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Türkiye Almanyaya Cevap Verdi 
İngiliz Mecburi Askerliği Başladı 
Cevabımızda: 
Tehdit Edilemez Bir 
Vaziyette Olduğumuzu 
Almangaya Bildirdik 

" 

:Ankara, 25 (Hususi Muhabirimizden) -
"Amerika Cümhurreisinin mesajı üzerine Hitler 
Lir takım devletlere mihver tarafından bir teh
dit karşısında bulunup bulunmadıklarını sor
nıu~tu. Salahiyettar bir menbadan öğrendiğime 
gön~ bu suale hükumetimiz de cevap vermiştir. 

Cevabımız tam bir vuzuh arzetmekte ve şu 
"-tarzdadır: 

Türkiye kendisini hiç bir tehlik'~ karşısın
töa hissetmemektedir. Esasen kendisinin tehdit 
~dilemez bir vaziyette olduğunu da aynca tas
ırih eder. 

Bu cevaoımızdan Balkan Antantı haberdar 
edilmiştir. 

~kara, 25 "(A. A.} -C. H. Partisi Mec
fıs grupu bugün "25.4.939" saat on beşte reis 
vekili Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. 

(Sonu: Sc;.. 11, sü. 3) 

lngiliz Sefiri: 
Almangaga Bir Milyon 
Askerin Silah Altına 
Alınacağını Bildirecek 

Londra 25 (Hususi) - İngiltere kabinesi 
bugün hiç umulmadığı halde ikinci defa toplan
mı~~ ve içtima iki saat devam etmiştir. Bu içti
maJda İngilterede mecburi askerlik usulü kabul 
Pdilmiştir. Kabine azası, Sir Jon Seymonun A
vam kamarasında bütçeyi takdim eden nutku
nu bitirmesini beklemişler, nutkun ikmali üze
rine kabine toplanmış ve mühim kararını ver- . 
ıniştir. Kabinenin bu kararı veımesi üzerine 
Mister Chamberlain Bukingam sarayına gitmiş 
ve derhal kral tarafından kabul olunmuştur. 

Parlamento mahafilinde katiyetle anlaşıl

. lhğma göre kararın tatbiki üzerine 18 - 21 yaş
ları arasında bulunan gençlerden hemen bir 

Bugiin Bcrlindcn Jstanbula gelip ak- milyon askerin silah altına alınacağı anlaşılı
şama Ankaraya gideceği beklenen yor. 
Almanya bi.iyük elçisi Fon Papen 1 (Sonu: Sa. 11, sü. 2) 

İngiltcrcde mecburi askerlik dolayı siyle yeni kuvvctlori hazırlayacak 
İngiliz Erkanı llarbiye Reisi General Lord Gort tayyareciler arasında .. 

Sulh Cephesini! 
Kurmaktaki 

Mü kil&t J ., ----- --
l ngi/terenin tecavüzleri 

durdurmak ~in temine 
çalıfhğı mü,terek mlh cep
heri bir türlü kurulamıyor. ln
giltere19 Martta i'e lxqladığı 
ve aradan bef "4/ta geçtiği 
halde, pmdiye katlar Polonya 
Üe yapılan anlapnadan, Ro
manya ve Yunaniatana verilen 
bir tarallı teminattan bcqka 
mü•bet bir netice elde eJüe

iaALKAN CEPHEStNI YIKMA TEŞEBBÜSLERi DEVAM EDıvoR 

YugoslaVYa Antant' da Kalıyor 
Gafenko Londra Temasını Bitirdi 

memiftir. 

Bu teehhürün bir çok sebepleri 
vardır. Bu sebepleri siyasi ve eko
nomik olmak üzere iki safhaya 3yı. 
rabiliriz. "' 

... ... . 
Ankaraya hareket eden Sovyet Hnrlclye Komiser Muavini Potemkin dün 

Bükreşe gitmiş ve oradan Sofyaya geçmiştir. Sofyadan 
> da Ankaraya gelecektir •• 

Metaksas Söylediği Mühim Nutukta Dedi ki: "Yunan 

Hükumetinin lngiltereden Aldığı Teminat Çok Kıymetlidir .. 

Macarlar da Romanyayı 

Taksime Çalışıyorlar 
lngiltere Romenlere 

lktısadi Teklifler Yaptı 

Siyasi müşkülat daha ziyade Sov- ===r=r====================== 
yet Ruiya ile yapılan müzakerel~r- ·ıstanbulun imarı lçı•n 

Berlin, 25 (Hususi) - Yugoslav
ya Hariciye Nazırı Markovic Her· 
line muvasalat etmiş ve .f<'o~ Rib· 
bentrop ile görüşmelerine başla
mıştır. Bu akşam Markovlç şerefi
ne Adlon otelinde bir ziyafet ve
rilecek, Yugoslavya Hariciye Na-

Londrn, 25 (Hususi) - İngiltere 
Huriciye Nazırı Lord Halifax ile 
Romanya Hariciye Nazırı Gafen
ko arasındaki müzakereler bugün 
iki taraf arasında vuku bulan u
zun bir mülakattan sonra nihavet 
bulmuştur. Gafcnko yarın p3;ise 
gidecek ve Fransa ricaliyle görü
şecektir. Romen Hariciye S:ızırı 
bugün Amerikanın, Lehistan ,.e 

de başgöstenniştir. Şimdiye kadar 
İngiltere ve Fransa ile Sovyet Rus-

zın yarın Fon Ribbentrop'un vil
lasında izaz edilecek, yann akşam 
müzakereler nihayet bulacak ve 
B. Markoviç, Perşembe günü Her . 

Balkan sıyasetlndcki rolii nazikleşen 
· Yunanistanın sefirleriyle de gö· 
· rüşmüştür. 

ya arasmda cereyan eden müz.ake- y • v •d t B ı d 
relerin mahiyeti hakkında pek az enı arı a u un u 
şey biliyoruz. Avrupa gazetelerinin 
tahminlerine göre İngiltere, bir teca
vüz vukuunda Romanya ve Polon
yaya, bu memleketlerin istiklalle
rine halel vermiyecek surette, Sov
yet Rusyanın yardunını temin et
mek istiyor. Sovyet Rusya da, mü
tecavizlere karşı tehdide maruz bü
tün memleketlerin iştirakiyle ve bü
tün kuvvetleriyle karşı durulmasınr 
temin edecek şümullü bir ittifaklar 
grupu vücude getirilmesini teklif e
diyor. Bu müzakereci~ rastlanan 

Tramvay, Tünel, Elektrik; Akay ve Haliç 

.idarelerinin Belediyeye Terki Kararlaştırıldı ı -
(Sonu: Sa. 11, SÜ. 5) Bulgaristanın Başvekili Köseivanof (Sonu: Sa. 11, sü. 6) 

ınüşküller şunlardır: · 

1 - İngiliz Başvekili hala sulh 
yoluyla totaliter devletleri tatmin 
edebileceğine kanidir. Sovyet Rus
ya ile kati bir taahhüde girmek to-j 
taliter devletleri taarruza sevkeden J 

bir düşman cephe kurmak demek
tir. Berlin - Roma mihverine böyle 
bir tecavüz mazereti vermemek icin 
biraz daha beklemek, hiç olma~a 
liitlerin nutkunu dinlemek ve eğer 
bütün ümitler kesilirse o vakit köp
rüleri yıkmak Uızımdrr. Böyle dü
şündüğü için de İngiliz Başvelcili 
Berlindeki sefirini derhal geriye 
göndermştir. Kabinesine, Sovyet 
Rusya ile anlaşmak taraftarı olan 

Bir hafta evvel 'Ankaraya giden Vali ve Belediye Reisi 
Dr. ~utfi Kırdar, Ankarada kaldığı müddet zarfında Milli ! 
Şef ismet Inönü ve Başvekil Refik Saydam taraflarından ka

bul edilmiş ve İstanbul icin ye
ni ve çok hayırlı kararlarla şeh
rimize dönmüştür. 

Lıitfi Kırdar Milli Şefe ve Baş _ 
vekile İstanbulun dertlerini ve bu 
dertlerin halledilebilmesi için radi
kal çarelere baş vurulması lüzumu
nu arzetmlştir. 

Güreıçilerimiz 

Binicilerimiz 
Oslo 25 (Hususi - Avrupa 

şampiyonasına iştirak etmek ii
zere buraya relen Türk milli 1 

takımı ilk maçını ~·aptı. l\ler -
sinli Ahmet ile Yaşar ve Mus
tafa Galip, Çoban l'\lehmct ile 
Kenan punn hesabiyle mai • 
hip oldular. 

Nis 25 (A. A.) - Burada ya
pılan beynelmilel askeri kon • 
kur ipik neticelenmiştir. 

1 

Fransız yiizbaşısı Chevalier 
201 puvanla birinci olmuştur. 

Bidayette atların henüz for • 
munda olmamasından dolayı bir 
çok aksiliklere maruz kalmış o
lan Türk ekibi arasında yüzba
şı Saim Polatkan 133 puvanla 
altıncılığı kazanmış, Ce,•at Gür
kan 98 pmranla on iiçiincü gel
miş, Cevat Kula 72 puvanla 

Eden'le Churchil'i almanuştır. Ve "1pj~!l!l'c•,. 

Neticede Tramvay, Tünel ve E _ 
lektrik idarelerinin belediveye ter
kedilmesi müsaadesini istlh;al etmiş
tir. Bunun üzerine alakadar Veka _ 
!etlerle de temas ederek işin forma
litesini tamamlamış ve hazırlanan 
kanun liıyihası Vekiller Heyetince 
müzakere ve kabul edilmiştir. Yakın 
da Meclise sevkedilecektir. Tarihi 
neşrinden itibaren muteber olacak o
lan bu kanuna nazaran tramvay, e
lektrik ve tünel idareleri hemen bu 
sene bütün vezaif ve vecibeleriyle 
birlikte belediyeye devredilecektir. 

(Sonu: Sa. 11, sü.4) 

ı yirminci, Eyüp Öncü 55,5 pu -
vanla 24 üncü ~miştir. _ _ ~ 

(Sonu: Sa.. ll, sü. 1' 

DÜN GÖRÜLEN OTOBÜS IŞt DAVASI 

Sahur samiiıiiı .Dünkü 
Celsede Söylediklei-i 

Sabur Sami, mahkemede ilaJe verirken 
. Meşhur otobüs da\•asırun 58 şahi-ı Buna ait tafsilat dördüncü sayfa-

dınden bir kısmı da dün dinlendiler. mızdadır. • 
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PENCEREMDEN 

Tabirler 
Meselesi 

S U A L 

c - Anapa avaJJMiild...,.. 
,. tablWk dola,Ale biı ...., il-

---- .... pmUerfn ima 

l'AH 

lzmit Müddeiumumisi 
Re samJarı Dava Etti 

IARl1!11MIZIN SUAL11RINJ IURADA CffA,UYORUZ 

ve Yilrut tarihleri habmda tam 
bir fUdr vermek mtlmldln clelll· 
dlr. l'abt 1lmanmma ..- llfl'/• 
,.. pmllerlne girmek için ...... 
niyet MildOrlillünden mfbucle 
almak Jlznndır. 

• 
8-(Jepa--Tnkft ... 

·-~Bana,..,. ....... 
....m. ..ıer1eı1 .. YU1t -.ıa • 
~' C - Tenenf1h mer1erln!n 
Pf'Oll'U'ları henüa JllJl ectn._. 
mı,ttr. 

• 
- BeWI, ... Alm•-- ... 

elmn--~-ıtW...f · ................... , 
C - IJI aJnwica bQ..,_ w llıo 

tanbulun tarlht Merleıt bakkm
da ma•ümat Ahlbi olmak lUam-
dır. 

• ·-o ......... teMb .. : ..... ........ ......... .... ..... ........... ....., 
c - Budmattadır. ~ 

ÇJbcatıır • 

• 
- TlııW,.,. a .. ., ... ._ ,.._.apkb .... u,. •• , 

c-a.Dılhuı..,n*ia· 
... aettftlrlet, fakat~ 
Je arkkabrl.r yeril malıdır. 

• 
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[BUGÜN 1 § 
Balkan Birliğinin 
Geçirdiği 
imtihan 

Yazan: ômer Rıza DOGRU L 

Taymisin siyasi muharriri, tota
liter, devl2tlerin mihveri ile 

demokrasiler mihveri tarafından Bal 
kanlara karşı takip olunan siyaseti 
izah eden bir yazısında İngilterenin 
Balkan Birliğinin muhafazası lüzu -
ınunu hissettiğini anlatmakta ve an
cak bu sayede Balkanlılar arasında 

ayrılıklar ve mücadeleler vücude ge
tirmek isteyenlere en müessir ceva -
hm verilebileceğini ilave etmekte -
dir. 

Ayni gazetenin Roma muhabiri 
totaliter mihver devletlerinin Bal -
kanlara hulül siyasetini Balkanlarda 
ki iki slav devlete dayamak istedik -
lerini anlatıyor. Bu iki devlet Yu -
goslavya ile Bulgaristandır. Bunlar 
diğer Balkan devletlerine karşı kul
lanılacak ve böylece BulgaTistana, 
Romanya ve Yunanistana karşı ya
pacağı harekette müzah~ret edilecek, 
Yugoslavya da cenup slavlarına ha
kim olmak ideali ile oyalanacak, bun 
dan başka Yugoslavyayı Balkan bir
liğinden ayırmak için Selaniğe in -
nıek imkanlarından bahsedilecektir. 

Fakat Taymisin bu haberleri ver
mekle beraber Yugoslavyayı böyle 
bir plan lehinde kazanmanın son de
rece güç olduğunu, yalnız Almanya
mn Çekoslovakyayı ortadan kaldır -
mak yüzünden slavlar arasında ka -
zandığı husumeti bu planı tatbik ile 
hafifletmek isteyeceğini anlatıyor. 

Ayni gazetenin Peşte muhabiri 
de Macaristan ile Yugoslavyayı bir
birine ısındırmak ve barıştırmak i · 
çin vukubulan teşebbüslerin hede • 
finden bahsederek bunun Yugoslav
ya ile Romanyayı ayırmak, Münib 
konferansı nasıl Çekoslovakyaya 
kati bir darbe indirdiyse, bu defa da 
Balkan Antantına öldürücü bir dar
be indirmek, Bulgaristana hareket 
erbestisi fomin etmek, Macaristanın 
lı~· >------..,..1-· ...... u - .. 'ıı.ı'\ınuryaya 

.ırşı vaziyeti tahkim etmek olduğu-
nu anlatıyor. Macaristan mahfiline 
göre Yugoslavya ile Macaristanın an 
laşması geniş bir planın başlangıcı
dır. 

Bütün bunlardan anlaşılan nokta, 
halihazırda sarfolunan mesainin Yu
goslavyayı müttefiki olan Romanya
dan ayırmak daha sonra da Bulga -
ristanı Romanyanın üzerine musal
lat ederek Bulgaristana yardım et -
mek, Bulgaristanı bu tarafta doyur
duktan sonra, Bulgaristan ile Yugos
lavyayı Yunanistana musallat et -
mektir. 

Ciano 
İspanyaya 

Gidiyor 
---0>----

lspanyadaki Maden 

Servetini Almanya 

işletecek 
Roma, 25 (A.A.) - Kont Ciano, 

15 mayısta Madride gidecektir. 

Osservatore Romano gazetesi Kon
tun mayıs içinde Berline de gidece
ğini haber vermektedir. 

İspanyadan gelen haberlere göre, 

Franko, Burgosa gitmek üzere Sevil

leden hareket etmiştir. Portekiz genç 

lik teşekkülünün bir şefi de Sevil

l'e gelmiş ve İspanyol Falanj teşek

küllerile halk tarafından samimiyet

le karşılanmıştır. Mumaileyhin gelişi 

İspanyol - Portekiz dostluk tezahür-

lerine vesile olmuştur. 

* Londradan bildirıldiğine göre, Mad 

ritte yapılacak geçit resmini mütea

kıp İspanyada bulunan Italyan ktta

larının geri çekileceğine dair Italya 
hükumeti tarafından teminat veril

diği teeyyüt etmektedir. Ispanyada

ki İtalyan kıtalannm mevcudu 20 

bin kişiyi tecavüz etmemektedir. Al

man kıtaları ve harp malzemesi de 

ayni zamanda geri alınacaktır. Bu

nunla beraber İngiliz mahfillerinde 

bu teminatın maddi bir şekil alması 

hususunda şüphe izhar edilmektedir. 

İspanya ile Almanya arasında yeni 

bir ticaret muahedesi imza edilmiş

tir. 

Bu muahede geçenlerde Almanya 

aheae genişliğindedir. Muahedenin 

hedefi Ispanya maden servetlerinin 
istismarıdır. 

Harp sanayii için çok mühim olan 
civa, pirit gibi madenlerle hematit, 

antimuan vesair madenlere malik bu

lunan İspanya iç harbe kadar yalnız 

Batı Avrupası endüstriyellerine satış 
yapmakta idi. 

Fransada Y abancl 

Propaganda Yasağı 
Paris, 25 (A.A.) - Resmi gazete, 

bu sabah yabancı propagandayı ten
kile matuf olan kararnameyi neşret
miştir. 

Perde arkasmda oynanan bütün 
oyunların Balkan Birliğini yıkmayı 

istihdaf ettiği gayet sarihtir. Maksat 
Balkanı, eski haline çevirmek, eskisi 
gibi binbir entrika ve dalavere kay -
nağı, rekabet ve mücadele sahnesi 
yapmak, Balkanlıları birbirine kır -
dırmak, birbirlerine mahvettirmek, 
sonra da Balkanlıların mukadderatı 
ile oynamaktır. Demek ki Balkan
lar, mühim ve büyük bir imti
han geçirmektedir. Bu imtihan 
neticesinde Balkanlıların siyasi rüş
tU, milli şuurlarının ve bilhassa Bal
kan birliği şuurunun olgunluğu sa -
bit olacak, :rahut Balkanlılar bir ta
kım iğfallere kapılarak bütün istik -
hallerini tehlikeye koyacaklardır. 

Bu kararnameye göre, dışardan 
propaganda parası alan ve siyaı;;j pro
paganda yapanlann altı aydan beş 
seneye kadar hapis, bin franktan on 
bin Franka kadar para cezasına mah
kum olacaklardır. 

Balkanların bu imtihandan temiz 
ve parlak alınla çıkmaları beklenir. 

ı 
............................ ""j 
KISA HABERLER 
·~ ft'Gft • .,...~ .. 
Eski Karpatlar Ukr:ıynası Başvekili 

Monsenyör Volosin, dündenberi Romada 
ikıımet etmeketedir. Mumaileyh, Sainte -
Hedwinge katolik müessesesine inmişti'". 
Monsenyör, otelin defterine kendlsini 
•Karpatlar Ukraynası Reisicümhuru• di
ye kaydettirmiştir. * .Marconi'nln doğduğu günün yıldö
nümil olması dolayısiyle bütün İtalya do
nanmıştır. Bu meşhur İtalyan filirninin 
hatırasını tebcil etmek üzere muhtelif 5~
hirlerde merasim yapılmaktadır. * Roma: Sovyet hükllmetl namına I.i
vourııc tezgfıhlarındıı inşa edılen ııTaş

kenh muhribi Odesaya hareket etmiştir. 
«Taşkent. dünyanın en seri gemisidir. 

Muhribi Odesaya sevkeden mürettebat 
tamamiyle İtalyandır. * Avustralya hiıkumeti bir Mühimmat 
Nezareti ihdasına karar venıUştir. 

Kararnamenin bir maddesine göre 
gerek dışardan, gerek doğrudan doğ
ruya, gerekse bir mutavassıt ianesile 
reklam karşılığı olarak para alanlar 
bu tediyenin yapıldığ1 tarihten iti
baren sekiz gün zarfında mensup ol
duğu vilayete malumat vermiye mec
burdur. Bunun hilafında hareket e
denler yüz franktan bin franga ka
dar para cezasına mahkum olacaklar
dır 

D h 'li NaZll'I Naci Şevket. bugün Reisicümhur J<.;met Inönü 
Irak a ı ye . k.. k b .. 

afınd kabul edilmi!>.tir. Mumaileyh öğleden evel Atatur un a rını tar an " · f 
· t t ı'ş bı'r çelenk koymuştur. Nazır şerefine Ankarada bir zlya et zıyare e m , . d 

·ı · t' Yukarıdaki resimde dost devlet nazınnı bu zıyafet Esnasın a verı mış ır. . ... 
Hariciye Vekilimizle konuşurken goruyorsunuz 

Macar Parlcimentosu 

Feshediliyor 

Çinliler Bir VilCiyet 

Merkezi Aldllar 

Arnavutluk 
Memuriyet 
Hayatı 

. ı· . 1 c 9 a 1 n 1 yapılanların elz2m olup olmadı-
! 3 ğı üzerinde mütalea serdede • 

Ya.zan: B. FELEK 

T 1 1 
cek değilim. Bir işin mesullyetini o-an 1m1 yor ar muzlarına almış olan adam o işi iste· 

613 Kişilik Bir Arnavut 

İtalyaya Kuvveti 

Geçirildi 
Londra, 24 (A.A.J - İngiltere hü

kumetinin "Arnavutlukta yapılanla
rı" tanımağa karar verip vermediğini 
soran amele partisi mebuslarından 
Arthur Hendersona Başvekil Cham

I berlain, menfi cev2p vermiştir. 
Yeni Ingiliz sefiri Sir Percy Lor

raine'nin itimatnamesi "Italya kra
lı ve Habeşistan Imparatoru" na hi
taben yazılacak ve itimatnamede Ar
navutluktan bahsedilmiyecektir. 

diği şekilde evirip çevirmek selihi • 
yetini haizdir. Bu, münakaşa götür -
mez bir haktır. 

Bunu bir kalem söyledikten son
ra arasıra gazetelerde okuduğumuz 

veya vukuuna şahit olduğumuz bir 
çeşit hadiseler üzerine parmak ko -
yacağım. 

Mesela: İstanbul belediyesinin 
80 kadar memuru açıkta kalıyor -
muş. Denizbanktan da kırk kadar 
kimse ayni akibete uğramıştı. Şimdi 
bu müessese lağvedilirken de belki 
bir kısım memur açıkta kalabilir. 

Bütün bu yapılan tenkihat ve ta
dilat pek yerinde ve lüzumlu olabi
lir. Fakat bu lüzum açıkta kalanla -
rın ve alellımum bizdeki sivil me -
murların akibetlerini pembe renge 
boyamaz. 

Budapeşte, 25 (A.A.) - Yahudi a- Hongkong, 25 (A.A.) - Çin kıtala-

İtalyan ve Arnavut kanunu esasi
leri arasındaki bağların henüz kati 
surette tesbit edilmemiş olmasının, 
İngiliz sefiri tarafından verilecek o
lan itimatnamenin tanzimi meselesi
r.in Italya ile Ingiltere arasında bir 
ihtilaf mevzuu teşkil etmesine mani 
olduğu salahiyettar mahfillerde söy
lenmektedir. 

