


PENCEREMDEN 

Meğer ·Paşazade 
imişler! 

Yazan: M. TurTıan TAN 

D tin bizim semtte - giipegündiiz· 
iki hırsızlık vakası oldu. Bun

lardan biri, ilç beş kapı aşırı kom. 
§Umuzun evini zarara soktu, güzel 
bir kostümün çalınmasile neticelendi 
İkincisi, yine yakınımızda bulunan 
bir ilk mektepte cereyan etti, mekte
bi teftişe gelen ve maarif muhitimiz· 
de çok derin sevgi temin etmiş şah -
siyetlerden olan bir müfettişin pal -
tosunu aşırmakla sona erdL 

Polis, bu hadiseıerin konu komşu 
arasında yayılmasına müsait olacak 
kadar bile zaman geçmeden hırsızla
n yakaladığı için bize düşen zab1ta
yı alkışlayıp susmaktı. Fakat bu ya
kayı ele veren hırsızların bir çift Pa-
şazade oldukları ağudan ağıza yayı-

• Iarak kulağıma kadar geldiğinden şu 
satırları yazmaktan kendimi alama -

, dım: Paşalık bizde nişan gibi ünifor
ac nıa gibi izafi bir şercfo delalet ede

geldiği ve vatan uğrunda çalışıp o un 

vanı ihraz edenler arasına - müste -
bit devirlerin keyfi hareketleri cüm
lesinden olarak - uşaklar dahi karış
tırıldığı halde halkın çoğu paşalığı 

asalet alameti, asalet nişanesi sayar
dı ve birini yüceltmek ihtiyacı du -

atb 
Şir 

nda• 
yutunca 11soyu sopu temizdir, paşa -

gü zadedir" demek adetti. Halbuki paşa
lık. sahibine şeref getirse bile ye_ 
ni bir kan, yeni bir terbiye ve taz2 
bir necabet getirmiyordu. Paşaların 

çocuklarına ise "l'aşazadelikten baş
ka" ekseriya maddi ve manevi hiç 
bir şey miras kalmıyordu. Onun için 
paşazadeliktc kan temizliği, ruh te
mizliği, seciye temizliği aramak ma
nasızdı. Hele "asilzadeler hata et • 

saY: 
zıh 

ere 

Ekmek Fiyatı 
Tekrar 
Yükselecek 

lktısat Müdürlüğü 

işi Tetkik Ediyor 
Ekmek fiyatları son günlerde tek 

rar pahalılanmak istidadını göster -
mcktcdir. 

Aldığımız izahata göre buğday 

satı~ları iizerinde nô.zım bir rol oy -
nayan Ziraat Bankası. buğday piya
sasını di.işiirmcdiği takdirde ekmek 
fiyatlarının hir mıktar artması za -
ruret halini alacaktır. Keyfiyet ya -
nn belediye İktısat Miidürliiğü ta -
rafından tetkik edifocektir. Fiyatlar 
bir mıktar düşüriiliirse ekmek fiyat
Jarı ipka edilebilecektir. Aksi takdir
de birinci ne,·i ekmek kiloda 10 pa
ra kadar bir zam görecektir. 

BELEDİYEDE : 

Meclis Nisan Devresi 

lçtimalarına Başhyor 
Şehir meclisi yarın saat 14 te ni

san devresi içtimalarına başlayac:ık

tır. Ilk toplantı vali ve belediye rei

si Lfıtfi Kırdarın riyaseti :ıltında ak

tedilecek ve yeni mali sene bütçe

sinin tetkiklerine başlanacaktır. 

lstimlCik Müdürlüğü 
Belediye istimlak müdürlüğünün 

TAN 

ı-;N. B J ""' y - ki Kira lhrikô.rına 
ısan a ıgı apma Meydan 

isteyen Bir Kadın Veri~~cek 

Yalancıktan Yangın 

itfaiyeyi TelCişa 

Haberi Vererek 
Düşürdü 

Dün sabah bir kadın Beyoğlu 
itfaiyesine telef?n ederek Kasım 
paşada Bahriye caddesinde 66 
numaralı manifatura mağazasın. 
da yangın çıktığını söylemiş 

41551 i de telefon numarası ola. 
rak vermiştir. 

Bu ihbar üzerine derhal Ka
sımpaşaya hareket eden tam teş
kilatlı bir itfaiye grupu kapalı o
lan dükkanın öniinde durmuş -
lar ve derhal hortumlan yaymış 
lar ve mağazayı açmak istedik • 
]eri sırada diikkan sahihi Fethi 
karşılarına çıkmış ve büyük bir 
hayretle ne yapmak istediklerini 
sormuştur. AdamC'ağızın bu sua -
1i karşısında işte bir yanlışlık ol
duğunu hisseden grup amiri ma
ğazada telefon olup olmadığını 

sorunca : 

Fethi: 
- Var, demi~tir. 

- Numaranız kaç?. 
- 41551. 

Bunu öğrendikten sonra itfai
yenin aldatıldığı anlaşılmış ve 
polis tahkikata başlamıştır. Ne-

ticede bu muzip bayanın Kasım· 
paşada Üçler sokağında 71 nu -

maralı evde oturan 35 yaşlann -
da Ulviye o1duğu anlaşılmıştır. 

Zabıta tarafından karakola da -
vet edilen kadın bu hareketinin 
manası sorulunca Ulviye güle • 
rek: 

- A, demiş, siz galiba hugii
nün Nisan bir olduğunu hilmi -
yorsmmz. Sahahle~·im kalktığ"ım 

zaman. acaba hugiin kimi aldat -
sam diye dii5iindiim. Ve akhma 
itfaiye geldi. Baska yerden tele • 
fon ettim. Ve numarayı sorduk-
ları zaman da mağazanın nu -
marasını verdim.,, 

Bunun iizerine hadise Re:voğ
lu müddeiumumiliğine bildiril _ 
mi-ztir. Fakat Uhiyenin yaptığı 

hareketin kanuni bir miieyyidesi 

o]madığ'ından kadının ancak be
lediye cezası ile cezalandmlabi -
leceği bildirilmiştir. Ulviye hak
kında bir ceza zaptı tanzim edil
miştir. Kendisine 25 ile 50 Jira a
rasında para cezası ödettirilecek
tir. 

Talimatname 
Hazırlanıyor 

Belediye, Emtnönii meydanının 

genişletilmesi miinas~betile yapılan 

istimlak muamelatı neticesinde diik
kan ve mağaza kiralarının fazla arttı 
rıldığını göz<>niinde tutarak bundan 
böyle bu çeşit bir ihtikara meydan 
vermemek için. istimlak sahaların -
da tatbik edilmek iizere bir talimat
name hazırlamaktadır. Yeni talimat
name ile istimlak dolayısiyle kıymet 
kesbedecl'k diikkan ve sair bina -
ların kiralarının yiikseltllebileceği 

nisbet tesbit edilecektir. 

POLiSTE: 

Bir Çocuk Oynarken 
Kuyuya Düştü 

Pangaltıda Seğmen sokağında oturan 
kasap Hüseyinln oğlu 10 yaşında Reşat 

evin yanındaki arsada iistU teneke ile ör
tülii kuyuya düşmüştür. Etraftan yeti
şenler çocuğu salimen kurtarmı~lardır. * Mecidiye köyünde Şahin Sabri soka
ğında oturan 9 yaşında Necdet bahçede 
tulumba ile oynarken eli tulumbanın a
rasına sıkışarak parmaklan ezilmistir. 
Necdet Şişli Çocuk hastanesinde tedav.I 
altına alınmıstır. 

ric mez" diye tercüme olunabilen arapça 
es bir sözii. gökten yer2 inmiş müces -

sem hakikatlerden sayarak paşaza • 
delerden yanlış bir iş, çirkin bir ha· 
reket, küçük bir suç sadir olamıya -
cağına inananların hali pek gülünç· 

tesis edilmesi üzerine şimdiye kadar MOTEFERRIK : ONlVERSlTEDE : 

* Sirkecide Gaziantep otellnde misafir 
35 yaşında Hfümü dün oteldeki odasında 
ant olarak ölmilştür. Cesedi muayene e
den belediye doktoru ölUmün sebebini 
tesbit edemediğinden morga kaldırılma

sına lüzum göstermlstir. 

rih 

elit 
mu 

tii. 
b Bugün de öyle dü~iincnler var 

sa mıdır bilmiyorum. lakin elbise hır -
e hP J w k l •ki sız ıg1 yapar en tutu an şu ı pa~a-

da · ztidc, kelimeden ibaret asaletlcrin 
bra kıymetini en gafillere bile isbat et -
be: miş olsalar gerektir. 

* 

emlak şubesi tarafından tedvir edil

mekte olan bütün istimlak muame

latı, dosyalarile beraber dün yeni 

müdürlüğe devredilmiştir. Belediye, 

emlak müdürlüğü badema yalnız be

lediyeye ait emlakin idaresi ve alım 
satım işlerile meşgul olacaktır. 

Yeni istimlak layihasına göre, be

lediye amme menfaati namına istim

lak edeceği sahaların sağ ve sol ta

raflarında 35 şer metre fazla arazi 
er 

Sözii keseyim derken hatır1ma istimlak edecek ve bu araziden arsa 
Nasrettin llocanın bir fıkrası geldi: halinde istifade edecektir. 

ern 'Üstat hir gün ziya!etc çağrılır ve da· 
vete icabeti pek sevenlerden olduğu 
için hemen kiirkünii giyip çağrıldığı 
yere gider. Fakat kapı önünde düzi

Vilôyet - Defterdarhk Yolu 
Vilayetle defterdarlık binası ara

sında bulunan kısmen Arnavut kaldı-

nelerle ayakkabı görünce içine bir rımı ile döşeli, kısmen de büsbütün 

korku düşer, kendi pabuçlarını orada 
bırakmaktan çekinir ve sağında, so
lunda kimse bulunmamasından isti -
fade ederek pabuçları koynuna so -
kar, çorapla yukarı çıkar, baş sedire 
kurulur. 

