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5 KURUŞ 

Bugünkü lngiliz kara ordus-unu teşkil eJen gönüllülerden 
bir kıta yürüyüşte 

RIZA TEVFiK 
HAYATl-ŞllRLERl 

İkinci basılı~ ..., 
Tashih ve ilavelerle çıktı. Mutlaka alınız. 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Yazan: R. G. Arkın 

Resimli Ay Matbaası. Fiatı 60 kumş .... 

Mecburi Askerlik Hakkında 
Chamberlain izahat Verdi 
lngiliz Kabinesi: 

·ihtiyat ve Yardımci 
Kuvvetleri Davet için 
de Salahiyet istiyor 

Paris Memnun, Berlin ve Rt;»ma 

~·Almanya Hiçbir 

Şeyle Korkutulamaz.. Diyorlar 
Londra, 26 (Hususi) - Mister Chamber

lairı bugün Avam Kamarasına mecburi askerli
ğin kabulü hakkındaki hükumet karanın bil-

dirdi. Mister Chamberlain kararın kısmi ve 
muvakkat olduğunu anlatarak takdim olunan 

\Sigasi Müzakereler: 
G~f enko, Londradan 

Parise Geçerek 
Temaslarına Başladı 

Yugoslav Hariciye Nazırı, Dün 

Hitlerle Görüştü 

ve Bertin. Müzakereleri Bitti 

Lutfi Kırdarın 
lstanbula · 

-, iki kanun layihasının Meclisten yann çıkma~ı 
Yon Papen lazım geldiğini söylemiştir. Ye~i kanun mucı

bince 20 - 21 yaşlan arasındakı gençler 6 aylık 

Londra, 26 (Hususi) - Romanya Harici
ye Nazırı M. Gafenko, bugün Londradan ayrıl
mış ve Parise gitmiştir. Gafenko, Lort Halifax, 
Türkiye, Yunanistan ve Romanya sefirleri ta
rafından teşyi olunmuştur. 

Press Association, Romanya Hariciye Na
zırı Gafenkonun ziyareti hakkında diyor ki: 

"Gafenko, İngilterenin yeni siyasetine ve 
hHhassa bu siyaseti idame ettirmek hususunda
-"" n..:uc:uııl.i:i vaKlt oıar?K LOnardtlan gıcııyor. B S b h &skcrl terbiye görecekler, daha sonra 3,5 sene 

U G G ~m&t~~oxx&~~Mrftaktfr.IRP-- •• ---
Büyük Hediye 

~nl( a ra(la tnmun tatbiki ile 310 bin asker toplanacağı, 
muayeneler neticesinde 200,000 kişinin hizme-

Müz2kereler bilhassa Ingiltere tarafından Po-
lonya Romanya ve Yunanistana verilen garanti
lerin siyasi ve askeri neticeleri etrafında cere
yan etmiştir." 

te kabul olunacağı anlaşılıyor. 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL Alman Büyük Elçisi 15 Meclise takdim olunacak ve yarın çıkanla· 

/ngilterenin kararından Alman 
hükumetini haberdar eden 

Berfin Elçisi Henderıson 
Vali Ltltfi Kırdar bu defa M t B ı· G"d k 

Ankaradan İstanbula bü - ayıs a er ıne ı ece 
yük müjde ile döndü. Hükume
tin, tramvay, elektrik ve Haliç 
idarelerini belediyeye devret -
tiğini, Akay idaresinin de bele
Öiyeye devri muhtemel olduğu
nu tebşir etti. 

Bu suretle İstanbul şimdiye ka -
dar yabancılar elinde bulunan zen • 
gin varidat kaynaklarına scilıip olmuş 
bulunuyor. Filvaki bu müesseseler 
derhal belediyeye varidat verecek 
değillerdir. İlk senelerin varidatı bu 
müesseselerin noksanlarına kapatıla
caktır. Fa.kat iyi idare edildikleri tak
dirde, ergeç bu müesseseler belediye 
için birer servet kaynağı olacaktır. 

- 11-

B izi en çok sevindiren şeh~r~e 
mevcut amme hizmetlerının 

belediyenin malı olduğu ve bu mües
seseler gibi diğer amme hizmetleri -
ııin de peyderpey belediyeye verile-

V on i'apen s~ .:- r ında 
ceğidir. Almanyanın yeni Ankara büyük 

Bu kararla belediyecilikte büyük elçisi Von Papen, dün sabah Sem
bir ileri adım atmış oluyoruz. Şimdi- plon ekspresiyle ve beraberinde kı
ye kadar İstanbul belediyesi, sadece Z! da olduğu halde şehrimize gelmiş
sokak temizleyen, parası yettiği nis- tir. Büyük elçi, Sirkeci istasyonunda 
bette caddeleri tenvir eden, esnafın Alman konsolosluk erkanı, ataşena
hiyle yapmasına mani olmağa çalı- vali ve Alman kolonisi tarafından 
şan passif bir müesseseydi. Halbuki karşılanmış ve doğruca Perapalasa 
modern belediyecilik telakkisine gö- gidere kistirahat etmiştir. 
re belediye aktif bir müessesedir. Büyük elçi dün kendisiyle görü
Şehrin bütün amme hizmetlerini biz-' şen bir muharririmize şunları söyle
zat kendisi yapar. Şehrin sıhhi, iktı-ı miştir: 
sadi, beledi işleri hep onun elinde «- Reislcümhur İnönüne itimatna-
bulunur. Amme hizmetleri birer ti- meml takdim için Ankaraya gidiyorum. 
caret vasıtası olarak şu veya bu mü- Senelerden sonra, tekrar . Türkiyeye 

. . . geldiğimden dolayı pek bahtıyarım. An-
essesenın elıne terkedılmez. karadan dönU~ümde daha uzun konu-

Aktif belediye, şehrin amme biz- şabiliriz:ıı .. .. -
:metlerine taallük eden iktısadi teşeb- Von Papen, dun ogleden sonra be-
büsleri kendisi yapar. Halkın bütün raberinde Alman arkeoloji enstitüsü 
zaruri ihtiyaçlarını kendisi tatmin e- müdürü Dr .. Bittel olduğu halde ca
der. Böyle şümullü bir çalışma pro- mileri gezmış ve akş:~ ekspresle 
gramı ile ortaya çıkan belediye hem Ankaraya hareket etmıştır. 
zengin olur, hem de çok iş yap.ınak, Büyük elçi~.in onw ~eş M~yıst~ tek
ve şehirlinin sıhhat ve ba~atı ile rar ~~erline donecegı ve hır muddet 

(Sonu Sa. 10 Sü. ı.) ~ da kalacağı haber verilmektedir. ,, 
I 

cak layihalann biri budur. İkinci layiha hüku
mete ihtiyat ve yardımcı kuvvetleri derhal silah 
eıltma davet için salahiyet vermektedir. 

Neşrolunan resmi tebliğde İngiltere ile Ro
manya arasındaki samimi münasebetlerden ve 
müşterek menafiden bahsolunmaktadır. 

Meclise takdim olunacak ve yarın 
çıkarılacak layihaların biri budu:-. 
İkinci layiha hükumete, ihtiyat •Je 

yardımcı kuvvetleri derhal silah altı
na davet için salahiyet vermektedir. 
Bundan başka hükumet, tayyare da
fii bütün tahkimatı takviye için m•ı
avin kuvvetlerden istifade edecek
tir. Bu iki kanun layihasmdan başka 
teslihattan yapılacak kazanç ta !ta· 
nun ile tesbit edilecek ve harp za
manında ihtikar yapanlar ağır ceza
ya uğrıyacaklardır. 

C hamberlain'in izahatı 
Mister Chamberlain takdim olu

nan kanun layihalanru izah ederek 
bütün bu tedbirlerin İngiltereyi ta
ahhütlerini ifa e·de<:ek bir hale ge -
tirmek ve Avrupa sulhünü korumak 
için alındığını söylemiş, daha sonra 
beyanatına şu şekilde devam etmij
tir: 

"Hükumet, memleket müdafaa
sı için lüzumlu telakki edeceği 
tedbirler hakkında tetkikatta bu
lunacağını geçenlerde bildirmişti. 
Yapılan tetkikat neticesi gös

termiştir ki, şimdiki seferberlik 
usulilmüz modası geçmiş bir usul
dür. Bugünkü şartlara katiyen 
uygun değildir. Zira bu usul bir 
harbin miiletiere sulh halinden 
harp haline geçnıyie imkan vere
cek şekilde ilan edilmeden yapl
lam.ıyacağı faraziyesi üzerine mü
essestir. Umumi şekli itibarile, 
şimdiki seferberlik usUlümüz ala· 
kadar dairelerin harp tehlikesi 
halinin mevcut olduğunu evvel
den llan etmelerini derpiş eyle
mektedir. Bu usul ihdas edilirken 
hiç şüphesiz harbin pek yakın ol
duğu kanaati hasd olduğu zaman 
bu ilanın yapılabileceği düşünül
müştü." 

Bu kanaatimizde bütün demokrasi 
(Sonu Sa. ıo Sı.i.. 2) 

Askeri Mükellefiyet 
.Kanunu Projesinin 

Müzakeresi Bitiriliyor 

1 

M arkoviç temaıslarını bitirdi 
Berlin, 26 (A. A.) - Almanya ve 

Yugoslavya hariciye nazırları ara .. 
smda dün yapılan görüşmeden sonra 
neşredilen tebliğde şöyle denilmek
tedir: 

"Hariciye Nezaretinde saat 18.30 
da yapılan uzun bir görüşmeden 
sonra Von Ribbentrop ile l\far • 
koviç, iki memleket arasında mu
allakta kalan bütün meseleler 
hakkında ara1arında tam bir görüş 
birliği olduğunu müşahede etmiş
lerdir." 

Layiha, 

Mayıs 

Müstacefen 

Ortalarında 

Müzakere Edilmek Üzere 
Meclise Verilmiş Otacak 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden) - Askeri mükellefi
yet kanunu proJesinin meclis tali encümeninde müzakeresi 
çok hararetli geçmektedir. Toplantıya ordu teşkilatı namına 
ona yakın yüksek rütbeli subay iştirak etmekte, encümen 
azalarınm iste<iikleri izahatı ishtisaslarına göre vermektedir
ler. Layihada bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

Alman istihbaran bürosuna be -
yanatta bulunan Markoviç, demiştir 
ki: 

"Almanya ile Yugoslavya arasın
da iyi komşu1uk ve mütekabil 
hürmet ve menfaatlere müstenit 
tam emniyet münasebetleri mü -
sait bir şekilde inkişaf etmekte • 
dir." 

Milli Müdalaa Veküi 
General Naci Tına. 

Encümen nihayet mayısın orta -
sına kadar tetkiklerini tamamlaya -
cak ve müstacelen müzakere edilme- Hitler Markoviçle göriiftÜ 

• si temennisi ile layihayı umumi he- Hitler, öğle zamanı Von Ribben-
yete sevkedecektir. tropun huzuru ile Çinçar Markoviçi 

Sef b ı·'- hal' J kabul etmiştir. Bu mülakattan sonra 
er er tR ın e ·ı · bl'ğd ı • U • k neşredı en resmı te ı e ya ruz 'U-

. mum~ ~eya ısmi seferberlik zun bir mülakat" yapıldığı kaydedil-
halınde hukumtein göreceği lüzum kted" 

w me ır. 
ve verecegi karara göre, deniz ve ka- . . 
ra seyı·r ve f t 1 bil. Markovıç, bundan sonra Von Rıb se er vası a an ve u - . . 
mum fabrikalar tam kadroları ile er- bentropun. :Serlın .cıvarında kain 
kanı H b. . . . Dahlendekı ikametgahında mumai • 

ar ıyeı umumıye emrme ge- .1 h .1 b" J'k ··~ı 
çeceklerdir. Askeri idare. bu teşki - ı ~y. ı eö- ır ı te og e yemeğini ye -
la~tta h f .. .. mıştır. gleden evvel Yugoslavya mu a aza etmek !urumunu go- H · · N h 

~. arıcıye azrrı, meç ul askerin me recegı elemanları vazifelerinde ça - b · 
1 

-
lıştıracak ve diğerlerini de silılh altı- zanna ır çe erık koymuştur. 
na alacaktı Yugoslav mahfilleri, antikomin-

r. ,. • • tern paktına iltihak meselesınin mev 
Başlıca aakerı ıhtıyaçlar zuu bahsedilmedığını bildirmekte-
Layihanın ikinci faslı harp mü - dirler. Bu hal Ya ~osJavyanın pek 

kellefiyeti yoliyle tedariki caiz olan yakında bu pakta gireceği haKkJnda 
askeri ihtiyaçların başlıcasını şöyle Italyan ve Alman gazetelerı tarafın
tesbit ediyor: : dan çıkarılan haberleri tekzip etmek-

1 - Erleri, kıtaları ve bütün as- tedir. Mezkur mahfilerle göre, Mar· 
. ker hayvanlarını barındırmak i9in koviçin seyahati Almanya tarafından 

(Sonu: Sa. 10, sü.. 5) (Sonu: Sa. 10, rii. 4) 
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lngilterenin 
Kararı 

Yazan: Omer Rıza DOCRU L 

B ir zamanla'?' harp ilanı bi:r ta
kım merasime tabidi. Anla'la

ınıyan ve anlaşamamak yüzünden 
aralarında bir takım nahoş hadiseler 
Vuku bulan taraflar, birbirlerine ül
timatomlar gönderir, bu ültimatom
ların tayin ettiği müddet zarfında 
iki tarafm aklı başına gelmezse, se
ferberlik ilan olunur, münasebetler 
kesilir, sefirler çekilir, iki taraf res
nıen birbirine ilanıharp eder ve bü
tün bu muamele iki tarafın hazı:rlan
nıasına imkan verirdi. 

Dört Yaşındaki Irak Kralı 
Mısırın Beş Aylık 

Prensesile Nişanlanacak 

Metaksas 
Mühim Bir 

Nutuksöyledi 
Atina, 26 (A.A.) - Başvekil Me

taksas, Peloponezya'da, Kalamala'da 
söylediği nutukta, 4 ağustos 1936 re
jiminin Yunan milletinin sarsılmaz 
azmine istinat ettiğini kaydettikten 
ve 1936 intihabatiyle seçilen parla· 
mentonun, partiler arasındaki J:rnv
galar yüzünden devamlı bir hüku -
met kurmağa muvaffak olamamakla 
beraber, şimdi tatbik edilmekte olan 
programın hemen hemen aynını tas
vip etmiş olduğunu hatırlattıktan 

sonra demiştir ki: 

Çivi 
Yazan: B. FELEK 

T ali herkese ayni çehreyi gös • 
termez. Kimine güler, kimi

ne küser. 
Bu böyle olunca artık bir adam 

ağzı ile kuş tutsa dahi taliin çehresi
ni değiştiremez. Küsmüşse gülmez, 
gülmüşse küsmez. 

Bir dostum var. Kabiliyetli bir 
çocuktur. Okuduğunu anlar. Yazdığı 
anlaşılır. Bilmediği mevzuna el sür
mez bildiğini de imanına kadar mü
dafaa eder. En büyük kusuru inan -
madığı şeye: 

Zamanı:nın:da bütün bu merasim 
\'e bu merasimle beraber saygıya de
ğer birçok şeyler hep birlikte kalk
nıış bulunuyor. Bu yüzden her tara
fın her lahza uyanık davranması, her 
lahza her tehlikeyi karşılamağa ve 
geri çevirmeğe müheyya bulunması; 
bütün dövüş kabiliyetlerini inkişaf 
ettirmiş, bütün iktısadi kaynaklannı 
zamanm icaplarına göre hazırlamış 
olması lazım geliyor. 

Bu vaziyeti takdir edenlerin hepsi 

de ona uyan tedbirleri almış oldu\.-

lan için bugünkii Avrupaya "yarı 

seferber Avnıpa" deniliyor. 

Bu yarı seferber Avnıpada mü
him bir mevki sahibi olan İngiltere

nin, donanmasına, hava kuvvetine 

ve tcslihatının kemaline bir dene

~ek yoktu. Fakat kara ord~u, zama

turun icaplanna henüz uymamıştı. 

İngilterenin asker! k uvvetleri hala 

gönüllü sistemine dayanıyordu. Harp 

ilt.;oonın birçok merasime tabi olan 

zamanda bu sistem belki · de bir 

nıana ifade ederdi. Bugünkü şartlar 
içinde onun mana ifade etmesine 
imkan kalmamıştır. Bu yüzden İn
gilterenin yeni şartlara uyarak mec
buri askerlik usulünü kabul ettiğini 
görüyoruz. 

İngiltereyi bu usulü kabule mec
bur eden sebepler, miiteaddittir. Fa

t e n mühimi, İn~ltera hak.k.ıında
ıailtere, son haftalar zarfında, te-

avüz tehlikesine maruz bazı devlet
lere. teminat vermiştir. Fakat bu te
minat, kafi derecede emniyet verici 
bir hava yaratamamıştır. Sebebi, 
İngilterenin yalnız filolarına ve hava 
kuvvetlerine giivendlği ve Avrupa
da kopacak bir harbe kafi derecede 
insan kuvvetile iştirak edemiyeceği 
kanaati idi. Bu yüzden İngilterenin, 
hir sulh cephesi kurmak için giriştiği 
teşebbüse yan istekle giriştiği tah
min ediliyor, ve bu yüzden bu teşeb
büs sağlam bir neticeye doğru kati 
adımlar atamıyordu. 

Bugün vaziyet değişmiştir. İngil
terenin mecburi askerlik usulünü 
tatbika karar vermesi, onun tecavü
ze karşı gelmek siyasetini bütün 
kuvvetile ve biitün kaynaklarile t~t
bik edeceğini göstermiştir. 

Prenses Ferya1 ile Kral Faysalın Namzetliklerinin 

Tahakkuku iki Memleket Halkmı Çok Sevindirecek 
Bağdat, (Sunday Expres'in muhabiri yazıyor) - Dünya

nın en küçük k~·alı. bu salı günü dört yaşını tamamlayacak 
olan Irak kralı !kinci Faysaldır. Kral Faysal, babası kral Ga
zinin vefatmdan henüz haber~ar değildir. Kendisi babasının 
nereye alttiğini sordukça, bir Ingiliz olan mürebbiyesi, seya
hate çıktıgmı anlatıyor .... Kral Faysal ile babası kral Gazi ~iı:
birlerine son derece baglıydılar. Ve çocuk babasının kendisı
ne "Allahaısmarladık" demeden seyahate çıkması yüzünden 
hala hayrt.t içindedir. Çocuk, artık . babası hakkında sual sor
muyorsa da iri siyah gözleri, derin bir hayret ifadesi vermek~ 
tedir. 

Bir kaç gün önce Bağdada iki mil mesafede ve Dicle neli-
rinin kenarında olan Kasrul' eh verin balkonunda duran kral 
Faysal· anan~ı ziyaret eden kadınlardan bir grupun sarayda.!1 
ağlaşarak çJktıklarını görmüş, ve yaverine sormuştu: 

- Nive ağlıyorlar. Bir ihtiyaçları mı var? 
~ --ı Yaver bir cevap vermedi. Ve kü-

çük kral devam etti: Fra n 5 a - Bir ihtiyaçları varsa icabma ba-
kalım. Lutfen sorunuz! 

Daha sonra yemek vakti bir otoRomanya mobilin saraya doğru geld~ğ.ini his-
seden Kral Faysal, heyecan ıçınde ta-

T 
•• d •• raçaya koşmuş, fakat otomobilin es an u u beklediği otomobil olmadığını göre

rek ümitsizlik içinde geri dönmüştü. 
Bükreş, 26 (A.A.) - Rador Ajausı Faysalın adeti, her sabah, babası-

bildiriyor: nın yanına koşarak kahvaltısını o--
Fransa Büyük Elçisi Thierry, iti- nunla beraber yapmak, daha sonra 

matnamesini dün Krala verirken söy- babasiyle birlikte bahçeye çıkmaktı. 
lediği nutukta iki memleketin emel !kisi el ele dolaşırlar, ve babası, zeki 
ve menfaat tesanüdi.inü kaydederek _y~w~11J\UııLJlllalbwJ.ea.~y;e~
~4'1.ı."""t11-Z-cl1timU.n eaefuıyeceğinf ve fa- dan ayrılacağı zaman Faysal vaziyet 
kat i~i ~ı:_vlet arasında ~iç bir _zama~1 alır, resmi tazimi ifa eder ve "Yaşa
asla ıhtılaf çıkamıyttcagının bır delı- sm Kral~,, diye ha.basını selamlardı. 
li olduğunu söylemiş ve demiştir ki: Kral Faysalın mürebbiyesi, Mis 

"Fransa ve Romanya başkalarının Borland bu minimini, fakat iri göz
hudutlarına katiyen dokunmamağa lü, zeki alınlı, dalgah saçlı çocuğu 

dünyanın en sevimli çocuğu saymak 
tadır. Küçük Kralın daimi arkadaşı 
bu mürebbiyedir. ve•onun en belli 
başlı eğlencesi tayyare karargahtna 
giderek tayyarelerin yere inmesini 
ve yükselmesini seyretmektir. 

ve fakat her nereden ve kim tarafın

dan gelirse gelsin kendi hudutlarını 

da müdafaaya azmetmiş bulunuyor-
Jar.,, 

Kral Karol verdiği cevapta, Fran-

sız orta elçiliğinin tam Romany'lnın 

ilk Kralının yüzüncü yıldönümünü 

kutluladığı bir sırada büyük elçiliğe 

çıkarılmış olmasından dolayı bahti

yarlığını beyan etmiş ve demiştir ki: 

"Bu jest beni fevkalade mütehas
sis etmiştir. Çünkü hiç bir Romen 

Üçüncü Napoleon'un diğer hükumet

lerle birlikte müstakil bir Romanya

mn kurulmasındaki hissesini asla u
nutamaz.,, 

Irak ordusunda zabit olan Kral 

Faysal, zabitlik üniformasını giymek 

ten en büyük iftiharı duymaktadır. 