Geçenlerde işi olan bir arkada
şun belediyeye gitmiş. Memurları 
"Acaba hangimiz açıkta kalacağız? .. 
diye bir düşüncedir aldığını görmüş. 
Ben nefsime kıyas ederek bu vaziye
tin memurlar için hakikaten tatsız 
bir şey olduğunu tahmin ediyorum. 

Gerçi böyle ameliyatlarda: 
Leyhindeki kanun dolayısile · teşrii rı Honan vilayetinin merkezi öı";n 
meclisler arasında ihtilaf çıkmıştır. Kaüeng şehrini tamamen işgal et

Me\rnsan meclisi, ayan meclisinin mişlerdir. Bu suretle muharebenin 

tekJü etmiş olduğu tadillerin hepsi- i başlangıcındanberi Çinliler ilk defa 

ni Iı abul etmemiştir. olarak bir vilayet merkezini istirdat 

Vaşington, 25 <A.A.} =- Hariciye 
nezareti gelecek haziranda Ingiltere 
kral ve kraliçesinin bayaz sarayı zi
yaretleri münasebetile tertip edilecek 
hususi kabul resmine davetli olanla
rm listesine Çekoslovakya sefiri Hur
ban ve Arnavutluk sefiri Koniçayı 

da ithal etmiştir. 

- Hiç bir memur açıkta kalma
yacak! 

Diye teminatlar verilir ve belki 
de hakikaten açıkta kimse kalmaz; 
amma arada geçen altı ay, bir sene, 
iki sene gibi müddet zarfında bu a -
damlar sıkıntı çekerler, üzülürler ve 
ezilirler. 

Bundan dolayı iki meclisin hususi etmiş bulunuyorlar. 

encümenleri, mütekabil telakkileri Şansi vilayetinde altı yeni bölge 

telif etmeğe gayret edeceklerdir. Mü Çinliler tarafından istirdat edilmiş 
teakiben Yahudiler aleyhindeki ka- bulunmaktadır. 
nunun bu hafta içinde naibi hüku -

Bu hareket, diplomatik mahfiller
de Amerikanın Almanya ve Italya
nrn Çekoslovakya ve Arnavutluktaki 
hareketlerini tanımak istemediğine 

bir delil addedilmektedir. 

Bugün maişet derdinin ne kadar 
elim olduğunu izaha lüzum görmem. 
Bütün ümit ve hayatı ay beay alaca
ğı beş on kuruşa bağlı olanların böy
le bir tensikat veya tenkihatta açıkta 
kalınca ne hale düşeceğini tayin et
mek hiç giiç değildir. 

mete takdim edileceği rivayet edil- Altı Japon tayyaresi Kuling yakı-
mektedir. nında kendi mevzilerini bombardı-

Bu hafta nihayetinde parlamento- man etmiştir. 100 Japon subay ve 
'Arnavutlukta la1ist teşkilatı 
Tiran 25 (A.A.) - Faşist fırkası 

genel sekrecerı ;:,rrace ile Arnavutluk 

nun feshedilmesi ihtimali vardır. neferi ölmüştür. 

~--- ISELERiN İÇYOZü 

• 

• 

• 

Mussolininiın Fransadan istediği yerler hakkında yakında 
Fransa ile ltalya arasında müzakerelere baflanacağı ha
ber veriliyor. Bu meseleleri konuşmak üzere Fransa Ro
maya husıui bir murahhas gönderecektir. iki taraf Tunus, 
Cibuti, ve Süveyş kanalı hakkındaki ltalyan metalibatr.nı 
halle çalışacaklardır. Bu müzakerelere memur edileecek 
adamın da eski Fransız Başvekili lava[ olması ihtimali 
vardır. 

Bitler 28 Nisanda söyliyeceği nutkunda Rooıevelt'in me
sajında ismi geçen devletlere garanti vereceği ve bu mem
leketler içinde Yugoslavya, Holanda, Danimarka ve Bel
çikanın da bulunacağı tahmin edilmektedir. Polonya bu 
listede bulunmıyacaktır. 

Bu haftanın beynelmilel bir hadise çıkmaksızın geçeceği. 
umulmaktadır. 

8 Cebelitarıktaki Fransız donanmasının bir kııımı kuman
dana verilen mühürlü bir zarf içindeki emirle meçhul bir 
istikamete hareket etmi,tir. ltalya sahillerine ve Majurka 
ad'alarına gitmiş olmaları muhtemeldir. 

• · Almanyanın 19 la 33 yaş arasında bulunup ela fimdiye 
kadar askerik yapmamış kimseleri, işçi taburlarında hiz
met görmek üzere silah alhna alacağı haber verilmekte
dir. Bu kura efradı 800,000 kişi tutmaktadır. 

• Totaliter devletler, Fransız Fası mukabilinde Portekize 
Berlin - Roma mihverine girmeyi teklif edeceklerdir. Al-
manya lngiltereyi Cebelitarrk civarında vurabilmek için 
buna büyük ehemmiyet vermektedir. 

.• 

Fransanrn halil lilotm Cebelitank 6Ulannda 

işleri genel sekreteri Cobolli, faşist 

Arnavut fırkası teşkiline ait merasim 
den sonra tayyare ile Romaya hare
ket etmiştir. 

Bızde siVil memurların en mil -
him davası işte budur. Şimdiye ka • 
dar hemen hemen hiç bir idari şube
de bu mahzuru önlemenin imkam 
bulunamamıştır. Büti.in mevzuata ve 
memurun malik olduğu sanılan hak
lara rağmen bir memur için maişet 
emniyet ve istikrarı henüz: nazari bir 
şeydir. 

İmparatorluğun teşekkülünün yıl
dönümü münasebetılc 9 mayısta im
paratorluk meydanında müsellah kuv 
vetlerin yapacakları büyük geçit res
mine Arnavut ordusundan 13 2abit 
ve 600 neferden mürekkep bir kuv
vet te iştirak edecektir. Bu kuvvet. 
dün Romaya gitmiş ve halk tarafın
dan sempati ile selamlanmıştır. 

Bir kere ücretli ve maaşlı diye i
kiye ayrılan fakat ikisi de ayni işi 
gören, ayni cezai hükümlere ve ayni 
külfetlere maruz kalan memurlar -
dan birincisi elli sene hizmet etse on 
paralık tekaüt maaşı alamaz. Hasta 
olsa iki aydan fazla aylıklı mezuni
yet verilmez ve hstalığı daha fazla 
devam ederse işini kaybeder. Maaşlı 
memur ise hem tekaüt olur, hem iki 
seneye kadar aylıklı mezuniyet ala
bilir. 

Bolivyada Diktatörlük 

ilan Edildi 
La Paz, 25 (A.A.) - Bolivya cüm

hurreisi German Busch, ayan ve me
busan meclislerinin feshini emrettik
ten sonra kendini diktatör ilan et
miştir. 

Parlamentonun feshine dair mil
lete hitaben neşrettiği bır beyanna
mede Busch, hükümetin geçmiş ve 
gelecek mesuliyetlerini deruhte etti
ğini bildirmiş ve yeni rejimin her 
türlü sağ ve sol temayüllernden u
zak ve memleketin kalkınmasını is
tihdaf eden siyasi, mali ve sosyal bir 
diktatörlüğü istilzam ettiğini ilave 
eylemiştir. 

Bolivya ordusunun başkumandanı 
General Carlos Cuintamilla, Berlin
den Romaya gitmiştir. İtalyanın as
keri müesseselerini gezecektir. 

Bir kere ne yapıp yapıp bu farla 
izale etmeliyiz. Sonra hiç değilse iki 
sene hizmetten sonra bir memuru 
mahkeme kararı olmadan işinden çı
karmamak \'e lağv veya tensikat gi
bi bir zaruri sebeple işsiz kalanlara 
bir yere tayin edilinceye kadar eski
den olduğu gibi mazuliyet yani açık 
maaşı vermek lazımdır. 

Bundan başka hususi mü2ssese • 
lerde olduğu gibi memurların her 
ay maaşından kesilen bir mıkta.r 

parayı biriktirip mesela on seneden 
evvel çıkarsa aynen, on seneden son
ra çıkarsa her sene fazlası için üze
rine şu kadar da zam yaparak eline 
vermeli ve böylece açığa çıkanlanll 
biisbütün eJJeri böğründe kalmala • 
nnın öniine geçilmelidir. 
~femuriye1 hayatının bu söyledik

leriıne benzer tedbirlerle daha miis
takar hale ıretirllmesinin şu fayda • 
ları olacaktır. 

1 - l\lemurlar, akibetlerinden e
min oldukları için daha rahat kafa 
iJe çalıştıklarından randımanları 
fazla olur. 

2 - Memuriyete rağbet artarak 
birinci sınıf elemanların devlet hiz
metine daha çok girmesine imkan 
verilir. 

3 - M~ınurlar son demlerinde 
veya işsiz 7.arnanlarında perişanlık -
tan kurtulmu~ olurlar. 

Memurların mai ·etleri bahsinde 
söylenecek sözlerin en can alacak 
tarafları bunlardır. 

Memuriyetin acı cikelerini, tensika
(.~onu: ll i· ::ide) 
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Otobüs Davası Hakkında 
Sahur Saminin Söyledikle.ri ı 

iı<f Nei l<Arf Lts1 

Nf.W-~CQRkA 
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Fatih Askerlik Şubesinden: 
334 doğumlu ve bunlarla muameleYP 

tıibl İsUlm \'C gayri i lum kum hır.metlı
lcrdC"n ehliyctnamcsiz olnnlJr 1 l\Iuyıs 930 
dn hn1.ırlık kıtnsında bulunm.:ı,:;: üzere scv
kedıleceklerdır. 

Bunların !l39 Ni anının 28 \ c 20 unt'll 
günlerinde ulıcyc milrac atı ı muamclı>
lcrinl yaptırmaları ıl.ın olunur. 

HALKEVLER1NDE 

Şahitlerden Ali Rıza bildiklerini aöylüyor 

İstanbul otobüs işlerinde yolsuzluk 1 di. Bir yanlışlık olacak. dedi. 
yaptıkları ve vazifelerini suiistimal Reis ona biraz beklemesini cmret
cttikleri için eski lstenbul vali ve ti ve sonra Koca Mustafapaşa cadde
bclediye reisi Muhittin Ustündağ ile sinde 238 numarada oturan Rıza oğ-
belediye reis muavini Ekrem Se
vencan, varidat müdürü Neşet ve fen 
heyeti müdürü Hi.iseyinin Ankarada 
temyiz dördüncii ceza dairesinde du
ruşmaları yapılırken mahkeme, ha
diserıin lstanbulda bulunan 54 şahi
dinin istinabe suretile dinlenmeleri
ne karar vermişti. Asliye birinci ce
za mahkemesi geçen hafta sah giinü 
bunlardan yirmi sekizini dinlemişti. 
Dün de saat on altıdan on dokuza 
kadar mütebaki şahitleri dinlemiye 
devam etti. Mahkemede suçlulardan 
kimse yoktu. Yalnız Muhittin Ustün
dağı avukat Kenan Omer temsil e
diyordu. 

tigal ederim, diyerek söze başladı ve 
sonra reisin: 

- .Muhittin Ustiintlağ ve arkada~
larının suiist'mal ctti!deri iddia olu-

Suii•timal a,ikiirdır: 

Ilk şahit nyyare yfizbaşıhğından 

miıtekait Nazmi oglu Ali Rıza Göker 
bildiklerini şöyle anlattı: 

- Bu dört zatın sui~timalleri ga
yet aşikardır, suçlan ay gıbi mey
dandadır. Bunlar otobüs talimatna
mesine muhalif hareket ettiler. Be
lediye 931 yılında bir talimatname 
yapmıştı. Otobüsler bu talimatname
ye göre işletilecekti. Fakat buna hiç 
riayet edilmedi. Muhittin Ustünda
ğın ve suç arkadaşlarının keyfi :hü
küm sürdü. Her şey keyfe mayeşa 
yapıldı. Otobüsçülerden cebren ta
ahhütname alındı. Ben de bu tanaah
hütnamenin fena olduğunu ve aley
himizde tecelli edeceğini anlamadan 
imzalamış bulundum. Esasen bu ta
ahhütnameyi imzalamasam otobüsü
mü işletmeme imkan yoktu. Otobüs
<:üler böylece taahl:ıütname tuza[,rın:ı 
düştükten sonra en ufak bir m::sele
den dolayı pliıkalar sokülmiye baş· 
ladı. 

Belediyenin bu hareketinden hem 
otobüs sahipleri, hem hazine, hem 
de belediye varidatı zararlanıyordu. 
Bazan bir şofor veyahut bir biletçi 
ufak bir !kusur işliyordu. Belediye 
~oförü ve yahut biletçiyi cezalandı~ 
ı acağı yerde otobiısiı seferden mene
diyor, cezayı insanlara değil camit
lere veriyordu. Bittabi bu otobüsün 
sahibi zarar görüyo:- ve mahv.:>lu
yordu, ama kabahnti yapan şoför ve 
yahut biletçi başka bir otobüste iş 
bulabiliyordu. 932 senesinde şoförün 
yaptığı ufak bir hata yüzünden oto
büsümün ruhsatiyesi peri alındı. Bir 
daha da müsaade alamadım. Niha
yet belediyenin mümessili sıfatile 
vali Muhittin Üstündağ aleyhine da
va açtım. Tam altı ay mahkemelerde 
uğraştım. Nihayet belediye avukatı
nın tavassutu ile sulh olduk. Benim 
<'limden ibraname aldılar, ruhsatiyc
mı verdiler. Halbuki beledı'ı e ceza
) arı nakdı olur ve on beş günden 
fazla bir otobüs işten men(:dilemez
di. Muhittin üstündağın bana verdi
ği keyfi ceza fasılasız tam altı ay 
!lürdil. 

Bundan sonra mül.ıaşir şahit Sait 
Ethemin ismini seslendi. Gelmemiş
ti. Listede üçüncü şahit olarak Ri
fat Kantarcıoglunun ismi vardı. Th
:-ar ile gelmişti. Reis ismini sorar-

Iu Halit Kanatsızın ifadesi tesbit e- nuyor, ne dersiniz? sualine şu ce\•ap-
dildi. ları verdi: 

Hep kapıdan kovuldum: 

Bu şahit: 

- Ben otobüsçüyüm. Aradan hay
li zaman geçmiştir. Teferrüatım u
nutmuş olabilirim. Müfettişlere ver
diğim ifademi tekrarlarım> diyordu. 

Reis, hatırında kalabildiği kadar 
söylemesini istedi. O da şöyle anlattı: 

- Valinin ve diğer iiç memurunun 
suiistlmallerini gözümle görmedim. 
Yalnız ben Cihangir hattına otobüs 
işletmek icln istida ile Muhittin Us
tiindağa müracaat ettim, müsaade is
tedim. Fakat o reddetti. Sonra Em!r
gan hattında beş otobüs işletmeme 

- Ben suiistimallerini bilmiyorum 
Evvelce müfettişlere tahriri ifade ver 
miştim. Onu teyit ediyorum. Şehirde 
temiz, muntazam bir otobüs servisi 
açmanın .karlı bir iş olduğunu düşün
düm. Belediye reisi Muhittin Ustün
dağa bir arzuhal verdim. Kurtuluş -
Beyazıt hattı için müsaade istedim. 
O bu işin ağır ve külfetli oiduğunu 
söyliyerek talebimi reddetti. ikinci 
bir arzuhal verdim. Ona da şimdilik 
verilemez, cevabını verdi. 

Kurtuluş - Beyazıt arası 9 kilo
metre idi. Ben her on dakikada, her 
beş dakikada otobüs kaldıracağımı 
hesapladım. 18 - 20 otobiıse ihtiyaç 
vardı. Son müraça1'1 im ivııfd edileli. ıııusaad1: dtlk.ı-. »u :hn~ J.-.... ~M -.ı- Bana da herhnngı oır vatan aşa ve-

Hescp ettim. Zarara gireceğim için rilcn ruhsatiycler gıbi birer ruhsat
ben de bu teklifi kabul etmedim. Ba- name verildi. Piyasada 8, 10, 13, 18 
kırköy hattında ötedenberi çalışan arabası bulunan otobiısçüler vardı. 
sekiz otobüsüm vardı. Belediye biz- Bu hattı ben düşündüm. Şehrin na
den taahhütname almıştı. Bir gün va- kil vasıtasını genişletmek istedim. 
li Muhittin Üstündağ bu otobüsleri- Müsaade alırken digcr hatlara işliyen 
min ~epsinin birden ruhsatiyelerini •hiçbir otobüsün seferini menetmiş 
ve ~}akalarını a!d.ı ve. s~ferden ~e- değilim. Belediyeye bu hat ile '1 bin 
ncttı. Ben kendısıne ıstıda vcrdım. lira kadar varidat temin ettim. Oto
Tekrar müsaade istedi~ Tam iki büs meselelerini ortaya atan ncşri
sene uğraştım. Her vakıt kapıdan vattan sonra benim de otobüs al
koğuldum. Yirmi .dört a~ ta_m~m ol- ~aklığım gayri tabii addedilcli. Ba
duktan sonra vah bcnım ıstıdanın na verilen ruhsatname herhangi bir 
altına affedildiğimi yazdı. Otob:.isle- vatandaşa verilen ruhsatnamcden 
rim çalışmıya başladı. Sunu da ila- farklı değildi. 
ve edeyim ki ben Cihangir hattı mü- Sabur Sami eski Dahiliye Velı:il! 
saadesini isterken kazancımın yüzde SUkrü Kayanın vekilliği zamanında 
yirmisini belediyeye vereceğimi de Dahiliye Vekaletine gonderdiği bir 
taahhüt ediyordum. Sahur Sami ile istidayı okumaya müsaade edilmesi
münasebctim yoktur. Ben müsaade- ni istedi ve okudu. Sabur Sami bu 
yi başlı başına ve kendi adıma ;stc- istidayı mülkiye müfettişleri tahki-

miştim. kata el koyduktan sonra 12-3- 933 
Eltad ve Eltim : tarihinde göndermişti. Re!s şöyle 

bir sual sordu: 
Bundan 'Sonra geçen celsede dın

Jcnen Petrakinin kard~şi Eftad Kara
eftim oğlu dinlendi. O da mü!ettişli
ge verdiği ifadenin doğruluğunu tek
rarladı. Reis eski ifadesini okuttu. 
Dıyordu ki.. 

- Ben suclulardun hiç birisini ta
nımam, suiistimallermi de bilmiyo
rum. Kardeşimle aşçı Halit, evvela 
Usktida.r tnrafındnn iki otobüs satın 
aldılar. lstanbul tarafına geçirdiler. 
Sonra otobüs miktarını on altıya çı
kardılar. Fakat ben mağazada otu
rurum. Otobüs işlerilc kardeşim Pct
raki meşgul olur, heı· şeyi ondan oğ
renebilirsiniz. 

Reisin buraôa sorduğu bir suali 
de şöyle karşıladı-

- Maçka - Beyazıt hattı için vali 
Muhittin Ustündaga bir istida ver
dik. Bunu Kadri takip etti. 

Avukat Kenan Omer burada şahi-
de bir sual daha c;Ordurdu: 

- Kadriye kaç kuruş vermişler. 
Eftad bu suale şöyle cevap verdi: 
- Kadri bizim vekllimizdir. Ona 

70 lira maaş veririz Bu iş içın ayrıca 
para vermedik. 

Sabur Sami ıöylüyor ! 

Bundan sonra alınan şahit Sabur 

Otobüa işlerinde menfaat: 

- Size bu otobüs jşlerinde men
faat temin etmiştir, diyorlar. 

- Katiyyen temin c·tmedim. Bun 
ların aslı yoktur. Otobüs işleri huk· 
kında Belediye reisin~ tavassutlar 
yaptığım hakkındaki h.ıberler de a
sılsızdır. 

Avukat Kenan Ömcr:n. 
- Belediye reisiyle müstesna va· 

ziyetleri varmış; şeklindeki sualini 
şöyle cevaplandırdı: 

- Muhittin Üstündağ bana her
hangi bir tercih muamelesi yapını~ 

değildir. Ben valilik yapmış bir a
dam olmakhğım itibariyle kendi~i
nin her vakit ve herkesi kabul ede
miyeceğini bilirdim. Bir işim olduğu 
zaman kendisine giderd·m. Komis· 
yonda olduğunu söylerlerse bekler
dim. Ve ekseriya işim olduğu zaman 
kendisinden telefonla randevü ala
rak giderdim. Orada randevusuz o
larak bekleşenler ben.lm birdenbire 
ve müsaadesiz içeriye girişimi su\ 
tefsir etmiş olacaklardır. Yoksa İs
tanbul valisini herkes görebilirdi. 
Ben adam kabul etmediğini hiç gör
medim. 

ken, o: Sami: Son şahit Mustafa Snit te bildik· 
lerini şöylece sıraladı: _ Ben ge<-cn hnrta dlnlenmlsttm. - Babamın adı Sami, 188::1 doğum-

Polis beni bnı;tiin de ihzar ile getir- luyum Modncla o•urur, ticaretle iş- Ben şimdi şoförüm. E~kiden 

Dünkü muhakemede Sabur 
Saminin üç pozu 

Şehremanetinde tam on sene me
muriyet yaptım. Mütareke scnelcri:ı 
de İstanbul İtilaf ordularının işga 
linde iken Kuvayı Milliyede...gizU 
iş aldım. M. M grupundan idim. 
Kuvayı Milliyeye İstanbuldan si
lah ve cephane göndermiye memur 
edilmiştim. Eyüplü Halit Paşa bana 
bir kamyon aldı. Vazife?nı Davutpaşa 
kışlasından silah ve cephane kaçır
maktı. Bir gün siliıh kaçırırken 
Fransızlar beni yakaladılar. 45 gün 
Fransız karargahında mevkuf kal
dıktan sonra F! ansız d\vanı ha1·bi 
beni on beş sene hapse mahkum et
ti. Evvela Selaniğe gönderdi. Or3da 
altı ay yol yaptım. Sonra Afrikada-

TEŞEKKÜR 

Konfe~ans ve Konser 
ÜakOdar Halkevlnden: 

28-4-939 Cuma gunu saat 21 de cvi
rnız salonunda A \ uknt Re at Kaymı.r t -
rafından (Hukuk İnkılabı) me\zUu d -
hilindc bir konferans vcrılccelctir. 
Konferansı mutcakıp cvimlzın Ar ko

lu tarafındnn muhtelit k!Asilc parcal r 
çalınacaktır. 

