••••••••••••••••••••••••••-' tardır 
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~ ... AN 
A•ON• BEDBLI 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 1500 ., 
400 • 1 Ay 800 • 
1IO • 1 Ay 100 • 

MilleUeraraaı poeta ittihadına dabll 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet sırulyle 80. 11, 9, 
3,5 liradır. Abone bedell peşindir. 
Adres deliftirmek 25 kuruftur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluk 
pul ilAvesi lAzımdır. 

GÜNÜN MES~LELERİ 

Amerika Ticaret 
Anlaıması 

Yürümüyor 
Usan dren mtbakenlertlen IOn• 

ra Amerika ile bir ticaret an
lapaaı yaptık. Bu anlapna mud • 
Wace Amerikaya gönderecejimis ba
m mallann sümrflk resmini Ameri
ka hükhıeti l.Ddireeek, bana karp· 
hk da 'l'ilrldyeye ithal edilen bazı 

Amerikan manıulAtımn sümrflk res
minde bls tenzilit yapacaktık. 

Ba Ryede iki memleket arasın • 
üki ticari miiauebederia inkipfı 

11111uluyorda. 

Halbuki bu anlapna imza edil • 
Aten sonra Amerika ile olan tlca • 
nıtimiz artmadı. Kamyon ve otomo· 

Wl sibl fiddetle muhtaç oldutumuz 

Hm Amerikan mamulltmı bl • 
le Amerikaa fabrlkalan Türldyeye 
sfindermekten çekiniyorlar. Çilnldl 
anlqma mucibince Amerika blae ne 

kadar mal satana, biz de Amerika· 

ıa o nuktarda mal ılndermek mec· 
lauriyetiıuleylz. Amerikalılar 'l'ilrk 

malı almaktan tereddüt ettikleri için 
buraya cönderecekleri mallann pa• 

nsuıı talalilde ctlçltlk çekeceklerini 

TAN 

Almanya Karşısında 
Polonyanın Vaziyeti 

Polonya, büyük Almanya ite 
Sovyet RUl)'a arasında n· 

ı.mı kalmış bir memlekettir. Bu 
itibarla askeri ve myul vaziyeti 
çok naziktir. Haritaya bir göz at
makla Polonyanm mü§kül mevkii 
hemen anlqılır. 

Böyle bir durumda olan Polon
yanm maruz kaklığı mü§küllt son 
hidiseleri bir kat daha arttırmış

tır. 

Almanya Çekoslovakyayı inal 
etmekle, daha ileri fütuhat hedef
lerine doğru yürüyeceii zaman 
arkuım ve cenahlarm1 emniyete 
almıf o 1 d u. Çekoslovakya. 
ya tamamile hiklm olan bir A\. 
mailyanm Macaristan üzerine pek 
kuvvetli bir tazyik icra etmesi 
imkln dahilindedir. 

Almanlar Çekoslovakyada bul
dukları kuvvetli techizat memba
larmdan maada, Slovakyanm Po
lonya ile olan hududunu tahkim 
etmek suretlle, farka ve cenubu 
farldye doğru bir ilerleyişte ordu· 
tarının cenahlarmı korumus ola· 

.................... YAZAN:•••••••• .... •••••••• 
1 

General Ladlılaı Sllrorıld 

Eski Polonya Harbiye Nazırı 

Cebir ve tazyik kullanmak için f. 
se, vesile kıthğı mevzuubahs de
lildir. 

Ruaya için ise, bu kQçük devlet
ler ideal bir setir perdesi, ve bir 
kalkan vazifesini görürler. 

Garp devletleri için ise, 'küçük 
devletlerin mukadderatı kendileri 
için bir hayat memat meselesidi:-. 

Malıare6eden IHqlıa 

bir sare lıalmaJı mı'? 

A ylarca sürecek bir harbe la
zım gelen mevadda sahip 

bir Almanya, komşusu olan kü
çük devletler için bir ölüm tehli
kesi tefkil eder. Alm~nyayı uzun 
bir harbe hazırlanma gayesinde 
serbest bırakmak demek, harbi 
gayri kabili içtinap bir hale sok
mak demektir. Dışanian alınacak • 
ve Almanyanm komşu devl~tlere 

laDDedlyorlar. 

Dün Amerikan 

caklardır. 

fabrikalanndan Aaierf hlamJan ~lman)Wllln Polon7t1 huJ11tlaruula/4 aalara toplarutdon 

tahakkümüne mani oiacak olan 
tertibatı, Almanya mutlaka bir 
çenber içine düşme şeklinde te
Wtld edecektir. Fakat bundan ne 

Türkiye 
Beynelmilel 
Muvazenede 
Yasan: Sabiha Zelceriya Sert.l 

1914 Harbinin göplne huta 
yaftası yapııbnp amellyat 

muuuıa yatırdığı huta adam, ba • 
gtlnktt beynelmilel anlaımalarda ve 
siyasette büyük bu devlet rolü 07 • 
nuyor. 

Sezar, Büyük Roma İmparator• 
luiunu kurmafa tetebbils eftili .. 

"Bofazlara sahip olan millet, et. 
hana sahip olur." demit-

'l'ilrklye Botazlara sahip olmak • 
la, cihana sahip detlldir, böyle bJı 
iddiası da yoktur. Fakat aulhtbı .. 
nalıtarlanm, veya yann kopacak bir 
harpte en Hlzwnlu geçidin Jdlldlal 
belinde tasıyor. 

* Fakat bir zamanlar &zerine mtlf-
terek bu kin ve gayz laallnde saldı • 
ran bu cihana TUrkfyenln de bir .a
zil var. Dün dünyayı paylatma llya. 
setinde latisnaaıs bütün milletler 
Türkiyeyi pUfalamak siyaaetba .. 
blrleşmiftiler. Harpten matl6p p • 
kan 'l'ilrldye, yalım parçalanmakla 
kalmadı, iatlklilini kökünden kay • 
betmek tehllkemne dtlftü. Atattlrldl 
ve arbdaflHUU, bfitU. milleti Ana
dolada latiklil Rvapna çıkara, bw 
emperyalist dünyanın çizdiii Juarlta. 
dır. 

Bugün emperyalizm aiyuetla .. 
biHiil rol oynayan devletlerin hulta
ımda yine Türkiyenin mevldl çisi! • 
mittir. Dün harpten calip dahi pk • 
saydı, doıtlannm müstemlekesi ol • 
mata mahkum oldutunu bilen 'l'Gr. 
kiye, bqüu dalıi Jıanai dost eeplaep 
iltihak ederse etsin, ayni tehlike O. 
karşı karşıya olmadığına emin el • 
mak ister. Eier imkan vana Tflıti • 
ye, bugUnkil bitarafiıiuu sonuna ka
dar muhafaza edecektir. 

Wrindea buradaki aceat-1ae sinde. 
••••u•:t ..., ... ,.. • .., ..... l' 5v•uu~ A auaaıuı /11-.nJln İ.,,oli 

İmkln olmadılı zaman Htllaü .. 
deeell IAt ftnWWen kati 1emlnat 

h mektabnnda d'7or ki: 
pli mevzuubaha kuvv __ --.ıelltliiienil·,A11t~-,,.•wlflllrt•••"-iıtw~-f~'-.i&iİi'j~~ttlbti ·-·~~~&'!·~l.tlıla. UJllA4• ç..,.,tl• aiu P manya _....._ IMifu- rt - ,..,_... 11111,yeiek yer. 

M emel'! alarak L •tv ft Binaenaleyh ordu techizatı ve a- gibi gelecektir. meal için, büyük devletler, orta ve 
""2\.lmanya Türkiyeye geniş bir rind n---ır 1 

anya ze. dedi gibi kağıt üstünde gösteril- Bir umumi buhranda umumi dollh• Avrupa devletle_._,_ bu te"'- * 
kredi armı.._. Bu krediye m··'-a· e m~ olmak ve ola aw ..--uuu • T"" k" alla 

;y ~~~ ı.&& p ı od ald mesine lmkin olmlyan harpten sonra tesis ecU1mif n ur ıye, empery t alyaaetla 
bil bu··tu·· .. Tur·· kı"ye mahsu'ıı.tım in· 0 onyayı rm en de daha arla tibatın payidar olabı"'---i ı"çı·n 1a· d 
hısar. altı .. • alm•-h•. Bm" aenal-h ır çenberile kuptmak • 1-- -'-~ı..ı '-1--1 lrtad zım - 1en --~dl ma12 ek ·'-d u '"' b" ihata ,J;;;:~;=~=--~do;la~119~Ue~~~~;~-; bir diler dnletlerin hattı hareketleri Ul1C'8 • - '2fterlerini kapanuıtır. Osmanlı ..ı. ... av ... • -.1 ..... da vı.1__._ netteeıerle ~--1... - ..-..uuen .D.UllKl.IUnma n·. .... m.u ., • ve ono- tanatıoın istili pe9™ e düttiliii •• 
Amerikan #1---"~- "l'itıv'L~ van-,,ı .u..._-ua it wr- Onlar uJı: dd la b -n.. la 

.1.u-U11Umn .. ._......,_ mlftli'. pıbilirler. Irkan sı.v oı.n Çekler, m a erat rmm üyü.k uU& f8rl n temin etmeleri lhım- talara •üpnek niyetinde detlldir. 
mal satın almata muvaffak oJamı- Bugiln bile Alman kerpeteninin sert, ateşli, inatçı vatanperver- devletlere bağlı olduğunun far- dır. Hulasa: Müşterek müdafaa i- Fakat ebediyen mtlatakll yapmap 
yacaklardır. Onlar mal almadıkça dişleri Polonyanın gövdesini kav· dirler. Hiçbir zaman Cermen bo- kmdadırlar. Hep aynı yaşta bulu- çln teşkil edilen blok, yalnız aşın abdetmif bir Türkiye vardır. Ba il. 
bizim göndereceğimiz mallann be- ramak üzeredir. Bu h&l Polonyayı nd ğ tah nan o devletlerin tabii müttefik- atılganlıkta bulunan devletlere tUdlli mubfua için llzım olan Ml. 
delini tahsil etmek mümkün ol • derin derin düşündürmektedir. ~~i;n1 una amınül etmemiş- leri garp devletleridir. Bu küçük kapalı olan ekonomik bir çe~r tin unsurlara da salılptir. Ancak .... 
mayacaktrr. Onun için §imdilik Almanya Bohemyayı ilhak etme.lt- devletler Almanya karşısında bir 6lmakla kalmıyarak, kendisine peryalimı hudut tanımaz. Çekoale 
Türkiyeye sevkiyatı kesiyoruz." le, kırk fırkayı tepeden tınJağa Muhtemel luuple Çeki~ av vaziyetindedirler. Almanlar, yardımcı bir umur olarak iltihak vakya, aanayU yüksek ktlltürii )'tik 

Anlaplıyor ki, Almanyanın Tür. kadar sillhlatacak techizatla be- henüz baki kalan küçük devletle- edecek namzetleri de dairesine a-- sek, medeniyeti yüksek bir tllke,..U. 
tiyeye açtıtı kredi meselesi Ameri • raber binden fazla tank w 0 ka· Almanlara afır bir ~r ri zapt ve ilhak etmekle bir harp lan bir çeııber oldulu takdirdedir Babeflilere oldatu sibl, Arnavatla 
kada Yanht anlqılnuftır. Bu kanaa· dar tayyare ahmt bulunuyorlar. patlamıya-:ajuıa emin olalar Çe- ki, sulh yolunda 1',yıkıle müeaaır n oldatu aibi, medeniyet ıetfrmelr 
tin haad 01maatn•a ne sfbi pro • Aynca Çeklerin atır unay!f, A vrupada başbyacak bir harp- koslovakyaya yaptığınm ayninl olabilir. iddiaaiyle y(lrilyflte hiç bir ...... 
pagandalarm müessir oldutwıu bll- kömür, demir, kUl'fWI ve IÜmÜf te evsafını Jmaca bildirdi· yapmakta bir an tereddüt etmez. Bu tepkkillün tahakkuku gü- de yoktu. Emperyallmıin hedefi kfll· 
mlyoruz. Fakat Almanya libl bin madenleri ve bütün ziraat! Al· lbniz Çek milleti Almanlar için ler. nüne intizar ederken ıarp devlet- tür ve ...aeaiyet ıetlrmek delilı 
lnciltere de kredi açDUftır. Ve Tür- mantara geçmiştir. 

1 
leri gözönünde bulunan bakfk•t- müstemleke ya.,.caiJ memleketleri 

kiye bu bedllere mukabil, ne t--. A1manlann ild •'"'ne ı..ı-~e al- 1 lerl nazarı itibara aı.rak, ona ..xre hazırlamak için kilittir namı altında 
ausu .... ~ •tllla K-akatlri: ... ı t rd tereye, ne de Almanyaya ihracatı fi. chk1an §eylerin toplu yekQ.nunu müdafaa tertibatı alır.alıdırlar. f far 0 u..ıunu pepn göndermek 

serinde bir inhisar hakkı vermemiı- §U rakamlarla verebiliriz: Küçük devletleri bu anda teh- arkasından askerlerini getirmektir 
tir. Batta fasla olarak Almanyamn Askeri techizat ve levazımı ~ ~ dit eden kuvvet Alnwıyadır. Bu Bu itibarla Kulturbund cayet iyi 18• 
açtıiı kre4l henb tatbik mevldine Yllk&rlda yazdık. 200.000 kilomet· ~fllr,.. -4k a- yolda yapılacak bir tı.amız, bil· lqıyor • 
.. ceçmemiftir. re murabbaı arazi, 20.000.000 nü- _, "S4 __....... ~ tün devletlenn müşterek bir ha- Her itibarla tehlikeyi evveldea 

Ortada bir anlqamamuhk Yar fus, ona ıöre fabrikalar vesaire... , ~------~-'- reketile karplaf8C8tma emin ol· cören Türkiye, her dost~ elini•. 
.. bunun isalesi, ve vulyetln ay - Almanlar amn 6ir ,.,,,.,,.. duklan dakikada kliçiık devletle .. , zatırken evvela bu istiklilin pru-
lhnlatılmaaı llzımdır. Bu yanlq te- "'1Jf!I. 4 

elde sil8h, sonuna kadar mfiteca- tisini ister 'l'ilrldye, ller devlette. 
IAkkl ve bu kltfl propapnda Ttirkl • ltaarlam~rlar ~~ı.r-..e.; vize karp harbetmeğe hazırdırlaı-. et>vel kendinin dostudur. Der dosta 
Jeye büyük bir miifterislnl kaybet • Polonya da hürriyet ve sulh için karp buaz fÜpheli davranırsa bun• 
mek tehllkealnl tevlit etmiftir. A • 8 unlardan anlaplıyor ld, AJ. çarpıf8D}ar )'anmda hlsaesine dü- Türldyenin aeptikliiiae delil, 
merlka bizden her yıl ldllllyetll mık· mantar ffqek gibi çalup teni yapnıakta ve kanının son emperyalizmin qiftelfllne Jwalet • 
tarda tütün satın abr. Bu tüttlnl bitecek bir harpten ziyade uzun damlaıma kadar akıtmakta tered- mek lizım. 
Tarldyeden alamaaa, bqka 1erler- 8Ürecelinf tahmin ettikleri bir düt etmlyecektir. Bofulan salılblz. Sallaln anala-
den temine mecbur olacaktır. Buna harbe hazırlanmaktadırlar. Pragın lllilflerelı ceplaede Ru tan, harp pçidlaia kllldi beHmlı • 
•akabil de bizim faraza otomobil ve fflJalinden evvel patlıyacak bir dedir. Türkiye bugünldi •linya aba• 
kamyona bir çok bakımdan ihtiya • harpte tatbik olunacak Alman IG~erinden iatilade etmek setinde oynadıiı tarihi rolde, hu 
anuz vardır. 'l'ilrldyede mevcut kam- pllıu bafb tekilde tanzim edil- şeyden enel kea.tı tarihinin brp • 
7•n ve otomobil mıktan ancak altı mlşti. İllı: hareket, Alınan fırka· Bir cihan harbi vukuunda Ja· aında•ır. Her pyden evvel istlkllU. 
itin tanedir. Halbuki nüfusu 6 mil • lannm Çek merkezine hücumu o- ponlarla kanlı bir surette meşgnl nla emniyetini sarantl etmek ister. 
JOn olan Yunanlıtanda altı bin, Ro. lacliktı. O zaman Bitler "J.filll olacak Rusyanm ham madde ve Bitaraf kalına bunun için, harbe ıt· 
nuuıyada kuk bin otomobil ve kam· devlet" Prenaipl yerine "Mukacl- nıektilit tenıbıi cihetinden mflfte- rene•-- lpn lineektlr. 
Jon me•cuttar. Nakil vaaıtaaı olarak des Jermen lmparatorlujwıu" l- ret cepheye büyük yardımları 
hazerde ve seferde muhtaç olduiu • lin edecekti. Fakat bunlara fimdl dokunacağJ şilphesizdlr 
•uz otomobil ve kamyon ise ancak lilzum kalmamıftır. Yalmz Ruayanm lrara ordularl-
Anıerikadan cetirtfl.abilir. Yalnız fUDU hatırlatmak lhtm· le Avrupadaki harbe dotrucfan 