Genç Kralın, lisan öğrenmekteki 

istidadı çok kuvvetlidir. Arapçadan 

başka İngilizceyi bir Ingiliz çocuğu 

gibi konuşuyor, bundan başka Türk
çe de bniyor. 

Bu bakımdan İngilterenin son kn
ran, beynelmilel siyaset aleminde 
çok derin tesirler yapacak ve sulh 
davasını takviye edecektir. 

İngilterenin verdiği teminat hak
krnda şüphe besliyenler, son karar
dan sonra bu şüpheleri ileri sürıneğe 
imkan bulamıyacaklardır. 

Kral müteakıben, Romanyanın, 

sulhün muhaf~zası ve Romen istik

lal ve şerefinin korunmast siyaseti

ne katiyen bağlı kaldığını bildirmiş-

Genç Kralın kendine mahsus bir 
maiyeti vardır ve bununla daima 
meşgul olmaktadır. Şoförüne dalına 
sualler sorar ve aldığı cevaplara g:>
re arabasım idareye çalışır. Fotoğ
rafçısı ise onun suallerine daima ce
vap verdiği için küçük kral fotoğ

rafçıhğın bütün inceliklerine vakıf
tır. tir. 

!rakın 4 yaşındaki Kralı 

l kinci Faysal 

"- Programımızın hedefleri, ta
hakkuk ettirdiğimiz hedefler mem
leketimizi harici tehlikelere karşı 

masun tutmak için milli müdafaa -
mızın kuvvetlendirilmesi olmuş ve 
olmakta bulunmuştur. Memleketi si
lahlandırmak ve Balkan ittifakını 
sağlamlaştırmak, menfaatimize kar
şı kat'iyyen namuslu ve sadık 

hareket etmek ve diğer memleket -
lerle de dost kalmak suretile hudut-
larımızın tamamlılığını temin eyle
dik. Bu gayretlerin neticeleri diplo
matik sahada daha geçen paskalya 

1 
günlerinde kendini göstermiştir.,, 

Japonlar Yeniden 1800 
Telef at Verdiler 

- Hayır! Demesidir. Halbuki ha
yatın bugünkü sürati, bu kadar sert 
köşeleri dönemiyor. Onun için zama
nı daha iyi anlamış olanlar, hiç bir 
zaınan: 

- Hayır! Diyemezler; 

- Evet! Derler. Fakat ufak bü-
yük bir münhani çizdikten sonra işi 

yine kendi bildikleri istikamete çe
virirler. Buna dirayet denir. İşte la
zım olan en modem meziyet de bu
dur. Lakin bu meziyetler kolay ko • 
lay elde edilir şeyler değildir. Mutla
ka ilmi ve tecrübi hayat dershane • 
sinden geçip bu neticelere varılma
lıdır ki; şu iki satırla anlattığım ka
biliyet elde edilebilsin! 

Bu arkadaşın şikayeti ~udur: 

- Muttasıl hata yapan ve yaptık
ça kafasına vurulan tanıdıklarım 

var. Bu kadar falso ve onun kadar 
azarlanmadan sonra artık bu adama 
yol verirler" diye düşünüyorum. Bir 
müddet sessizce geçiyor, günün bi
rinde bu adamın yerine daha iyi yer
leştiğine dair alametler beliriyor. İş
te bunu anlamaktayım. Bir adam ha· 
ta yaptıkça işgal ettiği yere liyakat
sizliğini isbat eder değil mi? Şunu 

Çunking, 26 (A.A.) - Honan'ın şiddetli harplerde yaralanan Japon bana izah eder misin? 
şimalinde San nehri geçen Çin kı- askerlerinin Şanghaya nakli devam Dedim ya! Çocuk evvela tali de· 
talan Meng - Tsin şehrini istirdada ediyor. Son günler içinde mezkur nilen şeyi kabul etmiyor. Halbuki 
muvaffak olmuşlardır. Düşman çe- cephelerden gönderilen 5000 yaralı ben kabul ediyorum. Bunu kabul et-
kilmektedir. hastanelere yatırılınışlardır. tikten sonra anormal görülen birçok 

Bir Çin müfrezesi, Kanton şehri- Hanko'da Japon kumandanlarının müşahedelerimiz derhal aleladeliğe 
nin şimalinde Pe _ Yunaşan Japon harekatı harbiyeyi tetkik için ak- inerler. Çünkü en aykırı zannettiği-
t h · I t · t' n iz bfr tagayyübe: ayy:re ~'28'.!ln~ JJ8,!l •• ____ !_~ı2 .. ~ -ı-H~1•1__. •. , _,,.._ ._._ _,,...._, __ ,..n_ 

t ·ı Sh - Taif! der geçersiniz. kın yapacağı anlaşılan bir çok bom- ayyare ı e ansi şehrine dönen al-
bardıman tayyareleri bulunmuştur. tı büyük rütbeli Japon zabiti tayya- Bununla beraber, meraklı arka. 

Ç. k daşı da cevapsız bırakmak isteme -ın ıtaatı, Hua - Hsien ve Tsen- renin motörüne arız olan bir sakat-
lı· l · diğim için mümasil hadiselerde yap-çeng şe. ır .. erıni zaptettikten sonra, lık neticesinde düşerek ölmüşlerdir. t -

ht 1 f ıgım bir müşahedeye güvenerek 
mu e ı uç yoldan ileri hareketleri- Japon tedhişçilerinden mürekkep kendisine şu cevabı verdim: 
ne devam etmektedirler. Samşui ü- bir kafile, Şanghay'da çıkan A ·-. .. .. merı 

z~nne yuruyen kol, bu şehre yirmi kan ve İngiliz gazetelerinin çince 
kılometre _mesafed~ bul~maktadır. neşriyatında Japon noktai nazarına 
Top seslerı Kantona gelıyor. Japon- muvafık bir hattı hareket k b 1 _ 
fardan 1800 ölü vardır. dilmediği takdirde silaha m~r:~a:t 

Merkez ve cenup cephelerindeki 1 edileceğini bildirmişlerdir. 

Fi~istin Y ahudHeri 

Mukavemete 

Karar Verdiler 
Kudüs, 26 (A.A.) -·Resmi Yahu

di mahafili, Filistinde bir Yahudi o
cağı tesisini temin edecek olan bir 
takım tedbirlerin tatbiki suretile ye
ni bir mukavemet siyasetine karar 
vermiştir. 

Yahudi hareketi tali komitesi. In
giliz tekliflerine daha şiddetli bir 
mukavemet göstermeyi ve memleke
tin imar ve endüstrisine sarfedilmek 
üzere bir milyon İngiliz liralık da
hili istikraz akdetnıeyi karar altına 
almıştır. 

Prince Of Wales 

~ Mayısta 

Denize indiriliyor 
Londra, 26 (A.A.j - 3 Mayısta de

nize indirilecek olan "Prince of Wa
les,, zırhlısı, "Nelson" ve "Rodney., e 
nazaran mahsus rlerecede süratli o
lacaktır. "King Goorge 5,, in esi olan 
"Prince of Wales", 35.000 tonluktur. 
Zırhlı 14 pusluk 10 top, 4 bir Ç<?yrek 
pusluk 16 topu ve küçük çapta daha 
bir çok toplarla teçhiz edilecektir. 

Tayyare de taşıyacak ve mürette
batı 15.000 kişiden ibaret olacaktır. 

Mrsırdaki manevralar 

- Gözüm! Bazıları çiviye ben
zerler. Başlarına vurdukça oldukla

rı yere daha iyi saplanırlar. O hal _ 

de bu vurmak tevali ederse çakıldığı 

yere boylu boyunca geçer ve baıı 

yerle beraber olur. O hale gelen bir 

çiviyi de sökmek kabil değildir. 

Bilmem inandı, bilınem inanma • 
dı. Başrnı salladı ve içini çekerek 
gitti. 

Sürpagop 
Davasına 

· Başlanıyor 

Kararın bütün demokrasi alemin
de en müsait tesir ve en hararetli 
tasvip ile karşılanmasının sebebi de 
budur. 

POTEMKIN, Bu 

Liverpol' de Yeni 

lnfilCiklar Oldu 
Liverpool, 26 (A.A.) - Bu sabah 

iki saatten az bir müddet zarfında 

5 infilak kaydedilmiştir. Posta ku

tularına konmuş olan bazı bomba
ların infilak: ettiği zannedilmektedir. 

Polis, Cümhuriyetçi İrlanda ordusu

nun faaliyetinden, şüphe etmekte

dir. Bu infilaklardan dördü bir kaç 

dükkanın hasara uğramasına sebebi

yet vermiştir. Beşinci infilak bir 
matbaada vukua gelmiştir. Hasarat 
ehemmiyetsizdir. 

Faysal, insanları tanımıya da e
hemmiyet veriyor ve bir yabancı 
gördükçe yanındaki adama onun kim 
olduğunu soruyor. 

Kral Faysal iki defa umumi me
rasimde hazır bulunmuştur. Iran Ve
liahdinin Prenses Fevziye ile Mısıra 
giderken Bağdada uğradığı sırada 
merasime iştirak eden Kral Faysal 
halk tarafından fav.lc-alade sevilmiş 
ve hararetle alkışlanmıştır. 

Hayf ada sivil polis teşkilatına men 
sup yerli Araplardan iki kardeş, Pa
zar mahallesinde bir hücuma maruz 
kalmışlardır. Atılan kurşunlardan, 

biri ölmüş, dmğeri ağır surette ya
ralanmıştır. 

Kahire, 26 (A.A.) _ Büyük ma

nevraların son kısmı şımdi Iskende
riye civarında Mili Müdafaa Nazırı 
da hazır olduğu halde cereyan etmek 
tedir. Manevralar bittikten sonra İn
giliz kıtalan sahillerde beş müstah
kem mevkilerden çekilecekler ve 
yerlerine Mısır kıtaatı gelecektir. 

Ankara, 26 (TAN Muhabirin
den) - Eski Istanbul Valisi Muhit
tin Ustündağ ile arkadaşlarının oto
büs yolsuzluğu ve asri mezarlık da
valarının muhakemelerine yarın 
(bugün) öğleden evvel ve sonra ol
mak üzere Temyiz Dördüncü Ceza 
Dairesinde devam edilecektir. Istan
bulda istinabe suretiyle dinlenen 60 
kadar şahidin ifade:fori tamamen a. 
lmmış ve Temyiz Dördüncü Ceza Da
iresine gelmiştir. Sabah Geliyor 

Sofya, 26 (A.A.) - Ankaraya git
mekte olan Sovyet Hariciye Komi
ser muavini Potemkin1 bu sabah sa
at yedide buraya gelmiştir. Öğleden 
sonra Başvekil Köseivanofla görüş
t ülden sonra saat 16,20 de seyahati
ne devam etmiştir. 

Londra, 26 (Hususi) - Potemkin 
Türkiyede altı gün kalacak ve dö
nüşte de Sofya ve Bükreşe uğrıya

caktır. Potemkin Bulgar Başvekili 
l<ose tvanofla vuku buJan mülakatı
na büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. 

* Potemkin, bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelecek ve bu akşaınki 

trenle Ankaraya gidecektir. 

İnfilak etmiyen, fakat kendi ken
dine yavaş yavaş yanan altıncı bir 
bomba, bir porselen mağazasının 

mektup kutusunda bulunmuştur. 
Diğer cihetten, iki müşteri götür

müş olan bir taksi şoförü avdette o
tomobilinin içinde bir bomba bul-

muştur. 

Kral Faysal, Bağdatta kurulan at 
sergisine iştirak etmiş ve bir aralık 
kendi yaşında bir çocukla kenara çe
kilmiş ve sergi hakkında konuşmuş
tur. 

Bir rivayete göre dört yaşındaki 
Kral Faysal ile beş aylık olan Kral 
Farukun kızı Prenses Feryal biribir
lerine nişanlanacaktır. Rivayet ta
hakkuk ettiği takdirde Mısırda da, 
Irakta da çok derin sevinçle karşıla
nacaktır. 

Irak halkı, !kinci Faysalı son de
rece sevmekte ve Allahın onu koru· 
ma.sını samimiyetle istemektedir. 

ispanya Milletler 

Cemiyetindeki E§yasını 

Geri Allyor 
Cenevre, 26 (AA.) - tspanyamn 

Bulgaristanda Arazi 

Talepleri Etrafında 
Neşriyata Ba§landı 

Milletler Cemiyeti konseyi.nin top- Sofya, 26 (A. A.) _ (Havas) ga _ 
!anma tarihi olan rn Mayıstan evvel zetelerin Bulgar istekleri hakkında
cemiyetten çekileceği tahmin edil- ki haberlerin neşri yasağı kaldırıl -
mektedir. mıştır. 

İspanyol makamları Milletler Ce- Gazeteler bu mesele hakkındaki 
miyetı binasında bulunan bütün kıy- yabancı matbuat makalelerini neş _ 
metli Ispanyol eserlerini alarak ale- redebileceklerdir. 
lacele yakında içinde bir sergi açıla- Bugün bütün gazeteler, son iki 
cak olan Cenevre müzesine naklet- harpte kaybedilen toprakla;ın Bul . 
mektedirler. Teşhir edilmiyecek e- garistana avdetini derpiş eden vahan 
s~rler de Milletler Cemiyetinden ge- J cı matbuat tefsiratına sütunlar. dolu-
n alınmaktadır. su yazılar tahsis etmişlerdir. 

Diğer taraftan Devlet Şurasınca 
Sürpagop mezarlığı meselesinden do
layı da lüzumu muhakemesine karar 
verilen Muhittin tJstündağın bu yol· 
suzluktan dolayı da muhakemesine 
yarın saat 14 te başlanacaktır. Bu 
hususta kendisine tebiigat yapılmış· 
tır. Bu suretle yarın üç davaya bir
den bakılacaktır. 

Hatay Cümhurreisi 

Şehrimize Geliyor 
Ankara, 26 (TAN) - Bir müddet

tcnberi burada bulunan Hatav hü
kumet Reisi Ekselans Tayfur- Soıc:. 
men bu akşam lstanbula. hareket 
etti. 
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ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebf 

1400 
750 
400 
150 

,. 

.. 
1 Sen• 
6 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

" .. 
Milletlerarası pasta ittihadına dahil 
olıruyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değişürmek 26 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru§luk 
Pul ilavesi l&zımdır. 
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lngilterenin 
1 

Kararı 
rl 1 ngilterenln nihayet mecbu 

askerlik hizmetini kabu 
karar vermesi mühim ve tarihi b 

le 
ir 

hadisedir. 
C• Cihan Harbinde bile İngiltere me 

huri askerlik usulünü ancak 1917 d 
kabul etmiş, ve ancak cepheye 191 
de külliyetli asker göndermeğc m 

e 
8 

'll-
valf ak olmuştu. 

Yine Cihan Harbinde İngilter 
ancak 1917 de memleket dahindind 
zahire ve gıda maddelerini vesikay 

e 
e 
a 

bağlamağa mecbur olmuştu. 
a Halbuki bu defa bütün bunlar 

şimdiden karar vermiş, ve tatbikat 1· 

na girmiş bulunuyor. 
ir Haftalardanberi İngilteredc b 

harp vukuunda memlekette tatbik 
dilecek idare sistemi etrafında hum 
nıalı blı hazırlık vardır. Bütün va 
tandaşlua dağıtılacak gaz maskele 
ri, vesika kartları şimdiden hazırla 
rnıştır. Hastanele!' için 100 bin hast 
bakıcı hazırlamak üzere faaliyete g 
çilmiştir. Bütün bu hazırlıkların s 
nunda mecburi askerlik usulünün d 
kabul edilmiş olması başlı başın 
mühim bir hldised11'. Bu hadisen 

e-
. 
-
-

n• 
a-
e-
o-
e 
a 

in 
ehemmiyeti şuradadır: 

Almanya, İngilterenln harbetm 
yeceğine kanidir. Bu kanaat onu bl 
yapmağa sevketmektedir, İngilter 
nin bu karan ona İngiliz milletinın 
artık harbi göze aldığını isbat ede 
cektir. Hele bu kararın Bitlerin 2 
nisan nutkundan evvel verilmiş ol 
»>"" pek ınanidarchr. Bitler nutkun 
"'Unda mru~ ·~1uuyatu DUlünin.ag 

i-
öl 
e-. 
-
8 

--a 
mecbur olacaktır. 

-Sovyet Rusya, İngiliz Başvekili 
nln samimiyetine inanmıyordu. Ru 
yayı bütün kuvvetleriyle harbe sok 
ınak isteyen bir milletin mecburi a 
kerlik sistemini bile kabul etmem 
olması Rusyaya emniyet telkin etm 
yordu. Bu defa İngilterenin tecavüz 
katiyen durdurmağa ve bunun içi 
icabederse harbe girmeie hazır ol 
duğu anlaşıldf. Bu karar İngiltere il 
Sovyctler arasındaki müzakercni 
daha süratle netlcelenıneslne hb:me 

S• 

-
S· 

iş 

İ· 
Ü 

n 

-
e 
n 
t 

edecektir. 

k İngilterenin sulh cephesine alma 
istediği kü!;ük devletler İn~ilterey e 
güvenemiyorlardı. Çünkü İngiliz 

-
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Bu yazıda muh.arrir, 

9irdiğlni anJatıyor ve 

Almanyanın nasıl silahlandığını, bunun i~in ne büyük masraflara 
bu neticenin Alman ikhsadiyatına olan tesirlerini tetkik ediyor. 

.O o 

Alman Iktısadiyatı 
Dayanabilecek 

yirmi 
para 

yıl önce iki Alman im • 
torluğu, Hohenzolern 

ile Habsb 
rı yıkıldı. 

eski iki im 

urgların imparatorlukla
Bugün onların yerine 
paratorluğun en mükem 
arını ihtiva eden, yeni 
A vrupaya hakim olma
ır imparatorluk vücude 

mel kısımı 
ve bütün 
yı kuran b" 
gelmiştir. 

Eski iki imparatorluğu yıkmak 
milyon maktul vermek 
rp senesi yaşamak la -
Yeni imparatorluk ise 

için yedi 
ve dört ha 
zım geldi. 
altı senelik çalışmanın eseridir ve 

ar bir tek kurşun at -
um göstermemiştir. Dün
adderatına hakim ol • 
n imparatorlu!{ da bu -

bu çalışma! 
mağa lüz 
yanın muk 
mak isteye 
dur. 

Yeni Al man imparatorluğunda 
iş, siliıhlanmaktır. Ve 

aktan maksat, silahı dip
en mühim 
silahlanın 

lomatik bi r vasıta olarak kullana
n yıldırmak ve kuv -
tidahaleden korkutmak
ahla beraber kullanılan 
çten teshir eden silah -
ganda, iktısadi hulul, 

rak zayıfla 
vetlileri m 
tır. Bu sil 
ve hasmı i 
lar: Propa 
dostane taz yik ve bilhassa para -

ayı, harp masraflan se
kullanmaktır. 

dır. Ve par 
viyesinde 

Fakat t otaliter harbin bütün bu 
ani teslihat, propagan
e, kuvvetli bir millete 
a bir fayda vermez. Hiç 
kendi iktısadi kuvvetin

sil&hları, y 
da ve sair 
dayanmaıs 

bir millet 
den daha f azla kuvvetli olamaz. 

lmanya, zengin demok -
sbetle yoksul denecek 

Halbuki A 
rasilere ni 
vaziyettedi r. 

.~ ~-.... J' vue:u oosya --ft lizm, bir imparatorluk kur
le işbaşına geçmiş, ve 
rşı iş bulmak, bunu ı:.1-

manasında olan yeni 
m ile temin etmek iste
yüzden Almanya bütün 
ablanmış, ve bir tek iş

mak azmiy 
işsizliğe ka 
Iahlanma 
emperyaliz 
miştir. Bu 
hızı ile sil~ 
çiyi işsiz bı rakmamak için iş ya -

Bunun neticesi olarak 
iki sene içinde Alman 

ratmıştır. 
Almanya 
hava filosu nu kurdu ve üç sene i -

unu yeniledi silahladı, 
k plan ile sulh ve harp 
Almanyayı her iktısa _ 

çinde ordus 
ve dört yıllı 
zamanında 

di tazyikten koruyan büyük teşeb
şti. büslere giri 

Bütün b u faaliyetler hükume _ 
masraflara dayanması tin büyü)t 

demekti ve 

1~~~~· Yazan~· 
11 

Otto D. Tolischus 1 

( New Y ork Times Muharriri) 

BiRÇOK ALMANLAR, BiLHASSA YÜKSEK 
ORDU ZABiTLERi, ALMANY ANIN SiLAH
LANMAK iÇiN BÜTÜN KUVVETiNi SARFE
DEREK SILAHLARI KULLANAMIY ACAK DE
RECEDE YORGUN DÜŞTÜGÜ KAN_AATINDE. 