Burdurda Bir Hırsızhk 
Burdur, (TAN)- Uzunça:-şıda kay 

makam oglu Hi.ısnünün mağnzası ~1-
tında bulunan benzin ve gaz deposun
dan uzun zamandanberı birer, ikiı?er 

l 
teneke çalmak suretile yapılan hırsız
lığın failleri tutulmuştur. Afyon Ka-

Babam1z ve eşimiz ~ .... mir tüccarı rahisarlı' bir şoförün delaletile, bun-
İzmitli Hüsamettin oglu Süleyman hırı çalıp gizlice ve ucuzca satan iki 
Demirsözün zıyaından dolayı duy- hırsız yakalanmıstır. 
duğumuz keder ve acıy:ı. bizi taziye 
etmek ve cenaze merasimine iştirak 

eylemek suretiyle bizicri kendile
rine minnettar bırak.1n sayın dost
larımıza ayrı ayrı teşekküre tees-

BugUn 11 den itibaren Suare 8,80 da 

Sincmııd'I 

Tel: 21359 

Senenin en sürümüz mimi olduğundan bu min
nettarlık duygularımızın iblağına 

gazetenizın tavassutunu 

Eşi: Zübeyde l>EMİRSÖZ 

Oğlu: Hikmet DEMiRSÖZ 

1 

DÖNOŞO buyük filmi 
AYRICA: SON ZAFERi 

(3 Slllhıor Koyboylar) 
Hergün Matine \ e Suıırelerde Talebe
ve tenzllt\L Pazartesi, Salı, Çarşamb:ı 

- TenzlUitlı bayanlar günü -

, ..................... İllllll ............... ~ 

A L L E •de: 
YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

Ayaklarma biitün görıiilleri takan, neş'eleıfoe bütiin hayatları bağ
lıyan, Danslari;yle bütiin insanlan çıldırtan 

DANS PERiLERi 
GİNGER ROGERS FRED ASTER 'in 

Son Filmi 

UÇAN 
DİKKAT! TAKSİM Sineması 

Cuma Matinelerden itibaren 
Daima Giiriilmcmis Filimlcr gösterllı11esinc rağmen 

FIATLAR şu SURETLE TENZiL EDiLMiŞTiR: 
Mevkiler : 15 - 20 - 25, Localar 100 Kuruıtur. 

Cuma günii matindcrdc: 

ÇÖL KIZI CEM i'LE 
Jiirkçe <;Üzlü ve şarkılı biiyiik film. 

................. 
BU AKŞAM ZEVKLi • NEŞ'ELi • EGLENCELi 

M E L E K ve MES'UD iKi SAAT 

Sinemasında GEÇiRECEKSiNiZ. 

DANSİNG MELEGi 
Nefis dans \'e şarkılarla süslenmiş, Fransızca siizlü 

SiMONE 
SIMON 

Büyiik Komedi: Baş Rollerde 

ROBERT YOUNG 
DON AMECHE 

ki Kostantin şehrine ı::iirüldüm. O- A~·rıco: Paranıunt Dünya haberleri 
rada da uzun seneler esir kaldım Ni DİKKAT: Numaralı koltukların crkcnd(•n aldırılması 
hayet binbir maceraJan sonra İs- , Telefon: 40868 

(Sonu: Sa. 10, sü. 6) ••••••••••••••• 

Genç, ihtiyar veya mektebli •••• 
Hayatınızın kaçıncı yaşında olursaniz olun, 

Hiç bir vakit bu kodar gülmediniz. 

Y A R 1 N 
Matinelerden itibaren 

TORKÇE SöZLO HARiKALAR KOMEDiSi 

SARAY ve i PEK Sinemalarında 
birden 



26-4-939================================================ TAN 

26 Nisan 1939 

TAN 
ABONE BE.DELi 

TUrkiye Ecnebl 

1400 Kr. 
750 ,. 

, Sene 
6 Ay 

2800 Kr. 

400 " 
150 " 

3 Ay 
1 Ay 

1500 
800 
300 

" 
" 
"' 

Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olıruyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Hollandaldar kadınlı erkekli vatan müdafaası için asker talimlerine çalışıyorlar .• 

Cümhurreisimiz 
Çocuklar 
Arasında 

1. smet İnönünün en büyük hu -
susiyetlerinden biri de müs

tesna bir aile reisi ve çok kıymetli 

bir baba oluşudur. 

Istili Tehlik~sine Karşı 
Dün gazetede intişar eden resim

lerde onu bütün memleket çocukla • 
l'1Dın §efkatli babası halinde görüyo
ruz. Bu resmi gördükten sonra da 
bizde de çocuk meselesinin artık bir 
devlet meselesi olması zamanmın 

yaklaştığına kanaat getirdik. 

Sudan Kuvvet Alan 
Aıneri.kada çocuk meselesi, o vak

tin cümhurr-eisi olan Roosevelt ta -
rafından ele alındıktan sonra bir 
devlet meselesi olmuş, ve hal yolu
na girmiştir. 

Bizde bu devreyi en iyi İsmet İ
nönü açabilir. Çünkü o ötedenberi 
memleketin nüfusu meselesine azami 
ehemmiyeti veren en büyük devlet 
adamımızdır. Çocuğu tanıyan,. onun 
içtimai hayattaki rolünü ve ehem • 
miyetini herkesten iyi bilen Milli 
Şefimiz, vakti gelince şüphesiz ki 
çocuk meselesini bizzat ellerine ala-

S on günlerin karışık va
ziyeti içinde kendisini 

emniyette görıniyerek müda
faa hazırlıklarına kuvvet ve .. 
ren küçük hükumetlerden bi
ri de Holandadır. Halbuki bu 
sene başında İngiltere, İsviç
re gibi Holandanın da Alınan
lar tarafından bir taarruza 
uğraması doğrudan doğruya 
İngiltereye karşı meydan o .. 
kumak şeklinde telakki edi -
leceğini ilan etmişti. 

' caklar ve bunu bir devlet meselesi Fakat Orta A vrupada vukua ge-
halinde ortaya atacaklardır. len son değişiklikler üzerine bu 

Bizde çocuk davasının bütün mil- garanti Holandayı tatmin edeme
letçe ve bütün memleketçe benim • eliği gibi Almanyanm kendi hak -
5t'nmesi, üzerinde işlenmesi ancak kında hiçbir fena tasavvuru olma
Milli Şefin rehberliği altınCla çocuk dığına dair verdiği teminat ta bu 
davas•nın ele alınJP.au: ile mDiiikfln. =1dlınık~~1':tvımiacc·ı~ 

Unun için biz hu defaki çocuk den korkuyor, neden çekiniyor? 

bayramına cümhurreisimizin gös • Ç k b. l k t 
t d•v· l"k b bak d b. u ur ır mem e e er ıgı a a ayı u ım an ır be-

şaret telakki ederiz. Felemenk de dediğimiz hu * memlekete verilen Holanda ismi 
lımit Müddeiumumis6nin çukur memleket manasına gelir. 

Müstehcen Telakkisi 

izmitte Serbest Ressamlal.' Gru • 
punun açtığı resim sergisinde teşhir 
edilen bazı tabloları müddeiumumi
lik müstehcen bularak resim sahip
lerini mahkemeye vermesi, günün 
meselelerinden biri oldu. 

Genç ressamların tablolannı şe • 
hir şehir dolaşarak teşhir etmeleri 
kendileri için bir fedakarlık, fakat 
memleket için büyük bir hizmetti. 
Çünkü bu sergiler halkın sanat zev
kinin inkişafına ve sanat terbiyesi -
nin tekemmülüne hizmet edebi -
lir. Fakat İzmit müddeiumuıniliği, 
sergide teşhir edilen bazı çıplak ka
dın resimlerini müstehcen addederek 
bu tablolan istirdat ediyor tablo sa
hiplerini de mahkemeye vermeğe 

karar veriyor. 
' Dünyanın hiç bir yerinde sanat 
eserine müstehcen nazariyle bakıl • 
mamıştır. Eski Yunanistanda büyük 
sanatkarların yaptığı heykellerin ço
ğu çıplaktı. Bu heykeller o devir me
deniyetinin birer seınbolü halinde 
zamanımıza kadar şöhretlerini ve gü
zelliklerıni muhafaza ettiler ve mü-
zelerin en zengin eserleri 
girdiler. 

arasına 

İzmit müddeiumumiliğinin müs -
tehcen hakkındaki telakkisi biraz ge
ridir ve bu folakkinin inkılabın or -
taya attığı ileri hamlelerle barıştı • 
rılması münıkün değildir. Güzel 
müstehcen olamaz, ve bir sanat ese
ri müstehcen telakki edilemez. Dün
yanın hiç bir yerinde sanatkar bu 
kabil resimlerinden dolayı mahke • 
meye verilmez. 

Bizde ressamın yaptığı bir sanat 
eserinden dolayı mahkemeye veril -
nıesi, dahilde de hariçte de hakkı • 
rnızda yanlış bir hüküm verilmesine 
sebep olabilir. 

Onun için İzmit müddeiumumi -
sinin bu yanlışı bir an evvel düzelt -
rneslnt inkılap namına zaruri telakki 
ediyoruz. 

Memleketin bütün mazisini, bütün 
tarihini, tali ve mukedderatını bu 
kelime içinde okumak mümkün • 
dür. Düz ve çukur bir memleket .• 
Şimali Almanya ovasının Şimal 

Denizine doğru uzanan bir ucu o
lan Holanda Ren, Lamöz ve Esko 
gibi Garbi Avrupanın üç mühim 
nehrinin bir çok kollara ayrılmak 
suretile teşkil ettikleri geniş bir 
deltadır.Holanda da Avrupa kıtasm 
dan çıktığımızı hissederiz. Fakat 
daha denize de varmrş sayılamayız. 
Memleket denizden Polder d€dik
leri dolma topraklarla, kum tepe
leri ve bunlar arasında kıyı boyun
ca fasılasız uzanan set ve duvar

larla ayrılmış bulunuyor. Kara ta
rafında ise onu komşularından a
yıran hiçbir arıza, hiçbir tabii hu
dut yoktur. Cenubu şarkide Belçi
ka arazisi içerisine doğru sokulan 
dar bir parça, Limburg bölgesi bir 

tarafa bırakıldığı halde her taraf
ta nihayetsiz ovaların uzandığı gö
rülür. Almanya tarafından Fele
menge giren bi! yolcu. hudut işa
retlerine, istasyon binalarının de
ğişen rengine ve memurların kı

yafetlerine dikkat etmemiş ise baş
ka bir ülkeye geçildiğinin farkın
da bile olamaz. 

Tabiatın gösterdiği kolaylık 
\ 

Tabiatin hazırladığı bu kolaylık, 
Fransaya doğru akmak istiyecek 
kuvvetli bir Alman ordusunun ö~ 
nüne açılmış en rahat ve en kısa 
bir yoldur. Hususile Cihan Harbin

de aldıklan derslerden istifade a. 
deceklerine şüphe olm1yan Alman
ların, ordularını Felemenk yolu i

le Belçikayı arkadan çevirdikten 
sonra. Fransa hudutlarına doğru 

rahatça ilerlemeyi düşünmP.lerin

den korkulur. Bundan başka Ho
landcyı ele geçirecek olan bir Al· 
mar y11 Şimal Denizi kıyılarında 

kolay.!a tesis edeceği deniz ve ha
va üsleri sayesinde Ingiltereyi şid-

H O l A N D A :t~~~~:;:r·v:e~~z:ı:dkı:ı:d~~z;ı: 
dıklar~ topra~l.arı işe yarar bir ha· 
le getırmek ıçın bıkıp usanmadan 
çalıştılar. Bu cihetle Holandalılara 
sorarsanız size: "Allah dünyayı ya-

Yazan---. 
Faik Sabri Duran 

Şu değirmenin dibindeki çıkrığı çcvi ren adam hektarlarca araziyi bir 
saatte suya boğuyor.~ 

detli bir tehdit altına almış ola· 
caktır. 

Işte Holandayı ordusunu hemen 
bir misli arttırarak hudutlarını 
takviyeye sevkeden vaziyet budur. 

Ateş çemberi içinde 

H olanda Cihan Harbinde de 
ayni müşkül vaziyet ile kar

şılaşmıştı. Memleket her taraftan 
biribirile döğüşen komşularla çev
rilmişti. Daha fenası, bu komşula
rın ticaretlerinde' ve hariç ile te
maslarında mühim roller oynıy:ın 
nehir yolları hep geliyor. Felemenk 
arazisinde denize dokülüyordu. 

Harp patlamadan evvel Avrupa
nm ayrıldığı iki büyük grup, Ifo
landayı kendi taraflarına çekmek 
için çok çalışmışlardı. Fakat var
lığını ancak sıkı bir bitaraflık si
yasetini takip suretilc temin ede
bileceğini anlıyan Holanda ne iti
laf, ne Ittifak devletlerinin teklif
lerine ynnaşm1ştı. Cihan Harbi baş
layrnca Holandanın ilk işi sefer -

berlik ilan etmek ve az zamanda 
450 bin kişilik kuvvetli ve iyi ha
zırlanmış bir orduyu hudutlarına 
yığmak olmuştu. Bu vaziyet Al

man erkanı harbiyesinin pltınlannı 
altüst etmişti. Von Moltkenin harp~ 
ten sonra neşrolunan hatıratından 
öğreniyoruz ki, önce Alman ordu. 

sunun Belçika ile birlike Limburg 
i.izerinde Holanda topraklarım da 
çiğnemesi kararlaştı::-ılmış i.ken 
garp komşusunun çok şiddetli ted
birleri önünde Al.manya bu planı 
değiştirmiye ve bir kaç günlUk 
bir teahhura sebebiyet vermesine 
rağmen Alman orduları Krefeld'-

den daha cenuba doğru indirildik

ten sonra hududu geçmişlerdi. 

Denizden istifade 

Fakat Holandanı~ vatanı ~ü
dafaa için yaro.ımım temın 

ettiği başka bir mi.ıttefikı daha 
vardı: Deniz ... Sulh z:ımanınd::ı Fe
Jemengin en birincı düşmanı olan 
deniz harp zamanlarında onun i
şine çok yarıyan sadık bir mütte
fıki oluyordu. Bu çukur memleke

tin bütün garp kısmı. bütün nıe
sahanın yüzde 38 kadarı. denizin 
med zamanları vardığı seviyeden 
bir kaç metre daha alçaktadır. Bu 
araziyi denizin hücumuna karşı 

muhafaza eden kuvvet insanlar e
linden çıkmış olan ve kıyı boyun
ca uzanan duvarlardır. Holandanın 
bütün tarihi burada yerleşen in -
sanlarla tabiat arasındaki daimi 
mücadelelerle hulasa edilebilir. Ilk 
günlerdenberi denize karşı harp: 
Bu verimsiz ve tChlikeli muhiti 
Holandn köylüleri günden güne 

rattı ama, Holandayı yaratan Ho
landalılardır." der. 

Su müdalaası : 
' 

H olanda kendi eli ile yaptı
ğını icabında yine kendi e

lile yıkmasını da bilir. Başı c;ı.kı

lınca kıyı boyunca uzanan setler
den şurasını burasını deler, yahut 
sularını içeri salıvere:ck bütün o
vayı sular altında bırakır. Bu fe
yezan memleketi istilaya gelecek 
bir ordu için müthiş bir aret halini 
alabilir ve bu esnada bu su hattı
nın arkasında mevki alacak olan 

~---'--- -•~~a....ıvn.ı...ı;L~ı '11. 

canlı yerleri olan garp kısmım da
ha iyi müdafaa etmek imkanları
nı hazırlamıya vakit bulur. 

Hüdalaa tedbirleri 

Şimdiye kadar Holanda bu 
tedbire bir iki defa müra

caat etmek mecburiyetinde kal -
mıştı. 1574 te Holandalıların !s
panyollara karşı yaptıkları istiklal 
muharebeleri esmısıncla idi. Deniz

den çok uzakta olan Leyden şehri
ni İspanyollar aylardanberi müha
saia altına almışlardı. O zaman 
Felemengin başlıca müdafaa kuv
vetleri sahilden ayr1lamıyan filo
larında bu~unuyordu. Kaledeki as
kerler için teslim olmaktan başka 
çare kalmamıştı. Bunun üzerine 
Holandalrlar en son tedbire baş
vurdular, setleri yıktılar, suların 

hücumu karşısında Ispanyol ordu
su tutunımıadı. Felemenk donan
ması da pupa yelken tarlalar ara

sına atılarak ilerlemiş ve Leyden 
şehrini muhasaradan kurtarmıştı. 
Bir de 1672 de Fransa kralı Louis 
XIV. un orduları ayni veçhile mag
llıp edilmjşlerdi. Çok tehlikeli gün

lerde hükumet başına getirilen 0-
ranj Prensi Vilhelm III, Fransız 

ordusunun isse! hattında tutamı
yacağını görünce setleri yıktırmış, 
ovayı baştan başa bir deniz haline 
getirtmiş ve bu suretle düşmanın 
ilerlemesine manı olmuştu. Napol

yonun Avrupayı istilası sıraların
da da Felemenkliler başlan sıkı
şırsa bu tedbire müracaati düsünü
yorlardı. O zaman Holanda ~rdu
sunun kumandanı olan General 
Kreienzoff:"Vatan ger.ıisini düşma
na teslim etmedense delip batır -
mak evladır" diyordu. 

75 milyon sterlin 

B u zengin ve g\izel memleke
tin, bu verimlı yeşil toprak

ların. bu şirin köy ve kasabaların 
su baskınına bırakıl.m&k için bü
yük bir zararı göze almak icap e
diyordu. Harp bittikten sonra yeni
den setleri tamir etmek, suları tu
lumbalarla emerek denize boş9lt
mak, köyleri ve meraları eski ha
line getirmek kolay bir İS değil
dir. Bunun için sarfı Iaz1m ele-
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M_,21!iR~ 
Kültür Seviyesi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

M iistakil Ressamlar Cemiyeti • 
nin İzmiite tc!jhir ettiği tab

lolar arasında çıplak kadın resimleri 
varını~. Havanın içinde oksijen ol • 
ması ne kadar tabii ise, bu tabloların 
arasında bu gibi resimlerin bulunma 
ları da o kadar tabiidir. İzmit müd· 
deiuınumisi bu resimlerin teşhirini 

menetmiş. Kendi iddiasını tevsik için 
de bu resimlerin müstehcen olup ol
madığını tetkik zımnında işi bir he
yete havale etmiş. Bu sergi İstanbul
da teşhir edildi, Anadolunun bir kaç 
şehirlerinde teşhir edildi. Müsteb • 
cen bir resimle, tabii bir resim ara • 
sındaki farka ölçebilecek kabiliy~ttc 
olan bu memleketlerde, kafalarda 
bir ''Acaba!" istifhamı bile hasıl ol· 
madı. 

lzmitin diğer şehirlerden kültür 
se\·iyesi itibal.'iyle daha geri olduğu
nu iddia edeme;\-iz. ~1üddeiumumi • 
nin kafasında bu "acaba" neden ha
sıl oldu? 

Kafesin arkasına saklamağa alı~
tığımız çar~af içinde asırlarca malı .. 
rem diye örttüğümüz kadını, çıplak 
görmeğc tahammül edemiyen bir zlll 
niyetin emareleri hala mevcuttur 
demek. Bu zihniyeti taşıyan yalnıl: 

İzmit müddchımwııisi olduğunu söy 
lcmek de bir haksızlık olur, bu zih • 
niyeti taşıyanlar, tek tük dahi olsa 
hala me\'cutturlar. 

Bımlara karşı açılacak kültiir 
harbi bitmiş değildir, buna muttari
den de\'am etmek Hlzmı. Kadınlar 
çarşaf giyecek, kadınlar artık çalı§ • 
nıayıp evlerine dönecek, kadınlar 

plajlara gitmiyecek rivayetleri İs .. 
tanbul şehrinda dahi kendine müna
kaşa imkanı buldu. Bir yevml gaze
te kadmlaırın e\'C dönmesi tezi üze~ 
rinde anket açıp, muhalif fikirlere 
karşı müdafaaya geçmek cesaretini 
gösterdi. Demek ki kadının hayatta 
attığı ileri adımlara karşı set ~ek • 
mek isteyen zihniyet hala ölmemiş
tir. Serbest Ressamlar Sergisindeki 
c•.r•DL: ı.-... .ı ... _, ·inılm-in.iu teşhirini 

meneden zihniyet ile, kadını eve dön 
diirmeğc çalışan zihniyet arasında 
fark yoktur. 

Biz kültür seviyemizi, nıedcni 

memleketlerin seviyesine eriştirmek 

mecburiyetindeyiz. G.eriye dönnıeJ:·i 

icabeden her zihniyet bir irticadır. 

İrtica sahasında ipliğin ucunu eli -

ınizden kaçırırsak, nerede karar kı _ 

lacağrmızı bilemeyiz. Bunun içindir 

ki Atatiirkün bize verdiği parolayı 

unutmamalıyız: "Geri dönüş yok, i
leri, daima Heri." 

İrtica, emin olsun ki karşısında 
dainıa ileri göriişlü, ileri fikirli yaş
lıları da gençlerle ayni safta kendine 
dlişman bulacaktır. 

Vidinde Bir Türk 
Kütüphanesinin Yddönümü 

Sofye, 25 (Hususi) - Vidinde 
Türk Şefkat kütüphanesinin 43 üncü 
yıldönümü kutlanacaktır. Bu müna
sebetle kütüphanenin hayatı ve ve
rimi hak.kında yenı Tı.irk harflerile 
türkçe ve bulgarca bir broşür çıkarı
lacaktır. Bu Türk okuma yurdu Vi
dinde epey münevver Türk yetiştir
mışti.r. 

Ne§riyat Kongresi 
2 Mayısta Açılıyor 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -
Neşriyat kongresi iki mayısta Halke
vinde Maarif Vekilinin reisliği altın
da açılacaktır. Neşriyat sergisinin de 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Sergi 
de bir mayısta açılacaktır. 

cek paranın 75 milyon Ingiliz lira
sını bulacağını tahınin ederler. Bu 

· gıbi feltıketlere Holandalt alıskın
dır. Son zamanlarda setlere kar~ı 
alınan şiddetli tedbirlerden evvel 
bazı kuvvetli fırtınalarda bu du
varlarda yarıklar açılır. etrafı su
lar kaplar, senelerce süren eme
ğin mahsulü bir kaç saat içinde 
mahvolup gıder ve her şeye yeni· 
den başlamak lüzumu hasıl olur
du. Fakat tabiat ile yapılan bu 
daimi mücadeleler, Holandahyı a
zimli, çalışkan, hatta biraz da i
natçı bir millet halinde yuğurmu<; 
olduğu için pek faydasız sayılamaz
lar. 