Yalnız bir iki maddeye bile lnhl· dır ki, Almanya baı anda milU dotnıya ~rakleri, milletlerin da-
•r etse Amerika ile til'arl milnaM• varlrlc bakımından birlıli b1lia ve hiU vaziyetleri ve rejfm1erfnl he-
betlerlmldl' lnkişaFını ... vik etmek tamam blr devlet dej ldir. 1814 saplamak prtile, pek düşünül• 
lhtiyacınd11:1ız. Kaldı ki bizim Ame- harbinde oldutu gibi, fimdlld mu· mn. 
rikaya satabileeeiimiz daha bir ~ok harebelerde de milll birliiin mü- l'akat Rmyanm en kuvvetli 11-
lbaddeler vardır. hlm rolü olacaktır. Aari harplerde Wu olan, bava fllolarile ariifterek 

Binaenal hflk6metin ftSlyetl maddlden fazla manevi bünyele- cephede dövilpnelerl prtı ite, to-
~dınlatacak ve bu propagandaya nl· rin çarplflDUID8 dayanan bir ne- eo_ıı.. 1..~! • tallterlerle harbe tutupnuı millet-
hayet verecek tedbirler almMID8 ih· ticeye doğru sürü:kleıımek zarure. ~n-ue nÜm7St irin lo~ar: MiilectıVial.,. laer oalıit Jerba ~ lltiJecekleri 
11~ ftrtbr. ti ftNlr, Balbald Bobmıyumı il- ~ ceo.,, ,,_,_._ uaml muavenet olabWr. 

Cümhurlyet H. Partisi 
Muhasip Oyelğt 

Ankara. 19 <Tan .\fuhabiı1ndenl
Curnhunyet Halk Partııı Genvonku
ru unda munhal bulunan uy 1 ğ en 
battan kararile Erzıncan mebusu ı .. 
keneler Artun seçflmlt ve bugun top
lanan genkurul da kendistni tüzük 
hükmü mucibince muhulp OyeJ le 
ayırmıştn. Iskender Artun uzun yıl· 
1ardanberı part1nln mahuebe iflerinı 
idare eden bir memurdur. 
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Kral Zogonun çok sevdiği kızkarJe1lerinJen üçü, bir mera•im ıırcuınJa .. 

Jeıra~<dlün Na~o~ 
SeV<dlö0 ~v~en<dlü? 
K raliçe Jeraldinin kendisi, 

bana Kral Zogo ile geçirdi
ği aşk macerasını, Arnavutluğun 

hükümet merkezi olan Tirandan 
birkaç mil mesafede yanyana do
~ğımız sırada anlattL 

Hikaye, tesadüfen buluşma1 bir 
saray balkonunda izdivaç teklifi, 
ve küçük bir sarayda müşterek ha
yat hikayesidir. 

Kral Zogonun, gnçliği sırasında 
dostları çoktu ve Vıyananın müzi
ğini çok sevdiği için bu şarap, ka
dın ve nağme şehr!ni sık sık zi
yaret ederdi. Kral Zogonun saray 
erkanı, onun bir gün bir Italyan 

prensesi ile evleneceğini sanıyor
lardı. Fakat kralın kendisi ':evle
neceğim kadın hakkında ancak 
kendi kalbimle istişare edeceğim.,. 
diyor ve bu sözü tekrar ediyordu. 
Hatta bir gün kendisine münasip 
hır kadınl evlenmek 1üzumundan 
bahseden ve bir çok nazırları, me
busları toplayan bir mecliste de 
ayni sözü söylemişti. Mecliste bu
lunanların biri Macaristanın Ro
ma sefareti ataşelerinden Kont 
Bethlen'di ve Kontun bir kuzeni 
vardı ki, adı Kontes Jeraldin Ap
ponyi idi. 

Konte• bir katipti 

Görüyorsunuz ki, hikaye tam 
bir müzik komedisi gibi baş 

lıyor. Kontes J craldin genç, güze] 
ve son derece cazipti. Budapeşte 

müzelerinin birinde katiplik edi • 
yor, bir müddettenberi Arnavutlu
ğun sanati ve Arnavutluk işleri ile 
alakadar oluyordu. 

Kuzininin Arnavutluğa gidece • 
ğini anlayınca k~ndisini de bera
ber götürmesini istemiş, o da razı 
olmuş, Jeraldin de valizine iki kat 
elbise, iki gecelik, blr çift çorap ve 
bir diş fırçası koyarak yola çıkmış
tLÇünkü Arnavutluk seyahati yal
nız iki gün devam edecekti. Fa~ 
kat Jeraldin saraya gitmedi ve 
muhitin manzaralarını temaşa et
mekle iktifa etti. Ertesi gün de 
Kont Bethlen onu şehırde gezdi
recekti. iki kuzin, kol kola girerek 
gezip dolaşıyorlardı. Ana yoldan 
saparken siyah bir otomobil gö
ründü. Kont, "Kral!" dedi. Genç 
kontes altıkadar olarak yürüdü ve 
kralın geçişini seyretti. Otomobil 
yavaşlamış ve kral da genç konte
si görmüştü. Gördükten sonra a-

damlarından birine sordu: 

- Bu kız kim Güzel değil mi? 

Kim olduğunu tahkik ediniz de ba

na bildiriniz. 

izdivaç teklifi 

Bir saat sonr:ı kraJ , genç kı
zın kim olduğunu öğren -

ıniş, ve onu o akşam sarayda ve
rilecek ziyafete davet etmişti. 

Genç kontes, o gece saray!l va
np kabul salonuna girdiği zaman 
kralın gözleri onun üzerine dikil
mişti. Kralın onunla alakadar ol
duğu besbelli idi. 

Kabulden sonra verilen yemek
te kral, genç Macarhya kendine 
çok yakın bir yer vermek istemiş. 
Buna imkan bulamamıştı. Fakat, 
yemekten sonra kontesi balo ı.alo-

~----·~ Yazan : ............. "" ........ .. 
1 Marianne Oesterreicher 1 , ___________________ ._... ........... .-... .. 
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Kraliçe JERALDIN 

nuna götürmüş ve çalgı "Tuna 
dalgalarını" çalmağa başlamıştı. 
ikisi dansediyor ve almanca ko
nuşarak anlaşıyorlardı. 

Daha sonra ikisi balkona çıktı
lar. Kral, gözlerini dağlara dike
rek sordu: 

- Arnavutlukta kalmak ister 
misiniz kontes? 

- Elbet, çok güzel bir memle
ket .. 

Fakat kraliçe Jeraldin, teklifin 
bir izdivaç teklifi olduğunun far
kında değildi. Bunu sonra anladı. 

O akşamdan sonra kral nişanlı
ı;ını yalnız bırakmadı. Fakat Je
raldin, alemin ortasına çıkmağa 
yarar elbiseler tedllrik etmek ihti
yacında idi ve bunun için Roma 
\·eya Parise gitmek istiyor. fakat 
kral razı olmuyordu. N~hayet Je
raldinin ölçüleri alındı. Ben Vıya
naya, diğe rbir arkadaşı da Parise, 
onun siparişlerini yapmak üzere 
gittik. 

Jeraldinin Arnavutluğa ayak bas 
masından beş hafta sonra kral ile 
nişanlandığı ilan olundu ve birkaç 
gün sonra kocam, krala bir takım 
mücevherleri göstermek üzere ça
ğırıldı. 

Kocam, mücevherleri masanın ü
zerine yaymış, kral da dilediğini 
seçmek üzere nişanlısını çağırmış-

tı. Tam onun odaya gireceği sıra
da kralın gözüne zümrütten bir sa
lip ilişmiş. o da bu salibi alıp ce
bine koymuş ve bunu umulmıyan 
bir hediye olarak takdim edeceği
ni söylemişti. Kralın kendisi Müs
lümandı. Fakat karısına ilk hedi
yesi, onun dinine hürmet ettiğ:ni 
gösteriyordu. 

Jeraldin, nişahlılığr sırasında. bu 
gün Italyan askeri memurlarının 

ikametine tahsis edilen küçük otel
de ikamet etti. Fakat çok geçme
den ilk anlaşılan nokta, Italyanla
rın bu izdivaca muhalefetleri o~du. 

Italyanlar daha yüksek seviyeli 

bir kadınla evlenmesj lehinde idi
ler. Fakat, Kral Zogo kararını ver
miş ve dediği gibi 1tönlünün ilha-
mı ile evlenmişti. • 

Bir bahçıvan kızı 

B irkaç yıl önce Kral Zogo, 
V iyanah bir kızı sevmiş ve 

kocamdan ona mücevherler alıp he
diye etmişti. Bu kadın Franzi 
Janko idi ve bir bahçıvanın kızı i
di. Kral, bu kızı operada görüp be
ğenmiş ve ona Tiranda bir viha 
yaptırmıştı. Fakat kralın anası, o
nun bu kadınla evlenmesine razı 
olmamış, bunun üzeri Franzi se

yahate çıknuş ve Şanghayda hum
maya tutularak sıhhati harap ol-

muş ve bir daha kralı görmemişti. 
Kralın sarayı 20 odalık bir ko

naktır. Kral Zogo, sarayın tefrişini 
karısına bırakmıştı. Fakat bu sıra
da Avusturya Almanya tarafmdsn 
ilhak edilmiş olduğu için, kocam 
ancak gizli bir zabıta memurun..ın 
nezareti altında seyahat etmiş, ba
na da ona refakat için müsaade e
dilmemişti. 

Kocam krala, 30 bin Tngiliz lira
sı değerinde mücevher satmış, fa
kat geri döndüğü zaman, parayı 

birlikte getirmediği için, hapse? a
tılmıştı. Alelade bir müşteriyi pa
ra için sıkıştırmak mümkündür. 
Fakat bir kral da para için stk1ştı
rılmazdı ya.. Fakat, Kocamı kur
tarmak için Arnavutluk sarayına 
bir mektup yazarak para ödenme
diği takdirde onun başına neler 
gelebileceğinden bahsettim. Para 
bir Çekle iÖnderilmiş. ben de ıco
camın tahlJyesfnJ beklemlşttm, fa
kat kocam tahliye edilmemiş ve ye
di ay mahpus kalmıştı. Nihayet 
kral Zogo bana da, kocama da Ar
navutluk pasaportu verdiği için 
Arnavutluğa gidebildUc. 

Logonun hu•u•i hayatı 
Kral Zogo anası ile altı hemşi

resini son derece seven bir adam
dır, üç sene evvel ölen anasının , 
üzemdeki tesiri çok derindi. Kral 
Zogo anası için, bir tepe üzerinde 
yeşil granitten bir türbe yaptır -
mıştır. Türbenin üzerinde mer
merler kar gibi göze çarpar. Kral, 
çalıştığı zaman an::ısının türbesi
ni görmek için bir takım duvarla
rı yıktırıp pencereye çevirmiştir. 

Kralın altı hemşiresi de sporcu 
modern kızlardır. Kraliçenin re
simlerine baktınız rnı onun boya 
kullandığını sanırsınız. Halbuki bir 
gün de dudak boyası, hatta pudra 
kullandığını görmedim. Kralın 
hemşireleri de aşağı yukarı ayni 
vaziyettedirler. 

Kocam, ilk defa saraya davet o
lunduğu zaman kral, Franzi Jan
ko'yu seviyordu. Kral kocamı sa
ray mücevhercisi tayin etmiş ve 
en nefis mücevherleri getirmeyi is
temişti. 

Kocam, Tirana vard•ğı zaman 
kralın huzuruna na,ıl çıkmak lazım 
geldiğini sormuş, frak giymesi ve 
madalyalarını takması söyle11miş
ti. Kocam da bu şekilde hareket 
etmiş, gönderilen bir otomobille 
saraya gitmiş, sarayın kapıları a
çılmış ve huzura kabul olunwuş
tu. Bır de ne görsün, kral deniz es
vabile oturmuyor mu?. 

Bir gün kraliçe Jeraldin ile oda
sında oturuyorduk. Bana şunları an 
lattı: 

- Arnavutlukta öpüşmek adeti 
yok. Burada yalnız erkekler 
biribirlerini öper. Fakat erkek 
kadınıı yahut kadın erkeği öpmez: 

Kraliçe sonra bunları ilave etti
- Sonra burada hiçbir kadın kaç 

yaşında olduğunu hilmiyor. Hatta 
kral bile akrabası olan kadınların 
yaşlarından haberdar değil. Cün
kü kadınlara nüfus kağırlı verilmi
yor. Bu yüzden bütün kadınlar hep 
otuzdan aşağıdırlar. Erkekler de, 
bunu hoş görüyorlar. 

Sinema Aleminde: 

KomikŞarlo 
Elli Yaşında 

BU SEViMLİ SANATKAR ŞiMDi 
11 

DIKT ATÖRLER" iSiMLi YENi BiR 
FiLM ÇEViRMEKLE MEŞGUL 

vodvil oyuncusu ana babanın 
oğlu olan Şarl Chaplin, ge

çen pazar günü hayatının ellinci 
yıldönümünü kutlamış ve bütün 
dünyanın kendisini tebrik etmek
ten zevk aldığını görmüştür. 

Şarlo, geçen şubatta "Diktatör
ler" adlı bir film hazırladığını ilan 
etmiş, diktatörlerle alay edeceği
ni anlatmış, bu h3berler derhal bü
tün dünyayı dola~mışı ve o zaman 
Şarlonun hiç bir sinema yıldızının 
cüret edemediği bir işe teşebbüs 
ettiği anlaşılmıştı. Çünkü Şarlo, 

siyasete karışıyordu. 

Şarlonun mevzuunu ilan etmesi 
üzerine, her yerde, herkes, onun 
neler yapacağından bahsediyordu. 