Koynuna sıkıştırdığı ka1oş mu, 
kundura mı her ne ise, büyücek bir 
hacimde bir nesne olmalı ki lıoca -
nın göğsiinde hayli yüksek bir şiş • 
kinlik vücude getirdiğinden şu ve bu 
meraka düşer, sabırsızın biri sorar: 

kaldırımsız sahanın parke ile döşe

nilmesi için belediyeye müracaat e
dilmiştir. Bugünlerde asfalt olarak 

inşasına başlanacak olan Ankara cad

desinden çıkacak parke taşları bu 

kısmın inşaatında kullanılacaktır. 

* Belediye turizm şubesi, Milano 
sergisi için Istanbulun muhtelif man
zaralarını ve tarihi abidelerini göste
rir broşürler ve afişler hazırlanmış
tır. Afişler bugünlerde sergi komiser

Yakacıkta Heyelan 

Nihayet Sona Erdi 
Son üç gün içinde yağmurlar ke

sildiği için Yakacıkta, Ayazma mev
kilndekl heyeıatı dı1rmuştur. Kar1.a1 

kaymakamlığı, sürekli yağmurlarda 
bu sahanın tekrar kaymasına mani 
olmak için üniversite heyetinin de 
lüzum gösterdiği gibi heyelan saha
sının üst tarafından bir kanal açmak 
suretile suların şist tabakalarına nü
fuzuna mani olacaktır. 

Maliye Şubeleri 
Maliye Vekaletinin, lstanbuldaki 

muhtelif mal müdürlükleri ve maliye 
tahsil ve tahakkuk şubelerini kiralı 
binalardan kurtarmak maksadile ye
niden inşa etmiye karar verdiği bina
]ara ait plan Naha Vekaletince tasdik 
edilmiştir. Yeni binalardan birisi Şiş
hane karakolunda Beyoğlu itfaiye 
grupunun üst tarafındaki arsada in
şa edilecektir. Bu bina Kuledi1bi ma
liye tahsil ve tahakkuk şubelerile Be
yoğlu malmüdürlüğüne tahsis edile
cektir. 

!kinci yeni bina da Fatihte Kızta
şında kurulacaktır. Bu bina Fatih 
malmüdürlüğüne tahsis edilecektir. 

Talebe Birliği Hazırhğı 
ikmal Ediliyor 

Yeniden kurulmasına karar verileı:ı 
yüksek tahsil talebe birliği için icap 
eden talims,tname hazırlanmıştır. ü
nümüzdeki çar~amba günü rektorlin 
riyasetinde bir toplantı yapılarak son 
vaziyet gözden geçirilecek ve birlik 
idare heyeti seçilecektir. Bu toplan
tıya her fakülteden bir doçent ile 
bir talebe iştirak edecektir. 

Bu Ay Limanımıza 
Gelecek Seyyah 

* Tozkoparanda Dilber apartımanın
da oturan 14 yaşında Jözef İstiklal cad
desinde dolaşırken yere diışerek sol kolu 
kırılmıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Zilede Bir Kadını 
Öldürdüler 

Zile (TAN) - Umumi kadınlar
dan Cemile kendi evinde öldürül
müştür. Tafsilat şudur: 

Ağacık oğlu Ali, İbiş oğlu Abdi, 
Hamamcı Hacı ve Onbirler namile 
maruf Ali, akşamdan başladıkları 

rakıya sabahın erken saatinde de
vam etmişler ve sonra, Sakiler ma
hallesindeki umumi kadınlardan 
Cemilenin evine gitmişlerdir. 

Vapurları Kadın, uykusundan kalkarak ge -

Alman Bandıralı Mil Voke vapuru l lenler~. anla!ınca ~~pıyı aç~~ıyaca
beş nisanda 500 seyyahla Pireden li- ğını s.~ylemış ve surmelemıştır. Fa
manımıza gelecektir. İtalyan bandı- kat do~t ~afad~r ~apıyı zorl.ayıp a
ralı Kerositi vapuru 14 nisanda, yi- çarak ıçer1ye ~rmışler, Cemıle ba -
ne Alman bandıralı General von ğırarak kaçmaga başlamışsa da ar -
Stenben vapuru d::ı 12 nisanda 400 kasından yetişip kamalarla vurrnuş
Alman ve Holandalı seyyahla sehri- lardır. Kadın derhal ölmüştür. 

· 1 kt' ~ Katiller yarım saat sonra yaka-
mıze ge ece ır. . 

B 1 d b k:ı btt <;ene to::trmbu- !anmışlardır. Şimdi mahkemede cı-un ar an as .. · k 
hı Mısırdan fazla seyyah ~eleccği de nayeti birbirlerinin uzcrıne atma -

tadırlar. anlaşılmıştır. - Hocam, koynunda ne var? 
O, tavrını bozmadan cevap verir, 
- Kitap! 