' 
işgalin 

Bir 
Haftalık 
1Votları 

1 
2 Nisan : C Avlonya) İtalyan 

konsolosu, Arna -
vutluk ricalinden birine İtalyan 
işgalinin halkı hiç bir veçhile in • 
citmiyeceğini söyledi. O da bu söz
leri Tirandaki kralına bildirdi. 

Bu İtalyanın işgal hakkında 
nim resmi fakat kati ültimatomu 
idi. 

3 Nisanla 4 nisan hadisesiz geçti: 

5 Nisan : "Tirana": Şayia-
Iarla dolu bir gün. 

Sabahleyin altıda Ve!iahdin doğu
mu şerefine 101 pare top atılması 
halkı bir hayli heyecanlandırdı. 
Herkes Italyan işgalinin başladı

ğından korktu .. Şehirdeki Italyan
lar, sahile doğru hareket ediyor
lar ve Italyan otelleri kapanıyor
du. Daha sonra Arnavutluktaki 
bütün Italyanların 24 saat zarfında 
memleketi terketmeleri için emir 
aldıklarını anladık. Mühim bir ha
disenin vuku bulmak üzere oldu
ğunu hissettiren ilk haber bu idi. 
Inanılmağa değer bütün haberle
rin özü, Kral Zogonun Italyan ta
lepleri aleyhinde olduğu, nazırla
rın ve parlamentonun, bilhassa bü
tün halkın bu hususta kendisine 
müzaharet ettiği merkezinde idi. 

6 Nisan : Italy~nların Be-
rat civarındaki 

petrol sahaların<la çalışan Ameri
kalı bir mütehassıs, 750 İtalyanın 
Avlonya limanına gönderildikleri
ni, halbuki bunların hiçbir tehlike
ye maruz olmadrklarmı anlattı. T
talyanın, bunları geri alarak mem
lekette bir takım hadiseler vuku 
bulduğunu hissettime~ istediği gö
ze çarpıyor. Halbuki ~trol kuyu
larına ve sahile uzan;ı.n petrol bo
rularına bile katiyen dokunulma
mıştı. 

Oğleden sonra İtalyanın hav~ 

kuvvetleri Tirananın üzerinde bir 

nümayiş uçuşu yaptı ve anlaşılan 

Arnavutların karar vermelerini 

kolaylaştırmak istedi. Bu tayya
relerin 43 adet olduğunu saydık. 

Halk, bu nümayişten korkmıyarak, 
şehrin meydanında toplandı ve hü
kumetin mukavemet etmesini iste
miştir. 

7 Nisan : Paskalya cuması. 
Bu gün Arnavut-

Jann kara cuma dedikleri gün .. Sa
bah 5.30 da İtalyan askerleri Draç
ta karaya çıktılar, Arnavutlar bun
lara ateş açtılar ve İtalyan gemi
leri şehri bombardman etti. Çok 
geçmeden telefon muhabereleri, 
bombardman yüzünden kesildi. İ

talyan tayyareleri şehrin üzerin
de uçarak binlerce beyanname at
tı. Beyannameler hükumetin fe
nalığından, Italya ile Arnavutluk 
arasındaki dostluktan, mukaveme
tin faydasızlığından bahsediyordu. 
Tirana henüz sakindL 

Öğleden sonra İtalyanlann dört 
noktadan sahili işgal ettiklerini 
ve en mühim mukavemetin 
Draçta gösterildiğini haber al -• 
dık. Burada İtalyan askerleri 
\.'e denizcileri rıhtıma çıkmış, 

ve mukavemet beklemeden yü
rümiiş, Arnavutların mitral -
3 özleri faaliyete geçerek bu as
kerleri biçmiş, İtalyan askerle
ri iki defa püskiirtülmüş daha 

• sonra İtalyan zırhlıları vaziyet 
alarak şehri bombardıman et • 
miştir. İtalyanlar üçiincü defa 
karaya ~ıkmağa imkan bulmuş· 
lar, sokaklarda gogus goguse 
şiddetli bir muharebe vukubul-

Acı Günleri 
ltalyan işgalinde Arnavutlukta bulunan Taymis muhabirinin 
günlük notlarını hulasa olarak veriyoruz. Bu notlarla isgalin 
şimdiye kadar yazılmamış kanll safhaları canlanmış oluyor. 

İtalyan kıtalannın sahilden ilerleyişini Tiranda gazetcdı.·n ogrenmi:ve 
Ç3U~an .ftrJJ.a"tTnt "T ala.u.j1ç.L ~.&.J"'._ı uı..v~ ... .a..,,, .,.,_ ... -- • .... , ... ,...l:İu J~o-• " 

eden İtalyan süvarilerinden biri_ 

sunmak için toplandı. Fakat mat
buata verilen tebliğ, asıl neşri is
tenen tebliğ olmadığı anlaşılıyor
Çünkü bu tebliğ derhal müsadere 

olundu. Çünkü matbuata yanlışlık

la verilmişti. Bu tebliğ 3 nisan ta

rihini taşıyor ve altında Italyan se-

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR .; 

İzmit 
Karakolunda 
Knidos Heykeli 
Yazan: Naci SADULLAH 

İzmit karakolunun koridorunda, 
kapı levhalarına bakarak komiserin 
odasını ararken, ince bir kadın ~si 
duydum: 

Döndüm: Koridorun nihayetine 
atılmış arkalıksız, eski bir sandayle
de, çıplak vücudünü, iki kirli hamam 
peştamalı ile örtmüş genç bir kadın 
oturuyordu. O, gözlerimde aradığı 

aşinalığı bulamayınca, acı acı gülüm
sedi: 

"- Tanıyamadınız değil mi? de-
di. Ve ilave etti: 

Haklısınız. Çünkü beni bu ha • 
limde, değil siz, Praksitel (1) dahi 
görse, · tanıyamazdı! 

Bu sözleri söyleyen kadıncağıza, 

biitün dikkatimle baktığım halde, 
maalesef tanıyamamıştım. O: 

"- Ben, meşhur Knidos Venüsü
yi.iP :" Deyince, hayretimden heykel 
gibi donup kalacaktım. 

O: 

"- Biliyorsunuz: Dedi, biz, yer 
yüzünde üç tane Venüsüz: 

Kapitol veni.isli ile ben sap sağ -
lamdık. Fakat biçare Milo Venüsü -
nün başı ve bir kolu yoktu. 

Geçenlerde, Bursadan bir mektup 
aldım: Bursa müzesi müdürü, "asarı 
atika" yı tamir etmek merakına düş
müş, \'e Venüs Dömiloya bir kol, bir 
de baş yaptırmış! Şimdi, o da bizim 
gibi sapa sağlammış. Fakat biçare, 
kendisini ziyaret edenlerin yüzlerine 
bakamıyormuş: Zira o cğr.eti kolla, 
o takma bas, zavallı Venüsü, mer • 
merden yapılmış bir karikatüre çe • 
virmiş! 

Ben, bunu öğrenince, içinmde de
rin bir merhamet duymuştum. Fa • 
kat şu anda, görüyorsunuz ki, ondan 
daha acınacak haldeyim! 

"- Ne oldunuz? Sizin buratla ne 
işiniz var? 

Kendisini daha fazla zaptedemi -
yen zavallı Venüs, hıçkıra hıçkıra ağ
layarak içini döktü: 

"- Bir seyahate çıkmıştım: İz -
mite de uğradım. Fakat beni polisler 
yakahyarak buraya getirdiler. 

Hayret içinde: 
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K o N o M i IE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-J 

Kliring Muamelele 
Ve lngiltere ile 

Ticari Münasebatımı 
İngiltere ile mevcut ticaret anlaş- ı---=-. 

mamı~~ rağmen iki me-mleket arasın- ı r·-.. ·------------ı 
da klırıng yoluyla yapılan ticaret 
muamelelerinin inkişaf edemediği 
söyleniyor. Bu hususta alakadar tüc
carlarla iktisadi mahafilde yaptığı
mız tetkikattan Ingiltere ile aram1z
daki ticaret muamelelerinin gevşek 
gjttiği anlaşılmaktadır. Gerci Türk
ofisin haftalık bültenınde kli;ing he
saplarının 10 - 11 milyon Türk lirası 
arasında temevvüç ettiği görülüyor
sa da yine kliring yüzünden muame
lelerin Ingiltere tüccarlarını hoşnut 
etmediği temin olunmaktadır. 

Dövizle muamele yapmak itiyadın
da bulunan İngiliz müesseseleri kli
ring sistemini anormal bir sistem 
telakki ettiklerinden ihtiyatlı davra
nıyorlardı. Fakat evvela Sovyetler, 
sonra Almanya ve müteakıben diğer 

B ORSA 
25 - 4 - 939 

ÇEKLEU 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Budape~te 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

5.93 
126.64~ 

3.355 

14.035 
23.845 
24.967 

0.905 
2.892 

34.62 
30.552 

Moskova 23.902~ 

ESHAM VE T~HVİLAT 
Türle Borcu I peşin 

1938 % 5 ikramiyeli 
Ergani 
Sivas - Erzurum III 
İş Bankası nama 

pe:ıin 

19.675 
20.05 
19.-
19.45 

9.30 

etmiye başlamışlar ve ilk iş ol 
büyük miktarda tiftik satın almı 
dır. 

tehi talabesinden ibarettiler. Ve 
bunların hepsi de cesurane dö
viişmiişlerdir. Vakanın kahra -
manı, her taraftan bombardı

man edilen, her taraftan tüfek 
ateşine tutulan ve havadan da 
ateş altına alman fakat üç bu
çuk saat mitralyözünü kulla -
nan ve işleten Arnavuttur. 
Hükumetin halka silah dağıta-

firi ile başkatibinin imzaları gö-
"- Siz, dadim, kendinizi müda -

rünüyordu.Halbuki ayni tebliğArna faa etmediniz mi? 

memleketlerle 1930 1 arihinde~beri 
tatbik olunan Enterşanjable uzlaşma
lar sebebile İngiltere ile olan mua
melelerimiz çok gerilemişti. Bu tar
zın bilahare Ingiltere tarafından 

da kabul edilmesi işlerj nisbeten can
landırmıştı. Fakat devlet müessesatı 
için Ingiltere ile olan hususi ve kre
dili anlaşmalar bir tarafa bırakılır
sa; kliring sistemi ile olan münase
betlerimiz bidayette iyi devam etmiş 
ve memleketimize kumaş, yün ipli
ği ve koloni yapakları ile diğer ba
zı maddeler bila kayıt ve şart gönde
rilmişti. Şu kadar ki gelen malların 
dövizleri S'll"a beklemiye tabi tutul
duğu için İngilirler !azla beklemek
ten ise Türkiyeye mal göndermekte 
ihtiyatlı davranmışlardır. Bazı In
giliz firmaları malımızı fop teslim
den ancak bir sene sonra paramızı 
alabiliyoruz. Bizim bu kadar intizar 
işimize gelmez demiya başlamışlar
[yyJd; mr 2.ı.nıJ.\rtVfill\t j~l eRer mu
rebileceğinizi temin edebilirseniz si
ze istediğiniz kadar mal gönderebi
liriz, diyorlardı. Fakat tüccarlarımız 
kliring sisteminin icaplarına tabi ol
duklarından bu teminat ve taahhüdü 
ifa edebilecek bir vaziyette bulun
muyorlardı. Bundan dolayı İngiliz 
müesseselerile geniş ölçüde iş yapa
bilmek imkanları elde edilememiş

tir. Zira Merkez Bankasında bloke 
oJarak kalan eşya bedellerinin ancak 
sırası geldikçe ve sırası bozulmadan 
de bloke edilmesi bir usuldür. Bu u
sulün devam1 müddetince İngiliz 
müesseselerinin arzusunu yerine ge
tirmek imkanı yoktu. lngiliz fabri
kaları gönderdikleri mo lların faizini 
hesap etmiyerek ve kısa vadelerinj 
hazan temdit etmek suretile de faiz
siz olarak mal göndermeği kabul et

Ingiliz müesseseleri takas yo 
girince son altı ay içinde fazla 
tarda Türk' malı istemişlerdir. 
zim için Ingiltereden ithal edile 
cek mensucat ve fabrikaları 
ham maddelerinden olan yün i 
pamuk ipliği, ham yün, manifa 
eşyası gibi mallardır. Ingilizler 
mallarımızı fiyat itibarile 
bulm~ktadırlar. Fakat iki hükU 
mütekabil kolaylıklar göstermek 
ithalat eşyalarına prim verilmek 
yapmamış oldukları prensip • 
karlığını bundan sonra yapmal 
çok yerinde olacağına şüphe yok 
Bu noktanın ehemmiyeti büyük 
Çünkü dünyada en mükemmel ti 
ipliği imal ve ihraç eden İngiliz 
rikalan olduğu halde bu fabrik 
bu mühim işi tamamen AJmanl 
kaptırmışlar ve bu hareketlerile 
bizi, hem kendilerini mutazarrır 
mişlerdir. 

maması yüzünden uzun bir mu
kavemete imkan kalmamıştı. 

8 Nisan : Sokaklarda as-
kerlerin ve tank-

ların geçişini seyredenler pek az
ciılar. Tayyareler tepemizde mü
temadiyen uçmakta ıdi. Fakat Ba
ri radyosu, her yerde halkın Ital
yanları sevinç içinde karşıladıkla
rını söylüyordu. Radyo daha dün, 
Arnavutlukta yaşıyan ltalyanlar
dan birinin de emniyet içinde ol
madığını söylediğini unutmuş ve 
böylece en tehlikeli düşmanlığı, 

bir gece içinde en hararetli dost
luğa çevirmişti! 

12 Nisan • Arnavutluk o.r-
• dusunun KruJa 

gerisinde olup eskıden Iskender Be-

yin payitahtı olan Burele çekildi

ğini, daha sonra Elbasan dağlan

na doğru hareket ettiğini haber 

aldık. Fakat Tirananın içinden 

memlekette olup biteni öğrenmi
ye imkan kalmadı. Elbasana git

miye karar vererek gece yarısı ha

reket ettiğimiz zaman yol başın

da rastgeldiğimiz askerler.• ilerle

menin tehlikeli olduğunu söyledi

ler. 

Italyan askerlerinin umumiyetle 
korku içinde olduğu göze çarp
makta idi. Bunların ç:oğu, Italya
<lan hareket ettiklerı zaman nere
ye gittiklerinin farKında değiller
di. Bir kısmı da Arnavutluğun da
veti üzerine dostane bir ziyaret 
yapmakta olduklaı:ını sanıyordu. 
Bunların içinde ''Bizi istemedikle
rine göre burada ışimiz ne'?" di
yenler !;Oktu. 

vutluk hükümetinın kararı olarak 

1.2 nisanda neşrolunmuştur. 

ltalyanların burasını niçin işgal 
ettiklerini herkes biribirine soru
yordu. Çünkü ItalyanJar Arnavut
luktan her istediklerini alıyorlardı. 

Arna\'tıtluğun işgali bu suretle 
tamamlımdı. Şimdi İtalyanlar 
Yugoslavya hudutları içinde ve 
zengin topraklar üstünde yaşa -
yan yedi yüz bin Arııavuda kom· 
şu olmuşlardı. · 

lioıvadinliler 
Ort a mektep 
Yapacaklar 
Bulvadin (TAN> - Burada şiddet

le hissedilen orta okul ihtiyacını te
min edecek müsbet bir adım atılmış
tır. Biri zenginlerin iştirakile bir top
lantı yapılmış, orta okul inşasına ve 
buna dair diğer ihtiyaçlara yetecek 

miktarda teberrüde bulunulacağı hak 

kmda taahhütler verilmiştir. Bunu 

duyan halk, milli çalgıla çalarak ve 

milli oyunlar tertip ederek, sevinci

ni ve maarife sevgisini izhar etmiş

tir. Bir taraftan da hayvanlarla, ara

balarla, okulun yapılacağı arsaya 

taş getirip yığmıştır. Okulun temel at 

ma merasimi yakında yapılacağı an

laşılmaktadır. 

Babaeskide Karga 
Mücadelesi 

13 Nisan • Arn.avutluk "~?- Babaeski (TAN) - Burada 600 ve 
• essısan meclısı, köylerimizde 230 .karga öldürülmü~-

"- Etmez olur muyum? Müd -
deiumumiye, tarihleri gösterdim: Be
şeriyetin sanat ilahı tarafından bana, 
biitün dünyada çırçıplak dolaşmak 

imtiyazının verildiğini söyledim. Fa
kat kim dinler? Miiddeiumumi bana 
bir kitap gösterdi. Anlamadığım söz
ler söyledi. 

Zavallı Venüs, bunları söylerk en, 
hırsından tir tir titriyor, ve açık sa
çık göriiliip de tekdir olunmak kor -
kusu ile, kirli peştamalına daha faz
la sarınarak hıçkırıyor: 

"- Bu, diyordu, hiç alışmadığım 
bir şey. Unutacağım da bir tarafım 
açılacak diye ödiim patlıyor!" 

Ben o anda, biçare Venüse, ve • 
rilebilecek bir cevap bulamadım. 

Şimdi o ihtimal hala, ayni kırık san 
dalyenin üzerinde, ve kirli peştama
lının içinde hıçkırıyordu. İstanbul 
gazeteleri, onu, hu ağır mahkumi -
yetten kurtarmak için kalemlerinin 
olanca celadetini harcıyorlar. Eğer 

halkın ar ve haya . duygularını rencl
-te etmekten maznun bulunan biça
re Venüs, uğradığı bu ağır cezadan 
kurtarılamazsa, mutlaka kahrından 

mişlerdi. 

Ancak mal bedellerinin intizara 
mahal bırakmadan gönderilmesini 
istiyorlardı. Bunu temin etmek müm
kün olamayınca ancak takas sureti
le mal göndermek imkanları aran
mış ve Ingiltere ile takas muam~le
lerine girişilmiştir. lngilizler bloke 
paralarını da bloke edebilmek için 
kıymet itibarile yekun tutabilecek 
ve kendi kolonilerinde az istihsal o
lunan maddeleri yurdumuzdan ithal 

Ankarada Bir 
Otomobil Kazasında 
Üç Kişi Yaralandı 

ölecektir. O takdirde, onu defnede - Ankara, 25 (TAN Muhabirin-
bileceğimiz en münasip mezarı da den) - Bugün öğlden evvel Ata
ben sağlık vereyim: türkün bulvan üzerinde Orduevi 

"- Güzel Sanatlar Akademisi!" ile Sıhhat Vekaleti ar:ısır:da bir oto -

(1) Yeryüzünde mevcut iki kopyasın
dan birisi Vatikanda diğeri de Münihte 
bulunan meşhur Knidos Venüsünün hey
kelini yapan sanatkar. 

Besnide Pamuk Ekimi 
Besni (TAN) - Geçen sene Malat

ya pamuk ıslah istasyonunca gönde
rilen sekiz cins pamuk tohumunun 
tecrübesinden sonra topraklarımıza 

en uygun olanın klevland cinsi pa
muk olduğu anlaşılmıştır. istasyon 
bu sene bu cinsten on bin kilo tohum-

mobil kazası olmuş, bir kişi ölmüş, 

iki kişi de hafif yaralanmıştır: 
Resmi bir arabayı idare eden Lu~ 

fi Altınok yeni idare etmeğe başla

dığı otomobili kaldırıma çıkararak 

Milli Müdafaa Vekaleti ha va ma tze
me deposunda müstahdem maran
goz Mustafa oğlu Abdullah Gökcam, 
ayni yerde asker Recep oğlu Mümin 
ve Ziraat Bankası kooperatü şubesi 
memurlarından Orhana çarpmıştır 

Bunlardan Mustafa oğlu Abdullah 
Gökcam biraz sonra ölmüştür. Müd-

Çünkü Almanya bu gibi mall 
hem daha ucuza mal etmekte, 
de daha ucuza satarak Ingılter 

rekabet etmektedir. Bazı telakki! 
nazaran eğer Türkiye hüklımeti 
gilterenin ihtiyacı olan ve takas 
!aşmasına dahil bulunan mallar 
rasma diğer muhtelif maddeleri 
ilave ettirir ve karşılıklı bir ta 
primi temini mümkün olabilirse 
memleket arasındaki ticari mürı 
betlerin inkişafa yüz tutacağı şüp 
siz görülmektedir. Ingilizlerin 
bir ay içinde mal almak tek.lifleri 
bulunmadıkları halde en kritik 
vaziyete rağmen Almanlar müte 
diyen Türkiyeden ma.l talep eyle 
tedirler. İngiliz müesseselerine pi 
samızdan yapılan bütün tekliflere 
len cevaplar şöylece hulasa edil 
lir: Fiyatlarınız yüksektir .. 

Bir Profesörümüz 
Bükreşte Bir 

Konferans Verdi 
Bükreş, 25 (A.A.) - Doktor pı 

fesör Şevket Evrensel bugün, saat 

de Bükreş Tıp fakültesinde konfer~ 

sını vermiştir. 

Sabık Başvekil ve sarayı krali a: 

sından Vayda ile sıhhat ve maarif r 

zırlarının, tıp fakültesı reisinin 

fakülte muallimleri ile bir çok de 

torların hazır bulunduğu konfera1 

çok takdir edilmiş ve hararetle alk 

]anmıştır. Konferan~ta elçi Tanrıöv 

de vardı. Gerek elc;inın bulunması 

teati edilen sözler gerek konfcram 

yaptığı tesir, bu toplantıya Türk 
---
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NEVVOAK 
MEKTUBU TÜRK 

Paviyonu 26 Nisan 
Günü Açıhyor 

NeVJ'ork Seqtsbule Sltettlrl böyle ~I oluyor .. 

Nevyork (Hususi Muliabirimizden) - İnşaatına pek 
geç ~amnış olmASma raimen Nevyork Sergisi Türk paviyo
nu - geceli gündüzlü sarfedilen mesai neticesinde - bitmiş, in
§aatı der'1hte etıniş olan eirket binayı 26 nisanda eksiksiz ola
rak teslim etmiştir. 

Sergide teşhir edeceiimiz 
eşyalar da peyder pey vürut et
mektedir. Bunlardan tarihi ve 
maddi büyük kıymeti haiz o -
lanlar bankalann kasa dairele
rinde muhafaza edilmektedir. 

kenarlardan yapılmtf gizli tenvl
ratindan ba§lta sergide hiç bir T.ı
ya bulunmıyacıµdır. 

İlk çan aesiyle beraber ışıklar 
yanmıya baflıyacak üçüncü çan
dan 10nra pavyonların tenviri ya
pılacak ve onuncu iprette bütün 
pavyonlar Yanmlf olacaktır. 