Verilen malümata göre Şarlo mar

tın 15 inde bu filmi çevfrmiye baş

lıyacaktı. Başlayıp başlamadığı bel

li değil. Bütün malum olan ~y. o

nun yeni tesisat yapmak ve ha:zır

lıklannı tamamlamak için yarım 

milyon dolar sarf ettiğidir. · Sonra 

Şarlonun Pariste bulunan kardeşi 

Syd Shaplin'i Holivuda çağırdığı 

bildirilmektedir. Bu da son derece 

manidar bir harekettir. Çünkü Şar

lonun kardeşini ça~tması, bir iş 

yapmağa karar verdiğıni ifade e
der. 

Syd Chaplin, kuvvetli bir kome

diyendir ve kardeşi başka bir mes

leğe SlÇradığı takdirde onun yerini 

kolaylıkla doldurur ve şöhretini ü
zerine alabilir. 

Ş arlo, 1910 da Amerfkaya gi
derek Fred Camo kumpan

yasında çalışmış, iki sene bu kum-

panya ile birlikte çalıştıktan son
ra sahneden ayrılmamak üzere In

gil tereye dönmüştü. Onun Ameri

kaya tekrar gitmesi üzerine bir ha· 
dise vuku buldu. Şarlo, yine ~'red 

Cems ile birlikte çalışıyor ve bir 

sarhoş adam rolünü yapıyordu. Fa
kat Adam Kessel namında paralı 

bir adamın nazarı dikkatini cel -

betmişti. !kisi bir müddet için be

raber çalışmışlar. Kısa bir zaman 
sonra, Şarlo ayrılarak kend! teş· 

kilatıru kunnağa başlamış, ve ya
pacağı işin müdürlüğünü kardeşi

ne vermişti. Syd ile o zamandan 
başlıyarak Şarlo ile beraber olan 
Alfred Reeves te hala ondan ayrıl
mamıştır. Nitekim "Dıktatörler'' 

adlı filmde de yine bunlar kendi
sine yardım edeceklerdir. 

Şarlonun stüdyolaru her eseri 
tamamladıktan sonra dört yıllık bir 
istirahat geçirir. Fakat yirmi iki 
senedir çalışan ve bunlara bakan 
aylıklı memurlar vardır. 
Şarlonun metodu çalışmak, dü-

ŞARLO 

zeltmek, tecrübe etmek, bırakmak, 
tekrar almak ve daima ışi ilerlet
mektir. Bu yüzden Holivudun bü
tün kralları ona daima n derin say
gıyı gösterirler ve onun ne yapa
cağını beklerler. Fakat bunl:ırın 

hepsi Şarlonun kendine ait olan 
kanunu tanıdığını ve başka bir 
kanun tanımadıjuu aöylerl.!r. 

Ş arlonun insanlığa karşı me
saj sahibi bir sosyolojist o

lup olmadığ ıbahsine gelince. Ho-

livut bu gibi mesajların •eri ol
madığını sanıyor. 

Şarlonun sosyolojist olup olma
düğü Holivut haricinde de müna

kaşa edilmiş ve şu neticeye varıl

mıştır: Nasıl, Şarlonun dostu okn 

Vells bir komediyen değilse, ~ar

lo da sosyolojist değildir. Nitekim 

onun modern zamanlar adlı eseri 

sosyoloji bakımından orıj inal sayı

lamıyacağı gibi derin de sayıiama:z. 
Fakat bu eser, Şarlonun jiğer e
serlerini, fikir bakımından son de
rece çıplak göstermiştir. 

Bununla beraber onun "Dik-ta
törler" adıyla hazırladığı eserin. 
diktatörlerin gülünç tar:ıflar:nı teş
hir ederek herkesi güldı.irdüğiı mu
hakkaktır. 

Şarlonun elli yaşına vardığı gün 
bütün insanlıktan gördüğü ~ey, 
şükrandan ibarettir. Fakat bu şuk
ranın sebebi onun sosyolojik dü
şünceleri değildir. Onun komik de
hasınadır. 

Küçük, büyük laerka, Şarlonun •inema penle.inJe 
kazandığı muvallalnyeti alkıılıyor •• 
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Baf a Çok Seviniyordu 
Gemi Arızasız Yoluna 
Radostan Kalkarak 

Devam 
Marmaris 

Ettil, ve 
Limanına 

Bir Gün 
Girdi 

Değişmesine imkan olmıyan 

o bilgiye istinat ederek Bafarun 
esirlikten elemlenmemesini ruhi 
bir pislik olarak telakki ediyor
lardı, enikonu tiksiniyorlardı. E
ğer o, bir kaç gün ağlayıp sızla
mı, olsaydı, hiç te böyle düşün
miyeceklerdi ve kıza tesliyet 
vermek için ellerinden geleni ya
pacaklardı. Fakat şimdi derin lıir 

hayret ve derin bir iğreniş içinde 
onun varlığına karşı kayıtsız kal
mak zorunu duyuyorlardı. 
Karakadı bir aralık insaflı bu

lunmak istedi. Deli Caferin ya -
nında Bafayı müdafaaya yelten -
di: 

- Camm, dedi, haksızlıkta ile
ri gitmiyelim. Bu Venedikli kız, 
nihayet bir çocuktur. Şöyle eğilip 
koklarsak ağzır>;da henüz süt bu
lunduğunu görürüz. Böylesi bır 
çocuğa, yakında Osmanlı padişa -
hının karısı olacaksın, dersek on
da akıl kalır mı, fikir kalır mı? 

Deli Cafer başını salladı; bu 
mülahazayı beğenmediğini 

hissettirdi ve sonra cevap verdi: 
- Yanılıyorsun kardeşim. Çün

kü oyuncak, ağlıyan çocuğu bel
ki susturur. Fakat o çocuğa ana
sını, babasını unutturmaz. Biz de, 
bir oyuncak sunar gibi, ona bü
yük şehzadenin karısı olacağını 
- bol keseden - müjdeledık. 

Yüreği temiz olsaydı, bu müjde
mizden haz almakla beraber ana
sını anarak, babasına yanarak bir 
iki saat olsun ağlardı, halbuki 
kahpenin zil takıp oynamadığı 

kaldı. Kahkahadan neredeyse, çe
nesine ağrı yapışacak? 

Ve birden kaşlarını çattı, arka
daşının yüzüne gözlerini dikti: 

- Sultan Süleyman melek gi
bi bir adamdı, kimseyi incitmek 
istemezdi. Moskof illerinden bir 
Hürrem çıkageldi, o melek padi
şahı ürite çevirdi, evlat katili 
yaptı, torun katili yaptı. Bu Ba
fa da bir gün Topkapı sarayında 

hüküm yürütmek yolunu bulur • 
sa, efendisi olan hünkarı mutlak 
maskaraya çevirir, kepaze eder. 

- O halde kahpeyi Mısıra, 

Trabulusa, yahut Fasa götürelim, 
esir pazarına verelim, haraç me
zat satalım. 

Deli Caferin ağlıyan sesi bu mü· 
lahazayı da beğenmeyip reddetti: 

- Kubat Çavuşa söz verdik, 
bu kızı padişaha armağanlamayı 

üzerimize aldık. Sonra seninle dü
şündük, doğacak güneşin batacak 
güneşten daha kıymetli olduğunu 
hatırlıyarak kızı Manisaya götür
meyi, büyük şehzadeye armağan 
etmeyi kararlaştırdık. Babayla o
ğul arasında teklif olamıyacağı i
çin Kubat Çavuşa verdiğimiz söz 
bozulmamış demektir. Lakin kızı 
bir esir pazarında satılığa çıkarır
sak ünümüzü lekeleriz, üÇ beş yüz 
altın için adımıza kir getirmiş o
luruz. Kararımız karardır, Bafa, 
Manisaya gidecektir. Yalnız şu 

var: Şehzade dediğimiz devletlı\ 

gafil olmamalı, nasıl bir mala sa
hip olduğunu anlamalı. Yoksa 
bu kız onu daha tahta çıkmadan 
teneşir tahtasına düşürür. Çünkü 
yaman, çok yaman bir şey! 

B afa, iki kıranta Türkün ken
di hakkında edindiklE"ri ka

naatten bihaber, eğlencelerinde 

ve kahkahalarında devam ediyor
du. Cücelerine çeşit çeşit numa
ralar yaptırmakla vakit geçiriyor
du. Deli Caferle Karakadının bi-

raz uzak dolaştıklarını sezmekle 
beraber bu durumdan kuşkulan -
mış değildi. Onların gemi idare
siyle meşgul olmak yüzünden ken
disini fazlaca ihmal ettiklerini sa
nıyordu. Zaten cüceler varken, o 
ihtiyar kurtlara ihtiyaç ta hisset
miyordu. Çünkü o insan kompri
meleri de deli Cafer kadar, Ka
rakadı kadar vukuf ile şehzade • 
den bahsedebiliyorlardı, onu hül
yalarında şevke g<'tirebiliyorlardı. 

İşte korsan gemisi, sahiplerile 

güzel tutsak arasında - cibillet 
farkı ve ahlak telakkilerindeki 
benzemezlik yüzünden - vukua 
gelen ruhi ayrılığın gün başına 
çoğalıp durmasına rağmen arıza

sız yoluna devam etti, Rodos a
dasına yanaştı, oradan Anadolu 
yakasına doğru süzülerek J\farma
ris limanına girdi. 

O devirde bütün Anadolu li

manlarına sık sık korsan gem.ileri 

uğrardı, malzeme ve hatta tayfa 

tedarik ederlerdi. Fakat deli Ca
fer gibi, Karakadı gibi adları yıl

lardanberi dillerde dolaşan kahra
man denizcilerin limanlarda gö
rülmesi pek seyrek vukua gelen 
hadiselerdendi. Onun için Rodos
lular da, Marmarisliler de büyük 
bir heyecan göstermişler ve iki 
meşhur kaptanı alkışlamak için 
kıyılara dökülmüşlerdi. Bu hey~ 
can onların Manisaya gidecekleri
nin ve büy_ük şehzadeye kıymetli 
harp ganimetleri sunacaklarının 

yayılmasile bir kat daha ziyade
leşti. 

D eli Caferle Karakadı, at ve 
tahtrvan bulmak ve bir 

kcrvım kurmak zorunda oldukları 
için şehzade sarayına gidecekleri· 
ni Marmaris memurlarına söyle • 
meyi gerekli görmüşlerdi. O me
murlar bu noktayı öğrendikten 

sonra telaşa düşmüşlerdi. Ünlü 
reislerin istedikleri şeyleri teda • 
rik etınüe koyulm~ardı. Halk 
ta, yine bu yüzden Manisaya bir 
dünya güzelinin götürüleceğini öğ
rendiklerinden korsan gemisini a
deta goz hapsine almışlardı. Gece 
ve gündüz murakabe ediyorlardı. 

Bafa da, cücelerle bile avuna
mıyacak kadar sabırsızlanmıştı. 

Bir ayak önce, karaya çıkmak is
tiyordu. Deli Caferle Karakadıyı 
sıkıştırıp duruyordu. Nihayet Ka
ra haıırlıklan bitti. Venedikli gü
zele kalın tülden uzun bir peçe 
örtüldü, büyük bir ihtimamla ge-

Ben<dle mü? 
...... Yazan : Kerime Nadir TEFRiKA No. 30 ...... 
- Tabii!.. Çünkü zavallı kadın o derece ağlıyor 

ve çırpınıyordu ki, Piyer ile ben bile her şeyi pe
kala tahmin ettiğimiz halde, ona inanacağımız ge
liyordu .... 

- Siz sabahleyin mi oraya gittiniz?.: 
- Evet.. Lakin merak ettiğim bir nokta vsr: Siz 

bu prizin kordonunu niçin kopardınız ve niçin arka 
pencereyi açtınız? .. 

- Fakat ben, yalnız kordonu koparmakla ve 
pencereyi açmakla kalmadım .. Kordonun bir ucunu 
karyolayaya bağlıyarak diğer ucunu açtığım pence
reden aşağıya salladım ve bu suretle kaçtım .. Nasıl 
oluyor da, kordon içeri alınmış bulunuyor? .• 

- Bunu şüphesiz sizi seven yapmıştır ... 
- Lakin nasıl ve ne zaman yapabilmiş? ... Çünkü 

ben kaçarken, odanın kapısı vuruluyordu ... 
- Evet.. Şaşılacak bir irade.. Eğer kordon sizin 

anlattığınız vaziyette görülmüş olsaydı, cinayet aşi· 
kar olurdu ... 

Gözlerimi kapadım. Nüvidin hayali, o kahramnn, 
o fedakar hayali bütün açıklığile gözlerimin önün
de duruyordu. Lakin ne yazık!.. Bunca helecan, 
bunca korku, bunca meşakkat heder olup gitmişti .• 

Kont teessürümü görüyor ve müşfik bir sesle: 
- Üzüin:ıeyiniz oğlum.. Zaten böyle bir tehlike

ye atılmak hata idi .. Sabır ile her şeye nail olıcak
tınız ... Diyordu. 

Sonra saate bakarak ayağa kalktı: 
- Haydi, metin olunuz.. Sizinle oraya gidelim.~ 

Bu ziyaret lazımdır ... 
-'Hiç imkanı var·mı, kont cenaplan? .• 
- Niçin olmasın? .. Fakat metanet ve soğukkanh-

hk şart ha! .. 
Bir köpek gibi her emre tabi oluyordum. Kontu 

takip ederek salondan çıktım .•. 
Başım yine alevler içindeydi. içimden ürperme

ler geliyordu. Bir aynanın önünden ızecerken hava-

lime baktım. Bu ölü renkli, perişan saçlı, düşük 
omuzlu ve adımları aksıyan serseri herif ben miy
dim? .. İnsanlar nasıl şekilden şekile girebiliyordu? .. 

Araba ile giderken kontla pek az konuştuk. Yal
nız bir aralık Piyeri sordum. Ve bir müddet için 
cepheye doğru havalandığını öğrendim. 
Köşkün önünde arabadan indiğimiz zaman çene

lerim kilitlenmişti. Kont yine kulağıma eğilip me
tanet tavsiye ettikten sonra, içeriye girdik. 

Bizi doğru hastanın odasına almışlardı. Burası 
Nüvidin yatak odasıydı. Kendimi büsbütün kay-
betmemek için bütün gayretimi sarfediyordum. 

Hasta, baygın yatıyordu_. Karyolanın ayak ucunda 
bir hastabakıcı duruyor, Nüvid baş tarafta sessiz 
oturuyordu. 

Beni gördüğü zaman renginin kirec gibi o:tduğu
nu farketmiştim. Kontun bazı suallerine kısa ce
vaplar verdi. Ve doktorun talimatını bildirdi. Ben 
bunları dinlemiyordum.. Yalnız düşünüyordum .. 
Derin, sonsuz ve manasız düşünüyordum ... 

Hiç konuşmamayı tercih edecektim. Fakat kont 
yine bana bir hizmet etmeyi tasarlamıştı. Ayağa 
kalkarak hastabakıcıya birlikte gelmesi için işaret 
etti. Bundan maksadı şüphesiz, bizi yalnız bırak
maktı. Zaten, bitişik odaya geçerken bir göz isare
tiyle bunu, bana anlattı. Derhal fısıltı halinde Nü
vide dedim ki: 

- Seninle uzunca görüşmek ister-im.. Bir zaman 
tayin et!.. 