liğine gönderılecektir. 

~~~~~--=-=-==~===2 

s 

- Neden bahsediyor bu kitap? 
- Eşyanın korunması usullerin -

den! 
- Sahanarda mevcudu var nu ? 

- Ba~,r yoktur. 
- Ya nerede satılıyor~ 

- Kavaflarda? .• 
Hayırsız ve hırsız paşazadelerin 

'errine uğramamak isteyenlerin de 
bu fıkrayı kulaklarına küpe yapma -
larmı tavsiye ederim. 

Denizlide Yeni Belediye 
Bütçesi Hazırlandı 

Denizli (TAN) - Umumi meclis 
son içtimaını yapmış, bütçeyi adi ve 
fevkalade olarak 568.000 liradan ka
bul etmiştir. En çok tahsisat maarif 
işlerine ayrılmıştır ki 207. 776 liradır. 
Bundan sonra, 91.898 lira olarak i
dari kısım gelmektedir. 

Sıhhat ve maarif işleri üzerinde, 
bazı mühim yerlerde nahiye. teşkıli 
ve pazarlar kurulması, köylerde 
mektepler yapılması ve yardımlarda 
bulunulması hakkında kararlar ve
rilmiştir. 

Daimi enclimen azalıklanna Faik 
Asal, Hamza Türkmen, Cemal Öncel, 
HulUsi Kasapağı oğlu seçilmişlerdir. 

S ilahtarağadaki Merasim 

Nafıa Vekili, clün Vali ile beraber Silahtarağaya giderek yeni ila
f)e edilen kazan claireıinin temel atma merasimine riyaıet etti. 
Bu resimde, Vekili, temele ilk harcı koyarken ve plan üzerinde 

verilen izahatı dinlerken görüyoruz. 
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SUAL'' CEV.AP? 

Amerikaya Bir 
Tayyare Filosu 
Gidecek mi? 
S - Amerikaya bir tayyarl 
filosu göndereceğimizden baJI 
sediliyor. Bu tpyyareler NeV
yorka uçarak mı gidecekler• 
dir? Avrupa ile Amerika ara· 
smda mulltazam tayyare se • 
ferleri var mıdır? 
C - Bizim Amerikaya göndere • 

ceğimiz rivayet edilen filonun oraY1 

uçarak gitmeleri hem imkansız, bedi 
de lüzumsuzdur. Bu tecrübeyi bit 
defa İtalyan tayyareleri, bir defa d• 
Rus tayyareleri yapmışlardır. OnleJ' 
da kendilerinin tayyarecilikteki üs • 
tünlüklerini göstermek için bunl 
katlanmışlardır. Bizim böyle bir fe
dakarlığa katlanmamıza lüzum yo1'· 
tur. 

Avrupa ile Amerika arasında dl 
muntazam tayyare seferleri be• 
nüz başlamamıştır. Almanya, İn# 
tere ve Amerika bu sene seferlere 
başlamak için hazırlanmaktadır. ]3ıJ 
seferlere başlamak üzere Amerika • 
dan kalkan ilk tayyare 21 yolcu ile 
Lizbon şehrine varnuştır. Bu dahi 
tecrübe mahiyetindedir. 

"Muvaffak olunursa devam edile"' 
cektir. • 

• 
S - Mark Tvain ve Jffopns -
san,ın seçilmiş hikayelerinits 
ya gazetenizde, ya Cep Kitap; 
ları serisinde neşri mümkü1' 
değil midir? 
C - Cep Kitapları serisinde MO"' 

passan'ın seçilmiş hikayelerindeJI 
bir kitap çıkmıştır. Çıkacak kitaplat 
arasında Mark Twain'in hikayeler? 
de vardır. Sırası gelince neşredile • 
ce?ktir. 

• 
S - Bayan Af et kimin kızı· 
dır, tahsili nedir, şimdi nere· 
dedir? 
C - Eski Bolu Mebusu İsmail 

Hakkının kızıdır. Muallim Mektebi 

mezunudur. İsviçrede de tahsilini 
•ft ......... ,..,1 ... ,....., .. f,., c.-; .... ~; Ankarada 1\1u· 
siki Muallim Mektebinde tarih mu• 

allimidir. 

• 
S - I stanbulun günlii.k ek· 
mek sarfiyatı nedir? 
C - İstanbulda günde 400 bin ki· 

lo ekmek sariedilir. 

• 
S - Bu defaki Mecliste ka~ 
tane kadın mebus vardır? 
C - On dört tane. 

• 
S - I ş biirosu işçilerin şika-
yetlerilli dinler mi? 
C - Dinler. Ne şikayetiniz varsa 

müracaat ediniz. 

• 
8- Mali vaziyetinden dolayı 
Ankaraya gidemiyen bir me
mur mensup oldut/u Vekiilet
te11 dileğine uygun cerap ala
mazsa, bu dileğin yerine gel
mesi için bir dilekçe ile Cüm
huriyet Halk Partisine mü " 
racaat edebilir mi? 
C. - Kanunen bir memur, het 

hangi bir dilek için ancak mensup 
olduğu daire veyahut Vekalete mü
racaat etmek hakkma maliktir. 

~ AKVIM ve HAVA 1 
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Yurtta Hava Vaziy~ti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı· 

nan maIUmata göre, yurtta hava Doğ\l 
Anadolu bölgesi ile Karrıdenizin ŞarlC 
kıyılarında çok bulutlu ve mevzii yağış
lı, Orta Anadolunun Garr kısımlan jle 
Cenup Anndolusunun ve Ege bölgelerin
de bulutlu geçmiş, r[lzgArlar bütün böl
gelerde umumiyetle Şimal istikametin
den orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu geçmiş. 
rüzgftr Cenubu Garbiden snnlvcde 1 - 3 
metre hızın esmiştir. Snat 14 tc hava taı
yiki 761,3 milimetre idi sntıunrt en vük
sek 15,2 ve en düşük 4,5 santigrat ola
rak kaydedilınJstir, 
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IBUGüNI 
Teminatın Tesiri 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

M ister Chamberlai~'in Lehista-
na yardım sözlerı, vaadeden 

ve Fraıısanın da ayni şekilde ha
reket edeceğini bildiren dünya -
nın her yerinde günün en belli ba~lı 
mevzuu olarak tetkik edilmektedir. 
ittifakla verilen bir hüküm varsa, 
o da İngilterenin sonunda kat'i ve 
tarihi bir karar vermi~ olduJ:u ve 
ricat siyasetine nihayet verdiğidir. 
Ricat siyaseti, diyoruz, fakat siya
aetin dış adı; tatmin siyasetiydi. Çe· 
koslovakyanın ilk taksimi sırasıııJa 
bu memleketteki yalnız Alınanlar, 
Alınanyaya ilhak olunduğu için ar
tık Alnıanyanın doyduğu ve tatmin 
edildiği sanılmıştı, fakat daha sonra 
bütün Çekoslovakyanın ilhakı \'&zi
yetin bu mahiyette olnıadıpm apa-
çık ı:österdi. Yani maksat milli bir 

s birliği tahakkuk ettirnıek deiil, fa-
kat yabancılan da himaye boyundu-

• rutuna almak ve alabildii'ine geniş
. lenıek, kısaca, kuvveti hakka ve her 
~Ye hakiın kılmaktır. 

Çekoslovakyanın ilhakından son
ra, ortalığı kaplıyan emniyetsizlik 
sırasında, alakadar devletler, bir 
neticeye varmadıkları, yani anla~a
ınadıklan ve mevcudiyetlerini koru
mak ve tehlikeden korunmak için 
bir cephe kuramadıkları takdirde 
birer birer yutulacaklannı anladı-
lar. Fakat vaziyeti anlamak kifi de
iildi. Harekete ıeçmek te lizıındı. 

Evveli, alakadar devletlerin bir 
konferans akdetmeleri teklif olundu. 
Ve bu Yolda bir takım istişareler ya
pıldı. Fakat arada bir hidise vuku
bulacak olursa, ne olacaktı. 

s· ır devlet daha mı yutulacak ve 
ondan sonra Yeni müzakereler mi 
başlıyacaktı? 

İşte bu tehlike, evvelki riln Mis
ter Chaınberlain'l nihayet kat'i bir 
söz söylemeğe mecbur etti ve Mister 
Chamberlain söz söyledi, 

Mister Chamberlain, Lehistana 
müzaheret teminatı vermekle her 
şeyden evvel, bu memleketin' Al
nıanya ile rahat rahat, serbest aer-
'L--..... ,. ----- _..__ ..... "' .. ..ı:. 

Şayet anlaşma imkinı hasıl oLnaz 
ve Lehistan kendini tehlikede ı:öre
rek, bu tehlikeyi silıih kuvvetiyle 
önlemeğe karar verirse, o zaman 
Lehistan, İıı&Pltere ile }'ransunın 
müzaheretinden emin olarak hakkı
nı müdafaaya eirişecektir. 

Mister Chanıberlain, evvelki gi.in
gü beyanatı ile bu imkanı vermekle 
0.rtalığı kaplıyan ernniyetsizliii hay
liden bayiiye tahfif etmiştir. 

Bu yüzden -ıh h .. 
uu ver arıcındeki bü-

tün devletler ,... . 
• uuster Chamberlaaı'in 

son sözlerini fa'-d" ) 
dır. --. ır e ka.rşılamı~lar-

Beyanattan ho 
tek devlet Alına!;:! olmıyan bir 
dan eelen malU ır. Fakat o.ra-

. matın ve haberlerin 
heyetı mecmuası da L h. 

h . b" t hl"k e ıstanın "Sa-sen ıç ır e ı eye nı. -
imı anlatmaktadır. aruz olmadı-

Bu da şüphe yok ki b.. ..k 
• uyu 1 i kazançtır. > r 

Erbaada Kızılay intihabata 
Erbaa (TAN) - Kızılay k urumu 

senelik kongresini akdetmf.. b' 
Yt lr Se-

~ede 1200 küsur lira varidat ve lOJO 
~~ masraf olduğu anlaşılmışı1r. Ye
nı. ıdare heyeti şu suretle teşelt1tm et
mıştir: Reis: Eczacı Cemal Varol 
v~z~edar- Eksper Nazmi Mihaniski: 
katıp: Salahattin Ateşçi, aza hUkü
met doktoru Ahmet Yaray, bel~diye 
doktoru Halet Çoruh, tüccardım 
Mekki, Öz.korkut, muallim Haınit 
Bakır ile Basri Ahmet Önal. 

l 
.......................... ,, ....... , 
KISA HABERLER ·-- .. ·-..... ..---• 

Amerika hazinesi, Rayşbankın federal 
Rezerve Banktaki mevduatından bir kıs
mına irat vergisinin tedıye edilmemiş 