Anllb 9f>'UUJI ne ıaretle tepk Sergide bu yüi feıı 1ıa.rfkdl t~ 
edilmeü lea.P edecellnl ı&.ter- yapılmq Od feY vardır. Bunun bi-
nıek 

1 edir. 
zar olunmaktadır. Mmnalleyh Buna Trilon adını vcrmiflerdlr. 
setince 91yanın tanıdmine hq- Diğeri .200 kadem kutrunda bit' 
lanaeK ve paVJ'OD11Dl11S1111 sa· ki1ft!dir. Buna da PerJSfer diyor-
nıamnda açılmua temin oluna- ı.r. 

eaktır. Alnfteln'ln bulduğu usulle koz-
Aldıjım mal~mata göre serginin mik huzmelerin bir tahta kutuya 

açıldığı gün yapılacak merasim a- toplanmaaiyle hisıl olan müthiş 
rasmda i§tirat eden bütün millet- bir elektrik kuvveti hususi bir 
lerden ellifer kifilik kafileler ken- anpllfikatör ile zaptedilip teller 
di milli kıyafetleriyle ve bay- vurtuiyle Trilon ve Perisferdeki 
raldannın ar.kumda ıeçit resmi 24 limbaya nakledUecektir. Bu 
yapacaklardır. Bizim kafilenin de lAmba1ar fimdiye kadaı- sanayi i-
zeybek kıyafetinde g~ IÖy- lemJnde yapılmıı ltmbalardan çok 
leniyor. Nevyorktalrl Türk talebe daha kuvvetlidir. Bu limbalara 
Ye tebauı bu if için hazırlanıyor- tellerle eevkedilen elektrik kuv-. 
lar. Avrupada herkes haıp heyu- vetinin verdlli hararet 7000 de-
1'8ı ve onun vahim akıbetleriyle receyi geçecektir ki civanm 
enclifede iken Amerika, son dev- gilneften fazla ıntacaktır. On ses-
rln en muazzam sanat eteri olacak le beraber yanacak l.Ambalarm ilk 
Nevyork sergisiyle meguldür. . dokuzu yüzer vatlık 18000 limbıı 
Nevyork bunun için en büyük lflima müsa\ri olacak, fakat onuu-

cusu 100 vatlık bir milyon am
pul aydmhğını verecek böylece 
bütün sergi ve civan gündüz gibi 
olacaktır. 

Ve bununla beraber (Milletler 
Gölü) denilen yerde su, ıpk ve •teı 
oyunlariyle musiki başlıyacaktır. 

Her musiki ahengi değişirken bu 
ışıkların renkleri de değişecektir. 
Bu esnada hariku~de havai fişek
ler, bombalar ve çarkı felekler ya..
kılacak, Trilon ve Perlsfere ben
zer binlerce balon uçurulacaktır. 

Bütün bunlarla beraber 5000 
ton ağıi'hğında olaiı Perlsfer bu
lutlan andıran 

vaı kendi ni.Dıverl tızerlnde dön
mlye bafhyacaktır. 

Bu tenlik ayn numaralarla her 
akf&Dl tekrarlanacak ve teknik, 
güzel sanatlar, ıu mühendialill, 
kimya, Hikmet, tenvir ve mimari 
sanatlarının el birliği ile ne hari
kalar vücude getirecellnl göste
recektir. 

"Binbir gece", "Cennet Bahçe
si", "Rüya Adw", "Ateş Dansı" gi 
bi isimlerle her akf&Dl yaptlacak 
olan bu ateş, ziya, ıu ve musiki zi
yafetinin ilk gece Yapılacak prog
ramı Amerikanm ilk Cümhurreist 
(~un rahu) admı tapya
calttn-. 

Sergideki bütün tenvirat me 
pek basit §ekilde izahına çalı§tı
ğım bu yeni tarzda ve bizzat Alnş
tein tarafından istihsal edilen kuv
vetlerle yapllacaktır. 

pyret h•ıwini üstüne abmt bu- r------------------------
lunmaktadır. ı 
Dünyanın bu en büyük 19hrl bu 

mektubumu okuduğunuz zamuı 
en hummah günlerini yapmakta 
olacaktır. 

Tasavvur ediniz ki 30 Nisanda 
bu dünya 1ergisi milyonlarca ziya
retçiye kapılamu açacaktır. Ser-
siyi, lftirak eden 62 mWetln bay
raldariyle donanmıı bir kt1rsüden 
bütün dünyaya hitaben söyllyec. 
li nutukla bizzat Cilmlıurreili 
Mister Rooeevelt açacaktır. 150 ge
miden mürekkep bir Amerika fi· 
losu da o gün Nevyork Hm•mncfa 
olacaktır. 

Serginin ve belki cihanm en 
büyük fennt hidiaesl olarak res, 
mi küpt anında yaCdacak ve Ift· 
lı gilneften fazla olacak Iambalar
la, sesi 20 milden iftilecek çanlar 
pterllmektedir. 

Mefhur hikmet ilimi Alnsteln' 
in bulduğu bir usul ile yıldız. 
lar aramdaki (Kozmik huzme) 
ler bir mekanizma vuıtaaiyle al
tı kadem uzunluğunda bir piyano 
teline çarparak yirmi milden du
yulacak bir çan sesi çtkancattır. 

Bu çanlardan on tane çahnacak
tır. 

leqlnln Nimi ktıpdı pce ola
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HADiSELERiN RESiMLERi 

Lonclra hava ınildafauım kendi kal
•udıp ta77antl7le teftiften döaea 

Claarehlll 

Yukarıda: Arpavutluk tacmı ltal7an Krabna verecek Arnavut lııınetl 

Koat Ciano ile benber 

Yukarıda: t1mumJ tehlike brpamda tnsDtere or41unaa clatllltl 
b7'1elwkaeh•lar 

Yabrda: Anapanm mtllünı 
lmvvetlerlndea 1a)'llaa Polonya 

Oftlvaaaaa tanklan harekete 
buır vulyette 

Solda: ltalyaalarla sahilde çar
plftıktan sonn Jp.odnya dot· 
ra çekilen Arnavut sönfllllleri 

Apilda: ltalyanlarla harp ede 
ede Yupslavya hadutlanna p
len Arnavut askerleri Yucos-

lavyadaki vatandqlanna 
lr.aVUfuyorlar 

Y11bnla: Battıktan ...,. denllea 
...... tramatlantlli 

Aplffla: llallrpte ... ta .. lncdıı• 
itin tn,lu. d1R'U illn1an 

•lmd• mlrelr\enn JWden ve~'..__~~~~~~~~~-=::=:...:::.:.:..:...:.:.:_::=:=-==~~~-..L--..:.....~-------~~~~~~~~~~~~....:..------~~~~---.......,::..;~ 



:Türk Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 24 

Cüceler Vedalaştılar 
Karakadı ikisine de 
Onlarla Vedalaştı ve 

Öğüt Verdi, Yere 
İkisini de Hareme 

• 

Çömelip 
Gönderdi 

Bu isticvap belki biraz daha 
sürecekti. Fakat oda kapısı ansı -
zın açıldı, içeriye sellemehüsselam 
bir harem ağası girdi, kendine 
mahsus şiyveyle bir irade tebliğ 

etti: 
- Şehzade efendimiz ferman 

buyuruyorlar, yeni gelen halayı : 
ğm oyuncaklarını istiyorlar. 

C üce Nasuh ve Cafer ağalar 
da o odadaydılar. Yanyana 

büzülüp uyku kestiriyordular. Ka
rakadının biraz yüksek sesle "Yav
rular, uyanın!,, demesi üzerine 
yerlerinden sıçradılar, "Lebbeyk, 
lebbeyk,, diye korsanların kar~ı -
sına dikildiler. Karakadı, şefkatli 

bir baba elemiyle içini çekti. 
- Eh, dedi, kader yerini bulu

yor, ayrılmamız lazım geliyor. 
Şimdi devletlü şehzadeden emir 
geldi. Hareme, Bafanın yanına gi
deceksiniz. Artık oradan ayrıl -
mak yok. Bahtınız Bafanın bahtı
na, şehzadenin de keyfine bağlı, 

gözünüzü dört açın, kendinizi sev
dirin, şımarıklık yapmayın, etli
ye sütlüye karışmayın. 

Kara Mehmet, o sırada yavaşça 
sıvışmış, ağaların yanından uzak
laşmıştı. Deli Cafer onun, harem
den gelen ağadan korktuğunu sez
di ve kaçışının farkında olmamış 

gibi davrandı. Ayni zamanda cü
celere yapılan öğütleri de fazla 
buldu: 

- Yeter kardeş, dedi, yeter. 
Nasuh ta, Cafer de akıllı kişiler -
dir. Başlarına konan devlet kuşu
nun elbette kıymetini bilirler, alık
lık edip o kuşu kaçırmazlar. Sen 
boş lafı koy da, kendilerile helal
laş. 

Cüceler de, Karakadı da samimi 
bir teessür içinde öpüştüler, kok
laştılar. İhtiyar korsan yere çö
melmek suretile bu musafah3y1 
mümkün kılmıştı. Fakat deli Ca
fer onun gibi davranmadı. Mini
mini dostlarının ikisini birden ku-
cağına aldı, yüzlerini gözlerini 

öptü ve kendi yüzünü de onlara 
öptürdü, sonra kendilerini yere 
bıraktı: 

- Haydi, dedi, uğurlar olsun. 

Y alnız kalınca, kaşlarını ~at
mışlardı, birbirlerine küs -

müşler gibi birer köşeye çekilip 
somurtmuşlardı. Önlerine sofra 
kurulurken, yemek yenirken, hat
ta yataklar serilirken, bu ~atlk 
kaşlılık devam ediyordu. Ancak 
yatağa girecekleri sırada vaziyet
leri değişti, başlar yanyana geldi 
ve deli Cafer, arkadaşına fısılda
dı: 

- Başımızdan büyük bir iş 

gördük. Tekkesiz şeylilere, malı -
kemesiz kadılara sakalını kaptır -
mış bir devletltiya kız armağan

ladık. Üstelik cüceleri de elden çı
kardık. Niçin, neden? .. 

Karakadı, derin derin ahladı, 

pufladı: 

- Niçini nedeni var mı ya, Ve
nedikli kıza tutulduk, aynaya ba
kınca da utandık. Onu unutma
mak, unutabilmek için çare ara
dık, kendisini bir dahi açamıya
cağımız, ıçıne bakamıyacağımız 

bir mezara göınmeğe karar ver
dik. Şimdi o mezarın eşiğinde iş
lediğimiz suçun ağırlığını duyup 
bunalıyoruz. Fakat tahammül ge
rek! 

- Ya cüceler?. 
- Onlar, kendi dileğimizle sa-

ray denilen ışıklı mezara gömdü
ğümüz kızın yoluna feda ettiği

miz kurbanlardır. Haydi, sus. Eb
kem ol!. 

Çıra Gibi Tutuıan Gönül! 
Harem halkı, - güllere, zam

oaklara, karanfillere el sürmeği 
zül sayan, en güzel kızlara aya
ğını öptürdükten sonra lCıtfen ya
nağım uzatan - Şehzade hazretle
rinin bir kadınla elele ve güle gü
le geldiğini görünce hayretten par
maklarını ısırmağa koyulmuşlar

dı. Gece yarısından sonra olsa e-

fendilerinin fazla içtiğine ve ne 
yaptığını bilmediğine hükmedip şu 
halini hoş göreceklerdi. Fakat da
ha gün batmadan onun böyle kü
çükleşmesini havsalala.rına sığdı

ramadıklarından şn~kın tavuğa 

dönmüşlerdi, bulundukları yerde 
kala kalıvermişlerdı. 

Onların, o dizi dizi ve düzüne, 
düzüne kızların, kadınların, harem 
ağalarının idraklerini altüst eden 
bu hadise ayni zamanda zavallda
n kıskançlık ateşine atmıştı. Şeh

zadenin güpegündüz bir kızla sar
maş dolaş oluşunu - çünkü bu za
vallılar bir erkeğin bir kadına el 
vermesını sarılıp oynaşmaktan 

farksız gerürlerdi - değil, bir kı
zın şehzadeye htıkimıyet ihsas e
den bir durum taşımasını kıskanı
yorlardı. Harem ağaları da bu kıs
kançlıkta müşterekti. Zira şehzade
nin bütün dünya kadınlarile seviş
mesini terviç eden, hatta gerekli 
bulan bu zavallılar ayni adamın 

tek bir kadın tarafıııdan zebun e
dilmesine tahammül edemezlerdi 
ve efendilerinin ancak kendi nüfuz
ları altında yaşamasını isterlerdi. 
Şimdi bir kadının saadetlfı şehza
deyi meclUp etmiş gibi göründü
ğüne şahit oluyorlar ve için için 
kuduruyorlardı. 

Bu, ilk tahassüsler idi. Bir lah
za sonra duygular büsbütün malı
lt1t bir hale geldi. Çünkü şehza

de tarafından sürüklendiği halde 
şehzadoyl ardında .:ıü.rUKlU.r..,rıu .... :;> 

hissini uyandıran kızın güzelliği 

de sersemleşmiş, şaşılaşmış gözle
re çarptı ve yürekler bir daha sız
ladı. Şimdi şehzadenin küçükleş

mesile ilgilenmiyorlar, bir kızın 

kendilerinden üstün tutulmasına 

içleniyorlardı. KR'bma varJlmaz 
bir güzelliğin ışığı içinde derin ve 
ıstıraplı bir hayret dakikası geçi
riyorlard.L 

Göklerde uçtuğuna inanan şeh
zade Murat bir ayak önce son men
zile ulaşmak azminde, iştiyakında 
idi. Kamaşmı~ gözler, yanık yürek-

Güınalhl Bende mü? 
.... .. Yazan : Kerime Nadir 
- Demek yalan söylemiştiniz?.. _ .. _..., 
- İnsanlar daima yalan söyliyebilirler .. Elveriı 

ki, karşılarındakiler, bu yalanlara kanmak gafletin
de bulunmasınlar!.. 

- Bu kadarını tahmin edemezdim.. Zaten sizin 
daima doğru konuştuğunuza iman etmiştim.. Ne 
yazık! .. 

Bana acı bir perişanlıkla bakan bu yaşlı gözler, 
karşısında, utanarak: 

- Beni affet! .. Dedim. 
- Bu kadar 1ztırap çekerken sizi affetmek mi?~ 

Hayır, hayır! .. 
- Peki, maksadın nedir? .• 
_ Sizsiz yaşıyamıyacağımı söyledikten sonra ve-

Teeeğiniz kararı beklemek!.. 
- Demek ormandaki bahsi tekrarlıyorsun .• 
- Bu benim ha)·atımla oynıyan bir ..... 
- Devam etme! .. Bir kaç gün düşünmeliyim! .• 
- Dfüıünmek için size ~ylar bıraktım .. 
- Bu müddet içinde seni pek az düşünmüş oldu-

gumu saklamıyorum .. 
- Doğru! .. Başka mühim düşünceleriniz vardı .• 

Fakat sakın ha1a. bu düşüncelerin sizi bırakmadığı
nı bana söylemeyin ... 

- Maalesef söylemek mecburiyetindeyim.: 
Lida, bu sözüm üzerine birdenbire ayağa kalkn. 

Gözlerinde müthiş bir alev parlıyordu. Beni muh
kir ve kindar bir bakışla süzdükten sonra: 

- Bu derece vicdansız olacağınızı hiç, ama hiç 
tahmin etmemiştim, dedi. Allaha ısmarladık! .. 

Hemen yerimden fırlıyarak kolundan yakaladım. 
Biraz yumuşamak lüzumunu hissetmiştim: 

- Beni dinle, dedim. Sen derhal "Kansk,, a dön! 
Ben sana mektupla kararımı bildiririm ... 

- Bu kararı ben, şimdiden tahmin ediyorum.; 
- Hayır!.. Zannettiğin gibi değil.. Yalnız bıraz 

zamana muhtacım .• 

TEFRiKA No. 36 ...... 
Boynunu büktü. Elimi avuçlarında hafifçe sıka

ı-ak, çaresiz bir itaatle gülümsedi: 
- Zaten yapacak başka bir şey kalmadı .. 

* Lidayı başımdan savdıktan sonı'a, yine kendi der-
dime düştüm. Nüvide bir üçüncü mektup daha gön
dererek, bu . esrarlı sükutun manasını anlamağa ça
lıştım. Lakin yine cevap gelmiyordu .. 

"Kansk., a gitmem imkansızdı. Başka bir vasıta 
ile de, Nüvidden haber almağa muvaffak olamı

yordum .. 
Fakat, iki hafta sonra, Nüvidin yazısile bir mek

tup aldım. Sevincimden çılgına dönmüştüm. He
men zarfı yırttım. Lakin, kurşun kalemiyle yazıl
mış iki küçük sayfanın başına ve tarihin altına iliş
tirilmiş olan "Samara,, kelimesi beni, hayret için
de bırakmıştı. 

"Samara,, da Nüvidin ne işi vardı?.. Bu kadar 
uzak bir şehire ne zaman ve niçin gitmişti? .. 

Büyük bir heyecan ve ıztırap içinde mektubu 
okumağa başladım: 

.. HalUk!.. 

7 /Mayıs/1918 
Samara. ! 

Her şeyden evvel, pek geç yazdığım için beni af
fet!.. Oyle bir hercümerç içindeydim ki, değil mek
tup yazmak, konuşmak için lisanımı harekete ge
tirmek elimden gelmiyordu. 

"Kansk,, tan ayrılalı, iki buçuk ay oluyor .. Buna 
sebep, Ali Rızanın suçlu olmayıp, boş yere itham 
edildiği tahakkuk etmesidir. Affa mazhar olarak, 
yine vazifesi başına çağırıldı. Halbuki kocam daha 
tamamiyle iyileşemedi.. Bunun için bir müddet 
havatebdili aldı.. Bu müddeti seyahatte geçirmek 
istiyoruz .. Belki bir yolunu bulursak, Rus hududun
dan çıkıp, başka Avrupa memleketlerine eecece
ğiz ... 

TAN 
ler arasından süzüliıp geçiyor, Ba
fayı da beraber uçuruyordu. Fa
nilerle münasebetli ve fanilere ih
tiyacı olduğunu ancak kendi dai
resi önünde hatırladı, sabırsızlığını 
hissettire hissettire duraladı, ha
layık ve köle kümelerine başını çe-
virip haykırdı: t 

- Kahya hatun nerede! Tiz ya
nıma gelsin! 

Ve dairesinin esrarlı boşluğuna 
dalar dalmaz Balayı belinden ya
kalamak, doymaz bir iştiha ile se
vip okşamak istedi. Şeyh Şiıcaın 

odasında içine düşen ihtiras kıvtl
cımı, kızın parmaklarından sızan 

ateşle beslene beslene üç ba~ daki
ka içinde yaman bir ydngına mün
kalip olmuştu ve acıktığı yerde 
sofrayı kurdurmıya, susadığı yer
de pınarları akıtmıya alışkın olan 
genç prensin iradesi bu yangında 
yanıp kül olduğundan işte bu ham
leyi yapmıştı. 

Tanrının tek
0

yarattığına inandı
ğı kızın o eş.siz güzeiliğinde temes
sül eden tad hazinesinden orada 
ve ayak üstü bir iki yudum almak 
istiyordu. O hazineyi iradesine 
mahkUm, keyfine ram bir vaziyet
te telakki ederek işte acele etmiş
ti. Bir ve h&tta yarım san~ye için
de dudaklarının - tabiat çerçeve
sine henüz girmemiş - ilahi bir 
tadla mesut olacağına kani bulu
nuyordu. 

Fakat o telakkiler ve bu kana
atler - yine bir saniye içinde ·
eridi, tad hazinesinin bir meyva 
dolabına, bir mutfak kilerine ben
zemediği anlaşıldt. Çünkü Bafa, 
beline dolanmak isti.yen ihtiras 
çemberinden - hır dilim nur gi
bi - Sıynlnuş. uzaklaşmış ve üç 
adım ilerde durarak italyanca hay
kırnıışb: 

- Uslu durunuz! 
Şehzade kırılmış bir kemer gibi 

iki yanında sarkıp duran kolların
da bir sızı tevehhüm ediyor, hain 
kızın o kalları sınf i.İı."' çözüp kaç
tığını sanıyor ve muztarip bir öf
keyle Venedik dilberjni süziıyor
du. Onun ne dediğini anlamış ue
ğildi. Fakat durumundan kendine 
kolayca ram olamıyacağını anlıyor
du. 

Bu halet, onun idrakine çok ay-
ıs.u·.ı ~"'°1'"'"' ... L.&... y c "J J.l ~ .. u.....a..-, __ ... _ 
vuzun, Kanuni Süleymamn toru
nu ve onlar gibi şehinşah olnnya 
namzet bir şehzadeden dudağını, 

yanağını, hatta hayatını esirgiye
cek bir kadın yeryüzünde - onun 
zu'muna göre - mevcut olamazdı. 
Gerçi Bafa da güzellik bakımın~ 

dan yegane denilebilecek bir sevi
yede idi. Lakin yine bir kodındr ve 
bu saraya zorla getirtildiği için de 
nihayet bir esir idi. Bu durumda 
bir dişinin, kendisine naz etmesi i
nanılamıyacak cüreth-rdendi. 

(Devamı Var) 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 

. Şehirlinin 
Hamal tarifesi pahalı 

Hataydan İstanbula gelen ve adresı biz
de mahfuz bulunan bi rokuyucumuz, dün 
şu şikılyeUni anlattı: 

cııÜç parça eşya ile Hatayda Denizhan. 
kın bir vapuruna bindim. İstanbula ge
liyordum. Besıden eşyalarımın vapura 
nakli için (10) kuruş para aldılar. Dik
kat ediyor musunuz? ıo kuruş aldılar. 

Buraya geldik. Eşyaları vapurdan çıkar
mak kin, rıhtımdan emanetçiye naklet
mek için -belki de tarifeye uygun ola
rak bir hayli para aldılar. Canakkaleyc 
gidecektim. Bugün eşyalarımı Saadet va
puruna naklettlnnek icap etti. Bunların 

rıhtıma ve rıhtımdan vapura nakli içi•1 
yine bir sürü para ödedim. Hul~sa. üç 
p~rc;a eşyanın bir vapurdan çıkarılması 

ve diğer vapura nakli için tam beş lira 
harcadım. Bu, doğru mudur? Hamal fa
rifeslnin ateş pahasına çtkarılması, beni 
çok müteessir etti. Hatayda da Denizban
kın tarifesi muteber, burada da. Fakat, 
aradaki müthiş fark niçin? Alakadarların 
nazarı dikkatini celbetmenizi rica ede
rim.,, 

• 
Belediye cezalan 

Seyyar zerzevatçılık yapıyorum ve ka
zanacağun beş on kuruşla başımda bulu
nan sekiz nü!usu geçindirmiye uğrasıyo
rum. 