Motörlü Alman kıtCl(ltı-.bi.Lll~i!J...ufl1.i sırasında 
""9 uu:ıu.roanıçın Ke"'ndl!erıne ne çıkmış, işsizlerin sayısı ile 1933 te 
söylenirse onu yapmağa mecbur altı milyon olduğu halde 1939 se-
oluyor. Yani bunlar devlet tarafın- nesi başında (302,000) e inmiştir. 
dan kararlaştırılan şartlar içinde Almanyanın milli iradı 1932 
çalışıyor, devlet tarafından tesbit senesinde 42,200,000,000 mark ol-
olunan kazançları ve ücretleri alı- duğu halde 1938 de (76.200,000,000 
yor, devletin istediğini istihsal e- marka yükselmiştir. 
diyor, devlet nereye para yatırıl- Bugün Almanyanın meselesi, 
masını emrederse parayı oraya Almanlara iş bulmak ve bunlRrı 

yatırıyor, devletin tasvibi ile iş de- beslemek demektir. Almanların 
ğişiyor, hulasa her sahada totaliter yeni şiarı fazla toprak ve fazla 
devletin emri altında bulunuyor. nüfustur. Nasyonal Sosyalist par-

Bu sistem Rusyadaki Bolşevik- ' tinin iktısat komisyonu şefi Koch-
llk sistemine benziyor ve bundan ler bunu şu sözleriyle anlatmışk 
dolayı Nasyonal Sosyalistler kapi- "Almanyanın bugünkü nüfusu, o-
talizmin ölümünden bahsediyor - nun dilediği işleri yapmağa kıifi 

larsa da arada esaslı bir fark var- olmadığı gibi toprakları da bu nü-
dır. O da Nasyonal Sosyalizmin ta- fusu beslemeğe kafi değildir.'' 
sarruf hakkını tanımasıdır. Bu yüzden Alman ekonomisi 

mi? 
D 6rt yıllık plana gelince, bu 

plan ilk önce, istihsal etti -
ğinden çok fazla maddeler istih -
lak etmektedir. Fakat bu plan sa
yesinde Almanya, hariçten alma -
ğa mecbur olduğu iptidai madde -
leri üçte bir derecesinde indirmiş 
ve bu suretle Almanya yüzde alt
mış beş derecesinde hariçten müs
tağni kalmıştır. Plan, evvela dahi
li iptidai maddeyi azami derecede 
istihlak etmekte, sonra terkibi ip
tidai maddeler vücude getirmekte, 
sonra atılan her şeyi yeniden ku'l
lanmakta, nihayet istihsali hariç
ten alınan maddelere göre değil, 

dahilde istihsal olunan maddelere 
göre idare etmektedir. 

Yeni plan sayesinde demir is -
tihsali on misline çıkmış, ve Al -
manya bu sayede Amerika dere
cesinde çelik istihsal eder olmuş -
tur. Bununla beraber demir ihti -
yacı son derece artmış ve yerli 
kaynaklar ancak istihlakin yüzde 
yirmi beşini temin edecek hale gel
miştir. Mensucat istihsali de 1932 
denberi beş misli arttı. Fakat is -
tihlcikin aııcak yüzde kırk ikisine 
muadildir. Suni kauçuk, istihla -
kin ancak yüzde ellisini temin edi
yor. Bu seneden başlayarak Alman 
yada yolcu taşıyan bütün arabalar, 
suni lastik kullanmaktadır. Motör 
mahrukatının yüzde altmışı temin 
olunmuştur. 1922 de Almanyanm 
gıda maddeleri yüzde 75 derece -
sinde kifayet ettiği halde geçen 
sene bu nisbet yüzde (83) e yük -
selmiştir. 

.r..uoı~L ııucıcıHt canıanaırmak i-
çin "ya ihraç ediniz, yahut ölü
nüz'' demişti. Almanyanın geçen 
seneki ticaret müvazenesindeki a
cık 432 milyon marktı. Bunun se· 
bcbi, yalnız ihracatın düşmesi de
ğil. ayni zamanda ilhak olunan a
razinin ihtiyaçlarını temin etmek, 
ve istihsalin artmasıdır. 

5 

Amerika Notları: 

Makinalaşma 
Yazan: Belkiı Halim 

B ilinmeyen şeyden korkulın -
muş. RuhiyatçıJar yaptıkları 

korku tasnifine bu çeşit korkuyu da 
ilave ederler. Ne olduğunu bilmedik
leri için insanlar eskiden gök gürül
tüsünden, şimşekten korkarlarmıs. 
Benim içimde de, nasıl işlediğini biİ
mediğim, kanunlarına akıl erdire -
mediğim ,.e belki de alıskın olmadı -
ğım için, makineye kar;ı böyle bir 
korku \ 'ar ... Hcrgünkü hayatımda 
temas ettiğim ve makine diyebilecc· 
ğim bir kaç şey var: Bindiğim tram· 
vay, vapur, belki asansör, evimdeki 
diki~ ve et makineleri... İçinde her 
defasında en çok belki de yarım sa
at kadar yolculuk yaptığ'ım otomo • 
bil.... Dikiş ve et makinelerini cıka
rırsam diğerlerinde yalnız se~irci 
vaziyetindeyim. İşleyişlerine dalı • 
lim olmadığı gibi, nasıl işlediklerini 
dahi bilemem... :Makinele meyi, ma
kine medeniyetini yükselten fahri • 
kalardan ibaret zannederdim. 

Amerikada makine herkesin her 

günlük hayatına girmiş. En küçii _ 

ğünden en büyüğüne kadar hepsinin 

elinden her gün bin bir çeşit makine 

geçiyor. Amerikalı için makinenin 

esrarı silinmiş. Makine fabrikadan 

her günkü yaşayışın bir vasıtası ha -
llne gelmiş. Burada makine, başında 

yalnız amelenin bulunduğu de~il, 

herkesin elind~ bir ölet ... 

Çocuğun eli bir şey tutmak kuv

vetini kazandığı günden itibaren eli

ne Japonyanın Amerika pazarına u· 

cuz ucuz doldurduğu çeşit çeşit ma

kineli oyuncak veriliyor. Biraz büyü

dü mii, iiç tekerlekli bisiklet onu 

bekler. Daha sonra iki tekerleklisinc 

terfi eder. Otomobil kullanacak ya

~a geldi ıni, bisikletini otomobille de

ğiştirir. Amerikayı dolduran ihtiyar. 

genç ve;rn çocuk yaşayan biitün halk 

bu üç ''asıtayı da i~letir ve nasıl iş· 

lediğini bilir. 

E\·ln içi yine türlü türlü makine 
ile doludur. .Radyodan. efoktrik 
siipiirgesinden tutun traş makinesi -

ne varıncaya kadar., Mutfağın raf • 

larında, her biri be er onar kuru u 

gccme~·en mutfağın i~lnl kolaylıkla 

gören ufak tefek makineler \'ardır. 

Bütün ev halkı bu makinelerle her
gi.in temastadır. 

Ayakkabı tamircisine gidersiniz, 

diikkanı fabrika gibidir. Üstü çe it 

Ç{! it çl\'iler, harçlarla dolu tezgahın 

ba~ında muşamba göğüslüğü ile al -

çak iskemlede oturun kalfaları bu 

dükkanda göremezsiniz. Her taraf 

makine .. Dizinize kadar tahta ile çe'. 
rili bölmede siz gazetenizi okuyun . 

caya kadar, ayakkaplnrınızın altı 

pençelenir, topukları değiştirilir. 

r , 
Başvekilinin küçük devletleri tehli 
keye soktuktan sonra tekrar Bitle 
veya MussoJini ile anlaşmak isteye 
ceğinden korkuyorlardı. İngiltuenin 
mecburi askerlik sistemini kabul et 
mesi küçük devletlerin bu şüphesin 

bütün Alın 
hükumet aşağı yukarı 

an sanayiini besleyen 
büyük kapitalist oldu. 
hükumet dahili ve ha
n müstakil bir kapitalist 
ş, yabancı döviz üze

Nasyonal Sosyalizmden önce de müdafaacı mahiyetini bırakarak 
Alman iktısadiyatı, muhtelit bir emperyalist bir mahiyet almıştır. 

Almanyanın harici ticareti, o • 

nun altınıdır. Bu harici ticaretin 

hedefi, ekseriyetle demokrasilerin 

elinde olan parayı dezarme etmek

tir. Almanlar harici ticaretlerini 

milli bir vahdet haline getirdikleri 

için, satın alacakları şeyleri, siya

set bakımından kendilerine en mü
fit olacak yerlerden alıyorlar. Sa -
tın aldıklan şeylerin ancak pek 
cüzisi mukabilinde para verdik
leri için Alman maJları buralarını 
dolduruyor. 

Bitişik arsada ev mi yapılacak. 

-
. 
j 

de izaleye yardım edecektir. 
İngilterenin bu kararı, İngiliz si 

yasetindeki değişikliğin ciddi ve sa 
rnimi olduğuna şüphe bırakmamış 
tır. Bu karar en çok Fransayı mem 
11un edec~ktir. Çünkü Fransa aylar 
danberi İngiltererıin mecburi asker 
lik hizmetini kabul etmesi lüzumu 
üzerinde ısrar ediyor, fakat bir tül' 
lii İngiliz Başvekilini kandıramıyor 
du. Bu defa İngilterenln mecburi as
kerliği kabulü Fransaya muazzam 
bir kuvvet kazandırmışhr. Binaena -

-
-
--
. 
-
. 
-

leyh Fransa memnundur. 
İngilterenin şimdi silah altına a· 

lacap efrat talim ve terbiye görme
nıl,tir. Fakat İnıiltere harp malze -
inesi bakımından en modern Avrupa 
ordularının techiıatmn mUsavi dere· 
cede silihlanmı§tır. Efradın yetişme· 
si bir kaç aylık meseledir. 

Fakat bu efrat yetiştikten sonra 
da f nıiltere muazzam bir kara kuv· 
veti meydana çıkaracaktır. zaten ha· 
va v.e deniz kuvvetleri ile, domin -
Yontudaki kuvvetleri de dtitmanla· 
rrna endişe ika edecek de.recede bü
yüktü•. 

Binaenaleyh, fngilterenln bn son 
kararı A vrupanın umumi vaziyeti ü
zerinde büyük tesirler yapacak, ve 
belki de sulhün tcessfüıünde bityUk 
hir amil olacaktır. 

işleten en 
Bunun için 
rici finansta 
haline girmi 
rindeki kon trolünü sıklaştırmış, 

n para çıkmamasını te
hariçteki bütün Alman 

memlekette 
min etmiş, 
sermayesini seferber etmiş, para

ini hariçteki kıymeti 
olmamak üzere istik
rmuş, ve kendi serma
derek bu serı:;ıayeyi 

ara şeklinde değil, fa
eklinde Alman iktısa
amıştır. 

smın kıymet 

ile alakadar 
rara kavuştu 
yesini icar e 
sarfedilen p 
kat sipariş ş 
diyatına aşıl 

para~an 
mın 

azami istif adeyf te -
ederek demokrasiler -

de görülen s osyal mücadelelere 
imkan verme mek için fiyatları müs
takar seviy 
manda işçi ü 

ede tutmak, ayni za -
cretlerini düşürme

or, bu da hükumetin 
trol altına alınmasını 

mek icabediy 
bu işleri kon 
gerekleştiriy ordu. Neticede tota -

sus bir askeri ekono
du. Bu askeri ekono -
bir ekonomisi kollek

literlere mah 
mi vücut bul 
mi, yahut ee 
tivist bir m 
tün halkı ask 

ecra takip ederek bü • 
ert bir fdarey5 tAbl 
idareyi askerlere ver

yonal Sosyalist parti
riyor. Bu suretle ça
çalışmak vazifesi o

maye ile sAyi, işçi ile 
k ve kadın, ve mil1e
ep birden orduya gir-

ediyor, .fakat 
miyerek Nas 
ve devlete ve 
Iışmak hakkı, 

luyor ve ser 
Jş !'lahibi erke 
tin g<m<'liği h 

mahiyetteydi. Hiç olmazsa sanayi Fakat, mesaisi, iptidai maddesi, ve 
aleminde devletle hususi sermaye istihsal kabiliyeti, adeta tükenmiş 
müsavi derecede menfaattar olu - olan Almanyada, deYletin Alman 
yordu. Geçen sene devletin 18 bu· ekonomisine katacağı her milyar, 
çuk milyar marklık sermaye teş- sa~it fiyatlarla, sabit ücretlerin 
kil eden sanayi, zirai ve sair ma - hissettiği gerginliği arttrracaktır. 
hiyette müesseselere sahip oldu - Bu gerginliğin artmasş bir infila-
ğu bildiriliyordu. Devlet, bütün ka sebebiyet verdiği takdirde şim-
memleketin faaliyet verimlerin _ diki kredi enflasyonu kendiliğin -
den üçte ikisini almaktadır. den para enflasyonuna yol açacak 

A 1m~nya!a. bilhassa çok mü -
hım hır amil yardım etmis

tir. Hitler, iş başına geldiği zama~. 
yabancı bir sermaye ile bilhassa 
Amerika parası ile vücude getiri
~en mükemmel bir sanayi teşkilatı 
ıle karşılaşmış, fakat bunlara ait 
borç, nıoratoryom yüzünden geri
ye kalmıştı. 

Almanya faaliyete başladıktan 
sonra I00,000 den ibaret olan or -
dusunu bi~ milyondan fazlaya çı _ 
karmış. dunyanın en büyük hava 
filosunu vücude getirmiş ve her 
tarafı~:ıı çelik ve çimentodan yapıl
ma hır duvarla çevirmiştir. 

Almanyanın sanayi istihsalitı 
1933 te 39,8 milyar marklık oldu
ğu halde 1938 de istihsal~tını 85 • 
90 milyara çıkarmıştır. 

Sonra Almanya işsizliği kaldı
ramıyan bir kaç memleketin biri
dir. 

Bu yüzden iş sahibi işçilerin sa
:oı·ısı 1932 de 12,500,000 olduğu hal
de 1938 senesinde (19,500.00Q) e 

ve bu da belki bütün rejimi yuta
caktır. 

Almanyada mali darlığa karşı 
gelmek için yeni finans planı vü
cuda getirilmiştir. Bu plan da ye
niliği ve cüretkarlığı ile göze çar
pıyor. Çünkü vergi senetleri şek -
linde munzam bir para icat et 
mekte \ e bu para ücret ve maaş
tan başka her işte kullanılmakta -
dir. Bundan başka rejim vergiler 
tarhı devam ediyor ve dört yıllık 
planrn yüküni.i hususi sanayie de 
yükliyerek bunlara piyasadan pa
ra bulmağa müsaade ediyor. 

Yeni mali planın keşfedilmemiş 
denizlerde bir macera mahiyetin -
de olduğu ve onun sermaye ile pa
ra arasındaki haddi ortadan kal -
dırması dolayısıyle enfldsyondan 
başka bir şey olmadığı kabul olu
nuyor. Fakat Alman rejimi dahili 
borcun mi)leti fakirleştirmediğine 
ve sayin mutlaka sermaye yara
tacağına, fiyatlarla ücretler müs -
takar kaldıkça enflasyonun mad -
deten imkansı7. olacağına kunidir. 

Bu iki taraflı takas usulü, dün
ya ticaretini kısacak bir mahiyet • 
tedir. Fakat dünya ticareti düş -
kün olduğu müddetçe iptidai mad
de yetiştiren memleketler ister is
temez açık bulduğu her piyasaya 
malını sürecektir. Bu da bu mem
leketlerin Almanyaya bağlanma _ 
sını temin ediyor. Ve neticede Al
manya, Orta Avrupa ve Şarki Av
rupa memleketlerini iktısaden fet
hederek mıntakavi bir iktısat sis _ 
temi vücude getirmeğe teşvik edi
yor. Bu sayede bunlar Almanyaya 
gıda ve iptidai madde yetistire -
cek, Almanya da onların iptidai 
madde kaynaklarını inkişaf etti _ 
r~c:k, ve tedricen sanayileşmele -
rını temin edecek. Almanvanın Ro· 
manya ile yaptığı ticaret y muahe -
'des~, onun bu emellerini gerçek -
leştırecek mahiyettedir. 

A lma~ya, harici borçları gibi ih· 
tıyaçları listesini de, siyasi 

maksatları için istihdam etmekte 
ise de ithalat yapmak mecburiye · 
tini yenememiştir Resmi rakamla
ra göre, Almanya kafi derecede 
ithalat yapmak için harici ticare • 
tini yüzde otuz nisbetinde arttır -
mak mecburiyetindedir. Onun ye
ni emperyalist siyasetinde millet -
lerin mukadderatlarına hakim ol -
ınaları yerine. daha geniş arazi ve 

(Dc,·aını 8 inC'İd<') 

Orası derhal asansörii ile, buharla 

işle~·en kazınalartyle hemen bir fah· 
rika halini alır. Ve Frden mantar 
biter gibi kısa bir zaman içinde bi -
nalar yükselir .. 

E\·e kömür mü alınacak. Ortalık 
berbat olacak diye tela. lanmağa lii· 
zum yok. Kömiirliiğlin sokak pence
resini açn·erin. Körnlir getiren kam
yon oraya yana ır. Şoför muayyen 
bir mekanizmayı i)eterek kamyo . 
ntın arkasını yaYaş ya,·aş eğer. ar • 
kaya takılan borudan kömürler doğ
rudan doğruya kömürlüğe dökülür. 

Mektepte veya herhangi bir umu
mi bir yerde bir diiğnıeye basarsı -
nız. kağıt bardak çıkar. Bir düğme. 
ye basarsınız su akar. Bir düğmeye 

bacıarsınız, ka~t ha,·lu dil er .. On· j. 
kinci, on dördiincü kattaki apartı • 
ınanmızda bir düğmeye basarsınız 
birinci kattaki sokak kapısı açılır. 
'framvaylarda biletçinin i~ini ınaki . 
ne1er gi>rlir. 

E\·de makine, sokakta makine 
mektepte makine fabrikada makine. 
Makine burada insanların bir parr.a-
51, eli ve ayağı... "J 

l\lihanik kanunları. tahiat kanun
Jarı hükmüne girmiş. Tabiaf kanun· 
larını bilen tabiattan nasıl korkmaz
sa, Amerikalıların mihanfk kanun -
Iarına ayni derecede itimatları var ve 
onun için bu kanunların c"iri o1an 
makine Amerikalının elinde korku -
lacak bir hc~·ıı lıl değil bir esir halini 
alı~ or. 
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BU HAFT AKI MiLLİ KÜME KARŞILAŞMALARI 

Galatasaray - Demirspor 
Fenerbalıçe - Demirspor 

GAZETELERLE 

ŞAKA.LAR . ! 

"Tenezzül .. 
Yazan: Naci SADULLAH 

Aşağıdaki satı~l~rı "~omik" ga
zeteye Muhıttın Bırgen yazı

yor: 
"- Dünyada işlerini harpsiz hal 

etmiş milletler çoktur. Ve galiba en 
akıllı milletler de onlardır. Artık 
biz de kendimizi bir sulh psikolojisi
ne hazırlamalıyız Bu sulh psikoloji
!'li, yakın bir zamanda, bize birdenbi
re lazım oluverecektir. 

\EKONOMil 
Ofisin Afyon Alımı için 

Tesbit Ettiği Fiyat 
Çok Yüksek Görülüyor 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın- r 
dan satın alınmasına karar verilen 1 r------------.... 

Fenerbahçenin Demirspora Karşı Şansı Fazla Görünüyor 
1 

~. " 
Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe ile iki maç oynıyacak olan Demirsporlular Ankarada ilk Galatasaray 

karşrlaşmasında 

Bizim vazifemiz, sade kendi ha -
yatımızı düşiinmekten ibarettir. 

Mesela, bugün, Yugoslavyanın 

mihver siyasetine kayması, bizi ala
kadar etmez. Şimdi: 

"- Ya Balkan Antantı?" diyen -
ler bulunabilir. Fakat bu antant, laf
tan ibaret kalmıştır. Bina~naleyh, 

Yugoslavyanın mihver siyasetine 
kaymasına hem karı~mamak, hem 
şaşmamak lazımdır. 

Çiinkü, topun ağzında bulunan 
bu biçare millet, başka ne yapabilir 
ki?" ,, 

* Ben, bu görüş ve fikir harabesini 
imara, neresinden başlayacağımı kes 
tiremiyorum. 

Dünyada, işlerini harpsiz hallet
miş hangi millet \'ar? 

Bana kalırsa, Muhittin Birgenin, 
kasdettiği nümuneler, Çekoslovak -

Bu haf.ta İstanbulda iki mühim en iyi oyuncusu sayılabilir. Ortada spor, Galatasarayla çok çetin bir mü- ya ile, Avusturya olacak: Fakat on
maç seyredeceğiz. Ankaranın Demir- Yaşarın yerine Basrinin oynatılma~ı sabaka yaptıktan sonra Fenerbahçe lar, işlerini halletmediler, bilakis, 
sporu cumartesi günü Galatasarayla, daha isabetli bir hareket olur. Basri, karşısına çıkacağı için bu, Fenerbah- başka milletler onların işini bitiri -
pazar günü de Fenerbahçe ile kar- Yaşardan daha seri ve şüt kabiliyeti çe hesabına bir avantajdır. Bu maçın verdiler. 
şılaşacaktır. Demirsporun Ankarada olan bir oyuncudur. Fikret yine rol neticesini daha ziyade Fenerbahı;e Ve benim hiç şiiphem yok ki, 0 

Galatasarayı ve Beşiktaşı mağlup açıkta oynıyacaktır. Rebii ile yan- lehine görüyoruz. biçare milletler, Muhittin Birgenin 
etmesi bu maçların alakasını bir kat yana iyi anlaşmaktadır. Bu hat her Müsabakayı Halit Galip idare ede- bize reçetesini yazdığı 0 uyuşturucu 

daha arttırmıştır. Bu müsabakalarm zaman için gol çıkarabilir. Demir- cektir. ilaca, yani "Sulh psikolojisi" ne kur-
İstanbul futbol meraklıları tarafın- ban gittiler. Bu itibarla, ben, bu mil-

ve müstahsil ile tüccar elinde bu
lunmakta olan afyonlar için, ofisin 
tesbit etiği fiyat ve şartlar alakadar 
afyoncuları memnun etmemiş oldu-
ğu gibi, kendilerinin mağdur olacak
lannı düşünen tüccarlar da ofis mü
diriyetine giderek vaz.iyeti izah et
mişlerdir. 

Anadoluda afyon mmtakalannda· 
ki müstahsil ve tüccarlar dahi, son 
karardan zarar göreceklerini, ıehri

mizdeki vekillerine bildirmişlerdir. 
Bunun üzerine gerek şehrimizden 

gerekse afyon mıntakalarından ala
ltadar olanlardan birer heyet An
karaya gönderilmiştir. Heyetler yük
ı:ek makamlara müracaat ederek ofi
sin kararını beğenmediklerini ve za
rarlarının derecelerini izah edecek
lerdir. 