Sesi o derece titriyordu ki, ağlayıvermesinden 
korkuyordum: 

- Bu artık mümkün değil! .. Dedi. 
- Yine mi bu imkansızhklar? .. Nüvid, benim her 

çılgınhğı yapabileceğime hala inanmadın mı? .• 
- !nandım .. Faknt ... 
::.._ Vakit kaybetmiyelim .. Çabuk bir yer söyle!.': 
::.._ $ey .•• Ah biraz makııl ol! .. Ben de bunu arzu 
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miden çıkanlıp kıyıya götürüldü. 
İhtiyar korsanlart onun karaya a
yak basmasiyle beraber tahtrva
na girebilmesi için lazım gelen 
tedbirleri almışlardı. Fakat hal -
kın gösterdiği büyük ilgi yüzün -
den bütün tedbirler altüst oldu 
ve Bafa, - bir kısmı Rodostan 
kayıkla Marmarise gelmiş olan -
yüzlerce adamın ortasında kaldı. 

Bu meraklı kütle, şehzade sa
rayına gitmekte olan bir kadına 
el sürecek kadar kaba davranmak 
temayülü göstermiyordu. Lakin 
"Dünya güzeli,, olarak kentlileri
ne uzaktan tanıttırılan nefis bir 
mahlUku yakından görmek istiya
kını da hiç bir sebeple feda etmek 
istemiyordu. Bu sebeple onu ka
deme kademe sıkıştırıyorlar ve 
bir çalımına getirip peçesinden a
yırmıya savaşıyorlardı. 

Deli Caferle, Karakadı ve yan

larındaki leventler, o kalabahğın 

bu durumundan sinirleniyorlar, 

bir dilim cazibe kıvraklığiyle hal

kı gıcık1ıyan Bafayı tahtrvana 

sokmak azmiyle didinip duruyor· 

lardı. Kız, halkın dilini anlama

dığı halde meramlarını sezm;şti, 

papuçlarının üstüne kadar uzayan 

tülün altında fıkır fıkır gülüyor
du. Hamlesiz, lakin hararetli bir 
kütlenin ruhundaki heyecan onun 
da şuhluk damarlarını şahlandır
mış gibiydi, zararsız cilve oyunla
rile o halkı, biraz daha çileden 
çıkartmak, biraz daha delirtmek 
istiyordu • 

F akat korsanlar sert bazula -
rının ve onlar kadar kuv -

vetli bakışlarının yardırniyle ka
labalığı yardıklarından Bafa;1ın 
düşüncesi yetim kalrnıya mahkum 
görünüyordu. Bunu kendisi de an
ladığından iki yanında yer alan 
deli Caferle Karakadının adımla
t'ını birden ve bir sözle sendeletti: 

- Bu zavallılar, dedi, ne isti
yor? 

Söylerken durduğu için korsan
ların sessiz, lakin yorucu bir mii
cadele sonunda elde ettikleri ka
zanç kaybolmuştu. Tahtrvana gi
decek kısa yol yine uzaklaşıver

mt§ti. Çünkü ),pldan çekilenler 
Bafanın durmasından istifade ede
rek yine araya sokulmuş liulunu
yor lardı. 

Deli Cafer, nasıl bir lşvebazlığa 
mağlUp olduklarını anlamakla be
raber soğukkanlılığını korudu, 
cevap verdi: 

- Sizin yüzünüzü görmek isti
yorlar. 

- Onlar iç\n bu, zahmete de
ğer bir şey mi teşkil ediyor. 

- Öyle olmasa, böyle davranır
lar mıydı? 

(Devamı t•ar) 

ederdim.. Lakin görüyorsun ... 

20 - 4. 939 
. 

1 s tanbul Belediyesi ilanları 
Muhamnıen İlk 

kirası teminatı 

Floryada Florya çarşısında 8 numaralı dükkan 180,00 
82,00 

13,50 
6,15 " " " 15 ,. " 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralan yazılı dükkanlar birer 
sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttırmaya konul
muş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunamadığından arttırma 

2/ 5/ 939 Salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 da Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2700) 

Mahallesi * Adresleri bulunamıyan mUkellefiere 
aid tahrir neticelerini ihtiva eden 

cetvellerin asılacağı yer Tall!c tarihi 

Daya Hatun Mahalle camisi kapısına 20/ 4/ 939 
Süruri Yeşil direk Bakkal sokak No. 10 " 
Merc-an Çakmakçılar yokuşu başına " 
Balaban ağa Şehzade başı Milli Sinema ittisaline ,, 

Kemal paşa Kemal paşa camisi kapısına " 
Molla Hüsrev Kiltip Çelebi caddesi 78 No. Mahalle ,, 
Kalenderhane 16 Mart Şehitler. caddesi 4 No. " ,, 
Süleymaniye Tiryakiler çarşısı 31. No. " n 

Camcı Ali Camcı Ali cam.isi kapısına " 
Çarşı Çarşı içerisinde Dua meydanına " 
Eminönü kazasının Beyazıd nahiyesinin yukarda yazılı mahallin i-

çinde tahrir edilip sahipleri adreslerinin öğrenilememesine binaen doğ
rudan doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer 
varakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bugünn ilan olunduğu, 
2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince ilan tari
hinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri alaka-
darlara tebliğ olunur (2698) 

* 
Keşif bedeli 950 lira olan Yalova - Karamürsel yolu üzerindeki ahşap 

Sarı su köprüsünün tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikadan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair Vilayetten alacakları vesika ve 939 yılına ait Ticaret odası ve
sikalarile 142 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 27 / 4/ 939 Perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ.) (2697) 

ır Saç bakımı 
1 Güzclli&in en birinci şartı. ' 
1 Petrol Nizam 

1 
ftepekter1 ve ssç'"dmtaimesttıı 

edavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

Beklediğiniz~ 
Kolay yemek kitabı 6 ncı de- ı 

fa basıldı. 224 sayfa 32 K. Satış 
yeri: Yeni Postahane cadde.si 
No. 17 M. Ali Aldatmaz Kitap 

' evidir. I 

Istanbul Asliye üçüncü hukuk mah 
kemesinden: Şerife Atak tarafından., 
kocası Salimin kayıplığına karar ve
rilmesi hakkında, kızı Kadriye ve 
Beyoğlunda Emincamii mahallesi l'e
didiye sokak 8 No. lı Mustafanın e· 
vinde mukim iken hali hazır ikamet
gahının meçhuliyeti tahakkuk eden 
mumaileyh Salim aleyhine mahke
menin 38/ 606 No. lı dosyası ile açı
lan da+ amn daı a~nnııın ~ ıııuttJ' J' eıı 

gün için M. aleyh Salime ilanen teb
ligat yapıldığı halde gelmemesi ha
sebile hakkındaki gıyap kararının 

dahi ilanen tebliğine karar verilerek 

duruşma 26.5.39 saat 14 e ve yl:izılan 
gıyap kararı mahkeme divanhanesine 

talik edilmiş olduğundan M. aleyh 
Salimin mezkur gün ve saatte mah
kemede hazır bulunması, aksi halde 

duruşmaya gıyabında devam oluna
rak bir daha mahkemeye alınmıyaca
ğı hususu ilan olunur. 

lıydı ki, konuşamıyor, yalnız kesik kesik: 
- Hiç bir şey görmüyorum .. Yarın .. Evet yarın 

seni yine o köprünün üzerinde bekliyeceğim... Oğ
leden sonra gelebilir misin?. 

- Bana fenalık ettin .. Bana fenalık ettin!.. Di
yordu. 

Etrafta kimseler yoktu. Hemen koluna girdim ve: 
- Burada ayak üstü konuşamayız .. Ormana doğ

ru yürüyelim .. Dedim. 
- Nasıl olur? .. 
- Söyle .. Yahut ikindiden sonra.: 
- Haluk! .. 
- İtiraz etme!.. Geleceksin değil mi? .• 
- Bakalım .. Gayret ederim .. 
- Evet.. Geleceksin.. ikindiden sonra daha iyi... 

Bekliyeceğim .. 
- Bekleme! .. 
- Bekliyeceğim.:: 

Bu sırada kont hastabakıcı ile göründü ve tabiJ 
biz de sustuk. Ali Rıza cidden tehlikeli surette ya
ralıydı. Kafa tası üç yerinden çatladığı gibi beyni
nin zan zedelenmişti. Yirmi dört saat zarfında ken
dine gelemezse, muhakkak bir menenjit onu hayat
tan uzaklaştırabilecekti. 

Bu ihtimal içime ferah veriyordu. Arada sırada, 
yastıklar arasında ve beyaz sargılar içinde yatan 
bu genç başa muzaffer ve galip bakışlarımı dikereJr 
içimden: 

- Zavallı!.. Diyordum. 
Fakat hangimizin daha ziyade zavallı olduğunu 

bilmiyordum. 
Nihayet kalktık ve Nüvidi selamlıyarak çıktık. 

Ayrılırken ona son bir göz işareti ederek vaadini 
unutmamasını tekrarlamıştım. 

* Ertesi gün, ikindi üzeri "Kan,. ırmağını takip 
ederek köprüye geldim. Hava sert, fakat güneşliy
di. Esen rüzgar, ırmağın durgun sularını buruştu

ruyordu. Uzakta, kasabanın küçük kilisesinin çam 
hazin bir ahenkle çalıyor, sayısı belirsiz bir suru 
kuş, yapraksız kalan büyük ağaçların dalları ara
sında cıvıldaşıyordu. 

Arkamda üniformam ve kaputum vardı. Kalpağı
mı kaşlarımın üstüne kadar indirmiştim. Ellerim 
eldivenli olduğu halde ceplerime sokuyor ve kulak
larımın rüzgardan muhafazası için kaputun yakası
nı kaldırmış, sabırsız adımlarla bir aşağı bir yuka· 
n dolaşıyordum. 

Çok beklemeden Nüvid geldi. O kadar helecıın-

itiraz etmeden bana tabi olmuştu. Faka\ 
- Biraz acele edelim.. Geç kalamıyacağım.. Di

yordu. 
Hızlı hızlı yürümeğe başladık. Once hiç konut' 

muyorduk. Sonra ben, birdenbire dedim ki: 
- Bu vaka sende nasıl bir tesir bıraktı?. Bunu 

anlamak isterim Nüvid!.. 
- Ne demek istiyorsun? .. 
- Benden nefret ettin mi? .. 
- Hayır!.. 

- Nasıl inanabilirim?.. Ben bir cinayet işleme-
dim mi? .. 

- Şüphesiz ... 

- Peki nasıl, nasıl bir ciniyi sevmekte devam 
edebilirsin? .. 

- Sevmememi mi, arzu ediyorsun? .• 
- Böyle bir şey demedim .. Fakat her halde kal-

binde bir inkılap olmuştur .. 

- Belki küçük, pek küçük bir inkılap!., Hafif 
bir ürkme! .. 

- Bu yeter Nüvid! .. Bu derece iyi kalpli olman 
beni perişan ediyor.. Benden soğuyacağını, tama
miyle nefret edeceğini umuyordum. Neyse.. Bu 
bahsi bırakalım.. Şimdi anlat bana.. O gece ben 
kaçtıktan sonra neler oldu? Sen nasıl kendine ge
lebildin? Ve kimse farkında olmadan pencereden 
kordonu nasıl çektin? .. 

Garip değil midir ki, Nüvit bütün bunları bana 
anlattığı halde bir kelimesini bile hafızamda tuta
madım. Zira hiç birini dinlememiştim. Yalnız, kı· 
mıldıyan dudaklan ve kulaklarımı dolduran sesi 
görmüş ve işitmiştim ... 

Nüvid pek ziyade dalgın olduğumu farkederek 
kolumu dürttü: 

- Ne düşünüyorsun? •• 
- Hiç bir şey!.. 
- Beni dinlemiyorsun ddil mi? .. 

(Demrmı var J 
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o IKAVE: 

Damat. Ferit Şaşırıp Kalmıştı 
lngiliz İstihbarat~;rQın Kapi~'en Cialille Münasebetini 

Nasd Haber Aldığına Bir Türlü Akll Erdiremiyordu 

V AGO M TOCCARI 

1 ki dost acele ile misafir sa
lonuna geçmişler, tam o sı

rada misafirler de salon kapısın
da görünmüşlerdi. Şık denilecek 
kadar düzgün kıyafetli olan uzun 
boylusu, mensup olduğu millete 
has istihzalı bir gülümsemeyle 
Feride doğru ilerlemişti. Biraz e
ğilerek fasih bir fransızcayla: 

- Ben Hatson, demişti. Büyük 
Britanya hükumeti kraliyesinin 
siyasi istihbarat şeflerinden. Bu 
da müşavirim mösyö Pantikyan. 

İki taraf ta tanışmış, karşılıklı 
yer almışlardı. O an için koca sa
lonu tereddüt verici bir sessizlik 
sarmıştı. Ferit gözleri yerde olda
ğu halde zihnen, haber verilme
den, randevu alınmadan yapılan 
bu, şekilsiz ve muaşeret kaidele
rine uygunsuz, ziyaretin sebebini 
araştırıyordu. Hatırına gelen tür
lü türlü ihtimallerin hiç birıni 
akla yakın bulmuyordu. Merakı 

artıyor, yüreğini kara bir endişe 
kaplıyordu. 

Ahmet Rıza bey de bu ziyarete 
bir mana verememiştL Gerçi ka
yıtsız gibi görünüyorsa da, merak 
onun da içini kemiriyordu. Teşek
kür olunur ki, Mister "Hatson,, 
yüreklere güvenlik, ferahlık vere
cek bir tatlılıkla gülümsemiş ve 
işte söze başlamıştı. Muhataplan
nı üzüntüden kurtarmıştı: 

- Ekselans, demişti. Resmiye
tin, muaşeret adabının emrettiği 
ziyaret usul ve kaideleri hilafına 
ekselanslarını böyle habersizce, 
ve erkenden rahatsız ettik. Lutfen 
bizi affediniz. Pek ehemmiyetli, 
gecikmeden bir an evvel yapılma
sı hükümetinizin, bilhassa zev~e
niz Sultan hazretlerile ekselans
laıı.nın şeref ve menfaatlerile ala
kası olan bir iş, bizi bu yolda ha
reket mecburiyetinde bıraktı. 

F cri_t muhatabını büyük bir 
dikkat ve merakla dinle -

dikten sonra, çok ciddi bir tavırla: 
- Mister, demişti. Büyük bir 

nezaket gösteriyorsunuz. Ziyare -
tinizle bize cidden büyük bir şe
ref bağışladığınızı unutuyorsunuz. 
Tanışmamız saadetini hazırlıyan 

sebep neyse, ona da teşekküre 
borçlu olduğumu söylemek iste -
rim. 

Mister Hatson, oturduğu yerde 
hürmetle eğilmiş ve: 

- Pek naziksiniz ekselans. Mü
saadenizle evvela, ziyaretim sebe
bini söylemek suretile vazüemi 
ifa etmek isterim. İstanbulda bu
lunan itilaf devletleri zabitlerin -
den hiç birinin, atiyen yapılacak 
tecdidi münasebet veya aktedile
cek umumi sulh için bir zemin 
hazırlamak sıfat ve salahiyetini 
haiz bulunmadıklarını hükô.me -
tim :namına ekselanslarına bil -
dirmekle bahtiyarım. Hükumeti 
kraliyemizin İstanbulda bulunan 
istihbarat servisi, bir yabancı za
bitinin padişah hazretlerile görüş
mek için ekselanslarının hus11si 
delaletini temin ettiği, hükumeti 
namına yine ekselanslarına müna
sebet tecdidi, dostluk tesisi gibi 
bazı tekliflerde bulunduğu, habe
rini almıştır. Bu vesile ile ekse -
lanslarına, bu gibi mi.inasebat ve 
rnüzakerata, müttefiklerin :ıyrı 
ayn değil hep birlikte, resmi ve 
salahiyet sahibi mümessilleri gi
rişeceklerini hatırlatmak ta, benim 
için bir bahtiyarlık teşkil etmek
tedir. 