4 gün evvel Kumkapı mıntakasından 

geçerken beygirimin yangın yerindeki ot
lan yeme:-ıinden dolayı belediye memur
ları beş lira para cezası yazdılar. Benim 
müşteri ile meşgul olmamdan istifade e
derek hayvanın yanı~ı.n yerindeki otlara 
baş uzatmasının cezayı mucip olup olnn
yacağını sordum: (Vilayetin emridir.) ce
vabını verdiler. 
Yanında sahibi bulunan bir hayvanın 

yangın yerinde bitmiş otlardan biraz ye
meııi bu derece bir cezayı mucip olabi
lir mi? Ve cezadan evvel ihtarda bulun
mak icap etmez mi? 

Dertleri 
leri yapılırken yanı ba:imda bir de mu• 
alllm evi yapılmalıdır. 

5 - Muallimlerin yıllık kadrolan çok 
geç yapıldığı için derslerle beraber mek
teplerde de bir nakil bajlıyor. Tedrisat 
aksıyor. Kadro isleri mektepler açılmadan 
ikmal edilmelidir. 

6 - Üç yıllık kıdem müddetini dol
duran ve iyi teftiş raporu alan muallim
lere terfi edecekleri en geç Mart ayı için
de kendisine tebliğ ediliyor Bu maaş ter
fiine Eylül iptidasında başlanıyorsa da 
maaş farkı Teşrinievvel iptidasında alı

nıyor. Bununla da muallimler maaıı zam
mından bir yıl kaybediyorlar. 

Muallim: Arif ÜNAL 

• 
Şoförlerin dertleri : 

Milli Şefimizin f stanbulu teşriflerinde 
halkın dertlerini dinlerken şoförler cemi• 
yetinin, ifadelerini çok noksan gördük. 
Doğuda öyle şoför dertleri vardır kJ 

bu dertlerin tesiri altında köyünde tarla• 
sını, evini, ~ehlrde dükk11nını satanlar 
çoktur. 

Biz şoförler parc-a buhranından evvel 
bu derdin doğurduğu menbaları, sebepleri 
ararsak daha doğru olmaz mı ki? 

Şoförün derdini bu dert içinde hem• 
dert olandan sor ve dinle: 
Doğu Anadolunun hemen her tarafın .. 

da çalışan şoförler, bir sınıf nakliyat ko• 
m1syonculufu yapan ve simsar namını 
taşıyan kütlenin lstlsman altındadırlar. 

Biribirine rakip olan bu simsarlar her• 
gün uğradıkları resm! ve g<ıyrl resmt mü .. 
esseselerden ellerindeki teminatlarını fı.,. 

let edinerek bayağı bir eksiltme ıieklinde 
nakliyat işi alır ve aldıkları isi muayyen 
yüzdeliklerle şoförlere satarlar. Bu sım .. 
sar kafileleri önünden soförün is alına• 
sına imkfln olmadığı gibi daima boyun 
eğmeğe mecburdur. 

İşte derdimiz budur büyüklerimizin 
huzuruna arzını istirham ederiz. 

PİRiM 

• 
Yoksa belediye memurları ceza kesmek Belediyenin cevabı! 

için ufak fırsatlar mı koliuyorlar? 
Nazarı dikkati çekmenizi dilerim. 

Kumkapı Nlşanc•11, Havuzlu Boa· 
tan aokaOı No. 24 to RüftU 

• 
Muallimlerin istekleri'! 

' 
Bir muaUim sıfatiyle Maarif işlerinde 

gördUğüm bazı aksaklıklan düzeltiJmesi 
.. 1,.. * - .......... 0 .,, -

1 - Mektep kasketleri talimatnames.i 
çıktı. Buna rağmen hala talebelerin baş
larına kasket koyuşlarmda, kasket sekil
lerinde bir yeknesaklık olmadığı gibi 
bir çokları da başları a~ık gezmektedir
leri. İlk, orta ve lise talebelerini kasket
leriyle tefrik bile mümkün olamıyor, 

2 - Talebemizin seU\m veriş tarzları 

da başka başkadır. 
3 - İlk tahsil mecburi ve yaş haddi 

de 7 - 16 dır. Halbuki Evlenme Kanu
nundaki son ta.dille 15 yaşındaki erkek 
ve 14 yaşındaki kız çocuklar evlenebil
mektedirler. İlk tahsilde ya:ı haddi on il
çe indirilmelidir. 

4 - Kpylere giden muallimlerin en 
büyük sıkıntısı e\•sizliktir. Köy mektep-

1 

Gazetenizin 14-3-939 güıılll nüshasm· 
da (Uzayan bir nikfilt muamelesi) ba~

lıklı yazı tetkik edildi: 
Şik~yetçinin eşi Saime 28 K. sanı 339 

doğumlu olduğundan evlenme talebile 
20 - 12 - 938 tarihindeki müracaattan eh
liy~t mevcut olmadığından kabul olun
mamıs ve 28 - 1 - 939 tarihinde kanuni 
yaşını ikmaJ ettfğfnden o gfln muamele-

tiriı~;ek~t~İ;~~~ ··;;z~in-e·s :"1r:"§~ ut 
rihinde akitleri yapılmıştır. 

Bu itibarla muamelelerinde hiç-bir g(mn 
teahhür vaki olmadığı anlaşıldığından 

keyfiyetin bu yolda gazetenizle tavzihi 
saygı ile rica olunur. 

Vail ve B. Reisi 

• 
Gaip aranıyor ~ 

Siirt inhisarlar gümrük tn:emurluğun• 
dan tekaüt edilen Fuat Nogay'ı seneler
denberi arıyorum Tanıyanlar vBTsa Ad• 
resini bildirmelerini rica ederim. 

lnhlHrlar Fen Memuru 
BOlent KUNT 

Senden uzak kalmanın acısı benL öldürüyor Ha
lllk!.. Fakat, elim.den ne gelir? .. Sıhhatte olduğunu 
ve beni düşündüğünü bilmek, bir dereceye kadar 
ıztırabnnı hafifletiyor .. Elbette bir gün mesut ola
cağız... Sa~edelim ve zamana güvenelim... ., 

gün gelmiyecek mi? .. 
Sonra, işlediğim suçlan düşünerek, çektiklerimir. 

az bile olduğuna inandım .• 
Kara bir vicdanla yaşamanın, kara toprak olmak

tan bin kat feci olduğu muhakkak ve aşikardı! .. 
Mektubun bu noktasında durdum. Gözlerim bu

ğulanmıştı. Bu derece acı bir sille yiyeceğimi hiç 
batınına getirmemiştim.. Yoksa, bu uzaklaşmada 
bir kast mi vardı? .. Hiç bir şeye, hiç bir söze ina
namıyordum.. Her harekette, her muamelede, bir 
yalan, bir sahtekarlık seziyordum .. 

Nüvid, belki kocasının sebebine uzaklara gitmiş
ti. Fakat ben, daha ziyade onun benden kaçmış ol
duğundan emindim. Uzun düşüncelerden sonra, 
mektubu okuınağa devam ettim: 

" . . . benden kont muammasının hallini istiyor
sun .. Bunu bilmiyorum; anlatamıyacağım. Seninle 
ileride muhakkak görüşeceğini söyliyen, yüzbaşı 

Piyer, vakayii, bütün tafsilatiyle nakledeceğine söz 
verdi ... ,, 

Yine durdum ve güldüm.. Bu işte Nüvidin par
mağı olduğu muhakkaktı. Fakat ateş içinde cenke
den şu cesur yüzbaşının ölümü asla hatırına ~etir
miyerek, ileride benimle görüşeceğini temin etme
si gülünçtü. 

Nüvidin, bu husustaki gafletine çok canım sıkıl· 
dı ve başımı sallıyarak son satırları da okudum: 

" • • • • bu mektubu sana "Samara,, dan yazdı

ğım halde, sen, onu almadan ben trenle "Mosko
va,, ya hareket etmiş olacağım. Bundan sonraki 
mektuplarımı da geciktirmiyeceğimi vaadediyorum. 
Sakın üzülme!.. Hayatı olduğu gibi kabul etmek 
mecburiyetindeyiz.. Istekle hiç bir cereyan yolunu 
değiştirmiyor .. Sen de, bu kanaate bağlan ve müs
terih yaşa!.. 

Şimdilik fazla bir şey yazaınıyacağım.. Güzel 
gözlerinden hasretle öperek Allahtan sıhhat ve se
lam~t dilerim .• 

Nilvid ,; 
Kağıdı büküp cebime yerleştirdikten sonra, de

rin nefeslerle göğsümü şişirerek biraz ferah bul
mak istedim. Ne mümkün! .. Sanki ciğerlerim kız
gın demirlerle dağlanıyordu. 

- Allahım! .. Diye inledim. Bu acıları 

.......... * .-.ı 

"Dauriya,, ya geleli yedi ay olmuştu. Mevsim 
yazdı. Uzun günler ve gecelerde, daima başım 
avuçlarım arasına düşmüş, dalgın yaşıyordum. Nü
vidden bir daha ne mektup, ne de haber alabilmiş
tim. Bu kadın beni pek acı bir şekilde aldatıyordu. 

Bu sıralarda, önümde yeni ümit ufuklan açan bir 
hadise ortaya çıktı: Hasta esirlere bakmak için ka
sabaya bir Isveç Salibiahmer heyeti gelmişti. Bura
ya müracaat ederek muayenemi istedim. Maksa
dım, bir seyahat imkam elde etmekti. Şansını uy .. 
gun gitti ve kısa bir muayeneden sonra, zafiyetim 
dolayısile lsveçe gönderilecek malfilin grupuna ka
tıldım .. 

Bu yolculuk beni, Lidadan uzaklaştıracağı için 
de memnundum. Zira, vaadimi tutmıyarak hala, 
ona mektup yazmamıştım. 

iki gün sonra, arkadaşlarımla vedalaştım ve bu 

grupla birlikte trene bindim. 

Hareketimiz, Avrupa hattı üzerindeydi. Yolcu

luğumuz bir haf ta arızasız geçti. Fakat, bir akşam 

üstü, küçük bir istasyon civarında ihtilalcilerin ta
arruzuna uğradık. 

Bir alay süngülü bizi, gelip trenden indirdiler . 
Ne emellerle başlanan. şu seyahatin, böyle ihti

l&lin cilvesine kurban gideceği kimin aklına ge
lirdi? .. 

Yol kesilince, "'Açınsk,, garnizonuna götürüldük. 
Burası küçük, fakat istasyonlu ve elektriklerle ay
dınlanmış şirin bir kasabaydı. 

Fakat gözüm hiç bir şey görmüyordu. Mütemadi
yen, hırsımdan dişlerimi gıcırdatıyordum. 

"Dauriya,, dan kaçan arkadaşlar da yakalanarak 
"'Açınsk,, a getirilmişlerdi. Onları tekrar gördüğü
me sevindim ve biraz da halimi unutarak, becerik
sizlikleriyle alay ettim. 
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Ali Rüştü de, Yanyah Tahir de Sözü Dönüp Dolaştırıp 
Ayan Reisi Ahmet Rızaya Dokundurmuşlardı 

=> >> > >-> >~:>:>~><><• 
B ir kadın ve bir küçük çocuk 

köyün dar, tozlu yolundan 
aşağıya doğru yürüyorlardı. Eğer 

böyle yürümekte devam ederler -
se, üç mil sonra bir şehre vara
caklar ve orada bir akşam gazete
sinin ilan sütununda adresini gör
dükleri binayı bulacaklardı. 

Toplantıda bulunanlardan er-
kanıharp Tahir ile Hersek

U Ali Rüştü (1) bey de bazı hu
suslarda Ali İhsan beyden yana 
olduklarını tnvırlarile hissettir -
mişlerdi. Ali Rüştü söz söyleme
ğe izin ister gibi kımıldanmış, da
mat Feride, şöyle bir bakmıştı. O 
da: 

- Bir mütaleanız varsa efendi 
hazretleri, demişti. Lutfedip söy
leyiniz, hiç şüphesiz istifadeyı 
mucip olur. 

Ali Rüştü oturduğu yerde top
lanmış, kendine çeki düzen ver
mişti. Gülümsiyerek: 
-Aciz ibcndeniz de, kısaca bir şey 
söylemek isterim. Ayan reisi Ah
ın.et Rıza beyefendi hazretleri, 
şimdiki kabine için iğretidir, bu
yurdular. Başka bir iş ve icra ka
binesine lüzum gösterdiler ve ge
leceğini de müjdelediler. Çok doğ
ru bir söz söylediler, çok yerin -
de bir talepte ve çok beşaretli bir 
müjdede bulundular. Bütün mev
cudiyetimle iştirak ederim kendi
lerine. Ancak bu kabineye ne it
tihatcı1nra knvuk sallıyanların, ne 
de ittihatçıların marifetlerini u
zaktan seyi.r ile bugün iftiharla 
bitaraflık taslıyanların ve hele ha
va kollıyan ittihatçı dönekleriniıı 
girmemesine çok dikkat ve itina 
etmek gerektir. Bu, hem millet, 
ve hem de yakında mukaddera -
tımıza karışacak yabancı devlet -
ler üzerinde çok iyi tesirler hıra -
kacaktır 

B unun için yeni kabinenin sa
dece muhalülerden, fakat 

!lYfMğ'ıf~JFfneıd~·&tğıI, rnf1~~12 
lülerine karşı mücadele ve müca
hede sahasına atılan ve ittihatçı
ların bunca hakaret ve zulümle
rine göğüs geren hürriyet ve itilaf 
evlatlarından teşkil edilmesi la
zımdır. Çünkü, iyi ve insafla dü
şunurseniz, takdir edersiniz ki, 
mevkii iktidar hak ve sırası onla
rındır. 

Gerçi, fırkanın asıl evlat ve a
zalarından bir kısmı memlekete 
dönmüşlerse de, henüz hepsi top
lanıp fırkayı kuvetlendirmeğe va
kit ve nakit bulamamışlardır. Bu
nun için biraz beklemek elbette 
lfızımdır. Eğer acil bir lüzum var
sa, meclisin Tevfik paşa kabinesi
ne kapattırılması bir müddet son
ra da hürriyet ve itilaf evlatlan
nın iktidar mevkiine çıkarılması 

madalete pek muvafık ve müs
tahsen bir hareket olur vesselam. 

Sözleriyle hem kendi hem de 
refiklerinin derdini dökmüş ve he
le hiç sevmediği Ahmet Rıza be
ye, yerinde bir kinaye savurmuş
tu. Ağır bir sille vurmuştu. 

Yanyalı Tahir de kısa söyliye
ceğini vaadetrnişti. Fakat sözleri
ni çok uzatmış ve pek dolaştırmış
tı. Hatıra, gönüle bakmıyarak, 

tekrar tekrar Ahmet Rıza beye 
dokundurmuştu. Meclisin kapatıl
ması bahsi üzerinde de ısrarla 
durmuştu ve: 

- Ali İhsan bey ne güzel söy
ledi. Bizim bu işi görüşüp düşün
memiz boş yere vakit harcamak
tan, yok yere çene çalmaktan baş
ka bir şey değil. Mademki padişa
hımız meclisin kapa~asını lü
zumlu bulmuşlar. Damat paşa haz
retleri bu işin halli çarelerini a
raştırsınlar. Bence, sözü ayağa dü
şürüp mebusları hırslandırıp ayak
landırmakta, yoktan bir hadise çı
karmakta hiç te mana yok. Çok 
nazik va sayılı günler yaşadığı

mızı hatırdan cıkarmamalıvız. 

Demişti. 

D amat Feridln keyfine payan 
yoktu. Söylenen sözlerin 

Ahmet Rıza bey üzerinde bırak
tığı fena tesirleri bayağı yüzün -
den okuyordu. Renkten renge gi
rip üzüldü,Wnü zevkle seyredi-

yor, memnunluğundan için için 
gülüyordu. Ancak Ahmet Rıza 
beyin bu kadar hırpalanmasına 
memnun olmakla beraber, onun 
gücenmesini de hiç istemiyordu. 
Çözülecek entrikalarda daha onun 
nice nice rolleri vardı. 

Bu sebeple biraz kadrini yük
seltmek, hatırını hoşetmek liızım
dı. Koca fesatçı yine bir entrika
ya hazırlanmıştı. Ahmet Rıza be
ye atılan taşlardan hoşnutsuzluk 

duymuş gibi bir tavır takınmıştı. 
Hazır bulunanları asık suratla siız
dükten sonra: 

- Beylerden bazıları bu iş için 
Tevfik paşa ile görüşmek vazifesi
ni bana veriyorlar. Halbuki padi
şahımız efendimizin Ahmet Rıza 
beyefendi hakkında besledikleri 
şahane teveccühlerini göstermek 
için fırsat beklediklerini söyle -
mek isterim. Sanırım ki, pek ya
kında, bilhassa bir kabine deği

şikliğinde bu teveccühün müstes
na bir eseri görünecektir. Bu ıti

bar ve alakayla, ou işe ait görü~
meleri ben değil, Ahmet Rıza be
yefendi yapacaktır. 
Demiş, Ahmet Rıza beye görü

nüşte layık olduğu yüksek mev
kii, şerefi vermişti. Onun solan 
yüzünü güldürmüş, çarpan yüre
ğini sakinleştirmişti. 

Söz arasında da, birer göz işa
retiyle, sözlerinin birer hakikat 
değil bir siyaset olduğunu muha
taplarına hissettirmişti. Böylece 
onların da gönüllerini hoşediver
mişti. 

Entrikacı Ferit, İzzet paşa kabi
nesinin çekilmesinde olduğu gibi, 
ınecJi!llln k.nnD'1.'T' ....... ,:," ~- '-- " 
mec ıse karşı .t\nmet Rıza beyi i-
leri sürmek istiyordu. Tabii Ah
met Rıza beyin sadrazam olacağı 
yoktu. O çalışacak, çabalıyacak 

fakat, boşalacak sadaret koltuğu
na damat paşa kurulacaktı. Kade
rin Ahmet Rıza beye hazırladığı 

akıbet buydu. Nasıl ki, böyle de 
olmuştu. 

T oplantıya, meclisin kap3n
ması hakkındaki arzuyu şa

hanenin, Ahmet Rıza Bey tarafın
dan Tevfik paşaya bildirilmesi ka
rariyle nihayet verilmişti. Son !rn
dehler de muvaffakıyet temenni
leriyle içilmiş, yemek salonuna ge
çilmişti. 

Biraz fazlaca neşelenen has ha
zin! müdürü Refik, sofradakile -
ri de şenlendirmek için saray ha
demelerine ait bir hikaye anlatı
yordu. 

Refik daha küçük bir çocuk-
ken, Vahdcttinin sarayına girmiş
ti. Sarayda terbiye görmüş, oku
muştu. Zaman ge1;tikçe Vahdetti -
nin dili sıkı bir hendesi, Çengel
köy sarayının eli sıkı bir vekil
harcı olmuştu. Saray adamları a

rasında cimriliğiyle şöhret bul -

muştu. Fakat kendisi, cimriliği ka 
bul etmez, tutumlu bir adam ol

duğunu söylerdi, bununla da övü

nürdü. Vahdettin padişah olunca, 

Refik te has hazine müdürü olmuş
tu. Fakat vekilharçlıktan çekilmc

miştL 
(Devamı var) 

(1) Yanyalı Tahir erkanıharp mira
ıaylanndan ve muhrılefctin eli bayrak
lı simalarındandır. İtUha1.çılnrla geçine
mediği için bir vakitler Niısıra kaçmış, 
birkaç arkadaşile Fasa geccrek Fas or
dusunda muallimlik yapmıştır. Fakat 
biraz sonra, gördüğü tazyik üzerine Mı
sıra dönmcğe mecbur olmuştur. Müta
rekeyi miiteakip te VnhdetUn tarafın-
" .Y':: .,. _,,. __ .__. ._ ..... ........ 

eullmfştir. 

Ali RUştil aslen Herseklidir. İttihatçı
lara karşı gösterdiği muhalefeti ve kı
rılmaz inadı ile ııöhret bulmuş muha
liflerdendir. Bilfıhare Damad Ferit ka
binesinde adliye nazırı olarak bulun
muştur. Anndoluya, milli emel ve ga
yelere karşı sonuna kadar muhale!et-

' ten usanmamış sayılılardr.ndır. 

Kadın gençti, çok kısa boyluy
du. Fakat küçüklüğiyle mağrur 

olduğu ufacık ayakları vardı. Kü
çük çocuğun gözleri iri ve kestane 
rengindeydi. Annesinin elinden 
tutmuştu. İkisinde de ayni neşeli 
resmiyet edası vardı. Bir şey sa
tın almağa gidiyorlardı. 

Kadının bir taş ocağında çalı -
şan ~ocası Theakstone Mophett a
dını taşıyordu. Kumral saçlan 
vardı ve onları, haftada yalnız 

bir gün, cumartesi günü tarıyor
du. Yüzü kiremit kırmızısı rengin
deydi. Şişman olmamakla beraber, 
iri yapılı bir adamdı, sert bir ta
biatı ve oğlunu korkutan kalın, 

kaba bir sesi vardı. 
Karısı ona, katiyen ismiyle hi

tap edemezdi. İlk zamanlar on -
dan "O,, diye bahsetmiş, kendisi
ne "Efendi,, demişti. Çocuğu o
lunca "Baba,, derneğe başlamış ve 
böyle bir hitap kelimesi bulduğu 
için sevinmişti. 

Küçük Henry de konuşmıya baş
ladığı zaman ona "Baba,, demişti. 
Köyün son evinde oturuyorlardı; 

evin önünde kendi kendine oyun

lar oynarken, iri yarı gövdesi, sarı 

çizgili pantalonu ile onun geldı -

ğini görür görmez içeriye koşar 

ve "Anne! Baba geliyor,, diye ba
~ınrdı. 

Henry, baba hakkında vazıh fi
ıur n:ı 1::· 'ttlaıIK oımauuuna oenıoer, 

koca bir tahta iskemle üzerinde o
turarak cılız oğluna hoşnutsuz 

gözlerle bakan, ve o sessiz mahluk 
yerine iri, neşeli, toz toprak ıçin
de bir çocuğu tercih ettiğini his-

. setti ren, bu adam olmadığı za -
manlar evi daha sakin bulurdu. 

A nnesinden ayrılmağa kati
yen tahammül edemezdi. 

O, kendi dünyasının en hakiki kıs
mıydı. Bu sebepten çamaşır günü 
olan pazartesi günleri, annesiyle 
beraber mutfağa iner ve onun ça
maşırlar üzerine eğilişini seyre -
der, kendisi de kah babasının kır
mızı mendilini, kah başka bir pa
çavrayı yıkamağa yeltenirdi. Ken
di yaşında başka çocuklar bulun
makla beraber, bir oyun arkadaşı 
edinmek istemezdi. 

Her pazar annesiyle kiliseye gi
derlerdi. Orada her şey hoştu. Ha
va karardığı zaman duvarda asılı 
kandiller birer birer yakılırdı. Fa
kat en güzel şey musikiydi. 