olmnsınn binaen haciz konulmasını <!m
retmiştir. 

• İngiltercnın yeni Bwgos Elçisi Pe
terson Burgosa gelmlstlr. 

• Ammnn hUk(imeti, Ammnn tabiiye
tinde olmıynn hUtiln Arapların memle
ketten çıkanlmnlarına karar vermiştir. 

• Berlln - Tokyo hava seferini ya
Pan Conder tayYareslnln mürettebatın
dan Yüzbaşı Moro yeni bir tnyynreyl tec
lilbe ederken Berllnde dC~Up ölmOştiir. 

• Alman Propaganda Nazırı Göbds 
dün snbnh hususi tayyaresi ile Atinadan 
Rndosa hareket etınısUr. 

Çinliler Bir 
Çok Mevkiler 
Zaptettiler 

--Her iki Tarafın da 
Ağır Zayiat 

Verdiği Bildiriliyor 
Chungking. 1 (A. A.) - Çin Ajan

sı bildirivor: 
Haliha~ırda harekatı askeriyeye 

sahne tE;şkil eden Klargi eyaletin!n 
30 kilometre şimali garbisindeki An 
ji mevkiinde Çin kuvvetleri şiddet
li bir mukabil taarruza gw?çmişler
dir. Dün sabah. saatlerce devam e
den bir muharebe neticesinde, Çin 
kıtaatı Anji'nin bir çok stratejik 
mevkilerini tekrar ele geçirmişler
dir. Wansckung'da altı düşman tan
kı tahrip edilmiş, bir tayyare düşü
rülmüştür. Göğüs göğüse yapıl:ın 

mücadeleler netcesinde Japonlar 
takriben bin yaralı ve ölü vermiş
lerdir. Çinlilerin de zayiatı mühim

dir. 
Çin tayyarelerinin taarruzu 
Chungking, 1 (A.A) - Kvang

tung'dan alınan haberlere göre, 
bombardıman tayyarelerinden mü
rekkep bir Çin filosu, düşmana an
sızın hücumlar yapmak suretiyle 
Kanton şehri üzerinde uçuşlar yap
mışlardır. 

Schunghai'den bildirildiğine gö
re, Çin bombardıman tayyareleri 
N ankin ile Kluklag arasmdaki aşağı 
Yangtze mevkünde Japon donanması 
üzerinde uçuşlar yapmış, mühim
mat dolu bir Japon nakliye gem:si
ni berhava etmişlerdir. 

Hırvat Partisi Lideri 

Müzakerelerde 
D11ıu1111ruı 

Belgrat, 1 (A.A.) - Hırvat par
tisi reisi Maçek bugün Agranda bü-
tün muhalefet partilerinin delegele
rile müzakerelerde bulunmuştur. 

İyi malumat alan mahafilde beyım 
olunduğuna göre. bu mülakat bir 
noktai nazar teatisinden ibaret kal
mıştır ve müsbet siyasi mahiyette 
hiçbir talep tesbit olunmamıştır. 

Maçek, önümüzdeki pazartesi gü
nü Başvekil Tscvetkoviç ile görüşe
cektir. Bu mülakat, muhalefet bloku 
reisi sıfatile değil, Hırvatların söz
cusü sı!atile yapılacaktır. 

TAN 

Halepte, hemen hemen bütün dükkanlar kapalı vaziyettedir 

Suriyede Tethiş 
Hareketi Arttı 

Şamda ve Halepte Bir~ok Bombalar Patladı. 

Fevkalade Tedbirler Alınıyor, Geniş Tevkif at Var 
Halep, 31 (Tan Muhabirinden) - ı fında galeyana vesile olmuş ve yüce 

Suriye fevkalade günlerini yaşıyor. komisere yüzlerce protesto telgrafı 

Memlekette bir anarşi dalgası esiyor. çekilmişse de muamelede bir deği
Şam, Halep, Hama, Humus, Laz.kiye şiklik yapılmamıştır. 
hulasa bütün Surıyede umumi ha- Halepte de dükkanlar günlerden
yat durmuş, iktısadi vaziyet altüst beri kapalı olduğu için ciddi bir buh
olmuştur. Şehirlerde, kasabalarda ran başlamıştır. Bu sabah Ha1ebin en 
dükkanlar baştanbaşa kapalıdır. Şam işlek caddelerinden Babülferaçta b ir 
da askeri idare ilan edilmiş, fakat kaç dükknn açılmışsa de grevcilerin 
hiçbir tedbir tethiş harekatını dur- sevkettiği çocuklar dükkanları taşh
duramamıştır. Dün akşam Şam so- yarak camlarını kırmışlar ve kapat
kaklarında bir çok bombalar patla- mışlardır. Cedide çarşısında Fransız 
mıştır. Bugün de Halepte iki yerde 1 askerlerinin muhafazası altında bu
bombalar patlamış, Vatnni parti erka lunan kasap dük.kanlan da yağma e-
nınnan sekiz ki.ı:-~ •-·ı..;r .41il.mis.tI.. lliLni§fir; 

Bu sabah gelen haberlerde askeri · Bunlardan başka bir çok ecnebi 
idarenin bütün evlerde araştırmala- müesseselerde Roma ve Fransız ban
ra ve geniş tevkifata başladığı bildi- katarının fransızca yazılı• levhaları 

rilmektedir. Bu arada Usbctülame- parçalanmıştır. Sokaklarda mızraklı 
lülkavmi mensuplarından Tevfikül- süvariler devriye geziyorlar. Fakat 
emir, Abdülkerimiilaidi, komünist- bi.ıtün tedbirlere rağmen asayiş her 
lcrden Huncynişaguri, Süleyman gün biraz daha bozuluyor. 
Miktat ve daha bazı mebuslar tev- Lazkiyedc Şeyh Si.ileymaniirmür
kif edilmişlerdir. Şam ileri gelen- şit hata faalivettedir. Şeyhin dcvri
lerinden bir çokları da kaçmtşlardır. yeleri kövleri adeta haraca kesmis-

Bir kaç gün evvel tevkif edilen li- ]erdir. Herkes haline. f!:İn<> göre bir 
derlerden Ncbihiluzma ve arkadaşla- vergiye bağlanmıc:tır Mesela evlen
rı Küdmüre sevkedilmlşler vt> yollar- mek istiyenler Miirsit C"etpc;inc- be~ 

da taş kırmıya mecbur tutulmuşlar- ı Osmnnl1 altını vermezse kız kacırıl
dır. Bu muamele Suriyenın her tara- maktadır. 

Wiedman 
İdama 

Mahkum 

Halk, Mahkumfarm 
idamı Lehinde 

Tezahüratta Bulundu 
Verc;ailles. 1 (A.A.} - Altı cinaye

tin faili olan Alman Eugcne Veid
mann ile ci.ırüm ortağı Rog'::?r Million, 
c·nayet mahkemesinin son celsesinde 
idama mahkum edilmişlerdir. 

Jüri cvveliı iki cinayet için esbabı 
muhaffefe kabul etmiş ise de miitea
kıben mahkeme reisi ile görüştükten 
sonra bu kararını geri almıştır. 

Bu hadise üzerine müdafaa vekil
leri Henri Geraud ve Moro Giafferi, 
muhakemenin talikini istemişlerdir. 

Fakat mahkeme. bu talebi kabulden 
imtina ederek kararında ısrar etmiş
tir. 

Halk, mahk\ımların idamı lehinde 
nümnyişler yapmıştır. Bunun üzeri-
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Hakikat ve 
Dolma 

Yazan: B. FELEK 

Hakikat diye bir nesneden bah
seder dururuz. Bunu tarif et 

deseler yapnma~·ız. Söyle deseler 
söyliyemeyiz ve dinle deseler ona 
hiç tahammill edemeyiz. Onun için 
kabahati hakikate yükler otururuz. 

Guya hakikat kuyuda imiş de gü
nün birinde meydana çıkmış, o kadar 
çirkinmiş ki utancından hemen tek
rar kuyuya dönmüş. 

Yalan! Hakikat ne kuyudadır, ne 
de öyle çirkin bir şeydir. 

Hakikat manevi bir vitamindir. 
Bunu o vitamine ınuhtaç olanlara 
\'ermenin yolunu bilmek lazımdır. 

Kör Kadı fıkrasını burada haki • 
katin acemice izharına kuvvetli bir 
misal olarak gösterebilirim. 

Hakikat, frenklcrin nature de -
dikleri tnbü şekilde nkamaz, hazme
dilemez. Onu hazırlamak ve öyle 
sunmak lnzımdır. 

Ne uzağa gidiyoruz? Yaprak dol
ması dediğimiz şey nedir? Asma 
yaprağı değil mi? İçini doldurmadan 
yemeğe kalksak: 

- Ke~i misin yahu? derler. 

Mid~·e dolması da buna benze-

ne Geraud, halka dönerek "yamyam- mez mi? Çiy midye ~·enir mi? Lakin 
., bir de dolmasını düşünün! Patlıcan lar,, diye bağırmıştır. 

Vcidmann, kararı hiçbir harekette 

bulunmaksızın dinlemiş, Million ise 

masumiyetinden bahsetmiştir. 

Başvekil, Dün 

Tetkikler Yaptı 
Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil Re

f:k Saydam. bugün saat on ~eş bu
~ukta Tiirk Hava kurumuna giderek 
Türkkuşu öğretmen okulu ile tesi
sat ve Hiboratuvarlarını. Etimesut 
tayyare meydanını. Akkoprüdeki tay 
yare ve pliinör atelyesini tetkik et
:miş ve Türk Hava kurumunun müs
takbel mesaisi hakkında başknn Er
zurum mebusu Şükrü Koçaka direk
tif vermiştir. 

Nazi Tahrikatına 

Karşı Tedbirler 
8uenos Aircs, 1 ( A.A.) - Zabıta, 

Patagonyadaki nazi tahrikatı hak
kında imzasız bir \'esikn vücude ge
tirmiş olan eski Alman nazilerindcn 
ve Göbbels'in salı'( katibi Henri 
Jurges'i tevkif etmiştir. Bu vesikayı 
almıs olan Reiskümhur Ortiz, bunu 
zabıtaya tevdi etmiştir. 

da öyle. 

Yaprağı, midyeyi '\'e patlıcanı ye
dirmek için türlii türlü tertiplerle 
dolma yapıyoruz da hakikati neden 
dolmn yapmadan yutturmak istiyo -
ruz? 

Olmaz! Acemilik etmiyelim. Mi
desi en sağlam, iştahı en açık olan
lar bile çiy hakikat yemezler. l\lutla
ka hazırlamak, pişirmek, dolma yap
mak \'C öyle yutturmak gerektir. 

Ama bu bizde olduğu gibi bütün 

dünyada da böyledir. En kös dinle • 

mi~ten, en hakikat severlere kadar 

hep böyledir. 

- Dost adama acı .. öyler! diye bir ! 