Demiş, cevap ister gibi damat 
Feridin vüzüne eözlerini dikmis
ti 

A nmet Rıza beyle damat !<'e
rit şaşırmışlardı. Bu işi !n

gilizlerin nasıl haber aldığını bir
birlerine sorar gibi, hayret içinde, 
bakışmışlardı. Kabahatleri yüzle
rine vurulan suçlular gibi de kı
zarmışlardı. Mister Hatsonun is-

rnini söylememek nezaketini göster
diği zabit, hiç şüphe ki, kapiten 
Halitti. Halidin padişahın huzu-

runa kabulü hakkında, damat Fe
rit nezdinde, iltimas ve delalette 
bulunan Ahmet Rıza beydi ve bu
nun için kızarmıştı. Feride gelin
ce, o bu işte Ahmet Rıza beyi is
karta etmiş, Halitle, bildiği~iz 

gibi gizlice görüşmüştü ve işi pi
şirmişti. Halidin huzura kabul e
dileceği gece bile kararlaştınl -
mıştı. O da bundan dolayı kızar
mıştı. Mister "Ilatson,, un daha 
fazla izahat verip yapılan bildiği
miz teşebbüsü bütün çıplaklığiyle 
meydana çıkarmasından ve bu 
suretle Ahmet Rıza beye karşı 
kendisini mahçup bir vaziyete dü
şürmesinden bayağı korkmuştu. 

Mister Hatson, karşısında kıza
ran, bozaran bu iki devlet adamı
na gözlerini dikmişti. Mütecessis 
bakışlarile hareketlerinden mana 
çıkarmağa uğraşıyordu. 

kuvvet ve metanetini, zeka ve 
şeytanetini toplamıştı ve: 

- Mister, servisinize getirilen 
haber, teessürle ve fakat katiyet
le söylüyorum ki, yalan değil bi
raz yanlıştır. Hangi devlete men
sup ve hatta kim olduğunu pek 
güzel bildiğiniz o zabit, benden 
hakikaten, padişahımızın huzuru
na girmek, elini öpmek için dela
let ricasında bulunmuştur. Bu sı
rada hükumetiyle hükumetimiz a
rasında yeni bir münasebet tesisi
ne ve dostluk husulüne çalışaca
ğını vaadetmiştir. Bütün bunlar 
doğrudur. Ancak düşünülmesi ve 
hatırlanması icap eder ki, hangi 
millet ve hükumette olursa olsun, 
imparator, kral, reisicümhur ve 
padişah adile devlet reisliği gibi 
yüksek makamlarda bulunan şah
siyetlerin huzurlarına girmek, 
kendilerile görüşmek her yerde, 
her devlette diplomatik ve kati
yen terk ve ihmali kabil olmıyan 
resmi bir teşrüata tabidir. Hüklı
metimizin bu harpten mağlup çık
masına, hatta payitahtımızın işgal 
edilmiş bulunmasına rağmen, pa
dişahımızın mülkü üzerinde hü -
küm sürmek, beynelmilel cari o
lan hükfrmet ve saray teşrifat usul 
ve kaidelerinden istüade etmek gi
bi tabii ve manevi haklan, hiç 
şüphesiz ki, bakidir. 

(Devamı var) 

E pey zamandır kolluyordum. 
Nihayet münasip dakikayı 

yakaladım. Babam, o akşam anne
me: 

- Hanım, şuradan benim ilaç 
şişesiyle fincanı getir. Demişti. "İ
laç şişesi" halisinden "Üzüm Kızı" 
rakısıydı. Mahallemizde hala ço -
luğa çocuğa karşı alenen işret isti
mali uygunsuz sayıldığından "bir 
kaç kadeh parlatmak" isteyen ai
le babaları böyle söylerlerdi ve 
babam ancak neşeli olduğu zaman 
lar içerdi. 

Annem köşelerine yağlı boya 
ile Fenerbahçenin, Kızkulesinin 

resimleri işlenmiş küçük tepsiyi ö
nüne koydu. Peder, büyük bir işe 
hazırlanıyormuş da aralıkta vakti 
olmayaca!anış gibi kocaman iki si
gara sarıy hazırladı. Bir fincan do
lusu "ilaç" ı yüzünü kabil olduğu 
kadar buruı;i;urarak içti. 

Yunan Harbinden Seferberliğe 
kadar girmediği muharebe kalma
mış eski bir askerdi. 

Gözlerine bir parlaklık geniş o
muzlarına bariz bir dinçlik ve ka
lın alt dudağına ha!ü bir gülümse
me gelince: 

- Baksanıza baba, dedim, size 
bir şey soracağım. Mahalleli bize 
niçin "Vagon tüccarı" der. 

- Neden olacak ... Benim yü -
zümden .. 

Onun, benim ve bütün sülale : 
mizin ticaretle uzaktan. yakından 

Mösyö Pantikyan da içinden gü
lüyor, gönül eğlendiriyordu. Çün
kü, bu işte en büyük rolü o oy
namıştı. Fehime Sultanın delale
tini temin ile Halitle damat Feri
di tanıştıran piyano muallimi nıa.

dam Eliza, Pantikyanın idare et
tiği İngilizler istihbarat şebekesi
nin gözü açık, iş bilir bir elema
nıydı. Vazifesini çok güzel yap -
mış, kapiten Halit gibi kurnaz bir 
adamı bile aldatmıştı. Kapiten Ha
lidin İstanbuldaki faaliyetini, bil
hassa hanedana mensup sultan. 
şehzade saraylarına sokulmak i-
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Te saraylılarile içli dışlı münase
beti bulunan elemanlarını, gizli -
ce kapiten Halide müracaat etti!'
miş ve bunların Fransızlann ya
nında kapılanmalarını temine mu
vaffak olmuştu ve işte böylece, 
kendisini pek kurnaz, becerikli 
bir istihbaratçı sanan Halidi al -
datmış, ağı ve avucu içine almıştı. 
Halidin çevirmek istediği entri -
kalara gizli parmağını sokmuştu. 

P antikyan, bu işin içyüzünü 
ve hele Ahmet Rıza beyle 

damat Ferit arasındaki münasebet 
ve alakanın derecesini bile pek iyi 
bildiği için, her ikisinin de suç üs
tünde tutulan çocuklar gibi kıza
rışlarını, ezilip büzülüşlerini işin
de muvaffak olan bir istihbaratçı 
gururiyle seyrediyor, ibretle de 
gülüyordu. Gülmek te hakkıydı 
bu adamın doğrusu. 

Damat Ferit gerçekten müşkül 

bir vaziyetteydi. Böyle olmakla 

beraber Mister Hatsonun bu mü
racaat ve sözlerini tabii cevapsız 
bırakamazdı. Her halde bir §ey 
söylemek lazımdı. Fakat ne söy
liyecekti?.. İşte bunu düşünüyor
du. İşi olduğu gibi anlatmayı, ei
al ve harekatında serbest bulun -
duğunu söyliyerck biraz da kafa 
tutmayı ve bu suretle Ahmet Rı
za beye de güzel bir caka satma
yı istemiyor değildi. Fakat, dü -
şünüyor, düşünüyor, pek te hoş 
karşılanmıyacağına emin bulun -
duğu bu kabadayılığı gözüne al -
dıramıyordu bir türlü. Gerçi ha
diseyi top yekun inkar etmek, ha
berin yanlış olduğunu söylemek
te vardı ve yalancılığa, düzenbaz
lığa alışık olduğu için bunu da hiç 
utanıp kızarmadan pekala yapabi
lirdi. Ancak Mister Hatsonun bu 
tekzip ve inkar karşısında, işi is
pat için tafsilat vermeğe kalkış -
masından çekiniyordu. Bu vazi -
yette İngilizlere karşı mahçup dü
şecek, bilhassa Ahmet Rıza beye 
rezil olacak ve onu, hiç şüphesiz 

elden kaçıracaktı. Bunun için ha
berin yalan değil, yanlış olduğunu 
söylemeyi, meseleye muhatapları
nı inandıracak bir şekil vermeyi 
daha münasip bulmuştu. Bütun 

Kulaktan Gelen 
Kulak hastalıklarının hemen 

hepsi baş döıuneıdııe sebep olur. 
Hatif bir nezleye bile tutulanlarm 
JJaşları döndüğü olur. Kulaktan 
gelen baş dörunelerinin, insanı bi
raz gülüuç vaziyete sokan bir tür
lüsü, kulakta kir toplandığı vakit 
gelen baş dönınesidir. İnsan haf
talarca, aylarca başı dönerek ge
zer, başkalarını kendine acındı

rır. Kendisinde büyük bir hastalık 
varmış gibi meraklanır. Sonra bir 
kulak mütehassısına kulaklarının 
içerisini yıkattırınca, hiç bir şey 

kalmaz, işitenler de gülerler. 
Kulağııı orta kısmında iltihap 

bulunup ta, kulak akıntısı olursa, 
baş dönmesi gelir. Kulağın iç ta
rafındaki kısının hastalıkları da 
baş dönmesi getirirler. 

Fakat bunlarm en zorlusu vakit 
vakit, nöbetle gelen baş dönmesi
dir. Bu nöbetin durup dururken, 
yatakta, hatta uykuda, hiç sebep
siz gibi geldiği de olur. Fakat çok 
defa onun meydana ~ıkınasına bir 
sebep bulunur. İnsan başını bir -
denbire oynatınca, yahut oturdu
ğu yerden kalkınca, veya ayak
tayken, oturunca baş dönmesi nii
beti başlar. 

Kimisi kendi başının döndübrii
nü hisseder, kimisi de gözünün 
önünde her şeyin döndügünü sa -
nır. Şu kadar ki, bir adam bu iki 
şekilden hangisine tutulursa, Jıer 

vakit o şekil gelir.... Başı dönen 
_bir tarafa tutunmazsa öne, yan 

tarafına, yahut arka tarafına dü· 
şer. Bazısı da birdenbire ohuuve
rir. 

Baş dönmesi yalnız kalmaz. O
nunla birlikte bulantı da olur. Bu
lantıdan sonrası yel de gelir. Ki
misi birdenbire ishale tutulur. So
ğuk soğuk ter döker, benzi sara
rır, baygınlık gelir, sıkıntı basar 
ve bütün bu haller nöbet geçtik
ten sonra bile devam eder. Nöbet 
geçtiği halde sıkuıtı insanı pek 
ziyade rahatsız eder. 

Nöbet esnasında &"Özlerden biri 
de titrenıeğe başlar: İlkin ağır a
ğır sonra hızlı hızlı bir titreme .... 
Hangi taraftaki göz titriyorsa, in
san onun aksi tarafına düşer. 
Baş dönmesinden başka kulak· 

Baş Dönmesi 
ta uğultu da olur. Çok defa kulak 
uğultusu baş dönmesinden önce 
gelerek onun da yolda olduğunu 

haber verir. Bazılarmuı kulakları 
da işitmez olur. Fakat baş dönme
si ne kadar şiddetli olsa da, insan 
kendini kaybetmez, etse de bir 
kaç saniye sonra kendjne gelir. 

Bu baş dönmesi nöbeti bir kaç 
saat sürer, bazılarında bir kaç 
gün devam ettiği de olur. Nöbete 
tutulan, hareket edemez, yatmıya 
mecbur olur. Nöbet geçtikten son
ra bir tarafta, yahut iki tarafta 
birden kulak işitmez olur. 

Nöbetin tekrar ne vakit gele
ceği belli değildir, fakat tekr,lr 
gelir. Ancak kulağın içindeki kı -
sım bir nöbetle felce uğramı~sa, 
nöbet artık bir daha gelmez, tek
rar geldiği vakitte de, nöbetlerin 
arası gittikçe seyrekleşir. Biisbıi

tün geçmesi, hiç gelmemesi, ku
lağın .felce tutulduğuna delalet e
der. 

Bu baş dönmesi nöbetinin bir 
de, başka türlüsü vardır: insan 
bir zaınandanberi kulağının ıyi i
şitmemesinden şikayet ederk~n, 
birdenbire baş dönmesi nöbetine 
tutulur. Nöbet geçtikten sonra, 
kulağı açılır, işitmesi düzelir. 
Baş dönmesinin kulaktan ge

lip &elmediğini ayırdettirecek en 
iyi alamet baş dönmesi esnasında, 
yahut ondan önce, veya sonra ku
lakta uğultu, iyi işitmemek gibi 
al8ınet bulunup bulunınaınasulır. 
Bu alametler bulununca, kulak 
mütehassısına gitmelidir. Hele baş 
dönmesi nöbetle gelir de, yukarı
da anlattığım alametler bulunur
sa. 

Kulak mütehassısını görebile -
cek bir hale gelinceye kadar da 
yatmak zaruridir. Hem de, her 
ıtürlü gürültüden uzak olmak şu
tiyle. Çünkü gürültü - radyo se
si bile - baş dönmesini arttırır. 
J:Jir de, yattıkça sıkı perhiz. !"1ii.m
kün olduğu kadar az yemek •. Yal
nız süt içmek daha iyi olur. Başın 
üzerine soğuk suya batırılmış bez
ler koymak fayda verir ... Müte -
hassıs gördükten sonra, üst tara
fı ona aittir. Ameliyata lüzıun 
gösterirse, tabii, tereddüt etme • 
den razı olmak lizımdır. 

Yazan: Namı 

alakamız yoktu. Daha doğrusu 

cümlemiz hesaba, kitaba pek akıl 
erdiremezdim. Komşular anneme: 
' 'Para tutmaz!", babama "eli açrk!" 
amucama "iyi adamdır ama müs
rütir." derlerdi. Harp içinde va -
gon dalaveresiyle yükünü tutan -
lardan da değildik. Kıt kanaat ge
çiniyorduk. 

Babam gramofonu susturttu. 
Bir fincan ''ilaç" daha içti: 

- Seferberlikte on birinci sey 
yar sahra hastanesi inzibat zabiti 
idim. Diye başladı, 17 ay Çanak -
kalede ölümle, kanla, mikropla 
burun buruna uğraştık. 

Nihayet fırkamızın mevcudu 
yarı yarıya tükenip kalan -

lar da işe yaramaz hale gelince ge
riye alındık. Hastane, Kumkale -
den, Nazilli ye gönderildi. Cehen -
nemin ortasından cennetin göbe -
ğine getriilmiş bir insan gibi me
suttum. 

Ölümü parlak kağıtlı "Harp 
mecmua" larında, kıtlığı İstanbul
da bırakarak, hayvan gibi kaygu
suz yaşıyordum. Hastane yol uğ -
rağmda olmadığı için yataklar a
deta boştu. Yüz seksen kişilik gay
ri müslim efratla beraber gittikçe 
semiriyorduk. Bize harbi hatırla -
tan yegane hadise erkeksiz kalmış 
siyah baş örtülü tıkız Rum kadın
larının sokakta rastladıkça gözle
rimizin içine baygın baygın bak -
malarından ibaretti. 

Seneler, ben tavşan, ve yaban 
ördeği av!rırken yavaşça gelip geç 
ti. İngiliz generali Tavshend'in 
Kütüllemiırcde esir edildiğini duy 
mamıştık ama mütarekenin ilanını 
ertesi gü nhaber aldık. 

Bu milletin Çanakkaledeki ka
badayılıktan sonra yenilebilece _ · 
ğine ben inanamıyordum. Tama _ 
m!yle şaşırmıştım. İşte bu şaşkın
lıga mı rastladı nedir, hastaneve 
bir yıl evvel tayin edilen arap ka
tip mülazimevvel Abdulgafur a
dındaki habis kasayı soyup soğa _ 
na çevirerek bazı ölen askerlerin 
ıı:ecidiyelerine ve yarım yırtık di
nlerin ilaç paralarını aşırarak geç
t~, gitti. Tahkik ettik. İsparta tize
rınden kimbilir ne cehenneme sa
vuşmuş. Zabıtlar tanzim edildi. 
Mazbatalar hazırlandı. Mesele Ay
dında bulunan fırka kwnandanlı -
ğına bildirildi. 