Kilisedeki musiki aleti bir ar
monyomdan ibaretti ve yaşlıca, 

nazik bir kadın tarafından çalmı
yordu. 

O, armonyomun önünde, arkası 
cemaate dönük olarak iskemlesi -
ne oturur, ayaklan pedallara kuv-
.. _ ....... '7 ~ • .,,... .M:.:.:.-US<A l•uwapo 

doldurmak için, onlan bir iki de
fa i~letir, arkasından musiki ge
lirdi. 

Çocuk ve annesi onu severler -
di. İliıhileri yüksek sesle okurlar
dı. Ekseriya söyledikleri bir şar
kıyı "Çalışıp zahmet çeker~k,, 
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umumi BiLANÇOSUDUR. 
AKTiF 

KASA • • • • • • • • • • . Lit 793.317.731.35 
PORTFÖY. HAZİNE BONOLARI VE V ADES1Z 
NUKUD . • • . • • • • • . • . . . • 
İTALYA DEVLETİ TARAFINDAN TEMİNATLI, 
İT AL YAN DEVLET ESHAMI . • • • • • 
ESHAM VE TAHVİLAT • • • ; : • • • • • 

RÖPORLAR .. · • • • • · • · .• : 
BANKA AFİLASYONLARINA İŞTİRAKLER • 
BORÇLU MUHABİRLER VE HESABI CARİLER. 
KABULLER DOLAYİSİLE BORÇLULAR .•• ; 
AVAL VE KEFALET DOLAYİSİLE BORÇLULAR. 
FİLY ALLER VE SAİREYE MAHSUS EMLAK . 
MEFRUŞAT VE TESİSAT • • • • • • • • • 

Meclisi İdare azalığı kefaleti: 
MEVDU MENKUL Lit 9.520.152.-.: 
KİYMETLER Teminat olarak 917.724.802.-

Emanet olarak 8.461.466.770.-

4.096.721.699.15 
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1.-
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İHTİYAT AKÇESİ . 

. . . . . . . . . • Lit 700.000.000.-

HİSSEDARAN DİVİDAND HESABI . • • • : ~ 
TASARRUF MEVDUATI VE AİLE SANDIC'.':I . 
ALACAKLI MUHABİRLER VE HESABI CARİLER 
BERAYİ TAHSİL SENEDAT MUDİLERİ . • • • 
TİCARİ KABULLER . . . . . 
AVAL VE KEFALET DOLAYISİLE ALACAKLI-
LAR • . • . . • . . . . • . . • 
MUVAKKAT VE MUHTELİF HESAPLAR • 
MÜTEDAVİL ÇEKLER . • • • • • • • $ • 

1939 YILINA AİT REESKONT. . • • • • : : 
GEÇEN YILDAN MÜDEVVER KAR . • • • • • 
SENE! HAZIRA SAFi KARI • • • • • • • • 

Meclisi İdare azalığı kefaleti: 
MENKUL KIYMETLER Lit 9.520.152.-
MUDİLERİ Teminat olarak 917.724.802.-

Emanet olarak 8.461.466.770.--

151.087 .696.65 
147.165.-

1.702.859.283.-
5.157 240.822.20 

235. 788.829.10 
175.040.371.70 

304 804.335.35 
1o9.473.838. ıo 
251.217.526.60 

9.947.056.15 
6.725.260.80 

35.800.434.95 

8.900.132.619.60 

9.388.711. 724.-

Lit 18.288.844.343.60 
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HARÇLAR VE MASRAFLAR 
TASARRUF MEVDUATI VE AİLE SANDIGI 
FAİZLERİ • • • • • • • • • : • 
İDARE MESARİFİ : : : : : : • • : : 
VERGİ VE RÜSUM . • • • : : ~ : : : : ~ 
TESİSAT AMORTİSMANI : : • : • • : 
1939 YILINA AİT REESKONT • : : : : : : : 
SENEİ HAZIRA SAFi KARI • • • • ~ • 
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Lit 33.289.560.30 
153.217.714.50 

14.454.158.20 
2.415.967.05 
9.947.056.15 
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Lit 249.124.891.15 
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TEMETIOLER 
PORTFÖY İSKONTOSU VE DEVLET ESHAMI 
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MUHTELİF HESABI CARİ FAİZLEHt. : : ; : 94.883.667.50 
RÖPOR FAİZLERİ • • • • • . • • • • : 5.581.106.60 
İŞTİRAKLER, KUPONLAR VE MENKUL KIY
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KOMİSYONLAR VE MUHTELİF KARLAR • : ! 
EMLAK GELİRLERİ • • • • • • • • • : 

27 595.689.35 
20 073.053.80 

4.706.295.20 

Lit 24!).} 24.891.15 

diye taganni ederler ve armon : 
yom ilave eder gibi gelirdi: '·Ha! 
Ha! Ha! Çalışıp zahmet çekerek! 
Ha, ha, ha!.,, Bu güzel nağme, ha
va yağmurlu olsa bile, dinlemek 
için gelmeğe değerdi. 

Bir gün kilisede bir çay verili
yordu. Ana oğul, gitmişlerdi. Tah· 
ta sıralar uzun masalann etrafına 
dizilmişti. Tabaklar sandoviçler, 
bisküvitler, tatlı keklerle doluy -
du. Çay bardakları elden ele ma
sanın öbür ucuna kadar geçirili
yordu. Birisi taganniye 

0

başlauı: 
"Soframızda hazırol, Tanrım.. ,, 
Sabahtanberi yalnız, kahvaltı ile 
duran ve başlamak için sabırsızla· 
nan küçük çocuğa bu ilahi ne ka
dar uzun gelmişti. İlahi devam et
tiği müddetçe hep masadaki t:ı • 
haklara bakıyor, en üstte duran 
bir sandoviçi gizlice gözüne kes
tiriyordu. Fakat ilahi bitince uzun 
sakallı bir adam eğildi ve o san
doviçi alıverdi. Küçük çocuk mah· 
, .. " mahzun ..Yer..ine oturdu ve u
zun müddet bir şey yemedi. 

Ç ay pek eğlenceli değildi. Fa
kat, sonradan havayı değiş

tiren bazı şeyler oldu. Kilisenin iç 
tarafında küçük bir elbise odası 
vardı; güzel armonyom, salonu ge
nişletmek için çay günü oraya sü
rülmüştü. Çocuk onu orada bul -
du, parmaklarını fildişi anahtar
lara dokundurduğu zaman kalbi 
süratle çarpıyordu. İskemleyi al
tına çekti ve ses vermiyen anah -
tarlar üzerinde parmaklarını oy
natmıya başladı. 

Fakat hundan çabuk bıkarak, 
pedallara bastı. İçeriye doğru ha
vanın hücumunu dinlerken bir no
taya dokundu. Gür bir ses çıktı; 
fakat şapka, elbise yığınları giı -
rültüyü yalnız o odaya hapsedi
yor gibiydi. Dışarıda hep beraber 
konuşan kalabalığın hırıltısı var
dı. Biraz daha cesaret buldu ve 
birdenbire ellerinin altından hir 
nağme yükseldi: "Çalışıp zahmet 
çekerek .. Ha, ha, ha!.,, Korku i
çindeydi ve mesuttu. Fakat bütün 
gayretlerine rağmen birine;, satı

rın gerisini çıkaramadı. 
"Musiki!" diye içini çekti ve 

annesini araınağa koştu . Annesi 
sofrayı temizliyen kadına yardım 

' ediyordu. Yanına yaklaştı "birşey 
söylemek istiyorum." diye fısılda
dı: "Gel ve çaldığım armonimi 
dinle!" 

Kabahali kabahatli vavaşça el
bise odasma sokuldular. Çocuğun 
yüzünde penbe bir renk vardı, he
yecanlıydı. 

- Dinle! diye bağırdı. Ayakb
riyle pedala bastı. Emniyetle ve 
tekrar tekrar ilahinin ilk satırını 
çaldı. Annesi genç bir kız gibi ya. 
nında eğilmişti. 

- Bir dakika dur! dedi. İkinci 
satıra çalış. 

Bir mucize kabilindc:n beraberce 
ikinci satırı buldular. Ne kadar 
mesuttular. Ses gittik~e büyüyor, 
sevinçleri de onunla beraber artı
yordu. Kapı açılıp ta armonyomu 
çalan Miss A tlass içeri girince do
nakaldılar. Miss Atlass biraz sert
çe: 

- Armoniyoma dokunmamalı
sınız! 

tDetMmı mw > 
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Sulh Cephesini 
Kurmaktaki 
MüşkilCit 

(Başı 1 incide) 

Fra.nsanuı ısr~rına rağmen, mecbu
ri askerlik: hizmetini kabul etme-

lngiltere Almanyaya 
Mecburi Askerlik 
Kararını Bildiriyor 

lstanbulun 
lmarı lçin 
Yeni Varidat 

(Başı Birincide) 
Bu üç idare, şimdilik bir müdil -

riyeti wnunıiye halinde idare edile
cek, Haliç şirketile otobüs servisleri 
de bu idareye raptedilccektir. Yeni 
idarenin resmi unvanı şimdilik (İs
tanbul belediyesine bağlı, Elektrik, 
Tramvay ve Tünel Umum Müdürlü
ğü) olacaktır. Mi11i Şef ile Başvekil 
Akay idaresinin de İstanbul beledi -
yesine devredileceğini vaat buyur
muşlardır. 

Yugoslavya 'Antant'da 
Kalıyor, Gaf enkonun 

Londra Temasları Bitti 
nıiştir. Onun için müzakereler gayet (BQ.§tarafı 1 inci~e) 
bati bir seyir ile ilerl~mektedir. Hükümetin bu kararı, tecavüze 

müdafaa masrafı şimdi 630 milyona 
baliğ olmaktadır. 

(Başı 1 incide) 

. 2 - Sovyet Rusya İngiliz Başv.e- karşı gelmek siyasetini katiyetle tat
kılinin samimiyetinden emin değ!l- bik etmek azminde olmak dolayısi
dir. Kendisinin Almanya ile karşı le verdiği bildiriliyor. Bu bakımdan 
karşıya getirildikten sonra başbaşa bilhassa harici hadiseler bu karara 
bırakılacağından korkmaktadır. Sta-

lngiliz donanmasının 
manevralan 

Londra, 25 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde, dün Maltadan hareket 
eden İngiliz Akdeniz filosunun ev· 
vela Yunan limanlarını, Kıbrıs, Fi
listin ve Mısırı ziyaret c;rleceği ve on
dan sonra Şarki Akdenizde ma.nev
ralar yapacağı bildirilmektedir. 

Hitleri gördiikten .ı::onra geri dö· 
ncccktir. 
Berlin konuşmaları, Kont Ciano 

ile Markoviç konuşmaJarının zeyli 
sayılmaktadır. 

lin son nutkunda bu şüphesini açık
tan açığa söyl!'.m.i::1tir. Binaenaleyh 
o da İngiltereyi tam bir ittifak ]Je 
bağlamadıkça bir taa!ıhüde yanaş
ınaktan ç~ektedir. 

3 - Polonya ile Romanya, Sov
Yet Rusya ile askeri bir ittüak ak· 
dinden çekini)'(>rlar. Bu çekinişleri
nin iki sebebi vardır. Biri Sovyet or
dularının kendi topraklarından geç
mesi tehlikesi, ikincisi de böyle bir 
ittüakı Almanyanın bir tecavüz ve
silesi telakki etmesi ihtimalidir. Bu 
sebeple Sovyet Rusya ile tam bir an
laşma yapabilmek için bu iki devle
ti ikna etmek mecburiyeti vardır, ve 
onların istiklal davalnriyle bu itti
fakı barıştırmak yollarının bulun
nıası lazımdır. 

Müşterek sulh cephesini kurmak
ta' rastlanan ikinci siyasi müşkü.l 
Balkanların vaziyetidir. 

Akdenizin selametini temin için 
Balkan blokunun sulh cephesine il
tihakı lazımdıİ'. Balkanlardaki sulh 
cephesinin en büyük unsurlarından 

biri de Bulgaristandır. Bulgar Baş
vekili aşağı yukarı 1913 hudutlarını 
ister şekilde beyanatta bulunmuştur. 
Onun bu dileklerini kim temin eder
se Bulgaristan o tarafa kayacaktır. 
Fakat Bulgaristanın bu arzularını 
Romanya ve Yunanistanın milli men
faatlerile tezat teşkil eder. Bu tezadı 
halletmek kolay bir iş değildir. 

Ingiltere bu siyasi müşküllerden 

maada bir de ekonomik güçlüklerle 
karşılaşmıştır. Ekononük menfaatle
re dayanmıyan hiçbir siyasi anlaşma
nın devamlı olmasına imkan yoktur. 
lngilterenin Polonya, Romanya ve 
Yunanistana verdiği garanti bu 
memleketleri Berlin - Roma mihve-

"' 
içindir. Fakat iktısadiyatma Alman-
yanın hakim olduğu bir memleket 

siyasi istiklalini güç koruyabilir. Bi 
naenaleyh Romanya \le Bulgarista
nı sulh cephesine alabilmek için bu 
memleketlerin iktısadi ihtiyaçlarını 

da tatmin etmek zarureti vardır. Bu 
memleketlerle yapılacak siyasi an
laşmaların bir kıymeti olabilmesi i
çin iktısadi bir temele dayanması za
ruridir. Ingiltere bunu nasıl temin e
decektir? Bu da halli lazım gelen 
güçlüklerden biri ve belki en mü
himmidir. 

lşte lngiltere sulh cephesini kur
makta bu kabil güçlüklerle karşılaş
tığı içindir ki, müzakere ve temaslar 
uzamakta ve müsbet bir neticeye va
rılamamaktadır. 

Totaliter devletler bu vaziyetten 
istüade fırsatını kaçırmıyorlat'. Yu
goslavya ile yapılan müzakereler, Ro
manya Hariciye Nazırına yapılan 
teklifler, Sofyada sarf edile~. faali
yetler Bertin - Roma nıihvermın de 
sulh cephesini bozınü için yaptrğr 
teşebbüslerdir. 
Dünyanın mukadderatını bu karşı-

lıklı diplomatik faaliyetlerin verece
ği neticeler tayin edecektir. 

Ameriliaya Giden Altınlar 
Nevyork, 25 (A.A.) - Aınerikada 

mevcut stoka bir günde 22.47~.~00 
dolar kıymetinde ecnebi altını ilave 
edildiği bildirilmektedir. Bu altın~ar 
bilhassa İngiltere, Holanda ve Hın-
distandan gönderilmiştir. . 

Zikredilmiyen altın müvaredatı ı
se 72 milyon dolardan fazladır. 

Memuriyet 
Hayatı 

(Ba~;ı 3 üncüde) 

tını, azlini, tekaütliiğUnü tatınış bir 
memur çocuğu olduium için arasıra 
bu noktalara dikkat nazarlarını çek
mevi adeta bir evlat borcu biliyo -

saik olmuştur. 
Diğer taraftan Fransa hükumeti 

de, İngilterenin bu karan vermesi 
üzerinde ısrar ediyor ve ancak bu 
kararın demokrasiler hakkında bes
lenen emniyeti takviye edeceğini an
latıyordu. 

Bu kararın verilmesi sayesinde 
İngiltere ve Fransadan teminat alan 
devletler, İngilterenin bu teminatı 
yerine getirmeğe azmettiğine kati -
yetle inanacaklardır. 

İngilterenin bu karan vermesine 
saik olan diğer bir amil de İngiliz 
askeri mahafilidir. Bun1ar da artık 
mecburi askerlik usulünün tatbiki 
lüzumuna kanaat getirmişler ve bu 
kanaatlerini hükumete izah etmiş -
lerdi. Nihayet hükumet de bu tarihi 
kararı vermiştir. 

lngiliz ve Fransız sefirleri 
Berline döndüler 

1ngilterenin Bertin ~efiri Sir Ne
vi! Hendersonun süratle vazifesi ba
şına dönmesinin bu k!irar ile alaka
dar olduğu anlaşılıyor. Sir Hender
son · Berline muvasalatı üzerine Al-

' manya Hariciye Nazın Von Ribben 
trop ile görüşmek istediğini bildir
miş, Almanya Hariciye Nazın meş
guliyeti yüzünden İngiliz sefirini 
bugün kabul edemyeceğini haber 
vermiştir. Mülakatın yarın veya ö
bürgün vukuu bekleniyor. Sir Hen
derson, Her Hitlerın Cuma günü 
nutkunu irat etmesinden evvel, Von 
Ribbentropu görerek İngiltere hü
kumetinin siyasetini izah edecek, İn 
gilterenin Almanyayı ihata etmeyi 
düşünmediğini, fakat her tecavüze 
mukavemete kati surette karar ver
diğini ve bu kararını tatbike kadir 
olduğunu. İn~ilterenin. ortalTih tJr 
uJ..... .... ...... vuı; .ıcorxusuuu mu la a 
kaldırmak azminde olduğunu ve bu 
İngiliz kuvvetinin tecavüze karşı hiç 
bir faaliyetten geri kalmıyacağını 

anlatacaktır. Sir Henderson bundan 

başka İngilterenin Mister Roosevelt 
taraiından verilen mesaja taraftar 
olduğunu ayrıca bildirecektir. 

Fransanın Berlin sefiri de bugün 
vazifesinin başına gitmE:k üzere Pa
risten hareket etmiş, hareketten mu 
kaddem M. Daladier ile görüşmiiş· 
tür. 

Roma gazetelerinden Jurnale Di
talyada Sinyor Gayda, lngiliz, Fran-
sız sefirlerinin Berlin~ dönmelerini 
Çek hadiselerini binnazariye tam
mak mahiyetinde sayıyor. 

Alman gazetelerinin 
mütaleaları 

Berlin, 25 (A.A.) -- Alman gaze
teleri, !ngilterenin mecburi askerlik 
tehdidiİiin hiç kimse üzerinde tesir 
bırakmadığını kaydediyorlar. 

Angrif diyor ki: 
lngilterenin kendi milli müdafaa 

sistemini tanzim için seçeceği sist~m 
bizi alakalandırmamaktadır. Bizken
d· milli müdafaa sistemimizi mükem
mel hale koymıya çalışacağız. Bizim 
yegane endişemiz ,şte budur. 

lngilterenin milli müdafaa 
masraf lan 

Amerika silahlarını arttırıy~r 
Vaşington, 25 (A.AJ - Ayan Mec 

!isinde tasdiki istenilen Layiha 
508.789.824 dolarlık tahsisat konma 
sını derpiş eylemektedir. Bunun 
97.737.281 doları ile 600 tayyare sa
tın alınacak ve 53.173.100 doları ile 
yarı otomatik tüfekleı·, tanklar ve 
tayyare dafii toplar sipariş edile
cektir. 

Ayan azasından demokrat Hbilsa. 
meclise bir kanun telclifinde bulu
narak İngiltere ve Frar.sanın Ame
rikaya olan harp borçlarını Afri.'!<:a
daki müstemlekelerinden 400 bin. 
mil murabbaı toprağı Amerikay::ı 

terketmek suretiyle ödemelerini is
temiştir. Bu toprağın yeri Llberianın 
civarında gösterilmektedir. 

Kopenhag da cukeri 
tedbirler alıyor 

Kopenhag, 25 (A.A.) - Aşağıda
kj not tebliğ edilmiştir: 

Beynelmilel vaziyet dolayı.sile hü
kumet parlamentodaki dört siyasi 
partinin mümessillerine talim gör
müş asker mevcudu kafi olmadığını 
bu mevcudu arttırmak için icap eden 
tedbirleri ittihaz ettiğini bildirmiştir. 

Hindiıt<:ınclan Roosevelt'e 
bir müracaat . 

Vaşington, 25 (A.A.) - Reisicüm
hur Roosevelt, Bombaydan Hint ce
miyeti reisi Safarkarc.lan a~ağıdaki 

telgrafı almıştır: . 
"Eğer Hitlcre gönderdiğiniz mesaJ 

ı;..a.;11-- -...~ .. --....1--•-.n. l...C- .: .... n.u .. 

nıak arzusundan ileri geliyorsa, rica 
ederim, tngilteredc de, Hindistanda
ls i askeri rejime bir nihayet verme
sjni ve Hindistanda da milletlerin 
kendi mukadderatlarına kendilerinin 
hakim olması esasına dayanan hür 
bir anayasa tatbik eylemesini isteyi
niz. Büyük Hint milletinin de diğer 
milletler derecesinde enternasyonal 
adaletten istifade hakkı vardır. 

* Ingiltere kabinesinin hariciye en-
cümeni bugün toplanmış ve Lord H~
lifaks müşterek sulh cephesine aıt 
müzakerelerle Gafenko ile yapıfan 
müzakerelerin neticesıne dair malıl
mat vermiştir. 

Fransa Hariciye nazırı M. Bonnet 
de bugün Sovyet Rusya sefir~ ile gö
rüşmüştür. 

Ancak, Akay idaresi gelecek sene ha
zirandan sonra verilecektir. Diğer 

taraftan belediye muhtelif yerlerde 
halk hizmetlerine ait teşekküllerin 

mahalli belediyeler tarafından ne su
retle idare edildiği, bunlardan aza
mi randımanın ne şekilde temin edil
diği hakkında tetkikat yaptıracak ve 
rasyonel bir şekilde işleyecek bir 
organizasyon kuracaktır. 

Halk hizmetlerini ifa eden bütün 
müesseseler bu organizasyonda yer
leşecektir. 

Kanun layihasına göre bu idare
ler bütün vezaif ve vecibeleriyle be
lediyeye devredileceğinden eski tram 
vay, tünel, ve elektrik şirketleri his
sedarlarına verilecek taksitler de ta
biatiyle belediye tarafından tediye 
edilecek ve bu taksitlerden geri ka
lacak temettü, şehir varidatı arasına 
konulacaktır. 

Eski tramvay şirketiyle aktedil -
miş bulunan mukavelename ile tram 
vay şebekesinin geçtiği yolların in -
şaatı bu şirkete aitti. İdare belediye
ye geçince bu inşaat da belediye ta -
rafından yapılacaktır. 

Belediye daha kısa bir amanda 
bütün şehir sokak ve caddelerini as
falt yapmağa çalışacaktır. 

Otobüs işine belediye şimdilik 

tramvay idaresine ait olan otobüs -
!erden istifade edeceği gibi ilk parti
de satın alacağı otobüsler için tram
vay garajlarından istifade edecektir. 

Vali ve Belediye Reisi Ankarada 
beş milyon liralık istikrazın forma-

.. --- .. rot .... -.>~,J-

bu parayı otobüs işiyle istimlak me
selelerine sarfedecekti. Halbuki şim
dilik otobüs işinde aceleye lüzum 
olmadığı tahakkuk etmiş bulunduğu 
gibi otobüs almak için de eksiltme 
kanununa da bu hususta bir madde 
ilave etmek icabcdecektir. Binaena -
leyh şimdilik otobüs mübayaasmdan 
sarfınazar edilecektir. 