söz ''ardır. Bu o demektir ki, adamın 
dostu insana hakikati söylerken önü
nii ardını kollamaz, yani dolma yap-

ı maz. Onun için de çok deia sevdiği i
Je kötü kişi olur. 

Hakikati görmek, sezmek hfiner 
değildir. Onu bize, yani şahsımıza, 

;:ahsi hareketlerimize ,.e şahsi men -
faatlerimizc taalluk etmediği zaman 
kolaylıkla göriirliz. 

Lakin kendimize müteallik hakikat 
Ieri giircmeyiz. Tıpkı kendi gözle -
rimizin gözlerimizi gtiremcdiği gibi. 

Asıl hüner bunu ürkiitmeden, tik 
sindirmeden gö termek \'e yedir -
mektedir. Onun için eğer biri 1 haki
kati görmemiş, kavramamı sa suç 
kendinin değil, ona hakikati fena 
sıınanlarındır. 

Dahiliye Müsteıarı 
Konya, 1 ('!'an Muhabirinden) -

Dahiliye müsteşarlığına tayin edilen 
Konya valisi Nazif Erkin yeni vazi
fcsıne başlamak üzere bugün Anka
raya hareket etmiştir. Müsteşar, vi
Jfıyet ve parti erkanı ve birçok dost
ları tarafından uğurlanmıştır. 

inhisarlar Umum 
Müdürlü9ü 

Ankara. 1 (Tan Muhabirinden l -
fohısarlar umum müdürlüğüne tütün 
işleri müdürü Adnan Taspınar tayin 
edilmiş, kararname yuksek tasdike 
iktiran ctmıştir. 

----o-
Bir Çocuk Arkadaıını 

Yaraladı 
Bursa (TAN) - İğdir köyünden 

14 yaşlarında Ahmetle Mehmet oy
narlarken Mehmedin elındeki taban
ca patlamış, Ahmet yaralanmıştır. 

Hastaneye kaldırılan Ahmedin ya
rası tehlikeli değildir. Kıiçuk Meh
met hakkında tahkikat yapılmakta

dır. 

Bir Çocuk Kuyuda Öldü 

Almanlar taralından İfgali •ırasında binlerce Litvanyalı, şehri terkederek kaçmışlardır. Bu resimde, Alman 
cukerleri fehre girmeden önce Memelden cekilen Litvanyalılardan bir grupu KÖrüyoruz 

Bursa (TAN) - Biladıyunus kO
yünde muhtar Ahmet Aksoyun hir 
yaşındaki oğlu Basri Aksoy, evleri
nin avlusunda oynamakta iken, ustıi 
açık bulunan kuyu içine yuvarlana
rak ölmüştur. Hadisede tedbirsızhk 

ve dikkatsizlik olup olmadığı tahkik 
edilmektedir. 
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Bugünkü Nöbetçi 
Eczaneler 

• Bucün ıen~ kızlarla k•dmlano görmeleri lazım ~elen Film 

~ahkeri-ıelercle GENÇ KIZLAR 
Sonu Gelmeyen Cürmü Meşhutlar BEYOOLU kazasında: Has -

köyde (Sadık), Kasımpaşada (Mü
eyyet), Şişlide (Asım}, Pangaltıda 

(Kürkçiyan), Taksimde (Taksim), 
İstiklAI caddesinde (Galatasaray), 
ve (Garib), Dairede (Güneş), Fın • 
dıklıda (Mustafa Naili), Necatibey, 
caddesinde (Merkez), 

''Btiyük Vals,, in unutulmaz güzel yıldızı 
LUİSE RAİNER'in MELVYN DOUGLAS v ROBERT YOUNG 

Kadın, Mübaıire : 
Kendisini 

Yine onlar gelmişlerdi. Arap sa
çı gibi karma karışık, girift davala
nle biribırlerinden hiç ayrılamı

yanlar ... Onları siz de hatırlıya

caksrnız. Geçenlerde bunlardan ilci
slnin taraf oldukları ve diğerlerinin 

şahitlik ettikleri bir muhakemeyi, 
bu sütunlarda yazmıştım. Koridor
da yine onları görünce eski bir dost 
gibi yanlarına yaklaştım. 

- Hayrola? Yine dava mı? de
dim. 

- Ah, dedi birisi, sormayın. Ha
ni ben o gün yazdığınız davada şa
hitlik ederken bunlarla benim da
vam var demiştim ya, işte o.. Din
leyin de bunu da yazın. 

Sıra gelince gırdik. Bundan ev
velki davada üç gün hapse mah
kum olan delikanlı ile karısı Di
vanyolundan aşağı doğnı inen M. i 
döğmüşler ve hakaret etmişlerdi. 

Bir sürü de şahit vardı. Kahveci, 
sutçü, yorgancı, mütekait kayma
kam ve saire .. liri taraf ta öyle hırs
lı idiler ki, mahkemede olmasalar 
biribirlerine gireceklerdi. Sulh ce
za mahkemesinin küçük salonunda 
klSrük gibi işliyen neleslerinin sesi 
duyuluyor, biribirlerine yan yan 
bakarken parlayan bakışları acaip 
ışıltılar halinde havada çarpışıyor
du. 

Hele Dava Etsin, Ceza Yediğim 
Bir Daha Döveceğim, Diyordu 

Gün 

-Efendim, ben bu şahit S. ile ka
rısı arasındaki davada "'şahittim. Ka 
dın bana kızdı. Bunlarla el birliği 
etti. Bunlar da benim arkadaşımla 
mahkemeli olduklarından bana 
hrnçlan vardı. Bir gtin Divanyo
lundan S. le beraber yiırtlrken ar
kamdan koştular. Karısı saçlarım

dan yakaladı, bana ağır küfürler 
etti. Cürmü meşhut yaptıracaktım, 
kaçtılar, ben de size başvurdum. 

Diğer taraf bunu inkar ediyordu. 
Şahitler dinlendi. Genç kadının kü
für ettiği sabit oldu. Neticede mah
keme onu on iki lira para cezasına 
ve mahkeme masraflarını ödemiye 
mahküm etti, kocası beraet kazan
dı. 

Çıktılar. Bunların her davasında 
olduğl.ı gibi asıl pandomima kori
dorda koptu. Esasen bir dava bi
terken yeni bir davanın sebepleri
ni yaratarak biribirlerini mahkeme 
koridorlarında süründürmiye alış
mışlardı. Yine öyle oldu. Ağız kav
gasına başladılar. lçerdeki muha
keme yetmemiş gibi şimdi de dı
şarda, meçhul bir hakimin huzu
runda kendilerini haklı çıkarmıya 
çalışıyorlardı. Kalabalık onları sar
dı. Maalesef yanlarında bulunama
dığım için sözlerini aynen not ede
medim. Fakat merdivenleri iner-

ken fisebilillAJı yardım heveskArla
rından biri koşup bana yetişti: 

- Duydunuz mu? dedi, neler ol
du? 

- Ne oldu? 
- On iki lira cezaya mahkQm o-

lan kadın var ya. Hani şu siyah 
mantolu, şapkası tüylükadın.. işte 
o, davacıya karşı: "Ben o parayı 

namusumla kazanır. öderim,, dedi 
ve müstehcen bir de hakaret savur
du. 

- E sonra 
- Sonrası.. Obür bayan da he-

men arkadaşlarını ve orada bulu

nan bir avukatı şahit yazdı. Yarın 
mahkemeye verecekmiş .. 

- Obürleri ne yaptılar? 

- Kızdılar.. Kadın mübaşire-

hele dava etsin, cezayı yediğim gün 
kendisini bir daha döveceğim, Na
sıl olsa bana olanlar oldu, dedi. 

Yürüdüm. Vestiyerden pardesü
mü alırken davanın kahrama:ıları 
kapıdan çıkıyorlardı. M. arkadaşı
na şöyle diyordu: 

- Şimdi Divanyoluna anneme 
gideceğim. Onlar da orada. Belki 
cürmü meşhut filan yaparlar. Ak
sama g~ kalırsam beni arayın. 

t. K. 

FATİH kazasında: Balatta (Hü
samettin), Samatyada (Çula), Top
kapıda (Nazım), Aksarayda (Per -
tev), Karagümrükte (Suat), Şehza
debaşında (Asaf). 

EMİNÖNU kazasında: Bahçe -
kapıda (Hüseyin Hüsnü), Ankara 

caddesinde (Arif Neşet), Küçükpa

zarda (Hikmet Cemil). 

KADIKÖY kazasında: Modada 
(Aliettin}, Pazaryolunda (Rifat 
Sargın), İskele caddesinde (Halit 
Uluer). 

USKÜDAR kazasında: (Mer -
kez) ve (Selimiye). 

SARIYER'de Osman), EYÜP'te 

(Hikmet). BEŞİKTAŞ'ta: (Süley -

man Recep), KUMKAPI'da: (Sil -
reyya). 

ÖLÜM 

ile beHber yarattkları bu Frannzca sözlü Fllın 

SARAY Sinemasında 
Büyük bir muvaffakıyetle göıterilmektedir. Aşl Cl '•lık - Sevişme
nin tehlikeleri. İlaveten FOKS JURNAL-Bay ' '-" •• Lebrun'ün 
Londrayı ziyaretleri - Prenses Fevzlyenin İHn Velı1Lud ile izdivaç 
merasimi .. _ Bu2iin saat 11 ve 1 de tenzilitb matineler 

.............................................. 
, ..................................... -

5 A K A R Y A Sinemasında BUGÜN 
Bütün fstanbulu heyecanda bırakan 

STAD ILAHLARI (OLiMPiYAT ı) 
Filminin son günüdür. Görmedınb ise bu son fırsatı kaybetmeyiniz. 

YARIN AKŞAM: 
Olimpiyatlarda B~yrağnnızı şeref direğine çektiren .kıymetli YA

ŞAR'ımızı da görün alkışlayacağımız. 

OLIMPIY AT GENÇLERi 
( Ollmplyat il J Reil: LENi RIFENTAL 

Büyük bir Gala müsameresi ile başlıyacaktır. 
Boks - Eskrim - Voleybol - Basketbol - Futbol - Güreı =. 

Deniz Sporlan - Deniz Yanşlan, At yarışlan - ve daha bir çok 
alakalı Spor birinciliklerile. 

OLiMPiYAT GENÇLERl'nin 
Rafız Kaptan - Salih Çepoğlu 

vefat. etmiştir. Cenazesi bugün saat 
12 de Ortakoyde Taş merdivendeki 
evinden kaldırılarak namazı Orta- Kamp hayatlarını ihtiva eden bu filmi mutlaka görünüz. 

köy camiinde kılındıktan sonra ebe- .. •••••••••••-••••••••••••• .. 

1 

di istirahatgiıhına tevdi edilecektır. 

Piyasanın dürüst ve tanınmış bır .-; y A R 1 N ı 
siması olan merhumun kederdide 1 _ _ 

1 ailesine ve kendisini seven dostlaıı-
j na arzı taziyet eyleriz. Beyoğlunda ŞIK Sineması Önünde Bulununuz. 