Bir taraftan da efradın terhis 
tezkerelerini dağıtıyorduk. 

Bu işler bitince hastane demirba -
şuu ve hesaplarını devretmek ve 

-- ---.,.-- -~ ... 

terhis tezkeresi almak için Aydına 
hareket ettim. 

Trenler tıkabasa doluydu. Has· 
tanenin Aydınlı bölük emini, yol
da rahat etmek hülyasiyle peşim -
den ayrılmamış, terhis tezkeresini 
on !leş gün evvel aldığı halde be -
nim hareketimi bekelmişti. Tren
deki mahşerde ona aynca bir yar
dımım dokundu mu pek farkında 
değilim. Fakat açık göz oğlan, 
benden memnun görünüyordu. 
Kendisini tamamiyle unuttuğum 

bir sırada, Aydın istasyonuna iner 
inmez, karşıma çıktı: 

- Buyurun bey, dedi, siz be
nim velinimetimsiniz. Bunca sefer 
izinli gönclerdiniz. Otel köşelerin
de bırakır mıyım. Zaten her taraf 
dolu. Fakirhane şuracıkta. Kendj 
eviniz gibi yerleşin. 

Otellerde hakikaten yer olma
dığını öğrenince çaresiz yola düş
tüm. Kepezde iki katlJ şirin bir e-
vin çiçekli bahçesine girdik. Bana 
ovayı ve tren yolunu seyreden ay-

dınlık bir oda verdiler. Portatif 
karyolamı pencerenin önüne kur

dum. Yatağın üstüne emektar tif

tik postu örttüm. Duvara Çanak -

kaleden ggnimet kalmış kısa İngi

liz filintasını astrm. Tezkeremi al

mak ümidiyle günde iki kere fırka 

karargahına uğramağa başladım. 

Bizim me!Un katibin hırsızlığı işi
mi altüst etmişti. Tevkifi için Er -

zuruma mı, Erzincana mı yazılmış, 

henüz cevap gelmemiş, ceYap ge -

!inceye kadar tezkeremi vermez -
lermiş. 

A bdülgafurun Halebi çoktan 
boyladığı, bu ana baba gü -

nünde yakalanamıyacağı, hatta tel 

graf cevabının bile gelip çatrnaya

cağı meydandaydı. Fakat kırtasi -

yecilik Nuh, deyip, peygamber de

miyordu . Önce hoşuma giden Ay -

dm şehri haftasında gözüme zin -
dan kesildi. İstanbula yetmiş iki 

milletin dolacağı söyleniyordu. Si
zi merak ediyordum. 

Aklıma türlü delilikler geliyor

du. Tabancayı çekip karargaha da 

yanmayı, tezkereyi zorla alıp yola 

çıkmayı b'ne tasarlıyordum. İşte 
tam bu karışık ahvalde iken bizim 
bölük emini : 

- Bey, dedi, bir tahtada hela
linden be§ yüz kayma kazanmak 
ister misin? 

(Deımmı ?Jar) 
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Balkanlar 
İçin Yeni 
Bir Tehlike 

(Başı 1 incide) 

Roma Yugoslavyayı 
Mihvere Kazanmak 

için Gayret Sarf ediyor 

Yon Papen Hakkında 

Alman Gazetelerinin 

Neşriyatı 
Berlin, 19 (A.A.) - Von Papenin 

Ankara büyük elçiliğine tayinini 
mevzuubahis eden Völkischer Beo
bachter diyor kı: 

Yugoslavyamn vaziyetinde Bul -
garistan hakim bir rol oynamakta -
dır. Bulgaristan Balkan blokuna gir
mez de, İtalyanın tahrikatına kapılıp 
Berlin - Roma mihverine iltihak e -
derse, Yugoslavya her tarafından 

cevrilmiş olur. 

(Başı 1 incide) malik bulunmaktadır. Führer, ge- "Von Papen Ankaraya Almanya-

Bu sebepledir ki, İngilizler, Bal
kanlardaki sulh cephesini ku

rarken BuJgaristanın da iltihak ede
bileceği büyük bir blok vücude getir
mek ihtiyacını duymuşlardır. 

lerinin l\lacaristan lehinde tahak- çen sene Alman - Macar hudutlarına nın büyük elçisi olarak gidiyor. Von 
kukunu memnuniyetle karşıla - dokunulamaz olduğunu beyan et- Papen Türkiyeyi çok iyi tanır, bu ta
ınaktadır. Keza İtalya, Macarista- miştir." mması bir turist sıfatile değil, büyük 
nın Antikomintern pakta iltihakı- Bu gazete, :Vfacarisü:nı garanti harpte Türk milletile te-riki ınesai 
nı da memnuniyetle karşılamıştır. prensipine istinaden Almanya aley- etmiş olan bir adam sı!atiledir. 1917 
Bu iltihak, iki memleketin barışın hindeki de-\rletler bloku dahiline de binbaşı olan Von Papen, general 
n1üdafaası için olan kuvvetlerini çekmenin gayri mümkün olduğunu 1 Von Sandcrsin kuınand:ısı altında. 
birleştirmek hususundaki arzu ve ilave etmektedir. bulunan dördüncü Türk ordusunun 
iradelerini göstermektedir." • erkanı harbiye reisliğini yapmıştır. 
Macaristanın Antikomintern pak- Roma, 19 (A.A.) - Mussolini, ma- Von Papenin şimdi Ankaraya gön-

Fakat İngilterenin teşebbüsleri 
daha müsbet bir netice vermeden 
Berlin - Roma mihveri de faaliyete 
geçmiş buhınuyor. 

ta iltihakı, mihveri ve İtalyan - Yu- yıs ayının ilk on beş günü içinde To- derilmesi, IIitlerin genç Almanya i
goslav anlaşmasının mülhem olduğu rinoya giderek mühim bir nutnk le genç Türkiye arasında dostluk mü-
adalet ve barış arzusiyle hareket e - söyliyecektir. rıasebetler;nin devamına ne derece 
den İtalyan politikasının hedeflerine • büyük bir ehemmiyet verdiğini isbat 

uygun olarak ,orta Avrupanın ve Roma, 19 (A.A.) - General Pel-

Binaenaleyh Balkanlar yeni bir 
tehlike ile karşı karşıyadırlar. !tal -
yanlar, bu teşebbüslerinde muvaf -
fak olurlarsa, Balkanları parçalamış 
olacaklardır. Balkanlann parçalan -
ması, bütün Balkan devletlerinin bi
rer birer tehlikeye düşmesi demek -
tir. 

Tuna havzasının huzuruna ve siy=ısi legrini ile İtalyan hava ordusuna 
ve içtimai istikrarına hizmet etmiş - mensup birkaç zabit Bcrline gitmiş
tir. ler ve General Milh tarafından kar-

Yalnız, Bulgaristanda hakim o -
lan kanaat şimdilik Berlin - Roma 
mihverine girmenin kendi aleyhin -
de olduğu merkezindedir. Bulgarlar, 
iktısadi menfaatlerinin kendilerini 

Kont T elekinin sözleri 
Bu nutka İtalyanca olarak cevap 

veren Kont Teleki, gösterilen çok gü
zel kabulder. dolayı teşekkür et tik -
ten ve bu kabulün iki millet arasın
daki dostluğa delil olduğunu kaydet
tikten sonra demiştir ki: 

''Hiç bir şey Macaristanı, hayırlı 
tesirleri mihverin kıyasetli, mutedil 
ve realist icraatı neticesinde Tuna 
havzasında ~örülmekte olan İtalyan 

Almanlara bağlamakta olmasına rağ- politikasından ayırmamaktadır. Mih 
~en, siya~eten VAlmanyanın vasal ver politika.c;ına sadık bulunan Ma -
hır devletı .o~maga razı ol~amakta • caristan, kendi politikasının hiç bir 
dırlar. Bu ıtıbarl~ ~a Berlın ve RC: devlet tarafından yanlış bir şekilde 
madan gelen tahrikata pek ehem.mı- tefsir edilmesine müsaade edemez. 
yet vermiyor görünüyorlar. Budapeşte ile Belgrat arasında git -

Hulasa, Balkanlar şimdiden siya- tikçe artan hürmet ve riayet Roma, 
si bir çarpı~maya sahne olmaktadır. Budapeşte ve Berlin politikasının 
Balkanların mukadderatı bu çarpış - kıyasetine en iyi bir delildir." 
madan sonra belli olacaktır. Öğleden sonra Düçe, Kont Teleki 

Biz bu tehlikeyi daha iki ay evvel, ve Csaky ile iki saat görüşmüşler ve 
Balkanlarda daha hiç bir tehlike yok mülakatta Ciano da hazır bulunmuş
ken görmü~. ve Balkan devletlerinin, tur. 
aralarına Bulgaristanı da alarak, bir Mesaj karşısında Macaristan 
konfederasyon tesis etmeleri lüzu - Macar Hariciye Nazın Kont Csa-
muna işaret etmiştik. ky, Stefani ajansının bir muharriri-

0 vakit bu temennimiz mevsim - ne ,beyanatta bulunar3k, Rooseveltin 
siz addedilmişti. Bugün bu zaruret mesajının Macar milleti üzerinde 
kendisini bariz bir surette göstermiş- hasıl etmiş olduğu tesirden bahset-
tir. miş ve şöyle demiştir: 
Maamafih Balkan devletleri arasında "Amefika Reisicümhurunun me-
ki ufak tefek menfaat tezatları izale sajı, hakikaten nahoş bir sürpriz tev
edilerek bir birlik vücude getirilmesi lit etmiştir. Mütevefh Vilsonun 14 
ve bu suretle Balkanlıların istiklal - prensipinin tarihini unutmuş hiçbir 
lerini koruyabilecek bir kuvvet tesis Macar yoktur, zannederim. 
etmeleri zamanı henüz tamamen Halihazırda Macarisü..n hudutları 
geçmemiştir. dahilinde ve bu hudutiar haricinde 

Paris 
Transatlantiği 
Yandı 

şılanmışlardır. 

Gafenkonun Berlin temasları 
Berlin, 19 (Hususi) - Romanya 

Hariciye Nazırı Gafenko bugün Her 
Hitler tarafından kabul olunmuş ve? 
Fon Ribbentrop'un iştirakile iki sa
atten fazla devam ede.ıı müzakereler 
yapılmıştır. Müzakerelerin iki tar~f 
arasında tam bir fikir nıutabakatı ~e
barüz ettirdiği bildiriliyor. 

Mülakattan sonra Almanya ve 'Ro

manya Hariciye Nazırları öğle ye
meğini birlikte yemişlerdir. Öğleden 
sonra M. Gafenko Rudolf Hess'i zi
yaret etmiş, müteakiben Von Rib
bentrop ile görüşmüştür. 

Dünkü ziyafette Von Ribbentro
pun nutkuna cevap veren Gafenko, 
Almanyaya olan itimadı ve iki mem
leket arasında en iyi ıınlayış lüzu -
munu kaydeyledikten sonra son ti
caret muahedesine işaret ederek bu
nun haklı ve tam bir kıymet iktisap 
edeceğini bildirmiş ve muahedenin 
ehemmiyetini bilhassa kayt ve işa

ret eylemiştir. 
Gafen.ko, Hitler idaresinde Alman

yayı yenileyen muazzam eserlerin 
kıymetini takdirle yad etmiştir. 

Londra müzakereleri 
Londra, 19 (A.A.) Gafenko, 

Halüax ve Chamberlain arasında 

müzakereler başlamadan evvel l\fof:
kovada Seeds ile Litvinof arasında 
cereyan eden müzakereler hakkında 
yeni haberler alınacağı diplomatik 
mahfellerde ümit edilmektedir. 

Gaf enko, Londrada 22 nisanda bu
lunacaktır. 

Romanyanın Paris büyük elçisi 
Tataresko sekiz gündenberi bulundu
ğu Bükreşten bu sabah Parise gel
miştir. Öğleden sonra da Hariciyt? 
Nazın Bonnet'yi ziyaret eylemiştir. 

• ...,....,._ (Başı 1 incid<•i 
Saat beşte yangın mevzileşmiş bu

lunuyordu. Fakat saat 9.30 da deniz 
suları çekilince rıhtıma bağlı kalan 
vapurun halatları tül.uinbaların ver
diği suların şiddetile kopmuş ve va
pur muvazeı1esini ka)'bederek dev
rilmiş ve iskele tarafına batmıştır. 

yaşıyan bütün Macarlar, hayatlarının 
her dakikasında bu H prensipi ha
tırlamaktadırlar. Macarlar, Trianon 
muahedenamesinin bu 14 prensipi
nin mahsulü olduğunu unutmamış
lardır. Herkes, bu esaslar üzerine te
sis edilmiş olan muvakkat bir sul
hün tesirlerinin efradın hayatını ve 
milletler arasındaki miınasebatı 
hirlemekte berdevam olduğunu 
liyor." 

ze- Macar krtalannın Romen hudu-
bi-

Arka kısımdaki lumbar delikle
rinden henüz duman çıkmaktadır. 
Parisin yiizdürüleceği zannedilmekte 
ise de, enkaz vaziyetinin halen kızak
ta bulunan Normandie vapurunun 
çıkmasına mani olacağından kOrKUl
maktadTr. 

Chappe de Laine, yanmda bazı me
sai arkadaşları ve teknisyenler oldu
ğu halde saat 10 da Paristen Le 
Havre hareket etmiştir. Saat 13 te 
orada olacaktır. 

Bahriye nezareti, gemiden ambara 
diişen emniyet şefile itfaıye neferinin 
öldüklerini bildirmiştir. 

Nezaretin teknisyE'nleri, yangın 
hakkında acele tahkikat ifasına baş
lıyacaklaroır. 

Gazetelerin mütalaaları 
Peşte gazeteleri, sayfalarım Macıır 

Başvekili ile Hariciye Nazırının Ro
ma ziyaretine tahsis etmekte ve Mus
solini ile Kont Ciananun Macar mü
messillerile yaptıkları pek samimi 
mülakatı ve Roma halkının misafir 
leri karşılarken gösterdiği coşkunlu
ğu tebarüz ettirmektedirler. 

"Az Est" gazetesinin hususi mu
habiri İtalyan milleti tarafından 
gösterilen hararetli tezahüratın ::Vfa
car devlet adamları üzerinde büyıik 
bir tesir bıraktığını kaydettikten son 
ra dünyanın karışık siyaseti ortasın
da sağlam bir yapıcı mesnet teşkil 

eden İtalyan - Macar dostluğunun 
Roma görüşmeleri neticesinde iki 
memleketin ve Avrupan:ıın inkiş:ı.fı 

için yeni kuvvet unsurları kazanaca
ğını yazmaktadır." 