Otobüsler, teşekkül etmek üzere 
olan yeni müdüriyeti umumiye ma
rifetiyle mübayaa ettirilecektir. Bu 
takdirde eksiltme kanununda tadi -
lfıt yapmağa da lüzum kalmıyacok-
tır. 

lstimlak işlerine başlıyabilmek i
çin yeni istimlak kanununun meclis
ten çıkması beklenecektir. Bu da bir 
kaç hafta gecikecektir. Bu sebepten 
belediye bankasından alınacak para 
da bu kanunun meclisten çıkın.1sın-

'T" •• k • dan sonra alınacaktır. 
ı Uf l ye Vali ve Belediye Reisinin Ankara-

A lm anyaya da takip ettiği işlerden biri de . .Ma-
liye Vekaletine ait olup ta menafii u-

ce vap T 7erdı• mumiye namına belediyeye devredU-
V 1 mesi lazım binalar meselesidir. Bu 

(Baştarafı 1 incide) binaların başında Taksim kışlasile 
Dk defa söz alan muhterem Başve- Dolmabahçedcki Establi amire bina

ları vardır. Lutfi Kırdar bu binalar kilimiz Dr. Refik Saydam, umumi si-
yasi vaziyeti izah etti. Umumi sulh için de Maliye Vekaletile temas ede-

rek binaların belediyeye devri mesegayesi ve Türk ali menfaati bakımın-
dan Türkiye hükiunetinin büyü.lt ~v lesinde Vekaletle mutabık kalmıştıt'. 

Bu hadiseyi takip edecek hadise 
Yugosıa,·ya ile Macaristan arasında
ki yaklaşmadır. 

YugoslatJya Balkan 
Antantından ayrılmıyor 

Belgradın resmi mehafili şu kana
attedir: Venedik görüşmeleri üzeri
ne Yugoslavyanın siyasetinde de
ğişiklik hasıl olmamış ,.e Yugoslav
yanın Balkan Antantına dahil müt
tefiklerine sadakatinin zaafa uğra
mamış olduğunu beyan etmektedir
ler. 

Ayni mahafil, Yugos1avyarun tc"
mamiyle bitaraf olduğuna yenide ı 
işaret etmekte ve Yugoslavyanın ko 
mintern aleyhindeki misaka iştira

ki mutasavver olduğu haberini tek
zip eylemektedirler. 

Italyan htikumetinin böyle bir iş
tiraki asla teklif etmemiş olduğu be
yan edilmektedir. 

Resmi Yugoslav mahafili, Yugos
lavyanm hiçbir zaman Sovyetleri ta
nımamış ve komünist pıopagandası
na karşı daima miicadcle etmiş oldu
ğunu hatırlatmakta ve bu halin Yu
goslavyanın komintern aleyhindeki 
misaka iştirakini lüzumsuz kılmakta 
olduğunu ilave eylemektedir. Komü
nist fırkası 20 sene<lenberi Yugoslav
yada ilga edilmiş bulunmaktadır. 

Balkan Antantını 
yıkmak istiyorlar 

Times'in Peşte muhabiri tarafın

dan verilen malUmata göre Peşte ma
hafili, Yugoslavya ile Macaristan a
rasında bir ademi tecavüz misakı sta
ti.ıkoyu yıkacak, Romanya ile Yug~.s
lavyanm arasını açarak Balkan an
tantına kati bir darbe indirecek bir 
iı:ıkisaf savmaktadJr. ,ôyni .mahnfile 
gore bu sayede Bulgaristan hareket 
hürriyetine nail olacak, Münih kon
feransı nasıl küçük antanta kati bir 
darbe indirdiyse bu inkişaf ta Balkan 
antantının can eviae bir darbe indi
recektir. 

Romanyanın taksimi 
düşünülüyor 

Diğer bir hayati hedef, Macarista
nın Alrnanyaya karşı kendi mevkiini 
tahkim etmek istemesidir. Siyasi 
mahfiller, bu planı Romanyanın tak
simi ile nihayetlenecek bir başlangıç 
~ayıyorlar. Bu yüzden Macaristan, 
Yugoslavyayı şarktakı komşusundan 

tecrit edecek bir muahede imzasın
dan memnundur. Çünkü Macarlar. 
Homanyanın yıkılmasından sonra 
Yugoslavya ile rahat rahat meşgul o
labileceklerine inanıyorlar. 

Yugoslavlar müşkül bir vaziyette 
olduklarını anlamakla beraber buım 
her ne pahasına olursa olsun kabnl 
etmemeğe, bilhassa bir karış toprak
tan vazgeçmemeğe azmetmiş bulun
maktadırlar. Bu yüzden Yugoslavla:: 
antikomintern pakta girmiyecekler 
mihvere iltihak etmiyecekler ve Ro
manya ile diğer Balkan devletlerile 
olan ittifaklarına sadık kalacaklar -
dır. 

Italyan tazyiki Yugoslavyayı bu 
siyasetten ayırmıyacak gibi görünü -
yor . 

Jetlerle ve komşularile temasta bu- Ancak intikal muamelesinin ne su- Mihver devletlerinin 
Avam Kamarasında 1939 - 40 lunduğuna dair malumat verdi. retle yapılacağına dair ufak bir for- tasavvurları 

:ı..."t · hakk d be anatta bulunan malite ı'şı· kalmıştır. Bu form.a liteyi (T' ) R •uu çesı m a Y Başvekilden sonra söz alan bir çok ımes in oma muhabiri ise 
J h S . ·· le su mal ..... matı ikmal etmiş olmak için ya bu bina- 'h d 

1 1 
. . 

1
. o n ımon ezcum !> u hatiplerin mütaleaları dinlendi ve mı ver ev et erının p anını şu şe -

· ti' lar, bir komisyon tarafından taxdır ak İ 
1 vermış r: sordukları suallere Hariciye Vekili- kilde anlatm tadır: yi haber a an 

G ·11"' "daf sra edilecek cüzi bir bedelle belediye ta-eçen sene mı ı mu aa ma - miz Şükrü Saracoğlu liizım gelen ce- mahfellerin teyide mütemayil oldu-
fı takriben 400 milyon Ingiliz lirası- vapları verdi. Nihayet Parti umumi rafından satın alınacak, yahut Mec- ğu haberlere göre mihver devletleri, 

b lm t E Ik. ~ene bu mas listen çıkarılacak bir kanunla para-
1 

d nı u uş ur. vve 
1 ~ - heyeti hükumetin siyasetini ve takip Yugos avya ile Bulgaristana ayana-

5 il 'd' 19"0 40 v., .. ı· sız olarak beledivey"e devredilecek· raf 26 m yon ı 1
• '

1
" - "'' - ettiği hareket batını ittifakla ta;;vip " rak Balkanlara hüli'ıl etmek istemek 

datiyle karşılanması icap eden mas· etti. tir. Bu iş te pek yakında, belki de tedir. Bu plana göre mihver, Bulga-
raf yekunu 922.440.000 İngiliz lira- Bulgaristanın cevabı mayıs ortalarına kadar halledilecek- ristana Romanya ve Yunanistan a -

sıdır. . Sofya, 25 (A.A.) _ <Havas): Res- tir. ·~ · lt d topl leyhinde müzaheret edecek ve Yu -
Bu rakama munzam mi.idafaa mas Dün valinin reislıgı a ın a a- goslavyaya cenup Slavları birliğinin 

. mi mahfiller sükunet içinde olmakla nan şehir meslisinde valinin yukari- h . . . kl dı' Yugo· rafları dahil değildır. b b Alın · egemonısını verece er r. "' -
era er, anyanın Bulgarıstana ki hususlara dair verdiği izahat se- l S ı· . y t ik di•1 

Pasif mu .. dafaa masrafı yektı.nu , d' · · t hd"t lt d h' d' t avyayı e aniğe ınmege eşv e r 
Ren ısını e ı a ın a ısse ıp e - vinç tezahüratile karşılanmış ve bü- B lk t d ak ihtima 

42.191.000 sterlin olarak tahmin edil 'netliğini sorduğuna muhakkak gözü fi k'lm . a an an antın an ayırın -
yüklere şükran telgra arı çe 1 esı- linden de bahsolunuyor. Fakat Yu -"ştir ki bunun 35 milyonu istikraz- ile bakılmaktadır. Bulgar hükfuneti- k .

1 
. ı· 

ını 'd til ne arar verı mış ır. goslavların bu çeşit planlara kanma-la ve 5.191.000 i bütçe. varı a e nin cevabı malum değıldir. Fakat bu 
rum. 1 aktır cevap ancak menfi olabilir. ları çok uzak sayılıyor. 

Bir akşam. evine döndüğü zaman karşı anac · Journal de Moscou lngiliz - Yugoslavya 
Vergilerin artırılması zaruri o:a - Verilen haberlere göre, Başvekil, 

mümessilleri ile birlikte iki memle -
ket arasındaki iktısadi münasebetle
rin inkişafı imkanlarını araştırmak 

üzere Londaraya gidceğini yazmak -
tadır. 

)#.. 

Yugoslavya saltanat naibi prens 
Polün dokuz Mayısta İtalya kralını 

resmen ziyareti beklenmektedir. 

Metaksaszn 
Nutku 

Atina, 25 (A.A.) - Atina müb~
dislerinin ziyafetinde nutuk söyliyeıı 
Başvekil Metaksas, enternasyonal 
vaziyet hakkında demiştir ki: 
"- Ordusundan kuvvet alan \'C 

bununla iftihar eden Yıınanistan, a
navatanın tamamlılığına ve şerefine 
hiçbir surette d0kunulmasına müsa -
ade etmemeğe azmeylemiş sakin mil
yonlarla çocuğunun ortasında karan
lık günler geçirmiştir. Yunan milleti 
vatanın şerefini korumak için ona 
her şeyi, canını ve hatta memleket :n 
mevcudiyetini bile fedaya karar VP.ı.'· 
miştir. 

Yunanistana istiklali ve tamaınh
lığı hakkında kıymetli teminat ve -
rilmiştir. Dünyanın knti ol!:ı.rak sul
he doğru gittiğini temin edemer.ı. 

Cünkü bu hususta hicbir kim::se kati 
~ ~ 

teminat veremez. Fakat size tıunu te-
min edebilirim ki daha muslihane bir 
istikbale doğru gittğimiU. gösteren 
birçok işaretler vardır. Beniın duy
gum böyledir. Ve bunun doğru çıka
cağını ümit ediyorum. 

Siz Yunanistanın teknisyenleri 
en ziyade alakadar olduğnnl'!z şey 

bittabi sulhtür. Fakat şunu 1mutma
yınız ki sulhte olsun, harpte olsun 
siz daima memleket ut:,'Tunda çalt§· 
mağa davet ecL~eceksiniz.,, 

Metaksas, mt1li müdafaa ışlerinden 
bahsederek Yunanistanın son ilç se
ne icinde milli müdafaası için 9 mil· 
yar drahmi sarfetmiş olduğunu 'e 
bu paranın 10 milyarı geçeceğini 
söylemiştir. 

Yunan hükümet reisi verimli işle
ri de anlatarak bunlar icin icap eden 
bütün sermayenin bizzat memlekı:t 
tarafından temin edildiğini, çünki.ı 

milli hükumetin her türlü harici is
tikrazlara muarız bulunduğunu e -
lıemmiyetle kaydey lemiştir. 

lngilterenin 
Romenlere 
lktısadi Teklifi 

(Bası 1 incide) 
Gafenko kral tarafından kabul O· 

!unmuş ve öğle yemeğini kral ile 
birlikte yemiştir. 

lngiltere - Romanya 
ticaret müzakereleri 

Diğer taraftan İngilterenin Ro -
manyaya gönderdiği ticaret heyeti 
de Romanya hükumetiyle müzake -
reye başlamı~tır. 

Sir Leithrass'un riyasetindeki rec;. 
mi İngiliz heyeti, Romanya hiikume 
ti ile aşağıdaki 4 nokta hakkında miı 
zakerelerde bulunmuştuı: 

1 - İngiltere tarafmdan Roman· 
yaya, harp !evazımı şeklinde ve Ro
manya tarafından petrol hasılatı 

karşrlık gösterilmek üzere uzun va
de ile para ikraz edilmesi, 

2 - Yolların, umumi binaların 

inşası ile sair inşaatın imtiyazlaı-ı
nın İngiliz sanayi erbabına veril
mesi, 

3 - Romanya sanayünin inkişafı 
hususunda mesai birliğinde bulunu· 
bilmeleri için İ.ngiliz sanayi erbabı 
na imtiyazlar verilmesi, 

4 - İngiltere ile Romanya ara
sında bir Kliring itilafı ~ apılması 'e 
Romanya ile İngiltere ::- ı asındaki tı
cari mübadeleleri arttırmağa meda 
olacak surette İngil•;- lirasına yenı 
bir kıymet takdir edilmesi. 

İngiliz heyetinin mesaisi, Bük
reşte siyasi ve iktısadi mahafil ile 
Romen gazeteleri tarafından büyü!t 
bir alaka ile takip edilmektedir. 

karısına: ·1 1 d t meclis hariciye komisY.onunda beya- Necriyatını Tatil Etti iktısadi miinasebatı caktır. Şimdiki vergı er e varı a :s Bir T Kazası 
- Yahu! Açıkta kaldık. Diyen -1 kt' E lce natta bulunarak Bulgaristanın kendi- Moskova, 25 (A.A.) ~ Fransızca Yugoslovenski Kurir gazetesi, Sel ayyare 

· 9lfi 331.000 i bulabı ece ır. :ve · Lizboıı: Bir fayyare ha \ alundıktaıı memurun sözlerindeki titreyi"' ve göz 350 il sini tehdit altında h:ssetmedignni, neşredilen haftalık Journal de Mos· grattaki İngiliz - Yugoslav tıcaret o-~ 230 rr;ilyonu varidata. • . m .Y. onu - sonra Vizeu'dE> yerl' cllı<;C'rck parçal n-
lerin deki yaşlık sözlerimi is bat içinı L~~·~·~~l;a~;m~in~~e;2d[ıllım~ek!s_;u~z~e:!r~ejjç:~ü~n~k~ü~A~lm~a~n~y~a~il~e~r:~n~i.i~te~r~e;!!k~h_yu.Qd]U!:,-lı;coQ:U!!.ı_Jl.....!Jm~~ıs~ta5!Jn!:ı.Jil!ti!ib21aur]e:!!nd:f a~a~lli;iv~egJtuinfil.i Lda.sı~~i.....I~U.c.lln-mu.ıs.cl.i'rul~b:·iı:....ba..L:...::..:..:..:...::........:...:.::..:..::....:..:~..;.;;.;;......;.;.;.;..:..;.;..;.;.;.......:;..;....:.;......;..;.... __ .......__ 
'L-.. 1·- .1~H1 lr_ .. l ...... ..-- :ı.....dA"r.. 
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"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu n 

ve 10 ya§ daha gen~ 

göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 

MEFTUN OLMUŞTU. 
Zevcim "Bu adeta bir harika.,, di

ye söylenmekten kendisini alamı
yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor. 

Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında 

buruşukluklarıın vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce ilerlemiştL Bugün 

bütün dostlarım şeffa! ve yumuşak 

tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
v:._nermin cildimi takdirle seyredi

yorlar. Her akşam yatmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 
Tokalan kremini kullanırım. Terki
binde Viyana üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif ve 
"Biocel,, tabir edilen cazip ve kıy
metli gençlik cevheri vardır. Gün
düzler için, Beyaz Renkteki Tokalon 
kremini kullanırım. Cildi beyazlatır 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben 
lcri giderir ve açık mcsamcleri sık
laştınr. 

içmeğe bcışlıyalıberi, kansız
lık ne olduğunu bilmiyoruz. 
Demir, yumurta akı ve ar
senikten yapılmış bu şurup 
i~tahımızı açtı ve hepımiz 
dınç ve sıhhatliyiz. 

Arsenof erratose 

11• BAKER Mağazalarının 4~ 
Sattığı kostüm ve parde

aüler, emsalsiz bir 
biçimdir. 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hamda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şar1jlarla 

satılmaktadır. 

MOtenaslp bir End~m 
~ ftouHel KoNelerl (Oolne) •• K•· 

.,•rl•rl .Ocudu oık,,.ehııı1t tuHlbO 
, .... ı. •d••· s .. ı ... ıı§ıne lıolel ,.ı....... . 
•11111 •Ocoıtu , • .,.,.,., H ı..coltlr. • 

f'lp•ll•• : Kemerler 1 llrotlu. -\ 
KO'reelor (Oolne) out1ulo hNlıor 
• 215 llrodoft ltıbore1t. 

~'.!• rerl ralıus ı 

Rıza Tevfik 
Hayatı • Şiirleri 

İkinci basılış 

Tashih ve ilavelerle çıktı 
Mutlaka almız. 

Yazan: R. G. Arkın 

Resimli Ay Matbaası 
Fiatı 60 kuruş 

·--------------------------· 
KAYIP - Hasköy Askerlik şu

besinden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 
Tevfik oğlu Şükrü TEZKAN 

I 

Hazımsızhli, ıiıkinlik·, bulan+., gaz, 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti İN Ki BAZ 

Sarıhk', safra 
Karaciğer 
lanınız. H O R O Z 

M ·ı D E ekşilik ve yanmalarında ve bütün 
MiDE, BARSAK bozukluklarında kul

markasına dikkat. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutmı yan mümasil müs

tahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

. -'~t~1_1b~I --Bele~iyesi llCinları . . 

Kadıköy kaymakamlığı dahilindeki yollar için lüzumu olan ve hep
sine 1000 lira bedel tahmin olunan 400 metre mikap adi kaldırım taşı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 75 liralık :ık 
teminat makbuz veya mektubu ile beraber 11-5-939 Per~embe günü 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2856) 

KOLİ S'u. 
KULLANMAKLA GULUŞüNUZUN PAR
LAKLIGINI TE2YID EDINIZ. Güzellik ve 
cazibe, sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. 

KOLINOS KENDIXIZE cazib ve güzel oldu- Aslan ve Eskihisar Müttehit 
ğunuzu hissettiren Kolinos'u tecrübe ediniz. • 

Taze bir ağzın ve sehhar bir gülüşün saa- Çimento ve Su Kireci Fabri-
detini hissedeceğinize mutmain olabilirsiniz. 1 k 1 A • ş· k t• d 

M t k.s
.f a arı nonım ır e ın en: 

• acun e ı 

edildiğinden 

ihtiyacınızı 
iLAN 

26 Nisan 1939 tarihine müsadif çar 
~ ....... ha l:Jiinii qsıı:ıt 1 R ıio f"'!a l<>turi" A. 

gopyan hanında inikat edeceği ga;re
telerle ilan olunan neti hıssedaran he
yeti umumiycsinin, içtimada hazır 

bulunmak üzere müracaat eden his
sedaran adedinin kesretine binaen, 
ayni gün ve saatte Beyoğlunda Js
tiklal caddesinde Serkl Doryan (Cer
cle d'Orient) binasında içtima edece
ği sayın hisscdarana ilim olunur. 

DiKKAT 

uzun müd
det tatmın 

eder. 

YALNIZ TAŞDELEN SUYU iÇiNiZ. 
Vakıf Menba Suları işletme Müdürlüğünden : 
En son sistem sıhhi tesisat Alemdağında "Taşdelen" suyundadır. El

deki mütehassıs raporları bunu göstermektedir. Emniyetle içiniz. Etı
ketine dikkat ediniz. "Taşdelen., suyu içmekle kendi sıhhatinizi koru
muş ve vakıflarca Türk Abidelerinin korunmasına, garipledn hastaha
nede yatınlmasına, fakirlerin imaretlerde bakılmasına yardun etmiş 
olursunuz. "2805,, 

11111111111 

., 
,,,. . ~ . .. . . . . . .•. 

~ .~ ....... ; ... ; .. ' .. ~ ... ·;~·· ' 

24 Nisan 1939 

Meclisi ldare 

,, .......................................... . 
1 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların 

dan mütevellid sancılarınız. damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri· 

l\izi U R l N A L ile geçirini1 

U RINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, ahnması ko-
1aydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - lSTANBUL .. ............................................. .. 
Gümrükte Eıya Satılıyor 

lstanbuf Gün1rükleri BaımüdürlüğüHden : 
1 - Aşağıda miktarı yazılı iş, 4.6.939 Perşembe günü saat 10 da pa

zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin Başmüdürlükteki komisyona 
gelmeleri ilan olunur. 

2 - 54 adet istorlu muşamba perde ihale bedeli 232 lira 20 ku-
ruştur. (2806) ,

HALK MASKELERi SATIŞI 
Türkiye Kızday Cemiyeti 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan korun

mak için yaptırılan halk maskeleri satışa arzedilmiştir. 

Kafi maliımatı havi Prospektüslerile birlikte ayn ayn kutular 

içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada U

mumi Merkezimize, Istanbulda Yenipostane clvannda Kızılay ha

nında Depomuz Direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya Toptan ya bizzat 

müracaat ederek satın almak fstiyenlere veya memleketimizin her 

hangi bir yerinden parasını göndermek suretile sipariş yapacaklara 

ambalaj ve posta masarüi Cemiyetimize ait olmak üzere beher Mas

ke altı liraya verilir. 

Sondaj Barakuı Yaptırılacak 

Yeşilköy Mıntaka Meteoroloii lstasyonunaan : 
3 Mayıs 939 tarih Çarşamba günü saat 15 te Yeşilköy mıntaka me

teoroloji istasyonu binasında (1155.08) lira keşif bedeli ol:m Yeşilköy 
Mıntaka istasyonu için yapılacak sondaj barakası inşaatı açık eksiltme
ye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müte!eni diğer ev
rak dairede görülecektir. 

Muvakkat teminat (87} liradır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarile gelmeleri (2624) • 

~ .................................... ~ 
Her güzel kadının yegane düşüncesi 

KREM PERTEV'dir · 
O: Senelerden heri clnırıi latife ver

diği vadi tuttu ve tutmaktadll'. 
Ne mübalağa ve ne de inkisarı 

hayaldir. 

KREM PERTEV'in 
Cilde yapacağı tesir herhangi bir 

kremin işi de~ildir. Binbir isimle 
türlü mübalağa ile size teklif edilım 

kremleri ihtivatla karsılavınız. 

KREM PERTEV 'in 
Şöhreti beyhude değHdir. ............................................ ,,, 

Sa.blbl ve Neşriyat Müdürü HalU LQtfü 00RD0NC0 Gazetecilik ve 
Netrlyat T. L. Ş. BasrJdılı yer TAN Matbaast 