Boyuna Koca Eve Dönmeyen 

D 'V. +· Karısını Tehdit 

Maliye Veklll Glffl 
Iki gündenberi şehrimizde bu-

lunmakta olan Maliye Vekili Fuat 

Ağralr, Parti grupunun bugünkü top
lantısında hazır bulunmak üzere dün-

TEPEBAŞI DRAM 
Bugün saat 15,30 da 
SEYTAN 
İstiklal caddesinde 
KOMEDi KISMI 

Bir isim, ne demek iatediiimizj anlatmağa kafidir. 

ŞEYHiN 
(Bedeviler ve 

Sahralar 
Earan) egış ıren Ediyormuş 

kü trenle Ankaraya hareket etmiştir. 

BugQn saat 15 te 
Su aksam saat 20.30 d 
PAZARTESİ PERSEMBE • TÜRKÇE • •ıııı.•1111 AŞKI Bir Kadın 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
kemesi, dün bir kadın kaçırma dava
sına baktı. Davacı Ali isminde bir 
Jıamaldı. Suçlu da üç senedenberi 
beraber yaşayan Hayriye ile Ihsan 
isminde genç bir meslekdaşı idi. Ha

e kim iki tarafın hüviyetlerini tesbit 
ettikten sonra davacıya söz verdi O 
fikayetini şöyle anlattı: 

- Ben üç senedenberi Hayriye ile 
beraber yaşıyorum. Nikahımız yok 
ama, karı koca gibi yaşadık. Ihsan 
benim arkadaşımdL Ara sıra bize 
gelirdi. Hayriye ile yavaşça uyuş

muflar, konuşmuşlar ve nihayet se
viterek benim evimin eşyasını da top 
layarak kaçmışlar. Ben hem karım:, 
hem de eşyamı isterim. thsana da 
ceza veriniz, bir daha elalemin sev
gilisini kaçırmasın. Aklını bQiına al-
snı.. 

Ali daha sözünü bitirmemişti. Hay

riye atıldı ve: 

- Bay hakim, bu adam ne kadar 
da yalanlar kıvırıyor. Ihsan beni 
kandırmadı. Ben onu sevdim. Ken
dim gittim. Asıl beni kandıran Ali
dir. Benim zengin ve okumuş, yaz
Dllf bir kocam, üçte çocuğum vardı. 
Bir tesadüf bu adamı karşıma çıkar
dı. O vaktin modasına göre, Alir.in 
kaytan gibi siyah bıyıklan vardL Te
mizdi. Her gün pencereme baktı. Be
nim gönlümü çeldi. Kocamı, çocuk
larımı yüz üstü bırakarak kendisine 
kaçtım. Asıl beni kandıran ve !ela
kete sürükliyen Alidir. Ihsan değil .. 
O bana karışamaz. Şimdi kadın da 
erkek gibi hürdür. istediği yerde, is
tediği gibi yaşar, dedi 

Ihsan da Hayriyeyi kandırmadığı

nı ve eşyasını da almadığını söyledi. 

Muhakeme şahitlerin çağırılması için 
tehir edildi. 

Pasaport Kanununa 
Muhalif Hareket 

Yeni pasaport kanunu Türk sınır
lan içine giren her ecnebiyi 24 saat 
içinde polise beyanname vermiye 
mecbur tutuyor. Buna muhalif hare

ket edenler mahkemelere veri!erek 
cezalandmlıyorlar. Yugoslav tebaa-

11DdJn Ali de kanunun bu icaplarını 

yapmadığı için, dün Sultanahmet 
sulh birinci ceza mahkemesine VPril

mJf ve be§ lira para cezaıına mah

kdm edilmiştir. Yüz kuruı ta masraf 

• 
Müddeiumumilik dün, kansını teh

dit eden Çatalcanın Ova Yeniceköy 
katibi Tahir hakkındaki iddiayı tet-
kik etti. Biraz sonra da Sultanahmet 
sulh birinci ceza hakimi sorgusunu 
yaptı. Davacı Hacer §iltftyettni fÖYle 
anlatıyordu: 

MARTHA EGGERTH'in Rakibi; Büyük ve 
güzel Macar yıldızı 1 RAMON NOVARRO • MYRNA LOY 

y merlnlzi anceden batunas. 1 ·-------MA İKA ÖKK 
Dans ve şarkılan • • • Deha ve Güzelliği ile 

- Ben kendisile geçinemiyordum. 
Samatyada oturan annemin yanına 

geldim. Bu da peşimden gelmiş, bir 
otele inmiş, bana gönderdiği mek
tuplarda: 

G.ASPARON JOHN BOLES ve DORIS NOLAN 
Muhteşem mizansenli mevsimin büyük operet filminde 

SONUNCU BAL AYI - Eğer evime dönmezsen, ben de 
Fatih sulh mahkemesi katibinin yap
tığını yapacağım, diyor. O katip ka

rısmı ve kayın valdesini öldürdüğü 

için, bu da bizi ölümle tehdit ediyor. 

Bu Hafta 5 U M E R Sinemasında 
Takdir ve alkışları toplamaktadır. İlaveten: Ekler Jurnal: Çekoslo
vakya hadiseleri - Bay ve Bayan Lebrun'un Londrayı ziyaretleri -
Prenses Fevziye ile İran Veliahdının izdivaç merasimi. - Yenişehir 

Fransızca .azlü Aerl evlenmenin filmini yaratmıtlardır. 
Pelc yakında : 

Faciası ve saire ..• _.,,, -s U M E R Sinemasındel-Şikiıyetç~ mahkemeye iddiasını te- ' 
yiden iki mektup ta vermişti. Hakim 

suçluya söz verdi: O kendisini müda-

Bugün saat 11 ve l de tenzilatlı matineler. 

faa ederken: 
- Evet, mektuplan ben yazdım. 

Karımı seviyordum.Çocuğumuzun Ok 
süz kalmasını istemiyordum. Evimi-
ze dönmesini istedim. Bu istekte bi-
raz ısrar etmiş olacağım ki, bundan 
tehdit manası çıkarmışlar. Benim teh 

dit maksadım yoktur, diyordu. 

Hakim ikametgahı malt\m olan suç 
luyu tevkife lüzum görmedi. Muha

kemenin serbest yapılmasına ve şa

hitlerin çağırılmasına karar verdi. 

Zimmetine Para 
Geçiren Memur 

İstanbul adliyesi tebligat memuru 

l\fustafaya zimmetine para geçirdiği 
ve suiistimal yaptığı için işten el 
çektirilmiş ve tahkikata başla11m:ştı. 
Müddeiumumilik, dün kendisi hak
kında tevkif karan almıştır. DRva 
yakında ağır ceza mahkemesine inti
kal edecektir. 

Poli5 romanlan serisi- 1 

En meşhur Polis romanları-

nın birincisi olan 

ÇELiK KALP 
Çıktı. 

Her on günde bir kitap 

96 Her kitap tan 

Sayıfa Bt1' romandır 

Katll Mahmut 
Tevkif Edlldl 

10 

Kurut 

Metresi Despinayı öldürdükten 
sonra kaçan tof or Mahmut evvelki 
gün yakalanmıştı. Dün, müddeiumu
miliğe getirildi. ikinci sorgu hiklmi 
de kendisini tevkif etti. Mahmut is
ücvap edilirken: 

- Ben onu yaralamadım, bana sa
taştı, elinde çakı vardL Çakı karnına 
battı, yaralandı, diyordu. 

Vaziyeti tahkikat aydınlatacaktır. 

KIZILAY CEMiYETi 
ŞiŞLi ŞUBESi MENFAA TiNE 

4 Nisan Sah Akıamı M A K S 1 M Salonlannda 

San'atkar MÜNİR NURETTİN 
Bayan GERTRUD ERHARDT • FRANZ MULBAYER 

Alman Deulet Mailri Cemiyeti A.zannclan 
G.ARDEN • TURAN - LONDRA - FLORYA • ŞEN 

V aryetelerinin, Seçkin Revü ve Balet hey' etleri - KOZAK 
ZEYBEKLERi - Minimini San'atkir ŞULE • MAZARlK Or
keatruı Maksiın Caz ve Sürprizler ••• 

BiletleT Kon.oma.yon daha 150 lnmıftııt • ... 

K ,, 
B U G 0 N 

MELEK 
SINEMASINDA 

Senenin En Büyük Filminin 

SÖZLÜ FRANSIZCA 

BDYDK VALS 
NÜSHASI 

( Şarkdar 

lngillzc:edlr ) ----------Saat il oe l de teıWllitlı ıpatineler _________ ,, 

_ .................................................................... _ 
BiRDEN BUYUK FiLiM IUGON 2 

• SAHTE KONT P E K i 1 Sinemasında 
Baştan nihayete kadar fevkallde ko mlk sahneleTle dolu büyük film 

Baı Rolde: F E R N A N D E L 
2· KAÇAKÇILAR 

Amerika Hüktimetl Zabıtasının GANGSTER ve KAÇAKÇILARLA Mütblt MUCADELESl 
Fevkallde H E Y E C A N L 1 Büyük Filin Seanılar: SAHTE KONT: 11 - 1 SO -

4.30 - 7.15 ve 9.50 KAÇAKÇILAR: 12.45. - 3.25 - 8 - 8.45 de Bug0n tenzllAtlı blletler tam ....................... , , ........................ . saat l de verilir. 

BUGÜN TAKSİM SINEMASINDA 

BAY TEKiN YENi DUNYALARDA 
1938 senesinin Maceralar, Siper fllmlnl girUnliz. 

Baı Rolde : B U S T E R G R A B B E 
1 S SAFHA • 30 KISIM Tekmlll Birden 

Bav.ten: EKLER JURNAL Bagiin saat 11 11e 1 de tenzUatlı matinela 



z - 4 - 939 

Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın heden: Hııber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz. dürüst, samlmt 
olmak, karlln gazetesi 
olmıyı çaııemıktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 lCr. ı Sene 2800 Kr. 
750 n 6 Ay 1500 " 
400 " 3 Ay 800 ,, 

, 150 ,, 1 Ay 300 ,, 
' MilleUcrarası posta ftUhadına dahil 
olmıyan memlekeUer için Rbone 
bedeli müddet sıras!yle 30, lG, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kurus
luk pul lldvesl lliZJmdır. 

Bari Radyosu 
itap Dağıtıyor 

G eçen gün Bari radyosunun 
Türkçe neşriyat yapmasından 

şikayet etmiş, ve hu neşriyatın ne 
mnksntln yapıldığını sormağa lüzum 
görmiiştük. 

Dün nkşam hu radyo Türkçe neş
riyatının sonunda daha ileri gitti 
dinleyicilerine kitap göndereceğini 
bildirdi. 

- Faşizm hnkkında kitap iste _ 
yenler Bari :rndyosunda Türk spike
re müracaat ederlerse dilekleri der • 
hal is'nf olunur, ve kendilerine iste
dikleri kitaplar bedava gönderilir. 
dedi. 