Yarr Resmi Pester Lloyd, Roose

veltin İtalya ve Almanya tarafından 
Amerikaya gidecek yolcular ve sa

nat eserleri, yarın Pomplain vapu-
rilc gönderileceklerdir. garanti edilmesini istediği devletl.er 

yangında kast var arasında Macaristanın da bulundu-
Emniyeti umumiye servisleri iki ğunu kaydettikten sonrc; diyor ki: 

gün evel kumpanyaya, hi.ıkılmete mü "Macar devleti. mihver devletleri
racaat ederek Le Havre'de bir vapu- ne karşı samimi bir dostluk siyaseti 
ra karşı suikast ihtimalir.i haber ver- takip etmek suretile vaziyetini başka 
mişler ve bu sebeple de kumpanya usullerden daha müessir bir suret
Yapurlara ziyaret~ilerin girmesini te kurtarmıştır. Diğer taraftan Ma
menetmis bulunuvnrdu. Kızakta bu- caristan, Almanyanın garantisine de 
lvnan Normandie'ye suikast daha ko
laylıkla yapılabileceği için, bu \•apu
rd bir kat daha kuvvetli emniyet ted 
birleri alınmıstı. Paris vapurunda 
yangın saat 22.30 tla vapurun cama
strhanesinden cıkm:stır. Kapı anah-

t&rla kapatılmış olduğundan emniyet 
servisinin adamları kapıyı balta ile 
kırmağa mecbur kalmışlar ve işte bu 
gecikme ateşin sirayetine sebep ol
muştur. 

dundan çekilmeğe 12 nisandanberi 
normal surette devam ettikleri Ma
car salahiyettar mahaiilinde söylen
mektedir. 

Romen - lngiliz ticareti 
Londra, 19 (A.A.) - İngiltere hü

kUınetinin iktısadi ba~ıüşaviri Sir 
Leithross, Romanyaya gidecek o lan 
İngiliz heyetine riyaset edecektir. 
Heyet, alfilcadar Romen makamla
rile İngiltere ile Romar.ya arasında
ki ticari mübadelelerin arttırılması 
imkanını verecek tedbirleri araştıra
caktır. 

İngiliz heyeti, 24 mayısta Bükreş
te bulunacaktır. 

1 
....................... ·ı 
KISA HABERLER 

.................... ....... ............... 
Kudiis - Hayfada yapılan tethiş hare

ketleri üzerine polis 8000 kişiyi sorguya 
çekmiş ve bunlardan iki yilzi.inil tevkif 
etmiştir. 

e Atina ajansı, Yunanist&na otuz İngi. 
liz trıyyaresinin geldiği hakkında yaban
cı kaynaklardan verilen hrberi yal::ınla

maktııdır. 

e Cuma günU Memele 15 Alman harp 
gemisinin gitmesi beklenmektedir. 

Amerika Cümhurreisinln yeğeni Dani• 
Roosevelt. idare ettiği tnyyare ile düş

müştür. Daniel Roosevelt ve tayyared~ 

bulunan bir kadın yolcu ölmüşlerdir, 
e Berlinde vatana lhcnet suçundan 

mahkOm olan 25 yasında Herman ve 20 
yaşında Hertwig bu sabah idam edllmi5-
lerdir. 

e Llfs, hedefi Ceko~lovrkyanın IstikU
lini iade olan (Çek Milli Konseyi) dünya 
te$kilntının reisliğini kabul etmiştir. 

e Londranın §iınal doğusunda yeniden 
iki umumi telefon kabini tahrip edilmi~Ur. 
İki kişi yaralanmı~tır. 

eder.'' 

Yeni Arnavutluğun 
Hariciye Nazırı 

Sofya, 19 (Hususi) - Sabık müs -
takil Arnavutluğun şimdiye kadar 
Sofya elcisi olan Cemil Dino, İtalya 
tarafından şimdiki Arnavutluğa Ha
riciye Nazın olarak tayin edilmistir 
Cemil Dino Sofyadan ayrıldıktan 

sonra Bulgar hududunu terkederkerı 
Bulgar Başvekiline bir telgraf çeke
rek seliımlamıstır. 

POLiSTE: 

Çatalcada Bir Cinayet 
Çatalcanın Tepecik köylinde bir rin:l

yet olmuş, Mustafa ismindı> bir köylii 
komşusu Yahyayı başına kürekle vurmak 
suretile öldürmüstiir. 

Her ikisi de elli beşer ynşında olnn l>u 
iki köylü arasında, Yahyrnın koyunları

nın Mustafanın tarlıısma ,ııirip hasarat 
yarıması yüzünden kav,ııa çıkmış ,.e cina. 
yetle neticelenmiştir. Jandarma tarı:ıfın
darı yarıı.lı olarak Cerrahpaşa hastan,..siıte 
gönderilen Yahyn, biraz sonra hastanede 
ölmüsHir. Kntil 'l.fust:ıh , .. ,k""•nmıctır. 

Bir Rüşvet Hadisesi 
Dün aksam 'l'ophanede bir polis memu

ru hakkında bir rüşvet ci.irınü meşhudu 

yapılmıstır. 

.Galata merkezi mürcttcbabndan olup 
seyrü~cfer işleri ile meşgul olıın bu me
murun o civardaki tak~l şoför1erindt!n 

rüşvet aldığını haber alan emniyet ınü

dürlügil dun buraya birkac sldl memur 
~öndererek memuru tarac::sut altına aldır~ 
mıstır. Biraz sonra seri ve sıra numara
sı polis tarafından mal(ım olan bir beş 

liralık her zaman rilşvet aldığı adam ~a
sıta!>ile memura veı ilmiştir. O da t:ım pn
rayı alırken Sİ\'il memurlar kendisini ya
kalamışlardır. Memur par:ıyı ağzına atıp 

yutmak suretile imha etmek istemiş ise da 
bu hareketine meydan verilmemiştir. 

Suçlu bugün adl!yeye teslim edilecektir. 
e Saraçhanebaşında Ha~anın fırınınd:ı 

çalışan hamurk!\r Ali kendisini hamur 
makinesine kaptırarak pnrmakları ezıl
miştir. Yaralı hastaneye kaldır 'arak te
davi altıha alınmıştır. 

DENiZ ve LiMANDA : 

ilkbahar Tarifesi 
Denizbank Adalar, Kadıköy ,.e 

Haydarpaşa hatlarının ilkbahar tari
feleri bu ayın otuzuncu güniinden i
tibaren tatbik edilecektir. Yeni tari
fede fazla bir tebeddül olmıyac:ı.ktır. 
Yalnız sabah ve ak~am postaları art
tırılmıştır. 

* Haydarpaşa mendireğinin şimal 
kısmında batmış tekne üzerind0ki 
kopmuş şamandıra yerine konulmuş
tur. * Bu cumartesi günü bir Ingiliz 
tayyaresinin Tunustan sehrimize ge
lerek benzin aldıktan sonra Roman
yaya gideceği haber alınmıshr. 
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Cephe Kuruluyor 
(Btışı 1 incide) 

lere ternas ederek taahhütlerin kar
şılıklı olmasının ve yapılacak muahe
denin Almanya da dahil olmak üze
re bütün devletlere açık hulunup bu
lunmıyacağım sormuştur. 

Chamberlain şu cevabı vermek -
le iktifa et.lliştir: 

''İngiltere hükumeti, diğer hükfl
metlerle istısare halinde bulunmakta 
devam ediyor. Son beyanatıma her 
ne olursa olsun hiç bir şey ilave ede
cek vaziyette' değilim." 

Lort Halifax da Lordlar kamara
sında müteaddit suallerle karşılaşmış 
verdiği cev~plarda İngillerenin Ber
lin sefirinin hükumete vermek için 
davet olunduğu raporu ikmal ettiği
ni, binaenaleyh vazifesinin başına dö 
neceğini söylemiş, daha sonra ihata 
siyasetinden bahsederek bunun İn -
giliz siyasetinde hiç bir vakit yer 
bulmadığını ve yer bulamıyacağını 

anlatmış, daha sonra İspanyanın va
ziyetine dair son günlerde yapılan 

bir çok şayialara işaret ederek tet -
kikler neticesinde bu şayiaların ço -
ğuna inanmamak lazım geldiğini an
ladığını izah etmiştir. 

Lort H:ılifax, Rusya ile yapılan 

müzakerelere işaret ederek bu mü -
zakerelerin devam ettiği ve bunların 
neticelendirilmesinden ümitvar ol -
duğunu söyliyerek Rooseveltin me -
sajından bahsetmiş ve Mister Roose
veltin muvaffak olmasını candan te
menni ettiklerini ve İngi!terenin vazi 
fesini yapmetğa hazır olduğuhu anlat
mıştır. 

M oskovadaki müzakereler 
Moskovadan gelen haberlere göre, 

İngiliz sefiri Sir Villiam Seeds bu -
gün de Hariciye komiseri Litvinof ı
le bir kere daha görüşmüştür. 

Bu görüşme geçen cumartesi gü
nünden başlıyan görüşmelerin üçün
cüsüdür. Rus gazetelerinin Ingilterc 
ve Fransaya karşı tenkit~i olan neş
riyatı bir hayli değişmi§tir. Fakat 
konuşmaların henüz keşli mahiyetin
dE olduğu söyleniyor. Jngiltercnin 
diger konuşma ve müşavereleri de 
devam etmektedir. 

Sov.yetl~ birliğinin Londra büyiik 
elçisi Maiski, dün Stokholme gelmiş 
ve bu sabah tayyare ile Moskovaya 
hareket etmiştir. 

Umumi vaziyette salah 
Bu sabah haftalık toplantısını ya

pan kabine, bir mühimmat nezareti 
ihdası meselesini tetkik etmi~tir. 

Diplomasi mahafıliı beynelmilel 
vaziyette bir nebze salah hasıl olmuş 
olduğunu beyan etmektedir. 

Hitler ile Mussolini, ~imdi umumi 
bir harbe sebebiyet vermeksizin ye
nı bir harekette bulunmıyacaklarına 
kail bulunmaktadırlar. 

1 - Sulhsever milletlerden mıit~ 
şekkil bir cephe vücude getirmek i
çin ~,ransızlarla Ingilizlt:?rin sarfd
mis oldukları mesaide sebatları ve 
bu mesainin muvaffakıyetle netice
lenmesi Amerikanın bilkuvve müza
heretini temine medar olmuştur. 

2 - Bir harp blöfüne taraftar o
lan Italyan efkan umuıniycsi, Ital
ya hükumetinin harbi aan etmesini 
kabul etmiyecektir. 

3 - Hali hazırda totaliter devlet
ler için seri bir harp ile muvaffakı
yet elde edilmesi imkanı hemen he
men yok gibidir. Zira demokratlar, 
böyle bir ihtimale karşı hazırlanmış 
bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan hiçbir mlitehrıssıs 

Almanya ile !talyanın uzun bir har
be tahammül edebileceklerine ihti
mal vermemektedir. Zira Almanya 
ile Italyanın iaşe maddeleri ve me
vaddı iptidaiyeleri yoktur. 

4 - Son eylül ayında vuku'l g~l
miş olan hfıdiselerin hilafına o1arnk 
Alman seyrisefain kumpanyaları ge
milerini gerı rağırmamx~lardır ve ô
nümi.izdeki aylar için yolcu kabul et
mektedirler. 

5 - Berlin. yakında Danzigi i'hak 
edeceğfoe dair olan haberi tekzip et
mektedir. 

ispanyadaki vaziyet 

Diğer cihetten siyac:i mahfillerde 
söylendiğıne göre b;r Alman iilosu
nun Ispanyol sularında bulunması 

harp zuhurunda A:•lantikten yapıla
cak Fransız - Ingiliz miinakalatına 
karşı münakaşa götürmez bir tehdit 
mahiyetini almaktadır. Fakat oğre
nildiginc göre muhtem~l bir Alman 
hareketini zararsız bir hale getir .. ıek 
icin lilzım gelen bütün tedbirler nlın
nııştır. Bazı mahfillerde soylend ğinc 
göre. Alman fılosunırn cevelanı mun
hasıran demokrasilerin lspanya üze
rinde bir tesir icrasını ve ispanya ile 
Fransa ve Ingiltere arasındaki fena 
münasebetlerin idnmesini istihdaf et
mektedir. 

Gazetelerin neşriyatı da bu vazi

yeti teyit etmektedir. 

Gazetelerin mütalaaları 
Fransız gazeteleri dem,Jkrasiler ta

rafından yapılan müzakcrQJerin Al
manyadaki akislerını tetkik ediyor
lar. 

Epdque gazetesi de şöyle diy.Jr: 

"Avrupanın şarki ve garbı elele 
vermezse Avrupada hakiki bir sulh 
kurulamaz. Fransa, Ingıltere ve Rus
ya birleşmelidir. Moskova olmazsa, 
Homanya, Macaristanın ve Almanya
nın taarruzuna sekiz gün mukavemet 
edemez. Polonya da keza, mükemmel 
ordusuna rağmen harp sanayiinin 
mevcut olmaması yüzündt•n mukave
met edemez. Işte bunun icindir ki In
giltere ve Franı;a, Almanyamn Rus
yayı her hangi bir enternasyonal kon 
feranstan hariç bırakmak husuc;unda
kı iddiasını şiddetle reddeylemeli
dir." 

* Vaşington, 19 (A.A.) - Amerika-
nın, Berlin ve Romaya gönderdiği 

mesaja mümasil Tokyoya da bir me
saj göndermiyeceği riyaseti cümhur 
sarayından ve Hariciye nezaretinden 
bildirilmektedir. 

Aydında Bir Kanal 

Daha Açıhyor 
Aydın, (TAN) - Evvelce mükel

lefiyet usulile kurutulması kararla -
tırılan ve sonradan devlet sulama i -
leri arasına alınıp muteahhide veri 
len Osmanbükü kurutma kanalında , 

geceli gündüzlü i.iç ek p t•alıştırılınak
tadır. 

Işe başlanalı bq ay olmıı- · 
havaların fenalığı çalısrııagr n nı 

teşkil etmiştir. Şirndiy., kn<l 1 

velce açılan üç kilometrelık kan 
nişletilmiş ve derinleştirılım~t r 

Kanal, Osmanbükti köyıl altrnda ı

kiz derenin Menderese kadar karı,. 
tığı noktadan başlayarak on bir kilo
metre uzaktaki Aydın azmağına ka
dar uzatılacaktır. Bu suretle, Aydı
nın yakınında sıtma membaı olan Bü
yük Azmağın da kurutulması temin 
edilecektir. 

Son yağmurları kanalın şimdiye 

kadar açılan kısmı etrafındaki arazi
yi tamamen su altında bırakmış, fa
kat evvelce bir ayda çekilen suları 

kanal iki. üç günde toplamıs, tarlalı:ı
rm tav haline gelmesini temin etmiş
tir. Köylü bundan dolayı memnun
dur. 

Yeni iktisat Tayinleri 
Ankara. 19 (Tan Muhabirinden)

Istanbul Türkofis mi.ıdürliiğüne 1 z
mir müdürü Avnı, Avninin 1erinc 
L':evyork Ticaret ataşesi Muzaffer ta
yin edildiler. Ticaret müsteşarı Mus
tafa Nurinin Iktısat ~eftiş heyeti reis
liğine getirileceği doğru değildir. 

I 

Vali Ankaraya Gitti 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır

dar, beledıycye ait bazı ıı;leri ait ol
dukları vekaletler nezdinde intaç et· 
mek ve Belediyeler B:ı.nkasından a
lınacak 5 milyon liraya ait formali
teyi ikmal etmek üzere ı:liin akşcını
ki trenle Ankaraya ~ıtmiştir. 

'""' ... , ....................................................... "? 
; (23 NİSAN ÇOCUK B.ı\ YltAl\11' -

6 - ispanyadan alınan ~ıaberler. 
memleketteki intizamsızlığı teyit et
mektedir. Yiyecek fıkdanı kendini 
şiddetle hissettirmektedir. ispanya 
yeni bir harbe girecek vaziyette de
ğildir. 