Bir Haftalık ihracat 
Nisanın üçüncü haftası içinde li-

manımızdan yapılmış olan ihracatın 
miktarı altı yüz otuz sekiz bin lira 
kadardır. Bu ihracat mallarının en 
fazlası Almanyaya gönderilmiştir. 

Almanyanın çektiği malların yeku
nu, dört yüz bin lir:ıdır. Bu mAllar a
rasında: Yaprak tütün, muhtelif 
hayvan derileri, kuru meyvalar, ce
viz kütüğü, ,keten tohumu ve mısır-

iHRACAT: 

Almanların Verdikleri 
Permi Müsaadeleri 

dan merakla beklenmekte olduğuna letin ruhundaki cidalci ateşi, kale -
şüphe yoktur. M·ııl"ı Ku··me Fı·kstu··ru·· Tarihlerinde miyle killlemiye çabalayan Muhit - Almanyadaki permi daireleri Tür-

kiye ihraç çmallarının satın :ılınma-
D • G 1 t tin Bireene diyorum ki: emırspor • a a asaray eli ~ y 1 smı mahdut firmalara tahsis etmiş 
Galatasaraylılar, malum hlldise- Ta ılut apı ıyor "-Sulh siyaseti: Evet. Fakat sulh ve yalnız bu firmalara ithalat mil-

lerden sonra Ankarnya hazırlıksız GörUien lilzum fizerine Milli Küıne fikstüründe aşağıda &"Österilen psikolojisi: Asla! saadesi vermişti. Ge~en seneye kadar 
olarak gittiler ve Demirsporla, An- tadilat yapılmıştır, Yine bu üstat acaba: '~izim vazi- devam eden bu usulün doğru olma-
karagücü karşısında mağlup oidu4 Oynıyacak K. Oynanılacak M. Eakl maç T. Veni maç T. tir!'; c~ml:;iyl;- ·~~-;ı-;~:k .. iStiyor? fthaI'niü~ıfJaesl'iti'ôu ~&m"~ı.d.ılif'ılr~ 
lar. Çok kimseler bu neticeleri An- İçimizde: "Hemen silaha sanlahm siminde mallarımızı stok olarak sa-
karalıların kuvvetinden ziyade, Ga- Fenerbahçe _ Vefa İstanbul 28/5/939 27/5/939 da, Hind, Çin, veya Habeş milletinin tan ve toplıyan Türk firmalarına 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Miliıno 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 

BU kreş 
Bclgrad 
Yokohama 

26 - 4. 939 

ÇEKLEU 
5.93 

126.66 
3.3550 
6.6625 

28.4575 
67.3875 
50.815 
21.33 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
Stokholm 30.5425 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1938 % 5 ikramiyeli 
Ergani 
Sıvas - Erzurum I 

20.50 
19.-
19.475 

dır. Italyanın aldığı mallar ise balık, 
hububattır. Yunanistana balık, Po
lorıyaya tütün ve afyon, Ingiltereye 
sebze konservası, kitre, rnikset gibi 
maddeler ihraç olunmuştur. 

lÇ PIY ASALAR : 

Dün Yapdan 
Zahire Satışları 

Dün piyasamıza 306 ton buğday, 
103 ton un, 96 ton zeytinyağ, 33 ton 
susam, 28 ton mısır gelmiştir. Yu
muşak buğdaylar 6, çavdar 4,07,5, 
mısır 4,28, yulaf 4,15 - 4,25, çalı 
fasulyası 13,20 - 14,10, ufak fasul
üih 1 ~~ nn\ıı;t:f'. l' ._:t.1 'b". :1>.a.. 

parti kaba afyon 382,5 kuruştan ve
rilmiştir. Oğlak tiftiklerinden bir 
parti kilosu 135 kuruştan satılmış-latasaraym zaafına hamlettile;:-. Beşikta~ _ Vefa " 4/6/939 3 / 6/939 istiklali için döğüşellm?" diyenler tahsise karar vermiştir. Almanyaya 

Halbuki Beşiktaşın da her iki maçı Galatasaray _ Vefa " 2/7 / 939 1/7 /9:19 mi var? mal ihraç edemiyen firmalarımızın tır. 
kaybederek Ankaradan dönmesi, bu Demirspor _ Vefa -, " 10/6/939 8/7/939 

1 
Fakat biz, Balkanları tehdit eden mümessillerinden bir kaçı, geçen ay 

neticelerin Ankaralıların .. ku':etin- Demirspor _ Beşlkta~ " 11/6/ 939 9/7 /93!> bir tehlikeye karşı nasıl lakayt kala- içinde Almanyaya giderek alakadar-
den doğduğunu açıkça gosterdi. Bu .,ı~,:__,:_ __ ....;_~-----------,-.,------- biliriz? ıara vaziyeti anlatmışlardır. Ithaliıt 
karşılaşma ayni zamanda Ankarada-ı h G 1 t dairelerinin bu izahatı çok müsait 
ki maçın revanşı mahiyetindedir. Sa- 1 Fener b a I!! e • a a asar ay İstila orduları, Macaristana, Yu- karşıladıkları, piyasarr..ıza bildiril-
rı kırmızılılar geçen hafta Vefaya, 3 goslavyaya, Roma~ayaya, Yunanis - miştir. 
karşı ilerisi için bize ümit verecek K tana, ve Bulgaristana girerlerse, ta - t•ft•k S t 1 

~~ T ~...., .... p ~ ..::::::::::s.ı arruz duracak mı? , , a ,, ar• 
bir oyun çıkardılar. Bu müsabakaya ~ .a. .& ,, ....... ~ ~ Evvelki gün ihracat tüccarları An-
da ağlebi ihtimal şöyle bir kadro ile Böyle değils~ •. Muhittin Birge~, kara vilayeti tiftiklerinden ve kilosu 

çıkacaklardır: Osman - Lutfi, Fa- Mal!!larını Oynıyacaklar Yug?slavyay~ nıçın ~lhver sly~set~- 107,5 kuruştan seksen beş balya ve 
ruk - Musa, Adnan, Yusuf - Necdet, 3 ne ram olmaga mahkum sayıyor. Nı- Kırşehirin maden mıntakası tütik-
Süleyman, Salahattin, Boduri, Sara- çin ortalığa ~ura~ buram af:on ko-:; terinden kırk beş balya, kilosu 100 
fim. kan sulh, psıkoloJısi aşılamaga çalı- kuruştan satin almışlardır. Fiyatla-

Demirsporlu1ar da İstanbula en ~ıyor? Niçin Balkan Antantının ku • rın düşmesi ihracatçıların mal yük-
kuvvetli kadrolarile gelmektedirler. Eskiden ikisi de Güneşli olan Fa- ru l&ftan ibaret olduğunu telkine lemekte ihtiyatlı davranmalarından 
Galatasarayın Vefaya çıkardığı o- rukla Rebil bu seierkl Galatasaray - uğraşıyor? Ve niçin, bu yazısını, neş- ileri gelmektedir. Yerli fabrikalan-
yuna nazaran bir tahmin yapmak Fenerbahçe maçında rakip vaziyette, retmek için, hiç olmazsa, biitiin Türk mız ise Anadolu malı yapaklardan 

Küsbe Sahhyor 
Sütlü inekleri bcsiemek ıç.r Al-

manya, Hollanda ve Danimarkadan 

piyasamıza yapılan müracaatlarda ay 

çiçeği, keten, ve susam küsbeleri is
tenilmektedir. Bu hafta içinde bir • 
miktar küsbe gönderilmiştir. Piya-

sadan küsbe toplanmakta ve kilosu 

4 - 5 kuruş arasında ıhracat için sa

tış yapılmaktadır. Yeni bir parti için 

elli bin kilo alınacaktır. 'f 

Burdur Memurları 

Kooperatifinde lazım gelirse bu müsabakanın çok Faruk Galatasaraydan, Rebil Fener- gazetelerinde şu koskoca serlc\'hayı kilosu 57 kuruştan beş yüz balya ve 
çetin olacağı muhakkaktır. den oynıyacaklar. -·-'-•-· okuduğumuz günün geçmesini bekle- Trakya yapaklarından kilosu 64 ku- Burdur (TAN) _ Vilayetimiz mu-

Maçı hakemlerim.izden Şazi Tez- miyor: ruştan yirmi bin kiloluk iki parti l allim ve memurlar kredi kooperati-
can idare edecektir. Faruk -- "- Yugoslavya, Balkan paktın - mal mübayaa etmişlerdir. finin senelik kongresi, Iktsıat Veka-

Rebii dan ayrılnuyor!" *Geçen haftalarda, Sovyetler sa- . . .. d d• Y• b" delegenin f..+i-
Demirspor ikinci maçmı pazar s;.i- ld ıc. t . rt• t'ft'kl . d.. letının gon er ıgı ır ~· 

nü Fenerbahçeye karşı yapacaktır. 3 k 'l kt d"l · f Bı anço an uır Fenerbahre - Galatasaray takım- 1 nin tercUmanı o u.umuzu zanne . * tılmış olan yem pa ı ı ı erın un ·1~ d .. 
larmın hususi mahiyette yapacak- mekteylz. gelen Sovyet vapuruna yüklenmesi- ra 1 e 8 

• e 1 mış ır. . ' 
Fenerbahçe kadrosu Fikret ve Rebi- lan lkl maç için gazetem'2: namına Bu iki sevilen klüblin hususi ma- Şimdi, Muhittin Birgene sorar - ne başlanmıştır. Piyasada yeni satış- senede hıssedarlars 3500 lir~hk ik-
inin de iltihakile kuvvetli bir şekil ak1 ·k· için ga sanız, bu suallere evap vermeyi te - lar ı'çı'n henu"z faalı"yet başlamamış- razatta bulunulmuc: ve 310 lıra kar ortaya bir kupa koymağa karar ver - hiyette yapac arı ı ı maç - :s 
almıştır. Bilhassa son Pera maçında dik. Bu maçlann ilki 1 mayısta, i- zetemiz namına bir kupa ko.:d~. .. nezzül saydığını söyliyecektir. Fa - tır. Dün yerli fabrikalarımız tara- temin edilmiş olduğu ~nlaşılmıştır. 
san lacivertliler güzel bir oyun oy - kincisi 

9 
temmuzda olacaktır. Kupayı iki karşılaşmada ust~.nlu- kat günün birinde, üstadı bu kabil fından da kilosu 54 kuruştan yüz elli Çalışmaları memn~nıyetle karşıla

nadılar. Ortaya bir kupa koymamıza saik ğünü lsbat eden takıma verece&IZ. suallere cevap vermeğe zorlarlarsa balya Karahisar malı yapak satıl- nan eski idare heyetı azası tekrar se-
Bu maça şu kadro ile çıkacaklar- olan fikri cöyle izah ediyoruz: Fenerbahçe _ Galatasaray arasın- bu mecburiyet, üstat için hakikaten mıştır. çilmişlerdir. 

:t ü t 1 1 bir "tenezzül" olacak: dır: Mekteplileri t-vik .ıayesile koy- da bu iki maçta m sava o ursa ~o 
-:t 1 k Fakat, tıpkı sarsılan milletlerinin 

HUsamettin - Yaşar, Lebip - M. duğumuz şildin talebeler arasındaki farkına bakı ac tır. 
Reşat, Esat, Ali Rıza - Fazlı, Naci, 

Basri, Rebii, Fikret. 

Son zamana kadar merkez mua
vinde Aytan oynatılmakta idi. Pera. 
maçında, Esadın takımı daha güzel 
işlettiği görüldü. Bilhassa hücum 
hattı daha müessir oldu. Onun için
dir ki Esadın bu mevkide oynatılma
s1 en doğru hareket olacaktır. Hü
cum hattına gelince Fazıl Peraya 
karşı antrenemansızlığına rağme:ı 
fena değildi. Bugün ıçin bu mcvkiin 

Vefa lzmire Gidiyor 
Vefa takımı İzmirde Ateşspor ve 

Doğansporla karşılaşmak üzere İz. 
mire gitmektedir. Vefalılar İz.mire 
en kuvvetli kadrolarile gidecekler
dir. İzmirlilerin lstanbuldaki oyun
larına nazaran galibiyetle dönecek

lerini ümit etmekteyiz. 

rekabeti nezih bir celdlde hızlandır- Fenerbahçe _ Galatasarayın ilk biçare sikkelerine arız olan neviden 
:t 1 1939 te bir tenezzül! .. mağa vesile olduğunu gördük. Bir- karşılaşması, mayıs pazar -

çok memleketlerde olduğu gibi, ~a- si eünü Kadıköy stadında yapılacak
zetelerin memleket spor teşekkülle- tır. 
rlne karşı alakalannın bir ifadesi o- Fenerbahçe - Galatasaray:m ikinr.i 
lan bu gibi hatıralan her şubeye ve.t- maçı 9 temmuz 1939 pazar ıünü 
mek karannı almış bulunuyoruz. Taksim stadında oynanacaktır. 
şu son günlerin spor hadiseleri a- İki klüp bu teklifimizi memnuni-

rasında, mağllıp takımlar arasında yetle kabul ettiklerini bildirmlşler
da merakı celbedebilecek bir karşı- dir. 
laşmanın sırası geldiğine kaniiz. O Şunu da unutmıyalım ki, Fener
karşılaşma daı Fenerbabçe - Gala- bahçe - Galatasarayın birinci husu
tasarayın hususi bir maçta boy öl- si maçı yapacak.lan 1 mayıs için fs
çüşmelerldir. tanbul bölgesi Fener - Süleymaniye 

Eskiden mtlll küme ve }iğ maçlan şilt maçmı ilan etmiş bulunmakta

fikstürü içinde de vakit bulup husu- dn. 
si maçlar yapan bu iki ezeli rakibi Şu sıl'B efkan umumiyenin an,ı-
hu sene ayni şekilde tertip edilmiş suna daha uypn gelen hususi karşı
hususi bir oyunda göremeditimlzi laJmaıun yapılabilmesi için bölge
düşündük. Bu düşüncemizle, iki klüp nin şilt maçını başka bir güne tehir 
taraf darlannm ve efkan umumiye- edecettnı kuvvetle ümit etmekteyiz. 

* l ıabetli bir yanlıflık 

Şu havadis de "Haber" 
mizde gözüme ilişti: 

refiki -

'' Altı Japon tayyaresi, Kuling 
vakınlarında kendi mevzilerini bom 
bardıman etmişlerdir. Bombardı -
man neticesinde, 100 Japon subayı 
ve neferi ölmiiştür!" 

Japonların, biçare Çinlilerin ahı
na uğradıklannı anlatan bu havadi -
sin üstüne, "Haber" refikimiz şu ser
levhayı koymuş: 

"Çok feci bir yanlışlık!" 
Halbuki, bu havadlcıe serlevha 

koymak vazifesi bana düşseydi şu 

kelimeyi yazardım: 
"- Çok isabetli bir yanlışlık!" 

Millet Mektebi veıikcuı alan mahkumlar 

Kütahya (TAN J - Halkevimiz tarafından hapishanedeki mahktım
lar için açılan millet mektebine devam eden 60 mahpustan 58 i imtihan
da muvaffak olmuştur. 
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Geçen 
Çıkan 

içinde 
Kitaplar 

Hafta 

BiR iÇiM SU 
Yazan: REFiK HALİD 

Baaan: Semih Lutli Kitabevi 

Refik Halidin sanat şahikaları
na nasıl yükselmi§ olduğu

nu tebarüz etti
ren yeni bir ve
sika daha inti
şar etti. Ben, bu 
şaheseri, büyük 
edibin sanat se
:rnasındaki yerini 
'Ve o semaya ne suretle ulaştığım 
bize anlatan vesika diye tarif et
tim. Fakat siz, bu esere ve Refik 
Halidin bütün eserlerine sanat a
tölyelerinde işlenmiş birer mucize
vi kanat ta diyebilirsiniz. Hakiki 
sanatkarlar işte ruhlarının heyeca
nıru, dimağlarının nurunu malze
me olarak kullanmak suretiyle vü
cude getirdikleri bu kanatlarla fa
nilik seviyesinden derece derece 
uzaklaşırlar, ebediyetin ve tarihin 
sönmez kehkeşanları arasına ka
rışırlar. Okuyucuların bir sanat e
serini okumaktan aldıkları, çeşit 

çeşit hazlardan biri de sanatkarın 
uçuşunu, yükselişini hissen tema
şa olsa gerektir. 

Bir içim su, Refik Halidin vatan 
dışında yaşarken yarattığı nefis 

ve pek nefis bir küçük hikayenin 

adıdır. Şimdi o hikayenin ismini 
bu kitaba vermiş ve kırk beş kü

çük hikayeyi de bir içim su baş

lıklı sanat incisinin etrafına --di

zi dizi pırlanta gibi- serpiştir

miştir. 

ki küçük hikayecilik itiyadına gö

re tamamiyle aykın görünür. Çün

kü biz, küçük hikayelerden mü

rekkep bir kitaba o hikayelerden 

en başa konulan hangisi ise onun 

başlığını isim olarak vermeyi iti

yat edinmişizdir. Sanatkar Refik 

Halit, bir içim suda bu itiyada in

kıyat etmemiş ve bir içim su, ki

taptaki küçük hikayelerin yirmi ü
çüncüsü iken onun isimini kapağa· 
koymuştur. 

B u yenilikten ben de şevka ge
lerek okuyucularıma "Bir 

fçim su,, yun 
mevzuunu kısa

ca anlatmak is
tedim. Fakat, iti 
raf ediyorum, 
muvaffak ola
madım. Çünkü 
bir içim su hikayesi, bizim eski üs
tat şairlerin kendi yüksek kudret
lerini, derin bilgilerini belirtmek 
için yazdıkları menek§e redifli, gül 
redüli, güneş redüli, su redifli ka
sidelere ve o ayardaki taklidi im
kansız şiirlere benziyor. Jfepsinjn 
sonu menekşe veya gül ile biten 
yüz beyitten birini veya ikisini al
ır.akla o şiirin bir kül halinde tem
sil ettiği sanat inceliğini kavra
mak kabil olamadığı gibi bir (içim 
su) yun da hulasasını yapmak su
retiyle umumi heyetindeki kıvrak
lığı, berraklığı ve zarafetini iha
ta etmiş olamayız. 1''akat, tekzip 
olunmıyacağıma, olunamıyacağı

ma em.in olarak şunu söyliyeyim 
ki bir güzelliğin, tekevvününden 
tekemmülüne kadar geçirdiği saf
haları ayrı ayrı canlandırmak şar

tiy le, tasvirinden icaret bulunan 
bir içim su, bizde bugüne kadar 
eşi yapılamıyan canlx, hareketli ve 
pek kuvvetli bir tablodur, bir şa
heserdir. Kitapta ondan evvel ve 
sonra okunacak olan kırk beş kü
çük hikayenin her biti de ayrı bi
rer orijinalitede, tasavvur ve tas
vir bakımından bir içim su aya
rındadır. Eseri okuyanların bu hü
kümde bana iştirak edeceklerin
den emin olarak sanatkar R~fik 
Halide tebriklerimi sunuyorum. 

··········~~::~:····~~ 

M. Turhan 
'TAN 

ESKi TORK YAZILARININ 
MENŞEi 

Yazan: FiJoloğlarımrzdan 
AHMET CEVAT EMRE 
Basan: Devlet Matbaan 

Sessiz, re~lamsız .v~ nümayiş· 
siz iş goren, mıllı harsın ol-

gunlaşmasını hız 

!andıracak fay
dalı kitaplar bas 
makta büyük bir 
cömertlik göste
ren Devlet Matr 
baasının mesle
ğime uygun neşriyatını sadakatle 
takip ettiğim halde -aylarca siır
müş olan hastalığım yüzünden o
lacak- Türk Dil Kurumu gramer 
kolu şefi kıymetli filolog Ahmet 
Cevat Emrenin eski Türk yazısı
nın menşei adlı eserini bir hafta 
evveline kadar görememiştim. Mü
ellüin lutufkarlığı ile bu gafletten 
kurtuldum, tarih ile uğraşan ve 
tarih seven her yurttaşa genij fay
dalar vaadeden bu güzel eseri oku
mak bahtiyarlığına erdim. 

Ben yaşta olanlar - içleri stzlı

ya sızlıya- hatırlarlar ki otuz, o
tuz beş yıl evvel mekteplerde 
Türk yazısı diye bir bahis yoktu 

- .....,_"1- .! 

bilgi edinmiş yurttaşların sayisı 

bütün Türkiyede beşi geçmezdi. 
Tarih hocaları Mısırın Hiyeroglifi
ni -kendi bilgi seviyelerine gö
re-- uzun uzun izah ettikleri hal
de Türk yazısının menşei hakkın
da bir kelime olsun söylemezlerdi. 
Ancak Meşrutiyet devrinde Uy
gur harflerinden, Orhon kitabele-
rinden bahsolunmak imkan1 elde 
edildi, Türkün necabette olduğu 
kadar medeniyette de kıdemi ol
duğu hakkında yazılar çıkmıya 

başladı. 

F akat yazıyı her milletten ön
ce Türklerin kullandığını 

&öylemek zev
kine ancak Cüm 
huriyet yılların
da erilebildi. 
Şimdi her lise 
mezunu da bilir 
ki yazı, tarihten 
evvelki devirlerde Türkler tara
fından icat edilmiştir ve Sümerler 

Türk yazısının yayılmasına amil 

olmuşlardır. Fakat Türk ilo,hası 

tek bir yazı icat etmekle kanma

dı, zaman zaman yeni yazılar orta

ya koydu. Yenisey - Orhon kita

belerindeki yazı ile Uygur alfabe

si o icatların en meşhurları olup 

şimdi kullandığımız 'fürk alfabesi 

de en yenisi ve en mütekamil ola
nıdır. 