Geçende de işnret ettiğimiz gibi, 
türkçe hitap edilen dinleyiciler yal
nız Türkiyede bulunur. Türk vatan
daşları Yabancı memleketlerin şu '\'e
ya bu ideolojileri hak.kında meraka 
düşerlerse kitap arayıp bulmakta 
gi.içlük çekmezler. Çünkü memleke -
te her Hirlü kitapların girmeı;inı> ce
vaz verilmiştir, 

Fakat Tiirk dinleyicilere, vaktiy
le Bnybıl Ha\'l.ın bedava incil dağıt
ma ı kabilinden, bedava Faşizm hnk-
k1nrln kif~nlo- _. - • • ~-
tiasıt ve hÜ niiniycte atfedilebilecek 
bir iş değildi. 

Bu defa hiikômetimizln bu nok -
taya dikkatini çekmekle iktifa ede -
riz. 

* roplu Çalı§ma 

Ve Dağınık Çalııma 

l\lodern ve rasyonel çalışmada, 
toplu çalışma esastır. Birbirleriyle a
Irıkndar işleri bir idare altında top

lnyarak bunlar arasında ahenkli '\'e 

randımanlı bir çalışma sistemi kur -
mak, fazla randınıan al b 

manın en a· 
slt yoludur. 

Büyük sanayiin ktı .. nk • " sanayıe 

nefes aldırmaması, büyük w 1 magaza a-
ruı küçük mağazalara hayat hakkı 
bırakmaması bu &istemin bir ti . 
'd' ne ce 

il ır. 

Bizde deniz işleri evnlce müte • 
ferrik daireler tarafından tedvir edl. 
lirdi. Dcnizyollnn vardı, Akay vardı 

havuzlar vardı, \'e daha bir Çok miis: 
tnkil idareler mevcuttu. Bunlar bir
biriyle alakadar işler görürler, fakat 
tamamen müstakil ôlnrak yaşaı-ıar • 

dL Du yiizden zaman, para ve insan 
israfının önüne geçilemiyordu. 

BütUn bu daireler bir araya geti
rilerek llenizhank vücude getirildi. 
Dcnizbank ideal bir organizasyon 

vücude getirememişti. Bir çok israf. 

lara boğulmuştu. Buna rağmen 1938 

senesindeki bilanço bize toplu \'e a

henkli çalışınanm ne kadar faydalı 

olabileceğini göstermeğe kiifidir. 
938 senesine kadar bugün Dcniz

bnnk ismi altında toplannn bütün 
miics esclcrin senelik karı 750 bin li
rayı geçmiyordu. Halbuki 1938 sene· 
sinde Dcnizbank 1,200,000 liradan 
fazla kar etmiştir. Ayrıca 600,000 li
ralık yeni inşaat yapmıştır. Tamirat 
için de 400 bin lira sadetmiştir. 

Demek ki Denizhnnk iyi ve ras
yonel bir şekilde ve organize edilir, 
israfların öniinc geçilir, çalışma sis
temi mazbut \'C nhcnktnr bir şekle 
sokulursa alınacak netice çok daha 
karlı olabilir. 

• 
ı 

Okuyucularıma bahsin tama: 
men siyasi ve ciddj o m.ıdı

ğını tebşir ile başlıyayım. "Bu a
damcağızda mı, zamane modasına 
uyarak başından biıyük iş'ere bur
nunu sokmak merakına düştü? O
da mı diplomat kesildi?,, diye dü
şünerek kaşlarınızı çatınayınız. Be
nimki diplomatlık mevzuuna en 
hafif ve eğlenceli tarafından bir 
göz atmaktan ibaret kalacaktır. 

Iki türlü diplomat devrini idrak 
edenlerdenim: Büyük Harpten ön
ce ve sonra. Oncekiler koltukları
na mıhlı diplomatlardı, oturdular 
mı kalkmak, kalkmak değil, kımıl
danmak bilmezlerdi. Her iş kol
tukta görülürdü; kağıt üzerinde yü
rürdü. Bir diplomat şöyle, azıcık 
bir kımıldansa, kıpırdansa hemen 
devletler gözlerini dört açarlar, 
yüzlerini buruştururlar, bundan 
bir şey sezerler, şüpheye düşerler, 
mırın kırın eder'erdi. 

Diplomat deyince gözümüzün ö
nüne gelen şekil şöyle bir şeydi: 
Yaşını başını almış, siyatik ve ı·o
matizmaya müptclfı, her hareketi 
hesaplı ve ölçülü, gözünde siyah i
pek kurdeleli altm gözlük, sırtında 
atlası parlak bir redingot, başında 
pırıl pırıl yanan bir silindir, çok n
ğır, oturaklı bir adam, bir sır kü
pü! Oksürüğündcn bir mana çıka
rılırdı, güliimsemesi bir şey de
mekti. Güli.işü ise - şayet bu dere
ce hafif meşreplik ederse - bir me
sele olurdu; Kafdağı ikiye ayrılıp 
ortasındnn bir ikinci ay doğmuş 

kadaı: dünyayı heyecana verirdi. 
Başı ağrıdı mı kendi hekimi bi-

~- • •· ••-ı.-ı 1-&-' o~~• 

yor!,, derdi. Enflüenwya tutulu-
verdi mi - o zamanlarda gripin adı 
bu idi! - bir harp ihtimali hatıra 
gelirdi; nice imparatorlar ve krnl-' 
lar crkünı harp reislerile istişare
ye varırdı. 

Bunlnr şamandıraya bağlı, alt
larından midye tutmuş diplomat
lardı. Büyük Harbi başımıza onlar 
çıkarmıştı. 

Bugünün diplomatları göçebe, 
gezginci, yerlerinde dur

maz, koltuklarmdn dinlenmez a
yak satıcısı diplomatlnrdır. Golf 

T ARIHTEN SAHNELER : 

TAN 

o·plomat 
Ve iki 

Di lomatlık 

1 HALôlbl } ..... .................................................... . 
pantalonludurlar, başlarında kas-
ket, ayaklarında paten vardır. Ki
misi buz üsti.ınde kaymağı - hatta 
buz üstüne yazmağı! - sever; ki
misi tenis oynamağı, kimisı ayı a
vını, kimisi de otomobil yarışını ..• 
Çat burada, çal kapı arkasındadır
lar; sesleri kiıh Tuna boyundan, 
kah Alp dağından, 

kah gökyüzünden, kah deniz altın
dan gelir. Cenevrede sanırsınız. 

Riviyerada belirirler. Gidilnüyecek 
yerlere giderler, Tirana gibi.. Gi
dilecek yerlere gitmezler, kendi 
hariciye daireleri gibi... Amerika 
kapı komşusudur, Balkanlar bele
diye parkı! 

Bunlar katıla katıla gü1erler, bo
ğula boğula öksürürler; trenlere 
keçi gibi atlarlar, otomobillerden 
düşer gibı inerler, vapur merdiven
lerıni dörder dörder çıkarlar, tay
yare merdivenlerine cambaz çevik
liğile :Sıçrarlar. Ağızlarda pi~ları 

ardlr, yanut sakızları. Biribırlerf-
nin sırtlnrınn vururlar, el ve dil şa
knlnrı ynparlar. Armudu sapı ile, 
cimayı kabuğu ile yutmak, tavuk 
budunu elle yemek, zeytin çekir
deklerini ağızlarile tabağa fırla~ 

mak bunlar için mübahtır. Zira ye
ni diplomntlnr demokrat bile olma
salar modern diplomatlardır. 

Bunlar harbi kaldıracaklardı, 

kaldıra kaldıra "ilanı harb,,i kal
dırabildiler. 

Şimdilik, işte marifetleri! 

D iplomat kime derler? 
Bir, halkın anladığı, arala

rında kullandığı manadn diplomat 
vardır, bir de ilmi tariiile diplomat. 

Diplomat kelimesi eski yunanca
da "iki kat", "çütc" manasına ge
len bir kelimeden alınmıştır. Ka· 

dınların giydiği iki katlı bir elbi
seye "diplois,, derlerdL Diploma, 
ferman, berat, hüccet, imtiyaz de
mekti mektep diploması da bu mfı
nayadır. Anlıyorsunuz ya. diplomat 
iki kat olan demektir. Son siyasi in
kılaplar arasında bazı diplomatlar 
hakikaten iki kat oldular, hntta ikı 
kat değil, dört kat olup yerin dıbi
ne bile geçtiler! 

llim, diplomntı şöyle tarif eder: 
Memleketini ecnebi milJetlerle olan 
münasebetlerinde temsil etmek sa
natı, "sanatı nefıse,, si ... Diplomat, 
evvela, devletlerin harici münase
betlerini tayin eden "müdevve
nat,,a vakıf bir ilim adamı; saniyen 
o ilmi tatbik edecek kabiliyette bir 
sanatkar, yani artist olmalıdır. Bu 
bahis epeyce uzundur ve zaten 
dünya yüzünde o kıratta diplomat 
kalmadığı için fazla izahı lüzum
suzdur. Biz halk dilinde diplomat 

ime derler. onu nrıyalım. 
~alk nazannda diplomat, men-

fnatini korumak için bütün dirayet, 
talakat, idrük ve inceli~ini sarfe
den adam demektir. Beğenilen bir 
şey değildir. Zira bu tarifte şöyle 
bir nokta da vardır: Kendi işini 

ynpmak mnksadile çalışırken kar
şısındakinin menfaatini gözetiyor 
hissini verene derler. 

Malını satan bir dükkancıya 

bakınız: Dünyanın en ma
haretli diplomatı odur. GCirürsiinüz 
ki kendi knzancından fazla sizin 
istifadenizle meşgul oluyor. 

- Buhran dolayısile bu gömle-

f s·1onbulun Külhanbeylerinden ! J 

ğin kumaşlarını yüzde yirmi zara
rına satıyoruz, halis ipektir, beş 
sene yıka, ütüle, giy ..• Ne rengi a
tar, ne parlaklığı gideri 
Dükkanında böyle seçme, sudan 

ucuz, hem dayanıklı, hem şık bir 
kumaşı olan adamın niçin sırtın

da başka cins maldan gömlek taşı
dığına dikkat edemezsiniz. Birkaç 
yıkanışta solar, şahrem şahrem ay
rılır. Sakın şikayete r:itmeyiniz; 
r.ira kabahatli siz çıkarsınız, siz u
tanırsınız. 

- Yıkamasını bilmemi"Şler! 

Der ve ipekli kumaşların nasıl 

yıkanması lazım geldiğine Jair bir 
ders verir, ailenizin ev kadınlığın
dan bile şüpheye düşünir! 

lşte bu dükkancı diplomattır. 

Michelet'nin yazdığı gibi: "Şarabı