İspanya, Almanya ve ltalyava ken
di limanlarından istifade etmek hak
kını vermekle iktif:ı etse dahi sahil
lerinin abloka altma alınmasına ve 
kendisine karşı askeri harekata ge
cil mesine milni olamıyacaktır. 

~ Çocuklar: -

~ 
Sizin bayramıntzda büyükle- ' 

rinize, arkadaşlarınıza tebrik· ' 
lerinizi size bu bayramı yara- ' 
tan Çocuk Esirgeme Kurumu- ,. 

~ n un kartlarile yaparsanız yok- ~ 
~ sul, kimsesiz kardeşlerinize Ilı 
~ yardım etmiş olursunuz! ~ 
~~ ............................. , .......... , .... ! 
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Türkiye Kızday Cemiyeti 

UMUM i MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korun

mak için yaptırılan halk maskeleri satışa arzcdilmiştir. 

Kafi malı'.imatı havi Prospektüslerile birlikte ayrı ayrı kutular 

içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada U

mumi Merkezimize, Istanbulda Yenipostane civarında Kızılay ha

nında Depomuz Direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

1 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya Toptan ya bizzat 

müracaat ederek satın almak istiyenlcre veya memleketimizin her 

hangi bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara 
1 ambalaj ve posta masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher Mas
l ıı ke altı lir&ya verilir. ' [ '~ - -

_, 
~ Deylet Oemiryollarr ve : Limanla~ı iŞl.etme U. idaresi ilanları 

BUGON ÇIKTI BUGON CIKTI 
Muhammen bedeli 2100 lira olan 250 Kg. muhtelif puntoda pirinç 

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

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

6 
tspan'Yacla 
ı:,ngitls'Yon 

11 - 12 - Demokrasi ne demektir? 
James Brlce 

13 - BüyÜ aterina ve 
aşıkları 

Leo Markun 

14 -15 - Karmen 

Prosp~re M erlm6 

16 - Yirmi yıl sonra 

Bunlardan Başka Çıkanlar: 
19 - Kleopatra ve aşkları 

Clement W ood 
20 - Süt nine 

P randello 
21 - Aşkın tekamülü 
22 - K abah a t kimd e ? 

O. Henl'y 

25 - Ablam nasıl evlendi? 
Jaroslav Haşek 

26 - Tarihin meşhur kadınlan 
Leo M arkun 

27 - İtalyan hikayeleri 
Boceaclo, Da nunclo veaalre 

Mlh. Zoıçenko 

17 - 26 erkek ve bir kız 
M aksim Gorky 

23 - Kınn1zı saçhlar cemiyeti 
Konan Doyl 

28 - İspanyada is~ikJal savaşı 
Alt Rıza Çellk 

29 - Ege kıyılarından 
Hallkarnas Balıkçısı 18 - Kendi kendimizi tahlil 

Danlel, ı-ı. Bonue 

24 - Çinin kurtuluş kavgası 
All Rıza Çelik 30 - Lord Nelsonla Lady Ha-

Adres: Ankara Caddesi Reıit l:tendi Hanı, Birinci Kat. Posta Kutusu 97 

TÜRKiYE 

AK T 1 ~ 
KASA: 

Altın: san kilogram 17.162.832 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Albn: Sııft kilogram 9.054.614 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirlnt 
bakiyeleri 

Hazine Tahvllleri: 

Denıhde edilen evrakl nakdiye 
karşılığı 

CÜMHURIYET MERKEZ 
15 NiSAN 1939 VAZiYETi 

24.140.896.')7 
17.163.808.-

1.274.302 02 

573.405.21 

12.736.038.33 

10.356.72 

15.762.941.4! 

158.748.563.-

Lira 

42.579.006.09 

573.405.21 

P A S 1 F. 
Sermaye: 

i htiyat Akçesi: 

Adi ve fevkaJMe 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 tncl maddelerine 
tevfikan hazine tarafından v~ki 
tediyat 

28.509.336.4 9 Oeruhde C(!ilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

BANKASI 

2.712.234.11 
6.000.000. 

ı:nı:ı'to.;ıo.S .-

16.477.206. 

142.271.357 .-

19.000.000. 

Lira 
15.000.000.-

8.712.234.11 

Kanunu!') 8 - 8 fncl maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

142.271.357.-

KarŞthğı tamamen altın oıarak 
l1dveten tt'daville vazedilen 
Reeskont mukabili il~veten teda. 
vazed. 75.000.000.=ı 236.271.357 - 1 

1 

v~kl tediyat 

Senedat Cüzdan1: 

HAZİNE BONOLARl 
TİCART SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

(Deruhte edilen evrakı nak 
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(TahvllAt (ftibarl kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilAt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vAde1f avans 
Altın ve Döviz üzerine 
TahvilAt üzerine 

His!lledaT1ar: 
Muhtelif: 

16.477.206.-

115.479.770.23 

41.553.042.'ll 
7 .944.397 .05 

7.913.000. -
230.525.32 

'1.900.129.12 

Yektin 1 

115.479.770.23 

49.497.439.86 

16.043.654.4' 

4.500.000.-
12.489.636.84 

411.943.606.16 

Tilrk Lirası Me,•dttatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvilJ kabil dövizler 
Dlıtr dövizler ve alacaklı kllrfng 
bakiyeleri 

Muhtelli: 

21.569.116.97 

3.875.22 

30.61l6.959.50 30.690.834.'12 

99.700.063.36 

Yek-ön / 411.943.606.15 

1Temmuz1938 tarihinClen itibaren: lakonto 
haddi % 4, albn üzerine avans 4Yo 3. 

miltonun muaşakaları 
Leo Markun 

3 Y~udi dilşmanlan 
A rthur SchnltzleP 

32 - İngilterede sanayi inkılabı 
Carlton Hayea 

33 - Artistin ölümü 

• A. Çehof 

r-. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 157 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları laZlmdır. 

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

* Muhammen Bedeli: (1855) Lira olan Muhtelif Eb'atta Demir Ronde-
la, Galvanize, Kurşun ve Bakır Rondela ile Yaylı Rondela ve Muhtelif 
Eb'atta Gupilya ile Muhtelif Eb'atta Çatallı Konik Pim 28 . 4 . 939 Cu
ma Günü Saat: 10.30 On Buçukta Haydarpaşada Gar Bina~ı dahilindeki 

I 
Komisyon tarafından Ac;ık Eksiltme usuli ile satın ahnac<>ktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin '139) Lira (13) Kuruşluk Muvakkat Te':ni
nat vermeleri ve Kanunun tayin ettiği vesaik1e birlikte Eksiltme Günü 
Saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (2402) 

umbaralarda ıslahat,, tlak- Pariain en son model Q 
iHTiRA il.ANI 

a istihsal olunan 24 Ağus- kadın fapkalan Beyoğlunda 
tos 1931 tarih ve 1254 sayılı ve 1 "Yelekli Mermilerde ısl0.hat., B A K E R 
hakkında istihsal olunan 14 t~ mağazalarının yeni 
kinci Teşrin 1931 tarih ve 1273 Kadın C.apkaları 
sayılı ihtira beratlan bu defa "1 
mevkii fiile konmak üzere ahe- dairesinde teşhir edilmek· 
re devrüferağ veya icar edile-1 1 tedir. Geliniz, intihap 
ceğinden talip olanların Ga - ediniz. 
latada İktısat Hanında, Robert 1 
Ferri'ye müracaatları ilan o1u- ı 
n u r KAYlP-T. C. Ziraat Bankasında 

9018 sayılı ihbarsız hesabımda kul· 
- !andığım mührümü zayi ettim. Yeni-

Sahlbl ve Neırlyat MüdUrU Halll LOtfü · ık ~ d h"'k ·· kt 
DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve Neşriyat sını ç aracagım an u mu yo ur 
T. L. ş. Basıldıöı yer TAN ·Matbaası Rukuyye 

TÜRK TiCARET BANKASIA.S. 

Ankara 
Adapazarı 

Bandırma 

Bart1n 

Merkezi: ANKARA 

KAMBİYO İŞLERİ 

Ve Sair 

Ş U B E L E R 

Bolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

lstanbul 
lzmit 
Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük : TORKBANK ' • Şubeler : TiCARET 
Bankanuzın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

11 GECE KASASI .. 
Çok m üaaid f8,rtlar la sayın mü,terilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır, 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. 
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ÇARE 
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YAZ GİRİŞİ. •. 
A L MAN BALDA 

Fotoğraf Makineleri 
1: 3,8 - 1: 2,9 - 4,5X6 - 6X9 - 6X6 

6 AY VERESİYE 
Komple Biılkletlet 

6 AY VERESiYE 

İsviçre Cep ve Kol Kadın, Erkek 
Saatleri ve Hediyelikler 

6 AY VERESİYE 
Ev elektrik Aletleri ve avizeler 

VERESiYE 

OSMAN ŞAKAK 
Galata : Bankalar Cad. No. 47. 

Voyvoda Han, Zemin Kat. 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 28. 

- Kadıköy : İskele Cad. 33/2 

1 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA I' 1 DIR. 

BiR HA KlKAT 

HER Süt MARİNASI ~ 
Süt maklnası değil- 'tt::;iif, 
dir. Hakiki Süt Ma
kinası: 

VIKiNG 
Toptan ve perakende aabt yeri: İstanbul Sultanh amam 

Hamdi bey geçidi No. 48 - 56 Tel : 21295 

Markalı süt makina-
sıdır. Türk - Avrupa 

Ltd. ş. Galata Perşembe Pazar 61 

Genc.'l.)e taze görünmek 
isterseniz 

:PUDRAN IZA BiR KAŞIK 

KREMA 
KÖPOGO 

Cil-
diniz ha
zan kuru
muş ve 
buruşınu~ 
bir hal kes
beder . Çün-
k ü, pudranız 

c ilde tabii 
yağlı ürazatını 

m asseder . Yeni 
bir güzellik ted
biri sayesinde bu 
h alden kurtulacak
sınız. Kuilandığmız 

p udra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın· 

d a "krem köpüğü" 
ilave ediniz ve karıştırı-

'1 ı 1 

l ı 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hastahklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızhklarında. ses 
kısıkhğında pek faydahdir~ 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lıtanbul 

iYİ BiR HAZIM 

Rahat Bir Uyku Te.min Eder 
Her yemekten sonra alınacak 2 - 3 tane 

KARBONAT KOMPRiMESi 
Her türlü hazımsızlığı ve tnide ek,iliğini giderir. Pertev 

Karbonat Komprimesini her eczanede arayınız. 

YENi Ç 1 KAN KiTAPLAR . 
H üseyfa Cahit Yalçrn : Cihan h arbinin Şarka ait kayna.k-

lan 75 Kunt~ 

Galip Kemali İnsan ve Totaliter devlet 50 Kuruş -Abdülhak Hamit 

J ül Vern 

Mitat T uncel 

Sadi Kırımlı 

Makber 

Ay etrafında seyahat 

: Tercüme nasıl yapılır 

·: Atalar sözü 

Halit F ahri Ozansoy: Edebiyatçılar geçiyor 

Behçet Yazar Edebiyatçılarımız ve bugünkü 
edebiyat 

Nahit Sırrı 

Kazım Nami Dur u 

·: Anadoluda yol notları 

Kemalist rejim de öğretim ve 

eğitim 

KANAAT Kitabevi 

50 Kuru'i 

50 Kuruş 

25 Kuruş 

50 Kuruş 

50 Kuruş 

150 Kuru~ 

50 Kuruş 

50 Kuruş 

iı 
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. TEM KURU SİSTEMLE 
KUR U S 1 S yapılan KELEBEK marka 

KLEIN, SCHANZLiN 
FRANKENT H AL 

T ürkiye için genel vekili 

VEHBi LAÇIN ISTANBUL • GALATA 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bayan Medihanın 16340 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (1350) li

raya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin
den 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 
satılması icabeden Boğaziçinde Anadoluhisarı eski flamam sokağı yeni 
Körfez caddesinde eski 10 yeni 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. en yeni 15 
No.lu iki masura suyun nısıf hissesini şamil dört dükkam olan maabah
çe ahşap sahllhanın tamamı bir buçuk ay müddetle açrk arttırmaya 

konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 

girmek isteyen (610) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle 
belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/4/939 tarihinden itibaren tet
ki.k etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurula
caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sa
tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 9/6/939 tarihine müsadif Cuma günü Cağa
loğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklü edilecek bedelin tercihan alınma
sı icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması sarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü halci kal
mak şartile 26/6/939 tarihine müsadi! Pazartesi günü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttrranın üstünde bırakılacalctır. Hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyan alakad arlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren :yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicilkrile sabit ol
nuyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 938/1532 dosya numarasile sandığımız hu
kuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• DiKKAT 
Em.niyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
kolaylık ,ııöstermektedir. (2685) 

Elektrik Fen Adamı Aranıyor: 
Elektrik tesisatından ve Motörden anlar ve Hükumete karşı Fabrika 
ve tesisatın mes'uliyeti fenniyesini deruhte edebilir kabiliyet ve eh
liyette bir elektrik fen adamına ihtiyaç vardır. Talip olanların: 

URFADA ELEKTRiK TÜRK ANONiM ŞiRKETiNE 

Müracaat etmeleri -ı•••••••I 

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

MERSiN POSTA Si 
21 Nisan Cuma günü Mersin hattına kalkacak olan (Tarı) Vapuru 
Yalnız bu sefere mahsus olmak üzere Cuma günü saat 17 de Gala
ta Rımtımından kalkacak ve P azar sabahı İzmir'e varacaktır. 

- -

·~~~--~~--~~~~~~~~~~~~--

_.ııt ı• ı ııı• ı ııı•ıııı•ıııı•ıı ıı• ı ı ıı•ıı ıı•ıı ıı• ı ı ıı•r ııı•• ıı ı ı• ı ı ıı• ı ı ıı • tııı• t ı ıı • ıııı• ıııı •ıııı •ı ııı• ıı ı ı 

nız. Bu sayede pudranın 

cildin tazeliğini messetme. 
sine mani olur ve yumuşak
lığı muhafaza ve idame eder . 
H ali hazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
matlub nisbette "krem köpü
ğü" karıştırılmış pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; yeni 
Tokalon pudrasıdır. Tokalon 
pudrası terkibindeki krema 
köpüğü sayesinde ·saatlerce 
sabit kalır, ne rüzgar ve yağ
mm-dan, ne de terden kat'iy
yen müteessir olmaz; tende 
temin ettiği "Miit" tazelik ve 
sevimliliğini bozmaz. Tokalon 
pudrasını tecrübe ediniz · ve 
b irkaç gün zarfında teninizde 
temin edeceği güzelliği görü
n üz. 

Istanbul ikinci iflas memurluğun- , 
dan: 

~\\X"'°~TQJ)l~ Kontr - Plaklar 
~ L!! Sii • ~ Çarpdma, Çatlama, Kabarma ve 

= 

ı ~=- Evinizde neı'e ile vakit geçirmek .•• 
Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz? 1 = = 

Müflis l smail Hasana ait olup 5.a
tışı ilan edilen eşyayı beytiyenin sa
tış günü müflis tarafından zaruri eş
yanın tefrik ve eşyanın toplanması 

hakkında.ki talebi üt:erine tehir edi

len eşya satışı 22.4.939 cumartesi sa
at 12 de Aksaray Sofularda Sinema 

yanındaki mahalde yapılacaktır. Js

tiyenlerin mahallinde ha:.:ır bulunma
ları ilan olun ur. (17064) . 

saire gibi h içbir arıza 

göstermez. 

Kontr Plftklar bu gibi inzalara karşı 
garanti ile satılır. 
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