Fakat eski TÜrk yazılarının 
menşei hakkında -G~rp alimleri
nin fikirlerini, hükümlerini tahlil 
ederek- bizi tenvır eden bir eser 
de henüz kaleme alınmamıştı. Sa
yın filolog Ahmet Cevat Emre, iş
te bu noksanın giderilmesi için ilk 
ilmi adımı atmış ve bize kuvvetli 
bir meşale verm.iştır. 

Bu değerli dil 8.liminin şu ese
rindeki kıymeti okuyucularıma 

üade için Atatürkün ölmezden 
tam iki ay evvel onu baştan niha
yete kadar okumuş ve sonuna 
kendi kalemiyl~ "lyi,, işaretini ko
yup imzalamış olduğunu söyle
mek kafidir sanıyorum. 

Tarih muallimleriyle bütün ta
rih severlerin kitaba alaka göste
recelı: krini umuyorum. 

AŞK ISTIRAPTIR 
Yazan: OGUZ ÖZDEŞ 
Bcaan: ikbal. Kitabevi 

B u, muharririn izahından an
lıyoruz ki bir gencin ilk ka

lem tecrübesi
dir. Fakat eseri 
okuyunca da an
lıyoruz ki genç 
muharrir hayli 
olgundur. O, ilk 
kalem tecrübe
sini yapmayı tasarlarken ve aşkın 
bir istırap olduğu düşüncesinden 

mufassal bir hikaye ~ıkarmayı ku
rarken irs nazariyesini çüriıtmeyi 
gerekli gördüğü gibi hayata ne e
kilirse onun biçilmesi lazım gelmi
yeceğıni tebarüz ettirmeyi de emel 
edinmiştir. 

Genç muharririn irs nazariyesi

ne ve göreneğe değer vermediği 

kocasına ihanet etmiş bir anne

den eşine -türlü tiırlü mihnetler . 

içinde dahi- sadık ve bağlı kalan 

bir kızı romanına kahraman seç

mesinden anlıyoruz. Fakat bu kız, 

ilk nişanlısına ihanet ediyor, baş

ka bir delikanlı ile kaçıyor. Oku

yucu bu hadiseyi ve kızın annesini 

düşünerek ileride namus faciala

riyle karşdanacağını umarken ne

tice makus çıkıyor. Bu, genç mu

harririn lehine kaydolunacak gü

zel bir terdit nümunesidir. 

Romanda Nerime adını taşıyan 

kahraman kızın, bir zamanlar yüz 

nişanlısı ile, kendi ömrü sönerken 

karşılaşması ve o nı.etruk nişanlı

dan yine sevgi ve himaye görmesi 

de insanların mutlaka ektiklerini 

biçecekleri hakkındaki kanaati 

baltalamaktadrı. 

R oman, Nerimenin çektiği fe
laketlerin hıkayesiyle dolu

dur. Onun koca
sı Haluk, bir ka
za neticesinde 
hemşire katili o 
larak sürgün e· 
diliyor, bir has
tanede canına kı 
yıyor, Nerime, hizmetçilik etmek 
mecburiyetinde kalıycr. Fakat ka
pılandığı yerlerde hakaret görü
yor, hak.sız yere hırsızlıkla itham 
ediliyor, dayak yiyor. ırzına ilişi

liyor. Yalnız bir kadm ona evlat 
muamelesi yapıyor. Nerime de, ilk 
nişanlısının evinde can verirken o 
kadına "anne,, diye hitap eden bir 
mektup yazarak Şlikranlarını su
nuyor. 

Eserde benim bulduğum yegane 

kusur, bu asrın değil, on dokuzun

cu asrın romanı oluşudur. Bugün 

hizmetçiler, hiç olmazsa kendi a
lemlerinde, hanım olmak yolunu 

tutmuşlardır. Hanımların hizmet

çiliğe düşmeleri -zaman telakki

leri itibariyle söylüyorum- rüya

da bile kabil olmıyan şeylerden

dir. Bu noktanın ve bazı tasvirler
de hayalin hakikate galip oluşu 

gibi sakatlıkların bir yana bırakıl

ması halinde Bay Oğuz Ozdeş'i ilk 

romanın<ia muvaffak olmu~ bir 
muharrir sı!atiyle tebrik etmek 
lazım gelir. 

* YENi NEŞRIY AT : 

SERVETİFÜNUN - UYANIŞ 'Bu 
mecmuanın 541 numaralı sayısı Ahmet 
İhsan ~okgö.~, Halid Fahri Ozansoy, tr
fan Emın Kosemihaloğlu, Hallkarnas Ba
lıkçısı, İbrahim Hoyi, Salih Zeki Aktay, 
Muazzez Kaptanoğlu, Kerime Nadir, N. 
İlhan Berk ve Reyhan Kenamn yazıldn, 
tablolar, haftanın resimleri ve diğer mün 
derecaUa itnlı;ar etti. 

jŞu Garip Dünya: 

Garip Bir ' 

................................•.•............ 
t TAKSiMDEKi HELALAR KALDIRILDI 
ıt . 

Dilencilik 
Nevyork'ta bir .... ---ı!!!!~~~ ~enç, garip bir di

.encilik yapmıştır. 
Bir kaç saat için 
cüz'} bir paraya 
mukabil kira ile 
aldığı bir taksi o
tomobilini şehrin --=-------"'-- ,üyük meydanla-
nnda durduruyor-

muş ve halktan, gönüllerinden ne 
koparsa diyerek otomobili için ben
zin parası istiyormuş. 

Bu arada mesleği ticaret ajam o

lup epey zamandanberi işsiz ttaldı

ğını, fakat şimdi iş çıktığı bir tica-

ret müessesesine kadar gidebilmek , y k 
1 için otomobilinin benzini olmadığını 1 1 an 

ve bir miktar olsa dahi yan yolda Zihniye 
kalmak tehlikesi geçireceğini ;;öylü
yormuş. Bu suretle delikanlı, yanın

dan gelip geçenlerden azar azar e
pey para toplamış ve neticede saat

le ve taksitle aldığı otomobilin pa

rasını da ödemiştir. Böylelikle hava

dan bir otomobil sahibi olmuştur. Yazan: VEFA BIRSON 
• 

Rio de Janeyro'nun gür.ellik 

enstitüleri 

1,700,000 n;ÜU• 

su olan Rio de 
Janeiro'da 20 gü 
zellik enstitüsi.. 
vardır ve bunun 
miktan hiç bir 
zaman artmamış
tır. Halbuki Li
verpol'de 840 gü
zellik enstitüsü 
mevcut olup Nevyorkla Londrada 
ise, bunların adedi sayılmaz dere
cede çoktur. Bu şehirlerle mukaye
se edilecek olursa Rio de Janefro'da 
güzellik enstitüleri azdır. Bu da gns
te;-iyor ki, Rio de Janeiro kadınlan 

güzelliklerile o kadar alfıkadar ol
muyorlar. 
__ ...... _. __ ........ •-•••• ..... n•••-.... •• 
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Milyon Frankllk 

: Teklifi Rt:ddetti ; 

Anıerikan film şirketlerinin diişcıı 

Kral ve Kraliçelerin efkarı umum!

yede uyandJTdıkları meraktan isti

fade etmek istedikleri malfündur. 

Budapeşteden bildirildiğine göre, 

Arnavutluk Kraliçesinin Peşted~ki 

vekili Holh·ud film şirketlerinin en 
zengini tarafrndan yaprlnuş bir tek

lifi Kraliçeye bildirmiştir. 

Yapılan teklife nazaran, Arnavut

luk Kraliçesinin çevireceğl bir tek 

film için kendisine 38.000.000 frank 

verilecektir. Kraliçe bu teklife kati 

red cevabını vermiş ve alemin te

cessüs mevzuu olmak istemediğinJ i

lave etıniştir. 

Arnavutluk Kra] ve Kraliçesi ev
vela Mısıra gidecekler, oradan de
vamlı oturmak üzere İngiltereye ge
çeceklerdir. 

H astalığın ne zaman baş-
ladığını bilmiyorum. O 

çirkinliğin oraya ne zaman 
konduğunu hatırlamıyorum. 
Fakat yıkılışını gözümle gör
mek zevkini tattım. Her par -
çası koptukça, vere düşüp toz 
toprak haline geldikçe ıçım
de sevinç raşeleri duyuyor
dum. Kamyonlara yüklenen 
enkazın arkasından gitmek: 
nereye döküldüğünü, nasıl 
imha edildiğini görmek, bile 
istiyordum. 

Tamamiyle mahvolduğu -
na, bir daha dönemiyeceğine 
kani olmak lüzumunu hissedi
yordum. Kooan tuğlaların. 
rnlr.on ...:ı.,u_.,. .. 1 ....... n J.,~.,.ı ... ++;ai 
toz bulutu bile bu manzaravı 
zevkle seyretmeğe mani ola
mıvordu. 

Hem seyrediyor. hem dü -
şünüyordum: 

1. stan bul belediyesi · <tlını de
ğer pahasına satmasını bil

miyor. Taksim helalarını kimst!ye 
haber vermeden, sessi;ı:ce. gürültü
süzce ortadan kaldırmıyacaktı. 

Ben tesadüfen haber aldım da işte 
gelip bu yıkılışı görmiye muvaf
fak oldum. Halbuki ben belediye 
yerinde olsaydım başka türlü ya
pardım: 

Halka ve matbuata haber verir
dim. Hatta davet ederdim. Hela 
binayı habisinin her tarafına ipler, 
halatlar bağlatırdım. Oyle ki her 
ipin ucundan yüzlerce kişi çekebil
sin. Bir tek kumanda ile halk ken
di elleri ile şehrin bu affolunmaz 
kusur ve lekesini onu oraya mıhh
yan zihniyetle beraber yıkarak or
tadan kaldırsın. 

* Cüm.huriyet en mukaddes es~ri-
mizdir. Bu mukaddes eseri temsil 

eden Cümhuriyet abidesi karşısın

da bu kadar senedır hela bulun

durmakta mahzur goımiyen zihni

yetin yıkılışını mtihim bir hadise 

ve tarihi bir şehir meselesi addet

mekte bence mübalağa yoktur. Bi

lakis bunu tamaıTuyle sükutla ge
çiştirmek menfi cihetten mübala
ğa sayılsa gerek. 

Yeni belediye reisimiz Doktoı 

Lıltfi Kırdar ilk icraatı arasında 
programına Taksim helalarını yık
mayı koymuş olmakla fikrimce 
çok iyi hareket etmiş ve şehre ha
kim kılmak istedıği "Temizlik mü
cadelesi,, zihniyetıne herkesin gö
züne batan bir misal gösterebil
miştir. Mücadele Taksim helaları 
ile bitmiyor. Daha bir çokları yıkı
lıyor, yerlerine şehre çirkinlik ver
miyecek şekilde yenileri yaptırılı
yor. 

Temizlik mücadelesine helalar
dan başlamayı -yıne kendi fik
rimce- en doğru bir hareket say
dığım için Istanbul belediyesi ile 
tamamiyle hemfikir olarak onu 

bu icraatından dolayı samim'iyetl 
tebrik etmeyi bir yurttaş borcu o
larak telaki ederim. Hatta bütün 
memlekette "hela ile mücadele,. 
meselesinin dikkatle tetkik edile
cek bir mevzu olduğuna kaniim. 
Taşrada, şehirde, dairelerde, yazı
hanelerde, trenlerde, vapurlarda 
ve evlerde bile. .. 
B ilmem dikkat ettiniz m l? Be

lediye, eskisini yıkmadan 

evvel, meydana çok yakın bir so

kak içinde ve yer altında yeni bir 

hela yaptırmakla iktifa etmemiş, 

eskiyi bize derhal unutturmak için 

evvelden etrafını yeşil parmaklık 

ve kafeslerle çevirmeyi düşünmüş

tür. Bu yeşil parmaklık, daha dü

ne kadar _çırçıplak ve adeta simsi
yah bir halde bulunun butün su 
hazınesi duvarı boyunca gıdiyor. 

Bütün buraları yeşillik ve çiçek do 

lunca alacağı manzarayı diışünii

nüz! Bunu böyle yapmakla ·~~Jedi

ye yıktığı zihniyetin yerine hakim 

kılmak istediği yeni zihniyeti mi 

göstermek istiyordu? Kir ve pislik 

yerine yeşillik ve güzellik zihniye

ti! .. Eğer böyle bir niyeti var idiy

se yerden göğe kadar haklıdır 

maksadını halka göstermeğe ve 

hakkını teslim et~irmiye de mu
vaffak olmuştur, fikrmdeyim. 

* Ve yine bilmem dikkat ettiniz 

mi? Taksim helaları yıkılınca çeş

me ile su hazineleri duvarı arasın
da köşeye sıkıştırılmış bir binacık 

kalıyor. Vakıa bu ç:irkinliği ört

mek için elden gelen gayret sarfe

dilmiş .. Fakat buna !'ağmen pek 

sakil olarak göze batıyor, Ben me

rak ettim ve bunu tahkik ettim. 

Su idaresine ait motörlü tulum

baları buraya yerlc.ıştirmişler ve 

işletiyorlar. Ahide karşısında ab

desthane bulundurmakta ..nahzur 

görıniyen zihniyetin abdesthane 

yanıbaşrnda kulübeler inşa etmektE 

bir "çirkinlik,, göreruıyeceğine hiç 

şüphe yoktur. Fakat yeni belediye 

zihniyetinin ne yapıp yapıp bunu 

da bir gün evvel burndan kaldıra

cağına -<iaha çok kuvvetli ola
rak- hiç şüphe yoktur. 

... 
B elediye icraatını hiç tenki: et 

meden böyle baştan başa 

muvafık bularak şimdiye kadar 
methetmiş olduğumu hiç hatırla
mıyorum. Ne yapayım kı faksim 
helalarına karşı besledığim in
tikam h issi o kadar şıddetL idi ki 
bunların yıkılışı sırasında ancak 
sevinç duyabiliyorum. Yoksa fak
sim meydanı hakkında belediyeye 
kalemin sıvri ucu ile de ışaret edi
lecek noktalar yok değildir. Fakat 
ne bunları buraö.a saymıya yer 
vardır, ne de sizde okuyacak va
kit ve hal kalmamıştır. Oyle ise 
-müttefikan- bunu çekiştirmeyi 
diğer bir hasbihale bırakalım. 
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ilk Hafiye Bir Ermeni Papazıydı 
~------------------------------------

Vahan Adındaki Bu Papaz, Türklerin Bir Gec;e Gizlice 
Hıristiyanları Kesecekleri Yalanını Uydurmuştu 

S on zamanlarda bir ekonomi 
iptilasına tutulmuştu. Sabah 

kahvaltılarındaki zeytinleri bile 
sayı ile verdirn;ı.eğe, yemek çeşit 
Ve miktarını eksiltmeğe kalkış

mıştı. Yıllarca efendilerinin padi
şahlığını bekliyen, bolluk içinde 
Yaşamak istiyen saray halkının, 
Yapılan bu ekonomiye karşı bir 
gün ansızın ayaklandıkları, Refi
ği bir güzelce pataklayıp hırpala
dıltları işitilmişti. 

T erbiyesi, nazikliği kadar da 
şakacı, takılgan bir adam o

lan Ali İhsan bey, yemek esnasın
da bir münasebet getirerek, Re
fiği bu hadiseyi hikayeye mecbur 
etmişti. Refik, ağaların, cariyele
rin kendisine yaptıklarını anlatı
yor, sofradakileri güldürüyordu. 
'ram bu esnada tütüncübaşı Şük
rü, yemek !\alonuna girmişti. Hızlı 
adımlarla damat Feride sokulup 
kulağına eğilmişti ve: 

- Şevketlu padişahımızın gizli 
bir iradesini paşa efendimize bil
dirrneğe geldim. Dediği işitilmişti, 
Damat paşa da gururlu bir gülüm
semeyle sofradan fırlayıp kalk • 
mıştı. Bir kenarda tütüncübaşıyla 
görüştükten sonra, yanına çağır
dığı Ali İhsan Beye de bir şeyler 
fısıldamıştı. Sofradakilere ciddi 
bir eda ile: 

- Beyler, kusura bakmayınız. 
Şevketlim beni istemiş. Siz 8.:fi
yetle yemeğinizi yeyiniz. 

Demiş, salondan çekilmişti. 
Feridin telaşlı gidişi, başta Ah

met Rıza bey olmak üzere sofra
dakilerde şiddetli bir merak u-

!ıf11lfi!mft'öeffe•1~1~~ g~~~ 

n aleyhine tertip edilen ve verilen 
ilk haber olması itibarile tarihi bir 
ehemmiyeti vardır. Bu haberle, 
nankörlük, hafiyelik şampiyonlu
ğunu ilk olarak bir ermeni papası
nın kazanması de ayrıca dikkat ve 
ibrete değer bir hadisedir. 

1 stihbarat işe ciddili~le sa
rılmıştı. O gece bir Ingiliz 

zabiti ile Pantikyan Ayasofya ca
misini, cami avlusunda bulunan 
türbeleri, hatta türbelerin içindeki 
sandukaları bile aramışlardı. A
raştırmada bu meseleyi papas Va
hana söyliyen, Tıbbiye mektebi ta
lebesinden Kumkaptlı Nişan ile 
terhis edilmiş ihtiyat zabit vekili 
Karnik te bulunuvordu. Camide 
ve civarında sandıklarla silah ve 
cephane şövle dursun, bir sandık 
kırığı hilP. bulunamavınca, muhbir
ler iddialarını değistirmislerdi. 

Küçük Ayasofya camisini ileri sür
müşlerdi. Orada da bir şey çıkma-

· yınca düzenbaz ahbarlar afalla
mışlardı. İngiliz zabiti de ~u ha
berin uydurma olduğunu anlamış
tı. Ancak Nişan ile Karnik yalan
cılığı kabul etmemişler, bu işi Ye
ni kapıda oturan, Süleymaniyede 
dökmecilik yapan Artin ustadan 
işittiklerini ısrarla söylemişler, her 
halde bu adamın da buldurulması
nı istemişlerdi. Sabaha kadar Ye
nikapı, Kum.kapı, Langa, Gedik.
paşa semtlerinde aranmakla bir 
türlü evi bulunamayan Artin usta 
ertesi sabah dükkanında bulun
muştu. 

tanbul ve Anadoludaki İttihatçılar
la beraber geniş bir teşkilat yap
mışlar. Terhis edilen askeri efra
dı, hammal, amele, çiftçi, mavu
nacı, sandalcı gibi küçük esnafı iç
lerine almışlar. Osmanlı saltanat 
ve hükumetine, müttefiklere kar
şı silahlı bir isyan hazırlığı yapı
yorlarmış. Maksatlan, bilhassa 
Türkiyenin idare şeklini" değiştir

mek imiş ... " 

Bahane çok güzel bulunmuş, ha

ber Vahdettini gerçekten korkuta

cak bir şekle sokulmuştu. Tarihin 

İstanbulda kurduğu, içinde garp 

ve şark zihniyetlerini, zekasını 

imtihana soktuğu büyük ibret sah

nesindeki oyunlar artık büsbütün 
meraklı safhalara girmiş, kuliste

ki artistleri birer ikişer görünme

ye başlamıştı. 

D amat Ferit, Yalısına ancak 
yatsı vaktinden sonra dö

nebilmişti. Çok yorgun ve mahzun 
görünüyordu. Titreyen elini Ali 
İhsan beye uzatırken kara sura
tını buruşturmuş, kaşlarını çatmış

tı ve: 

- Monşer, havadisler tahmin 

ve tasavvur edemiyeceğin kadar 

fena. 
(Devamı var) 
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Dedi. Aleti kapadı ve kilitledi. 
Bir kelime söylemediler, sadece sü 
kunetle oradan uzaklaştılar. Fakat 
bilahare, evde, konuşacak yalmz 
bir şey bulmuşlardı. O sahneyi 
yüz defa hatırladılar ve hiç bık -
madılar. Bir gün küçük çocuk rüya 
görür gibi "biraz musikimiz olınt.
srnı istiyorum." dedi. Annesi bi.r 
an düşündükten sonra ümitsiz bi!" 
sesle: 

- Baba, dedi, evde böyle bir se
ye müsaade etmez. Musikiyi sev
mez." 

Bundan sonra tekrar neşelendi
ler. Aralarında bir sır vardı. An
nesi bir armoniyom almak için 
para biriktirecekti. Gerçi bu çok 
zordu, zira hiç fazla para yoktu. 
Fakat çalışacaktı. kuruş kuruş art
tıracaktı 

1 şte bu mülayim ve donuk 
sonbahar gününde kadının 

bir elinde para kesesi, diğerinde 

gazeteden kesilmiş ilan olduğu 
halde bir musiki aleti, bel~ bir 

armoniyom almağa gidiyorlardt. 
Kağıtta da şu yazılar okunuyordu: 
"Her türlü musiki alet: satılıktıt". 

St. Leonard Terrace de 13 numar 
raya müracaat." 

Bir değirmenin önü'1den geçtiler, 
bir dere ve bir tepe aştılar: Niha-

' yet şehre ve aradıkları semte vat'-
dılar. Cadde o kadar heybetli idi. 

Çeviren: i. K. 

ki uzun zaman kadın ve çocuğu 13 
numarayı aramağa cesaret edeme
diler. 

Kapuyu ince ·uzun boylu, siy3h 
bıyıklı bir adam açtı. Kadın evvela 
onun yeleğine, sonra kendi küçük 
ayaklarına baktı, bir şey söyleye
medi. Çocuk "lutfen, sizde şey . .'' 
diye atılacak oldu, f.l;{at pek yük
sek çıkan kendi sesini duyunca 
birdenbire sustu. Kapuyu açan a· 
dam derin ve tok bir sesle: " Yü
rüyünüz!" dedi. Hölü geçtiler, a
dam ayni sesle "beni takip ediniz"' 
dedi, yürüdüler ve dö§emesiz bit' 
odaya girdiler. Adam "affediniz, 
bir saniye sonra geleceğim." diy~
rek çıktı. Her taraf kemanlar, pi
yanolar, harplar ve.sair bin çeşit 

musiki aleti ile doluydu Adam dö· 
nünceye kadar kıpırdamağa cesaret 
edemeksizin bü:y:ük bir sükunet i
çınde, nefeslerını bile tutarak dur-
dular. 

~ 

yordu. İkisi de vakur idiler ve çok 
az konuşuyorlardı. Bir defasında 
annesi, imkansız olduğunu bildiği 
halde, "geleceek sen~ de bir ar -
moniyom alırız, dedi. Armoniyom 
artık büyük bir şey görünmüyordu 

Birdenbire bir ayak sesi duydu
lar. Çocuk bütün neşesini kaybet
miş olarak "bu babadır." dedi. 
yemeği de hazır değildi, yeni ço
cuk gibi heyecanlı, fakat mesut ta 
kapuya koştular. Çocuk cesaretle 
sarı pantolonlu bacaklardan birine 
sarıldı, "baba, baba" diye okşadı, 
adam bağırdı: "Çayını nerede?" 
Kadın çaydanlığı ateşin köbeğinı 

sürerek "bir dakikada hazır olur!" 
dedi ve alelacele masaya bir şey
ler koydu. Baba, bir şeye canı sı
kılmış gibi görünüyordu. O gün 
öğleden sonra yarrşta bir şilin kay· 
betmişti. Her zaman bahse girmez. 
dı ama, girdığı zaman mulfakkak 

si, baştan aşağı hepsini kıskandır
mıştı. Sofraya bir sessizlik, neşe • 
sizlik çökmüştü. Ali İhsan bey de 
hlç bir şey söylemiyor, kimsenin 
yüzüne bakınıyor, düşünüyordu. 

Yanyalı Tahir dayanamamıştı ar
tık. Tabağındaki tavuk budunu 
parçalarken İhsan beye seslen • 
mişti. 

~ Ô-d·;-aaİatad~ kalafat ye

rinde dökmeci Antranikten işit

mişti bu havadisi. Nihayet Antra
nike söyliyen yaldızcı Avadisi de 
bulmuşlar, dinlemişlerdi. Bu kan
lı tesebbüsü A vadise bir kaç gün 
evvel, akıl hastahanesinden bera
berce cıktığı. PR~acı 7.evnel adrn
da bir Arnavudun haber verdiği 
anlaşılmıştr. O da, Yenicami avlu
sunda. Kuşçular sırasmda bir kah
vede bulunmuştu. Sorulan suale 
bu zavallı sanıtkan da kaşlarım 

çatmıs. dis1Prini ınc1rdE1trms. vum
rukfarını sıkmış ve şu cevabı ver
mişti: 

SiNİRDEN BAYILANLAR 
Fakat ne yazık ki armoniom 

alamıyr.ıcaklan kadaı· pahalıydı. 

Kadın fiyatını öğrenince çocuğunun 

elinden tutarak kapıya doğruldu; 
fakat esmer centilmen önlerine 
geçti. Onların bir şey almadan git
melerini istemiyordu. Üstüne kır
mızı çiçek resimleri yapılmış bir 
sarı kutu gösterdi: "Bu, dedi, si
zin için münasip bir şey olsa gerek'." 

kaybederdi. Birdenbire gözleri 
latarnaya takıldı. 

- Nedir o? diye ~ürledi. Çocuk 
ağlar gibi oldu. Babasının kuvve
tini kutu üzerinde göstermesin -
dee korkuyordu. Annesi de ayni 
duygu içindeydi ve dovülmeği bek
liyen bir çocuk gibi suyun kayna
masını bekliyorduı. 

- Monşer. Paşa hazretlerinin 
saraya çağrılmasında bir mahre
miyet yoksa, sebebini bize de söy
leseniz de merııktan kurtulsak. 

- Ayni merak, emin olunuz, 
benim de içimi kemiriyor beye
fendi. 

- Paşa hazretlerinin size bir 
şeyler söylediğini zannediyorum. 

- Şeyler değil efendim. Yal
nız bir şey. Saraydan dönünciye 
kadar beni bekle, buyurdular. 

Yemekten sonra misafirler bir 
hayli beklemişler, nihayet üzün
tü, merak içinde, ortalık kararır
ken birer birer çekilip gitmişler 
di. 

* K apiten Halidin padişah tara-
fından kabul edildiği habe

riyle etekleri tutuşan İngiliz istih
barat heyeti hemen harekete geç
mişti. O günlerde, ellerinde. sara
yı telaşa düşürecek, kendilerine 
boyun eğdirecek çok güzel bir ba· 
hane de bulunuyordu. 

Ermeni patrikhanesi meclisi a
.ı:asından Vahan adlı bir papas, İn
giliz istihbarat dairesine, zaten kuş
kuda bulunan müttefikleri tela~a 
düşürecek bir haber uçurmuştu: 

" • • . İstanbul müslüman· 
lan sizi de, bizi de toptan kırmak 
için hummalı bir surette hazırla
nıyorlar. Erkanıharbiyei urnnmiye 
reisi Cevat paşa, itilaf hükumetfo
rinden gizli askeri bir teşkilat vü
cude getirmiştir. Bu teşkilat, ica
bında on beş bin kişiyi silahlan • 
dırmak üzere, Ayasofya caıniin
de sandıklarla silah, cephane sak
latmıştır. Gecenin birinde, ansı -
zın Beyoğluna, rum ve ermeni 
çokluğu bulunan diğer semtlere 
hücum edip bütün hıristiyanları 
lceseceklerdir . . " 
Demişti. Bu haberin İngiliz is

ihbaratına, İstanbul müslünıanla-

- Elbette çeseceğiz bu cavur
ları !.. 

Tabii bir hayli dayak yemişti. ' 
Yapılan araştırmaların, sorgula
rın verdiği netice, bu haberin iki 
akıl hastası ile bir kaç soysuzun 
marüetini meydana çıkarmaktan 

ibaret kalmıştı. Kalmıştı amma, 
kol'kak başlarda ne zorlu bir endi
şe bırakmıştı. 

M üttefikler saraydan, hüku-
metten değil milletten, mil

letin bir yanardağı gibi içinden tu
tuşup bir gün ansızın ateş saçma
sından çekiniyorlardı. Bunu iyi bi
len ''Ermeni kulübü" adındaki fe
sat kaynağının elleri ve vicdanlan 
kara ve· kanlı komitecileri uydur
dukları şayialarla müttefikleri 
mütemadiyen ürkütüyorlardı. Bil
hassa İngilizleri kızdırmak, İstan
bul müslümanlarına karşı şiddetli 
tedbirler aldırtmak için, bütün 
kuvvet ve vasıtalarile uğraşıyor
lardı. 

İngiliz istihbaratının padişahı 

korkutup sındırmak, İngilizlere 

ısındırmak için istifade etmek is

tediğini bir az evvel söylediğimiz 

bahane işte bu hadisenin başka bir 
kalıba dökülmüş, değişik bir kis
veye büründürülmüş bir şekli i-

di. 
".. GU.ya Türkiyede bir Bolşe -

viklik cereyanı uyandırmak için, 
kaçan İttihat ve Terakki kodaman· 
Iarın'isn bir kaçı Bolşeviklerle an
laşmı~, İstanbula gizlice girmeye 
muvaf Jc olan bir Rus beveti İs-

Pek eskiden, bu türlü bayılma 
yalnız kara halayıklarda olduğun
dan, onlar bayıldıkları vakit baba
sı t uttu, derlerdi.. . Sonradan, si· 
nirden bayılmak şehirli bayanlara 
da geçmişti. Zaten, İpokrat hekim
denberi, isteri denilen bir sinir 
hastalığı bulunduğu bilindiğinden 
şehirli bayanların bayılmalarına da 
isteri yahut o vakitki türkçeyle ih
tinakı rahim denilirdi. Bir aralık 
bu türlü bayılanlar pek ~oğalmış, 
bayılmak adeta moda olmuştu. 

Sinirden bayılanı seyretmek - ev 
halkından başkaları için - ideta 
bir eğlence olurdu. Bayılmak hu
yu olan bayanın her hangi bir 
şeyden biraz canı sıkılınca: 

- Ayol, üstüme vumayın, şinı
di bayılırım .•• 

Diyerek şarkkadan düşerdi... 
Kimisi daha önceden üstüne fena
lık geldiğini, boğazı tıkandığını 
haber verir, çiçek suyu, melisa ru· 
hu içer ,vücudünü ovdurur, fakat 
bunlar da kar etmez, gene bayılır 
ve etrafındakilerin zan lannca ken· 
dini kaybederdi ... O zaman da sa
kin yatmaz, kimisi çarpınır, çırpı
nır, türlü türlü hareketler yapar, 
kimisi başile ayaklarını yattığı 
yerde tutarak bütün vücudünü 
gergin bir surette • köprü gibi -
yukarıya kaldırırdı ... Bazısı yattığı 
yerde kollarını iki tarafa doğru a
çar, put gibi yatar, bazısı şair o
lanları heyecana getirecek vaziyet· 
ler alır, gözlerini bir tarafa di· 
ker, bir heykel gibi dururdu ..• F..
vln içindekiler telaşa düşerler, ha
yanın annesi babası, kocası merak
lanırlar, bir taraftan hekimlere ha· 
ber göndermekle beraber, herkes 
bayılan bayanın yanına toplanır
d1 ... 
Şimdi böyle, sinirden bayılanlar 

pek, pek az görülüyor, Kadınlık 
inkılabının sağlık hususunda en 
iyi tesiri kadınlan bu isteri bayıl
masından kurtarmak oldu . Arada 
sırada tek tük &"ene görülüyorsa 
da bayılanlar eski zamandan eski 
zihniyetle kalmış bayanlar, yahut 
numara yapmasını bilen, artist 
ruhlu genç kadınlardır. Mesela 
gençliğinde. böyle bayılmak huyu~ 
nu alınış bır bayan şimdi ellisini 
geçmiş olmakla beraber o huyunu 

büsbütün unutamıyor, arada sıra
da Jıatırlamak ve hatırlatmak isti
yor ... Yahut yaşlıca bir erkeğin ka· 
zancına tamah ederek ona varmış 
fakir bir ıenç kız, bir iki sene son
ra yaşlı kocasının, kendisine bir 
küçük apartıman bile bırakmadan, 
gidiverdiğini görünce - belki vak
tile annesinden gördüğü • bayıl
mak gözünün önüne geliyor, bir 
numara yapar gibi o sahneyi tek
rar ediyor. Talihsiz kız ..• 
Onların bayılmakta hakları ola· 

bilir. Fakat siz birinin öyle sinir
den bayıldığını görür veya duyar
sanız merak etmeyiniz. Bir kere, 
onun bayılmasından kendisine bir 
fenalık gelemez. isteri hastallğın
dan bayılan bayan düşeceği yerin 
yumuşak olmasına dikkat eder. Es
kiden kara bacılar babaları tuttu
ğu vakit, sofanın tahtaları üzerine, 
yahut mutfakta taşlar üzerine dü
şüverirlerdi ama, şimdi bayanlar 
canlarının tadını daha iyi bilirler. 
Bayılacakları vakit yataklarına gi
rerler, yahut kanapcye, hiç olmaz
sa kalınca bir hah üzerine serile
rek orada vücutlarını gererler. O
nun bu halini görerek hiçbir şey 
yapmasanız bile, çarpınıp çırpın

dıktan sonra kendi kendine ya ağ· 
lıyarak, yahut gülerek ayılır. 
Bayılan bayan mahreminiz ise, 

bayılacağını söylediği vakit, hiç 
tereddüt etmeyiniz, koluna kuv
vetli, canını acıtacak kadar bir 
çimdik basınız. Onun acısile ba
yılmaktan vazgeçer ve korkudan 
bir daha bayılmaz... Bunu yapa
mazsanız, hiç olmazsa, bayılması
na ehemmiyet vermeyiniz. Sinir
den bayılanın etrafında toplan· 
mak, telaş göstermek onun bayıl
mak hevesini arttırır. 

Onun için, en iyisi, sinirden ba
yılanı kendi haline bnakmaktır. 
Onu yalnız başına bırakarak oda
dan çıkarken, ~danın kapısını ki
litler gibi yaparsanız: 

- Baygınlık geçti, kapıyı kilit
Iemeyiniz, gelinJz ... 

Diye ayılnıasına çok ihtimal 
vardır. 

Bir de sar'a hastalığından bayı
lanlar vardır. Tabii, o başka. O 
tiirlii bayılanın iındadma kosmak 
lizını olur. 

Konuşurken kutuyu bir sandığın 
üstüne koydu, içme delikli kağıt
tan bir üstüvane geçirdi. Ve bir ko
lu çevirmeğe başladı. Kadın ve ço
cuk bir heykel gibi hareketsiz, fa
kat heyecanlıydılar. Ah, bunun 
yanında armoniyom bir hiçti. Çal
dığı ilk şarkı Miss Morphett'in 
çok evvel mektepte öğrendiği "hul
yalı çocuk" şarkısıydı. Başını sal
ladı ve gözleri parliyarak mırıl -
danmağa başladı. 

Küçük çocuk yava~ça fısıldadı. 
"Bu nedir anne?". 

- Bu bir latarnadır çocuğum, 
dedi annesi, eğer pek pahalı değil
se onu alacağız!" 
Kadın onu evde, mutbakta ca

larken tahayyül etti. Hiç şüphe;iz 
tezgahın ucuna koyacaklar ve iti
na ile kullanacaklardı. Pençerenin 
dışında kurşuni yağmurlar yağar 
ve kırlardan rüzgarlar eserken o 
orada, kalplerini heyecanlandır -
mak için hazır bulunacaktı. 

Siyah bıyıklı centilmen biraz 
düşündükten sonra: 

- Altı şiline alabi.lirsiniz. dedi. 
Ana oğul ümit ve c;aadetıe · dolu 
bakışlarla evvela birbirlerine, son
ra centilmenin yüzüne baktılar. Bir 
kaç dakika sonra ayni caddenin 
demir parmaklıklı kapularını, bu 
sefer aksine olarak geçiyorlardı. 
On bir, dokuz, yedi, beş, üç ve :ıi
hayet bir. Kadın kutuyu kucağın· 
da taşıyor, mukaddes bir şey götü
rüyormuş gibi üzerine titriyordu. 

Eve, sanki bir dakikada geliver
daki köşesine ne kadar da yaraş
mıştı. Ocağın ateşi karşısında kır· 
mızı çiçekleri ne güzel parlıyordu. 
Dışardaki işlerini bitirmeden bir 
kaç şarkı çaldılar, küçük çocuk 
sandalyesinde oturmuş, ciddi ve 
zevkli gözlerle annesine bakıyor, 
annesi latarnanrn kolunu ceviri-

- Söylesene nedir o? 

- Bir .. latarna. 

Çocuk korkunç gözlerini latar
naya diken babasına bakıyordu. 

Yavaşça bir iskemle ÇE'kti, üzerine 

çıkarak kutunun kolunu çevirmeğ. 

başladı. Adam bir dakika dinledi 

ve sonra yüzünü büyük bir hiddet 
kapladı. Ayağa kalkıp kollarını 
sallıyarak: 

- Kapa şu gürültüyü, diye ba
ğırdı, kim getirdi bu melun şeyi e. 
ve? 

Ç ocuk kolu durrlurdu. Rengi 
uçmuş, yalnız gözlerinin et.

rafında mor bir halk.ı peyda ol ~ 
muştu. Çaydanlıktaki su kaynı -
yordu, fakat anne bir türlü sıcak 
suyu fincana dökemiyordu. 

- Ben getirdim, dedi. 
- Öyleyse geri götür. 
Hala hiddetle latarnaya bakı

yor, odada taşıp ateşin üzerine dö
külmeğe başlıyan suyun sesinden 
başka bir şey duyulmuyordu. 

Ertesi sabah adam işine gidince 
ana oğul hazırlandıla:.:- ve çıkhla:·. 
Hava sisliydi ve ikisi de öksürü -
yordu. Kahvaltı bile etmemişlerdi. 
Serin sabah havasınd:ı titriyor . 
!ardı. Kadın latarnayı kucağına 

almıştı. Çoçuğuyla bara.her bütün 
ağla.malan para etmemişti. Ken
disi evde olduğu zamanlar çalma
mak şartile müsaade etmesi için 
yaptıkları bin bir ricaya rağmen 
"baba" dan sadece "geri götür" ce 
vahım almışlardı. Kansının ve ço
cuğunun, kendisi evde olmadığı 
zaman niçin musiki istediklerini 
bir türlü anltyamıyordu. 

Latarna da ne ağır geliyordu 
Çok yavaş yürüyorladı. Anne mah
cuptu. Uzun boylu centilmene ne 
diyecekti? Parasını iade edeceği de 
şüpheliydi. Bereket versin kocası-

(Lı.itfen sayfayı çeviriniz) 
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Getirdiği 

Büyük Hediye 
(Bası 1 incide) 

doğrudan doğruya alakadar olmak 
imkanını bulur. 

Şehir içinde münakaleyi temin 
belediyenin vazifesidir. Nakil işi bir 
ticaret işi değil bir amme hizmetidir. 
Bütün nakil vasıtaları belediyenin 
inhisarı altında bulunmak gerektir. 
Tramvayı da, otobüsü de, vapuru da 
o işletir. 

Şehrin su ihtiyacı bir amme hiz
metidir, bir ticaret vasıtası olamaz. 
Sehre temiz su vermek belediyenin 
en birinci vazifesidir. Binaenaleyh, 
menba sulan da dahil olduğu halde, 
bütün su işleri belediyenin inhisarı
na verilmek icabeder. 

Şehrin tenviri belediyenin en ta
bii vezaifindendir. Binaenaleyh 
elektrik ve havngazı tesisatı yapmak 
ancak belediyenin hakkı ve vazifesi
dir. 

Amme hizmetlerini bu şekilde 
tevsi edebiliriz: Ekmek meselesi, et 
meselesi, süt meselesi hep birer am
me hizmetidir. Şehirliye temiz ek -
mek, temiz süt, temiz ve ucuz et te
min etmek belediyenin vazifelerin -
den sayılır. 

Hulasa şehrin sıhhati ve hayatı 

ile alakadar olan bütün amme işleri 
belediyenin işidir. Bütün bu işleri 

belediye mümkünse doğrudan doğru
ya, değilse bilvasıta temine mecbur
dur. 

JI. 
Bütün amme işlerini üzerine a _ 

lan modern belediye, bu yeni 
vazifelerinin icabı olarak teşkilatını 

da ona göre tevsi ve tadile mecbur -
dur. 

Belediyenin amme işlerini bizzat 
yapması demek, iktısadi teşebbüsle
re girişmesi demektir. Belediye iktı
sadi fonksiyonunu ifa edebilmek için 
ona göre ayrı ve modern teşkiliıtn 

muhtaçtır. İktısadi belediyecilik bü-

rokrat belediyecilikten tamamen baş 
ka bir şeydir. Nasıl devlet iktısadi iş
lerde aktif rol oynamağa başladıktan 
sonra Sümerbank gibi, Etibank gibi 
bir takım iktısadi mUesseseler kur
mağa mecbur olmuşsa, iktısadi işlere 
girişen yapıcı belediye de bürokrat 

belediye teşkilatının haricinde ayrıca 
teşkilat vücude getirmeğe mecbur -

dur. Yani şehrin bütün iktısadi ihti
yaçlarını tetkik ederek bunların mo
dern ve rasyonel bir tarzda temini 
çarelerini arayıp bulacak ve tatbik 
ve idare edecek bir teşkilat. 

Elektrik, tramvay, otobüs işleri -

nin belediyeye geçmesi derhal orta
ya böyle bir teşkilat ihtiyacını çıka
racaktır. Bunlnrı bürokrat bir zih -
niyetle ve umumi müdürlükle ida
reye kalkmak menfi neticeler vere
bilir. Bu da belediyenin iktısadi fa
aliyetleri hakkında ileride yanlış hü-

kümler verilmesine sebep olabilir. 
Yeni ihtiyaçlar yeni uzuvlar do

ğurur. İstanbul belediyesi yeni bir 

zihniyetle ve yeni fonksiyonlarla or
taya çıkınca bünyesinde de ona göre 
tadilat yapmağa mecburdur. 

Ve bizce belediye bu iktısadi hü
viyeti aldıktan sonradır ki İstanbul 
tam manasıyle refaha ve umrana ka-

vuşabilecektir. 

Bugün bu sahada atılmış olan bu 
ilk adım onun için İstanbul hesabına 
hakikaten büyuk bir beşarettir. 

na para verdiğinden bahSetme -
mişti. 

İstirahat için sık sık durdular; 
fakat nihayet bir kere daha St. 
Leonard Terrace'de idiler. Evler 
sisle örtülmüştü, ağnçların yap -
raklarından sular damlıyordu. 
Kaldırımlar öyle ıslaktı ki ayak· 
lan kayıyordu. Bir kaç kere düşe
cek gibi oldular. 

Annesi kapıyı ürkek ürkek t,;a

larken çocuk daha iyi görebilmelt: 
için anber renkli topuzların boğu
sunu siliyordu. Birdenbire topuz 
döndü ve kapı ynvaşça açıldı. Hiç 
blr ses işidilmiyordu. Annesin~ 

dondu ve onun ağlamaktan şişmiş 

gözlerine baktı. O da bu balaşın 
manasnu anlamıştı. Açık kapıyı 

koluyla yavaşça iterek paketi in
dirdi ve dikkatle hölün zemini ü
zerine bıraktı. Sonra tekrar kapı
yı sesizce çekti. 

Pek az sonra sisler içinde iki gol
ge kayboluyordu. 

lngiltere Tahakküme 
Karşı Geleçek 

· (Ba§ı 1 incide) kamilleri için bir delilik olacağına 
devletleri ezcümle Avrupadaki dost- ikna edeceğini kaydetmektedirler. 
!arımız müşterektir. Komşusu mcm- Jour _ Echo de Paris diyor ki: 
leketi için hayatını ve ailesinin i.;- "Daha şimdiden Avustralya ile 
tiklfılini feda ederken, her hangi bir Cenubi Afrika İngiltereyi taklit et
kimsenin zevki ile meşgul olmasını mektedirler. Bu memleketler büyük 
temin eden şimdiki gönüllü usulü- hnrpte Fransız cephesine mükemmel 
müzde nşikar bir zanf mevcuttur. kıtalar göndermi~lcrdi." 

Mister Chamberlain daha sonra Petit Parisien şöyle yazıyor: 
harbin mutlaka vuku bulacağını "Polonya, Romanya ve Yunanis-
söylemediğini, fakat tedbir almak ve tan, İngilterenin kararını kendilerı
bu tedbirleri emniyeti sarsmadan ne yapılan yardım vadinin maklıl bir 
almak lazım geldiğini anlatmış ve neı icesi olarak kabul etmektedirler' ' 
ihti,-atlan, yardımcı kuvvetleri la- Jounal gazetesi şöyle diyor: 
zım oldukları zaman davet etmek sa- "İngiltere ç&acak bir harbin ilk 
lfıhiyetinin Avrupa hüki'ım~tlerin- günlerinde Avrupaya büyük harbin 
den her birinin salahiyetleri dahilin- sonunda gönderdiği miktarda ku\'· 
de olduğunu anlatmıştır. vetler sevkedebildiği takdirde Orta 

Chamberlain, bu aradn bilhassa şu Avrupa devletlerinin planı suya dli· 
sözleri söylemiştir: şer. Terazinin gözü şimdi kati suret-
T aİıakküme karşı mukavemet te garp de\'letlerile müttefiklerin-

,,_ Mecburi askerlik usuliinli den tarafa eğilmiş oldu." 
kabul etme~ iz, umumi tahakkii·· Almanyadaki kanaat 
me kar!iı muka,·emet nzminfrzi Berlin 26 (A. A.) - Siyasi mah-
kati isurette gösterecektir. Gerçi fillerde İngilterede mecburi asker -
seJeflerim de, ben de, sulh zama- lik hizmeti tesisi hususunda Londra 
nında bu usule müracaat etmiye- hükumetince verilen karar totaliter 
ceğimize datr söz \'enniştik. Bu- devletlerin dinamizmine kar~ı bir 
giin de harp içinde değiliz. Fakni mukavemet teşebbüsü mahiyetinde 
bir kimse de bir ulh devresi ya· telakki edilmektedir. Fakat bu mah
şadığmuzı idıüa edemez. Onun i- filler İngilterenin bir mücadeleye 
kin giinüllü sistcl\Jİ. hiir miidnfaa girmesi ihtimali ve askeri milkellefi
esası olarak knhyor." yetin vereceği neticeler hakkında 

Muhalefet lideri Mister Atlee Mis- şüphe izhar etmektedirler. Alman • 
ter Chamberlainin mecburi askerlik yanın hiç bir şeyle korkutulamıyaca
usulünü kabul etmiyeceğine dair ğı ayni mahfillerde söylenmektedir. 
verdiği sözü tutmadığını ve bunun Roma nasıl karşıladı? 
hükumete karşı itimatsızlık uyandı· Roma, 26 (A. A.) - Gazeteler ta-
racağını anlatmış, Mister Chamber- rafından tafsilat verilmeden neşre -
lain buna karşı vicdanen müsterih dilen İngiltere hükumetinin mecburi 
olduğunu söyliyerek cevap vermişM askerlik usulünü kabul etmek hm;u
tir. sundaki kara'n burada Almanyayı 

Muhalefet lib2raller namm:ı Sit' korkutmak için boş yere yapılan bir 
Archibald Sineler hükumetin muha- teşebbüs mahiyetinde telakki edil • 
lefetle niçin istişare etmediğini söy- mektedir. 
lemiş, Mister Chamberlain bunu yap Bır kaç aylık talimden sonra bir 
mağa vakit bulamadığını ve hadise- askerin yeni silahları kullanamıya -
l~rln sürntle yüriidüğünü izah etmiş.. cağı söylenmekte ve İngiltercnin 

tır. berri bir devlet rolü oynamağa he -
Hük(ımetin battı hareketinde ı;rö- nüz hazır olmadığı ilave edilmckte

• 
* 

Cebelitarık , 26 r A. A.} - İngilte-

rülen değişikliği foap ettiren .suale dir. 
karşı Mister Chamberlain cevap ver
memeyi tercih etmiştir. Mister 
Chamberlain, neticede müzakerenin 
yarın yapılmasını ve kanun lfıyihıı

larının yarın çıkarılmasını istemiş

re kıtalarını nekleden Doscyshire ge 
misi Southamptondan buraya gel -

miştir. 
tir. 

Başvekilin kendisi yarın kanunla
rın kabulünü teklif edecek ve anla
şılan bunun üzerine hararetli bir 
münakaşa vuku bulacaktır. 

Tredüniyonistler, bu sabah Başve
kil tarafından kabul edilmişler, vazi
yet kendilerine izah olunmuş ise de 
bunlar muhalefet üzerinde ısrar et
mişlerdir. 

İngilterenin mecburi askerlik usıı
lünü kabul ettiği haberi bugün .. es
men Fransa, Amerika, Almanya ve 
İtalya hükumetlerine bildirilmiştir. 

Roosevelt'in teşebbüıünd en 
sonra 

Bugün Avam Kamarasında mr:
buslardan biri Chamberlaine İngiltc· 
re hükumetinin, muslihane bir şe

kilde beynelmilel ikt1sadi meselele-

rin halline yardım edeceğini derhal 
bildirmek suretile Roosevelt'in son 
teşebbüsünü tamamlamak tasavvu
runda olup olmadığını sormuştur. 

Başvekil, şu cevabı vermiştir: 

"- Bu fırsattan istifade ederek 
İngiltere hükumetinin silahların tah
didi ve beynelmilel ticaretin kolav
laştırılması için yapılacak bütiin te
şebbüsleri sempati ile karşılryacağı

nı açıkça söyliyebileceğinden dolayı 

bahtiyarım. İngiltere hükumeti haH
hazırda bazı ecnebi memleketlerle 

müzakere halindedir. Bir Finlandi
ya heyeti şimdi Londrada bulun· 
maktadir. Bir İngiliz heyeti de Blik
reşc vasıl olmuş bulunuyor.': 

* İngilterenin Berlin sefiri Sir Nevi! 
Henderson. henüz Fon Ribbentrop 
ile görüşmemiş, fakat hariciye müs
teşan ile görüşmi.~ür. İngiliz maha
fili, sefirin Alman hükumetine tebliğ 
olunacak bir talimat almamış oldu
ğunu, fakat lüzum gördüğü takdir
de hariciye nazın ile görüşmek isti
yeceğini anlatmaktadır. 

Fransız gazetelerine göre 
Fransada bütiin matbuat fngiltere

nin kararını hararetle tasvip etmek
tedir. Fransız gazeteleri, İngiltere 
tarafından sarfedilen gayretlerin to . 
tnliter devletl<.>ri harbe 

Argyll And Wels alayının efra
dını taşıyan Somersetshire, bu sıtbah 

şark istikametinde hareket etmiştir. 

H ul' ün yeni beyanatı 

Vaşington, 26 (Hususi) - Harici
ye nazırı Kordel Hull bugün beya-

natta bulunarak Mister Rooseveltin 
mesajını teyit etmiş ve Amerika her 

beynelmilel ihtilafın sulh yolile hal
lolunabileceğine kanidir. Fakat c;i-

Tahlanan bazı milletler. milletlerden 
ya teslimiyet, ya silahlı mukavemet 
heklemektedir. Amerika, sulh kon-

fcransının harpten sonra değil, harp--ten evvel toplanmasını istiyor, de-
miştir. 

* Kahire, 26 (Hususi) - İtalyanın 

Mısır sefiri, bugün, Mısır Başvekili 

Muhammet Mahmut paşa i1e görÜ;i· 
müş ve mülakatı müteakip gazete"?· 

cilere, Mısır ile İtalyanın· dost ol
duklarını ve dostluğun takviye olun

duğunu anlatmıştır. 

* /.tina, 26 (Hususi - İngilterenin 
Sn!".ki Akdenizde seyahat eden doM 
nanması Nnvarj.n ve Kalamataya uğ-

ramıştır. 

! ................................. , 

: KISA HABERLER ı 
.4 .......... H......o4.,_.. .............. ...._.......... 

Dantzlg ve Memelde 500 kisi tevkif edil
miş fakat bunların bUyük bir kısmı son
radan serbe~t bırakılmıştır. Tevki! edilen
lerden bir kısmı casl.lsluk yapmakla maz
nun Yahudi ve Litvanyalılardır. 

e Yuçoslavyu Ticaret ve Sanııyi Na
zırı Tomiç, Millin fuarının açılışında hazır 
bulunmak üzere İtalynyn hareket etmt:ıtlr. 

e Slovak hükômetlle ekonomi müuı
kere.lerlnde bulunmak üzere bir İtalyan 
delegesi Bratlsllıvaya gitmiştir. 

e Bükrese gitmekte olan İsviçre tica
ret heyeti, Yugoslavyadı milhlm miktar
da mısır almak lmkA.nlannı araştırmak ü
zere Belgraddıı tevakkuf etmiştir. 

e Brüksel - Hükumetin maliyeyi dü
zeltmek, ekonomik! geliştirmek ve milli 
müdnfnnnın fıeil lhtiyaçl:ınnı karşılamak 

nzcre istediği huırust snlrıhlyctıcr llıylha

sını tetkike memur mebus:ın meclisi en
cı.imcni tctkikatııu bitirmiş "e bu lfıylhnyı 
p uh life t ı ı 16 rf'vk k:ıbul c>tmlstır. 

Güreşlerin 

Teknik 
Neticeleri 

Askeri Mükellafiye 
Kanunu Projesinin 

Müzakeresi Bitiriliyor 
f Başı 1 incıdc) 1 makineler ve cihazlar, 

sahiplerine kati lüzumu olmayan ve 8 - Kılavuzlar, sailer, her ti.i 
ordunun vazüe ve hizmetlerine mü- askeri hizmette lüzumlu işçi ve a 
teallik levazım ve teçhizatın konul - kere yarar her türlü maddeler. 

Oslo, 26 (Husu -
si) - Greko Ro -
men Avrupa güreş 
şampiyonasına iş -
tirak eden Türk 
güreşçilerinin yap
tıkları müsabaka -
ların teknik neti
celerini bildiriyo -
rum: 

. masma, saklanmasına ve askeri me- M"ll t M ı· · l d 
?1ur ve ı~ustahdemlerın vazıfelerini 

1 

.. . . ı e ec ısı top an ı 

ıfa etmesıne ynrayan binalar, Ankara. 26 (A. A.) - Bi.ı 
2 - Orduya lazım olan yiyecek. Millet Meclisi bugun Şemsettin 

içecek ve giyecek maddeleri, hay _ naltayın başkanlığında toplana 
vanlnra liızım olan hububat, ot ve sa- Büyük Millet Meclisi ile müştem 
man, tındaki eşya ve .Millet Meclisinin 9 

Binalara yerleştirilen ve ordugah yılı mart ayı hesabı hakkındaki l\ 
ta bulunan kıtalara lüzumlu yatak. lis hesaplarının tetkiki encüm 
ot ve samıın mazbatalarına ittilii peyda etmiş 

Alınan ilk ne -
ticelere göre, gü
reşçilerimizden bü 
yük Mustafa Es -
tonyalı Neo gibi 
yüksek bir hasmı 

mağlüp etmekle 
güzel bir galibi - . 
yet elde etmiştir. 

3 - Binek ve nakil hizmeti için zı dairelerin 1938 yılı bütçelerin 
orduya yarayan motörlü ve motfir _ değişiklik yapılmasınn ait kanun 

ı süz her nevi kara nnkil vasıtaları . yihasını kabul eylemiştir. 
yük \'e koşum hayvanları <semer. Bu sonuncu kanun layihasın 

Takımımızın gü 
venilen elemanla -
rından Ç. Mehmet Büyük Must.nfn 
ise, İsveçli rakibine sayı hesabıyle 
yenilmiştir. 

Teknik neticeler şunlardır: 
56 KİLO - Kenan, Fin13.ndyalıya 

sayı hesabıyle mağ!Up, 

61 KİLO - Ankaralı Ahmet, 
Macara sayı ile mağltıp. 

66 KİLÖ - Ankaralı Yaşar, Nor 
veçliye sayı hesabıyle galip. 

72 KİLO - Celiıl Işık kurada tek 
kaldığından ikinci devreye kaldı. 

79 KİLO - Mersinli Ahmet, Lit
vanyalıya sayı ile galip, 

87 KİLO - Büyük Mustafa. Es
tonyalı meşhur Neoyu sayı ile mağ -
llıp etmeğe muvaffak oldu. 

Ağır siklet - Çoban Mehmet İs
veçliye sayı ile mağlup oldu. 

Avrupa şampiyonası güreşleri 

devam etmektedir. 

Gaf enko Londradan 
Parise Geçti 

(Başı 1 incide; 
nrz.u edilen bir malUmat olma ziya
reti olarak kalmışıır . 

İki taraf arasındaki müzakereler 
bugün nihayet bulmuştur. Markoviç 
yarın geri dönecektir .• 

Yugoslav gazetelerine göre 
Belgrat 26 (A. A.l - Yugoslav 

matbuatı. hariciye nazırı Markoviçin 
Berlin müzakereleriyle meşgul ol • 
maktadır. 

"Politika" gazetesi, bu ziyaretin 
dostane mahiyetini ve son Romen -
Alman müzakerelerinin iyi akisleri
ni hatırlattıktan sonra diyor ki: 

'•Berlin müzakereleri Venedikte 

yular, hamut. her nevi koşum leva _ hükümlerine göre, muhtelif dair 
zımı ile, binek hayvanları varsa eğer rin 1938 yılı bütçelerinin tertiph 
takımiyle \'e motörlli vasıtalar ye . arasında 964 bin küsür liralık mü 
dek alat, edevat ve parçalariyle ve kale yapılmakta ve Milli Müda 
icabında siiriicü, arabacı ve soförle- Vekaleti kara kısmı bÜtçesine de 3 
riyle beraber), ~ bin liralık munzam tahsisat konu 

maktadır. 4 - Bütün müstahdemin ve mü
rettebatiyle beraber deniz, göl. ne -
hir ve kanallarda bulunan gemiler 
ve her türlü cer ve nakil vasıtaları, 

5 - Mürettebat ve müstahdemi • 
niyle, ve bütün malzemesiyle bera -
ber hava nakil vasıtaları, 

6 - Değirmenler, fırınlar, fabri
kalar, sınai müesseseler, 

7 -:--- Her nevi inşaata, tamirlere 
ve sair askeri işlere lüzumlu olan her 
nevi malzeme ve vasıtalar. aletler, 

ZaıruırD 
BDır Cevap 

Üstat Turhan Tan'a 
Gönderilen Mektup 
Ustat Turhan Tanın dünku nüsha

mızda ol'luncu sayfadaki "Zaruri bir 
c ·:ı.·ap.. ba ıklı yazı.,ındn mevzuu 
bahsolan bir mektup vardı ve us t 

mevzuuna girerken bu mektuptan 
"bu vesikanın neşrini lüzumlu görü
yorum,, diye bahsediyordu. Yazının 
liçüncü fıkrasiyle dordUncü fıkrası a-

Büyük Millet Meclisi mütea 
toplantısını önümüzdeki çarşam . 
günü yapacaktır. 

Türk - Fransız muahedeleri 
Ankara, 26 (A. A.) - Büyük l\ 

let Meclisine tevdi edilmiş olan T 
kiye - Fransa dostluk muahedesi i 
müşterek beyanname ve optanl, 
mütedair protokolun tasdikine 
kanun layihası hnriciye encümeni 
havale edilmiştir, 

Prag'da Sokaklara 

Tuzruhu SerpmİJler 
Prag: 26 (A.A) -- Çeteka Ajan 

nın bildirdiğine göre, geçen Paz 
gtinü Pilsen'de meçhul bir takım 
has şehrin muhtelif noktalarında 
bilhassa kalabalık sokaklarda tuz r 
hu sıkmışlardır. Bundan 30 Alm 
askeri müteessir olmustur. Polis b 
l·u1. ..... J ... ıt: •-· h.11 •• uı~a\J.İj &\,. v v 

nasyonalistini ve 50 de Yahudiyi t 

kif etmiştir. 

ltalya, Arnavutlara 
rasında neşri icap eden bu mektup Mısır Dağıtıyor 
yazı dizılirken müsveddeler arns111-
~an yanlışlıkla çıkarı!mış ve bittabi Tiran, 26 (A.A.) - Italyan mt 

intişar etmemiştir. Bu mektubu bu-ı murlar~ Erg~ri şehrı ahalisine ve . 
gün aynen neşrediyoruz: : vardakı nahıycler hall:•na tevzı edı 

Sayın üstat Turhan Tan mek i.ızere, bu mıntaknda iki bin t 

16-9-938 mısır, bir milyon kutu et. elbise 

"27 Eylul Barbaros günü için fev- ayakkabı celbetmişlerd:r. 
kalade bir nüsha hazırlamaktayım. Mussolini, hüzmeler ve cemiyetl 

B .. h d · · k ı · · d d meclisine bir kanun lfı.vihası tevc 
yapılan dostane müzakerelerin mın • u nus a a sızın ·a emınız en e ., 

bl b 1 • ı· J>ı'l ederek Arnavutlug· a gonderılen sef 
tıkavi bir neticesidir. Hedefleri sulh r yazı u unmasını ıs ıyorum. ı -

hassa bu ihtifali bu memlekette ilk ri kuvvetlerin kumandanı Gener 
ve Tuna havzası istikrar şartlarının 
iyileşmesidir. I3erlin müzakereleri, 

birhirlerine karşı samimi duygular 
besleyen ik: millet arasındaki dost-

luğun yeni bir tezahürüdür." 
"Vreme" gazetesi de, Avusturya-

nın Almanyaya iltihakından sonra 
Yugoslavya - Almanya ekonomi mü
nasebetlerinin daha ziyade genişle -
diğini, Yugoslavya harici ticaretinin 
yüzde kırk ikisini Almanya ile yap
tığını ve bu nisbetin ileride daha da 
artacağını tebariiz ettiriyor. 

Macar Nazırlari da gidiyor 
Berlin, 26 (A.A.) - Macar Baı-ıve· 

kili ile Hariciye Nazırı cumartesi gü
nü buraya gelecek ve akşam yeme
ğ!nl Bitlerle yiyeceklerdir. 

Misafirler ertesi gün yemekte Von 
Hıbbentrop'un misafiri olacaklar v~ 
sonra 1 mayıs şenliklerine iştirak e
deceklerdir. 
Hırvatlara muhtariyet veriliyor 

Belgrat, 26 (A. A.) - Hükumetle 
Hırvat muhalefeti arasında imza e • 
dilen itilafta Hırvatlara geniş bir 
muhtariyet ve kendi kendilerini ida
re etmek hakkı verilmesi derpiş e -
dilmektedir. Bu itilaf hükkümlerinin 
tatbiki için yeni bir koalisyon kabi -
nesi kurulmosına intizar edilmekte • 
dir. 

Söylendiğine göre Hırvatlar, Slo
venler ve Dalmaçlarla meskun ara -
ziler tek bir vilAyet şeklinde idare e
dilecektir. Bosnaya muhtar bir idare 
şekli verilecektir. 

Başvenilin 1\.Iaçeklc yaptığı gö -
rıişmeler saat 17 elen 19 a kadar sür-
müştür. Yarın da devam edecektir. 
Yarın bir anlaşma imza edilecek fa
kat bir kaç giinden e\•vel nesrc:iil-

defa babamın yaptıgını ve 33C) sene
sinde yapılan bu ihtifal sayesinde 
Türk gençliği Barbnrosu dohn iyi ta
nıdığını hatta bu gibi ihtifalleri Zi
ya Beyi nehemmiyetlc her sene mun 
taznman yaptığını tebarüz ettirirse
niz minnettar kalının. Tabii bu mü
nasebetle Barbaros hakkında da bir 
iki sütun yazı lutfodersiniz. 
Şimdi gelelim ustadımıza olan na

ciz vazifemize: 
• Size son defa olarak bu teklifi ya
pıyorum, kabul buyurulmadığı tok
dirde sizı bir daha rahatsız ctmiyl.'CC
ğimi şimdiden arzedcrim. 

Ustadım her nüshayn btl' yazınız 
gırmek şartiyle size mahiye :30 lira 

takdim edebilirim, eğer mecmuam 
daha tekemmül eder de kazancımı:! 
olursa daha fazlasını dn vermeyi ta
ahhüt ederim Cevabını bekler derin 
saygılarımı sunarım. 

Celal ERGUN 

Bursada Doğumevi 
Bursa (TAN) - Sıhhiye Vekületı, 

şehrimizde bir doğum evi açmağn ka
rar vermiştir. Evin 20 yataklı 1l1tca
ğı ve yakında açılacağı soyleniln,ek
t~ir. 

miyecektir. Başvekil yarın Belgrada 
hareket edecektir. 

Maçek pazar günü Hırvat mılli 

temsil heyeti içtimaa davet ederek 
anlaşmayı tebliğ edecek ve anlaşma 
heyet tarafından tasvip cdild\ğı tak
dirde gelecek hafta Bclgrada gele M 
cektir. Bu ziyaret esnasında anlaş -
maıun metni neşir \'C anlaşmayı tat
bik edecek olrın yeni hükfımet tcı;kil 
<:'dilecektir. 

Alfrcde Guzeni'nin Arnavutluk ::. 
fcrı esnasında gösterdiği yararlı 

)ardan dolayı ordu kumandanlıgın 
tayinini teklif etmıştir. 

Bolivya'da Hükumet 

Darbesinin lçyüzü 
Lapaz. 26 tA.A.) - Totaliter r c>j 

mi tesis eden muvakkat Cumhurr 
isi Busch'un bu hükı'ımet darb 
mutlak bir sükun~t ıçinde cereya 
etmiştir. Memlekette ve hüklım 

merkezinde hayat, tul>ii şekilde c 
reyan etmektedir. 

Cümhurreisinin bu karıırı , Şal:t 

muharebesındeki mağlubiyetin ma 
nevi neticelerine ve bilhassa kala 
ihracntmı aznltmak hususunda be 
nelmilel kalay karteli tarafından v 
rilen karardnn dolayı husule gele 
vahim ekonomik buhrana atfedilmel 
tedir. 

Bolivya Vnşington orta elçisi Gu· 
nchnllo, yeni Bolivya hükumetini 
totaliter olduğu h berlerini tekzi 
ctıniş ve Bolivya hüdıselerinin ka1 · 
·;en bazı Avrupa ideolojilerinin t 

iri altında bulunmadığını katiyctl 
soylerniştır. 

---o---
Dilsizin Kulağını ısırdı 

Cııialoilunda oturan Hakkı isminde bi 
dilsiz ile eski dilsizler neşriyat yurdu ss 
hlbJ Süleyman arasında çıkan bir kavga 
da Süleyman. Hakkının kulajtını ısıranı 
yaralamıstır. Yaralının müdavab yı1ptı 

rılmış. ıruçlu yakalanmıştır. 

• Osküdardıı bir lnşantt.'l çalısan Meh 
met ile nrkadnşı Mu.,tafn arnsında i'i yli 

zündcn kavga ı:ıkmıstır. NcUcedc Mu tn 
f Mahmudu lrnzmn ilr b:ışındnn y r . ı~ 
11ıstır Yoralı trd vi !tın , I·nmt<:, ud' 
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TÜRKiYE COMHURIYET MERKEZ BANKASI 

AKTiF. 
KASA: 

Altın: San kllorrnm 17.163.104 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
TQrk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: San kilogrnm 9.054 614 

Altına tahvill knbil serbest 
dövlzl<'l' 
Dlter d!M%ler ve borçlu kllrlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvtllerl: 

22 NiSAN 1939 VAZiYETİ 

Lira 

24.141.278.40 
19.910.317 -

1.282.938.79 45.334.534.19 

571.229.55 571.229..55 

12.736.038.33 

7.57514 

15.671.232.05 28.414.845.53 

P A S I F. 
Sermaye: 

ihtiyat Akçesi: 

Adi VI!! fevkal!de 
Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci mnddelerlnc 
teVflkan hazine tarafından v&kl 
tedlyat 

Oen.ıhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

2.712.234.11 
6.000.000. 

158.748.563. 

18.477.206 ~ 
142.271.357.-

Lira 
15.000.000.-

8.712.23Ul 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

'I 

Denıhde edilen evrak! nakd.l)'e 
karşı.Iıft 
Kanunun 6 - 8 fncl maddelerl
ne tevfikan hazine tarafından 
VlkJ tedlyat r,y 

158.748.563.-

Kıırşıbfı tamamen amn olarak 
ll!veten tedavflle vazedilen 
Ref'skont mukabili llAveten teda. 
vazed. ;::::::::::= 236.271.357.- ·'·N-E·O-K-~.ıR.~.M-l•N ... A .... I 

10.477.206.- 142.271.357.- Türk Lirası Mevauatr: 
Döviz Taahhüdatı: 

21.010.557 16 
1 LAN Senedat Cüzdanr. 

HAZiNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

1J4.478.441.07 114.478.441.!>7 
Altına tahvili kabn d!Mzler 
Diir dövizler ve alacaklı JtlJrfna 
bakiyeleri 

'5.497.50 

30.201.241.45 30.206.738.05 

8ahar Bayramı münaıebetile, 
Osmanlı Bankaıınm Galata Mer
kezile, Y enica.mi ve Beyoğlu Şu-

(Deruhte 'ednen evrakı nak 
~ - (diyenin kal'lllılı Esham ve 

(TahVflAt (ltlbarl kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 

A\ranalar: 
Hazineye kısa v!ldetl :wans 
Altın ve Dövtz üzerine 
TahvilAt üzerine 

RissedaTlar: 
Muhtelif: 

41.728.322.81 
7.944.397 05 

• 

7.074.000.-
218.267.08 

7 .322.303.27 

1 
Yekün 

Muhtelif: 
102.257.380.39 

49.672.719.86 

14.614.570.35 

4.500.000.-
13.600.570.06 

413.458.267 61 YekGn 413.458.267 61 

beleri 1 Mayıı 1939 Pazartesi 
günü kapalı bulunacaktır. 

Pariıin en aon model 
kadın ppkalan Beyoğlunda 

B A K E R 
mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 

t Temmuz 1938 taribintlen itibaren: Iskonto 
haddi % 4, altın üzerine avanı % 3. 

dairesinde tethir edilmek· 
tedir. Geliniz, intihap 

ediniz. 
~ ................. , 

Mahallesi 

İbrahim Çavu; 
Ördek Kasap 
Deniz Abdal 
Seyit Ömer 
Velet Karabaş 
Merkez efendi _ 

Beyazıd ağa 

Ereğli 

lstanbul · Belediyesi llcinları 
Adresleri bulunamıyan mükelleflere aid 

tahrir neticelerini :ihtiva eden 
cetvellerin asıJacafı yer Talik tarihi 

Odabaşı camii kapısına 27/4/939 
56 No.lı Bakkat İdris dükkanı kapısına 
Cami kapısına 

" ,, 
,, 
,,, . 

Koca tepe 
Yenişehir 

Eskişehir 

Hacı Ahmed 
Bostan 

Valde çe~mesi 
Yenişehir caddesi 
Akarca caddesi 
Dereboyu caddesi 
Kalyoncu kulluğu Aya Kostanti kilisesi 

" ,, 
., 
,, 

civarına " 
Bülbül Keresteci sokağı '' 

3 N o.lı Bakkal İbrahim kapısına 
Mümessil Sıtkı dükkanı kapısına 
Mevlane kaDı .ıı No,Jı .Kahv.m u--'
uUAAaııı napl:lıtfia ~, 

Beyoğlu kazasınm Taksim nahiyesinin yukarda yazılı mahallatı 
içinden tahrir edilip sahipleri adreslerinin öğrenilememesine binaen dok-

-==~~-- - - --..,--•· .... u.&•• .JIC'Lli\..'"t:.IC:-1-UJJ J"IJLJVB eaen Dlrt!t' 

Topkapıda Berber Ahmed'in dükkanı 
önüne 
Büyük Saray meydanr mümessili Meh
met dükkAnı kapısına 

" 
,, 

" 

varakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bu ,gün ilan olunduğu ve 
2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci maddesi mucibince ilim tari
hinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire itiraz edebilecekleri alakadar-
lara tebliğ olunur. ... (İ.) (2902) 

11 

Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Ali ve Bayan Hüveydanın 11071 Hesap No.sile Sandığımızdan 
aldığı (2000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu
nu vermediğinden 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icabeden Süleymaniyede Katip Semscttin ye
ni Hoca Gıyasettin mahallesinin eski Tavanlıçeşme yeni Tavanlımaslak 
sokağında 207 kütük 506 ada 28 parsel ve eski 22 yeni 10 kapı numa
ralı ahşap bir ev ile derununa cari yanın masura suyun tamamı bir bu· 
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (212) lira pey akçası 
verecektir. Milli bankalanınızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş biıtün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve tcllaliye rüsumu borçluyn aittir. Arttırma şartnamesi 
2/ 5/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk is
leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzuml~ı 
izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş o
lanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 12/6/39 tarihi
ne müsadü Pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edi
lecek bedelin tercihan alınması icabcden gayrimenkul mi.ıkellefiyeti ile 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art
tıranın taahhüdü baki kalmak şartile 29/6/39 tarihine rnüsadif perşem
be günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmasş yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul en sok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
ları tapu sicillerilc sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair iddialarım ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber daire
mize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi~ olanlarla 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 38/1425 dosya 
numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. .. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan geyrimenkulü ipo~ göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfım teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretilc 
kolaylık iÖstcrmektedir. (2885) 

Arpa Emini 
Sarı Musa 

Fatma Su1tan 

Halk Partisi Kapısına 
Hekim oğlu Ali pa~ Kahveci Mustafa 
dükkanı kapısına No. 60 
Arpa Emini yokuşunda kahveci Kimil 
dükk&m önüne 

-• <( 

,, ACELE SATILIK KAPDI KAÇDI D HAFIZ CEMAL 
Henüz 9 bin Kilometre yapmış 38 Model Şevrole 15 kişilik kapdı 1 r. 
kaçdı acele ve ehven satılıktır. Karaköyde Ali Rıza Gebzeliye mü- Dahiliye Miitehaı1111 

Kepek ve Saç dokiilmesine karp 

garc)aç 
Melek Hatun 

Uzun Yusuf 
Molla Şeref 

Hacı Evhat 
Hacı Hamza 
Kazlı 

İmrahor 
Ali Fakih 
Davut paşa 
Kürkçü başı 
Koca Mustafa Pş. 
Canbaziye 
Keçi Hatun 
Kasap İlyas 
Hacı Hiiseyinağ:ı 
Sancaktar Hay· 

rettin 
Abdi Çelebi 
Hobyar 
Arabacı Beyazıt 

!nebey 
Çakır ağa 

Yalı 

Bıçkı sokağında Bakkal Mübin dükkanı 
kap1.1ına No. 21 
Bakkal Şefik dükkAnr kapısına 
Sotta Sinan sokağında 27/1 No. Bakkal 
İbrahim dükkanı önüne 
İmrahor caddesine 
Hacı Evhat caddesine 
Demirhane " 
imrahor n 

Koca Mustafa paşa caddesine 
,, " 

Cerrah paşa 
,, 
,, 

Samatya 
" Koca Mustafa paşa 
" ,, ,, 

" ,, 
Samatya 

" ,, 
" n 

" n 

" ,, 
" 

Koca Mustafa paşa 
" ,, ,, 

" .. ,, 
Ordu 1 

" 
Küçük Langa ,, 

,. ,, 
" 

" 
" 
,, 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
Fatih kazasının Samatya nahiyesinin yukarda yazılı mahaltatJ 

içinde tahrir edilip sahipleri adreslerinin öğrenilememesine binaen doğ
rudan doğruya tebliğ edllemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer 
'Varakanın hizalannda yazılı mahallere asılarak bu gün ilAn olunduğu, 
2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci. ~addesi n_1ucibince il~n tari
hinden itibaren bir ay içinde vaki tahrire ıtıraz edebıleceklert alakadat'-
lara tebllğ olunur. (İ.) (2857} 

~ 
Beykoz Kavakdere Caddesinde 30 No.lu lebl.ebic~ dükkanı a~k~sın?aki 

bekar odalan harap ve tehlikeli olduğundan ızaleı mah~uru ıçı? hı~:e
d ı rd M" · dresi malfun olmadığından tebligat yerme ılaıı ara an uzeyyerun a (B.) (

2901
) 

olunur. 

Mahallesi 

Şehit Muhtar 
Gümüş.suyu 

Cihangir 
İnönü 
Harbiye 

* Adret1leri bulunamıyan mükelleflere 
tahrir neticelerini ihtiva eden 

cetvellerin asılacağı yer 

Misk sokağına 
Alman sefareti civan 
Cihangir caddesine 
Babll sokağı 
Maçka caddesi 

aid 

Talik tarihi 

27/4/ 939 ,, 
,, 

" 

Saç ıuyu kullan 

KA YlP - 19-11--!:137 tarihli ve 
16093 sayılı menşe şehadetnamesinin 
"B,, nüshası zayi olmuştur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. YORGI HACI DIMITRIY ADIS 

Galata Abit Han No. 29 

İstanbul lkinci lflas Memurlu
ğundan: Müflis Ali Enis Masasına 
gelen alacaklı Nişan Kumriyanm is
tediği 104 buçuk lira ve Hüseyin ik
balin istediği 271,64 liradan 255 lira· 
sının ve Mustafa Hikmetin istediği 
218 liranın ve Salamon Toledo ve 
şerikinin istediği 84 liranın ve Leon 
Semerciyanrn istediği 266,65 liranın 
6 ıncı sıraya kaydına ve fazla ala
cak talebinin reddine karar verilerek 
sıra defteri düzeltildiği ilan olu-
nur. 0 7226) 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Mahkemenin 939 - 179 
sayılı dosyasile Hollantse Bank Uni 
N. V. tarafın.dan Muhakemat Müdür
lüğü ile Usküdar Balaban caddesi 
Uncular sokak 63 No. da mukim ve 
Üsküdar Yeni Çarşısında kavvaJ sa
raç Ahmet oğlu Abdullah aleyhine 
100 liranın faiz nıesarif ve avukatlık 
ücretile tahsili hakkında dava açıl
mış ve dava edilen Abdullaha gön
derilen davetiyede nıe1'.kur adıt sleri 
terkederek halen nerede olduğu bi
linmediği gelen cevaptan anlaşılmış 
olmakla davacı vekilinin istet! ile 
ve 20 gün müddetle ilanen tebligat 
icruına karar 'Verilerek mahkemesi 
20-5-&39 saat 9.30 a bırakılmış ol
duğundan ifbu gün ve saatte mahke
meye gelmediği ve bir musaddak ve· 
kil göndermediği takdirde gıyabında 
mahkemeye devam olunacağı daveti
ye tebliğ makamına kaim olmak üze-
re llAn olunur. (J 7234) 

racaat. Tel: 49194. Pazardan maada saat (14,30 dan 13 c, 

••••••••••- Snlı, CumartesJ 12 yo kadar fıltaraya, Di-
j .,an:yolu No. 104. 
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Doktorlanmam annelere evlatluma n .. vfllaelua 
itin taftlye ettlil Yesbe 

Kuvvet, Sıhhat, Nes'e, Enerji Kalori KaynaQı 
HASAN Özlü Unlan 

Ttiddyealn - ~ tatalm .. Wr pc1lk • 8afbk, 
.............. .,..... ..... Q' .... •IWbı 

HASAN •lıtalllorah ı•I 
HASAN ÖZLU UNLARI 

1-UIUlilc!*ıı·r tı .. «'Psd1,..SMWılllfe •ılm t4"lal
Jaf ;rapılacaktır. Terbft edJlmif olan Silrt ,.hrlD. luJe edileoalr suar• 
alt 1b11tmeJe Jnlmm IO .,.,....._. 11 .. um Mll.p 8'aw .... 
llndea ihale bir 87 mmaJa teblr edllmiftlr. 
ı - Ketlf bedeli (120,000) lira olup 2490 1aJ1b kanu!lan 11-l 'l lncl 
~ unun 'IOI UraJıt muvübt femln.tt. 

8 - Bu m~det zarfında teklif edilecek bedeller hadcll l'1!k bulun
dulu taJrdirde ihale 20--5-839 S(lnilne rut1aJan Cumartlsi lflnl IUt 
11 de Siirt belediye encümeninde Japılacübr. Şartnameler altı lira 
mub'bllinde verilir. 

4 - Bu hUSUI halrlnnda fala izahat almak lstlyen1erln belediyeler 

imar hefdU fen ,.ıuıme ve sun ~ mOracaat etmeleri DAn 

A,,_ vuay.,_. .. : 
A1Jon Vilayeti merbdnd• ~ 01* A1l QettnJiaP Okut. 

mm .. 19011,, *8 u10 .. km1lf bflf bedelll lljJ.Qdfer _,.ti - ' .... 
931 Salı ıünü saat 15 te VllAJ.t daimi ......... e lhalıl .,..._. ... 
n kapalı zarf usull7le eblltmeye koıiuımU;lur. 

K4fi':name, prtnacne, plbler "1" lira beclel mukablHD4e ~ Na
fia idaresinden almabllir. Muvakkat .,,..net ım ıt.ra 38 ımru,tur. 

İlte,kWerin arttırma. ü.tDtme kanununa tnflün venctıkl.t teklif 
mektuplan muvakkat teminat, Ticaret Odall b7ıt veelk .. • ft flmdl:re 
bdar 1i!au mtbnuil lflerl mü•hblt oı.rU ~ dair .U.lllteld 
veMiki bllJaJU"ak ihaleden Nkla &in e9ftl Tlll7et maklllft1IM mln
caatla alacaklen vdika ile birlilde 1 11&111 m Sah sünl mt H de 
War IWml ....._. rf7uetlm ,aaı111anel«l Atll olunur. (2'118) 

AJlarca .......__ büyük bir 
zeYlde clinleditiniz 

Aıkın •ıs Yaılan 'nı 
Tllrkre olarU Bay BURHAN SES~" 

muvaf~yetle 

-:=-COl.UMlıA Pl&kların'-
oln• 1 lifblr· Dinlemeıııiııl taniye ederiz. Plik DUID&l'UI 17558 

(A,ai iaml laflJMl taklicl pl&ldumclaa ı+-mız) 

ISTANBULDA HAYAGAZI YE 
ELEKTRiK YE TEŞEllOSATI SINAIYE 

TÜRK ANONiM l lRKETtNDIN : 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İatanbul Abonenwı 
Şubemizin 29 • 4 • 939 tarihhıden itibaren Caialollunda Nuruomna
niye caddesinde kapalı fırın karpnda 30 numaralı blnanm alt ka
tma nakledecelf ilAn olunur. 

~ ............................................ ~ ~ ........................................... , 
2 N•. I• Diki• lvl Mi dirlliinden: "Tophaae .. 
Terzi maJdnecW ve IU1lÇ ludfuı alınacaktır. Alkerlillni yapmlf" 

yap "40 : 45" den yukarı olmıyan iateklilerin bir hafta zarfında müra-
cuUan. "2832" 

5-le çok eb...mtet w REVUE ..- alD". 

· Bir REVUE 
...ti aluı ne aldıinu bilir. 

Çbll u sBNEJJK ncatlBE atat ata 
GAUNTIYB MALtKTb&. 

ModeU. en 10D ve urif teldldedir. 
aBV11B ..uleıl ienmm•ı •aatçllene Atd· ......... 
DBPOIU: ISTANBtJL, GALATA Kürekçiler 

Manba)'m han 1 tbel kat No. ı, patıta tutum ızn 

1939 modelleri plmlftir. 
Dln•7DIB en sallam ve • --, 

M 1 E L E 
SUT MAllNILRIDIL 

Palanmu, lekelenmes ye Hnl
Vu. Y..tek ....... üima mn
cattm. Anadolada aceıata ana-

....ırtam • 
TQra Sabt yerleri: 

it~ KQlkCI Necati, Bnurmq4a 
11 ... et 8o1akothı 

T08KID 1Jll1JM DEl'OSV: Jalı: Deıkalo ve Ş.sı İltanbulda Tllhta-
ble No. 11 

~an Mentaımz: Yunf W.endemlr ve ()lu11an 
Adana " Omer S..elmez. 
Konya " Mehmet, $Dlail. Necatı Kaptçı. 
Ceyhan .. Salt Ablan. 
Gaziantep " Mutafollu M. Satir o.ter. 
Brzurmn " Net'et Solüoııu. 
Polatlı " Süleyman Uz,renecl 

TORK ICARET BAMKASIA. s. OKTA 
SAÇ SAIUNU 
Eawlerden Ye dri)at 

-lualumdan .. ,... 
Merkezi: ANKARA 

KAMBiYO iŞLERi 

Ve Sair 

BANKA MUAMELATI 

UBELER 

Ankara Bolu lstanbul 
Ada pazen Bursa lzmit 
Bandırma Eskiıehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahllcle ve Harl~te Muhablrlerl Yardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük : TORKIANK • Şubeler: TiCARET 
........ .......... , ............. eclll•• 

''GECE KASASI .. 
Çoli ............. •JID mlltteri ....... wrine lm&de bahmdanlmaldadl .. 

Inmbu1 .UU,e Blrlncl Hula* 
Mahkemelinden:: 

1 
Pepl'GD tarafmdaD Fer1UJ 111111 

Rus yeni Türk Bey IOk* bahp d9o 
rununü S8 - 1 No. lu hane&i Hen-

i DOf aleyhine açılmlf olan ipotek 
kaydıDın tlıshlM davaınnda- M. • 

1 leylı Heranop teblll olunmak hen 
gönderlleD dava isttdMmıD teblll a
milhaberlne mflbqlr tarafından n
rllen mep-ubatta iki ıene enıel mıa
kılr lbmetaahı terk ile BolDllllJllP 
&lttlll ve lkametfllu meçhlll oJdu
tu anlıpJmlf ~ latldqa 
karp blr ay zarfında eevap ftl1Wl 
w mmıcem. ~ debi tayin olanan 
5 8 839 Puarte.t pi aat ı' • 

1 mahkemeye plmell akil ~ 
ma)alwnenln llJÜm icra edUec.11 
maumma kaim olmak üzere nan .. 

1 MaJlı •••r .. ,,.. 
- , .......... rl ... 
Tlrk M•rff c .. .,.,., 
rwtlyl• .... ,. .... 

1 lltanbul Jklncl ına. llemurlulun
dan: MGfl» Avımclqlt)ara alt ç)ttllk 
•bfı hakkmda vaki teklif ne HlAI 
lduemnce verlJecek babab tetldk 
,,. m.r mniıılk tlseN aı.cakbwna 
11 • 111 Pertemb9 gOnl Mat 14 
ta dairede buır buJ11nmalan l&lııa ~ 

~-·· n 1221) 

.. ltlbl ,,. N ..... ,n MldD~ MllHI LOtfD 
D61lDCJNC0, Gı•ıteollllc ve ..... ,. 
T. L. .. ••N41 Jff TAN M...._ 