nı almağa ikna için bir dükkancı 
çırağı size on Talleyrand'dan fazla 
diplomatlık yapar:" 

Asıl diplomatlık köprüden ı:?ecin
ciye kadar ayıya dayı demektir ... 
lşte esaslı kaide bu! Oylc: 
Gctmc ldnet köprüsünden ko npnrtsın 

su seni! 

Nasihati ne siyaset, ne de hnlk 
dilindeki diplomat manasına sığan 
işlerden değildir. Lfınet köprüsün
den geçersin .. Hem de köprii sahi
bine kaside okuya okuya! Suya te
pesinden bakmak dıplomatlıktır; 

nenin tepesinden bakarsan bak .. A
kıntı seni npartmasın dn... Gayen 
nedir? Irmağı aşmak mı? ister şey
tanın omuzunda ,ister peri k.ızının 
veya meleklerin knnadındn ı geç ... 
Geç te! Hem geçerken nakil vası
tan ister Iblis, ister melek olsun; 
her ikisine de ayni dili kullan: Be
şeriyete f aydasmdan. memlekete 
hizmetinden, ebedi dostluk ve şük-
randan dem vur. _ 

lblis ise de memnun olur, melek 
!se de! Lanet köprüsiinden geçe, 
geçe bir gün senin de bir köprü ku
rabilmen ihtimali vardır. 

Ş 
ey tan Ademe secde etmem· ş .. 
Ziyanı yok, işin di.ışünce 

sen • Beni adem namına - şeytanı 

etekle. Bir gün o şeytanı kendi e
teğine kapattırabilirscn en büyük 
diplomat sana derler. Adem baba
mızın dünya yarntılışmdan kalmış 
eski hıncını da çıkarmış, intikamını 
almış olursun. 
Ne utonmnz k6pck1erlz, 
Kimi göı sek etekleriz! 
Tarifi, fikrimce, etekleyip hem de 
buııa rağmen maksadına ulaşamı
yanlara aittir. Etekliye etekliye, 
eteklenecek mevkie geçince iş de
ğışir! Hoş. bütün bunlar, bilmekle 
beraber benim yapacağım işlerden 
değildir, o dahi başka mesele! 

Zaten doğrusu, şeytan, öyle de
nildiği kadar zeki, diplomat değil
miş: "Ben ateşten yaratıldım, (A
dem) topraktan... Ona secde ede
mem!,, diye ortaya hascb, nes~b. 

teşrifat ve protokol koyup mcsele
yı Allaha itantsızlik derecesine çı
karmak şeytanca bir zekaya dela
let etmez. 

Onun neticesidir ki Beni Adem, 
şimdi, yeni yeni icatlarla şeytana 
külahı ters giydirdi. Şeytan dedi
ğimız oynak ve hnin zeküya, artık, 
baba hindi gibi sadece kuru bir 
kurulma kaldı. 

Bir kolonel Lflvrenstn van1nda 
şeytan, at uşağı kadar payesız kal-
madı mı? JI. 

Mnamafih saydığım faydalarına 
rağmen siz, yine halk dilindeki 
manada diplomat olmayınız: Zira 
dolandırıcının mumu yatsıya kadar 
yanar dedikleri glbi bu diplomatın 
mumu da, çoğu defa, sabah ezanına 
yetişemiyor! 

manım savulun be, adımız. /iliz. kıran, ~ene söküp ev yıkan, var mı bize .van bakan! ... 

Biliriz kl, mum sönUnce ışığa a
lışanlara yıldızlı gece bile züiri ka
ranlık görünür. 

c 
Şemsi 

5 

erlain'·n 
• 

esı 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

CnhmberJain, Miinih anlaşma -
sını yapmak üzere Münibe 

gitmişti. Südct mıntaknsını Alman _ 
lnra verip, meseleyi diplomasi tari
kiyle halledip dönerken, Hitler ken
disini teşyic gelmiş ... Doğru mu, ya
lan mı bilmiyorum, o zamanlar A -
merikan mecmuaları şöyle bir fıkra 
naklettiler: 

" ili tler \'edalaşmak üzere elini 
Chamberlaine uzattığı zaman: 

- Eksclüns demiş, giderken bize 
anlaşma tarikiyle her meselenin hal
ledilebileceği gibi güzel bir intıba 

bıraktınız. Faknt elimde sizi hatırla
mak için maddi bir hatıra yok... Bu 
mesut anlaşmanın bir hatırası olmak 
üzere şemsiyenizi bana hediye eder 
misiniz? ' 

Chambcrlain hemen şemsiyesini 

koltuğunun altına sokmuş, 

- Affeder iniz, eksclfıns, demiş, 
şemsiyemi veremem, çünkü lnınliz 

malıdır. 

* Dünya htıdiselerini, nldığı ve ala-
cağı cereyanları düşünürken, Cham -
berJain'in şemsiyesini gözöniinden u
zak tutmamak liizım. Çekoslovakya, 
l\lncnrbtnn, Romanya, Balkanlar, ta 
Rus hududuna kndar olan saha İngi
liz malı değildir. İngiltereye iptidai 
nındde '\'erınede, veya mnmul sana) i
ini sürmede de büyük bir rol oyna -
mazlar. 
İngiltere demokrasi csa ına dayanan 
bu küçük devletlerin yaşamasını ister 
ve sulh nam1ı1a fedakarlıklar yapa -
bilir. Amma, şemsiyesini veremez. 
llitler istasyondaki tecrübeden son • 
ra bir daha Chamberlain'in şemsiye
sini de istcmiyccektir. 

Bu fıkradan biz şu hisseyi alabili
riz. Herkes kendi şemsiyesile kendini 
miidnCaayn çalışmalıdır. Muahede • 
lcrin, beynelmilel hakların, insani -
yet, medeniyet gibi kelimelerin ipliği 
pazara çıl-tığı im devirde, başkaları. 
nın yardımına güvenerek yola çıkar
sak, Dimyata pirince giderken, evde-
1-i bulgurdan oluruz. ""' • 

Erzincanldar 

lzmir Fuarına 

Hazırlanıyorlar 
Erzincan (TAN) - Şehrimiz sa

natkurlnrı, bu seneki İzmir Beynel
milel Fuarına iştirake hazırlanmak
tndırlar. Bilhassa bakır mamulatı

nın takdir knzanncak derecede sa -
natkürane olacağı anlaşılmaktadır. 

Erzincanda Elektrik 
Erzincan (TAN) - Şehrimizin 

elektrikle tenviri için hazırlanan 

proje, Nnfın Vekaletince tasdik 
olunmuştur. Belediyeler bankasın
dan alınacak yüz elli bin liranın 

muamelesi de ynkında bitecektir. Bu 

itibarla elektrik meselesinin yeni 

yıldan evvel hnllcdilmiş olacağı 

umuluyor. 

---o--

A saraya Ağırceza 
Mah emesi LCizım 

Konya Aksarnyı cTAN) - 29 bin 
küsur nufusu olan kazamızın ağır
ceza mahkemesıne ihtiyacı vardır. 
Bu kabil davalarla alôkası olanlar, 
ta Niğdeye kadar gitmek mecburi
yetinde kalmaktadırlar. Halbuki 
Aksarayın Nigdcclen 36 saat uzak 
olan köyleri vardır. Binaenaleyh 
Niğdeye gidip gelmek hem masraiı, 
hem gün kaybetmeyi istilzam et -
mekte, altıkadarlan sıkıntıya diışur
mektedır. 

Buna mukabil Aksarayın vilayet 
olduğu zamandan kalan ve bak.m· 
sızlıktan yıkı.rnağa doğru giden oı
naları ve hapıshnnesı adli teşkıliıtın 
tevsiıne musaıt bulunmaktadır. 

Bir Belediye Reisi 
Mahkemede 

Sındırgı (1'ANJ - Eski belPdiye 
rcisı Mehmet Varol, memuriyet nu
fuzunu suiistimal ettiği, ihmal ve te
rahide bulunduğu iddinsile Balıkesir 
ikinci asliye ceza mahkcmesıne Ye

rilmiştir. 
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Galatasaray 

Ankarada 
4 -1 Yenildi 

Amerika ile 
Yeni Ticaret 
Anlaıması 

Dün imzalanan 

Anlaşmanın Başlıca 

Esaslarmı Neırediyoruz 

_E_K_O_N_O_M---..Ji 1 
Müstahsil ve Tüccarın 
Elinde Kalan Afyonu 

Ofis Satın Alacak 
uyuşturucu maddeler idaresi za- r---= 

manındanberi bu teşekkül tarafındarı 1 r----------
Galatasaraylılar 

Eneriik Bir Oyun 

Gösteremediler 
Ankara, 1 (Tan Muhabirinden) -

Milli küme maçlarını oynamak üzere 
şehrimize gelen Galatasaray takımı 
bugün 19 Mayıs stadyomunda bin
lerce seyirci önünde yapttğı il!c kar
şılaşmasını 4-1 kaybetti. 

Ankara, 1 (A.A) - Türkiye - A
merika ticaret anlapnuı bugün Ha
riciye Veklletinde, Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ve Katibi Umumi 
Numan Menemencioğlu ile Amerilta 
Büyük Elçisi Mac Murray, Amerika 
sefareti Bafkitibi Kelley tarafla-

satın almmıyarak müstahsil ve tüc- ı 
carlann ellerinde kalmış bulunan af
yonlann Toprak mahsulleri ofisi ta
rafından satın alınması için hazırlık
lara başlanmıştır. lktısat Vekaletinin 

bu yolda verdiği karar bir çok ali-

BORSA 

Londnı 
Nevyork 
Partı 

MllAno 
Cenevre 

1-4-939 

CEKL.ER 

5.93 
126.6750 

3.3550 
8.6625 

28.4350 
67.24 
50.8025 
21.31 

rından imza edilıniıtir. kadarlan memnun edeceği gibi müs-
Anlaşma, 5 Mayıs 1939 tarihinde tahsili de teşvi:k ve himaye etmek 

meriyete airecektir. 
Anla,ma ltaklnntla talail.at Piyuamız;da serbest satış olarak 

bakımından iyi tellkki edilmektedir. 

Sarı kırmızı ekip iyi elemanlardan 
müteşekkil olduğu halde, oyuncula
rının tamamen biribirine alışık ve 
formunda olmamaları yüzünden e
nerjik ve güzel bir oyun göstereme
di. Bilhassa muavin hattının bozuklu
ğu mağlubiyetin başlıca amili sayı
labilir. 

Bu anlaşma ile her iki memleket 
karşılıklı bazı menfaatler temin, ve yapılan muamelelerde ince afyonla-
bir takım müstahsalit ve mamulitı rın kilosu 540 ve kaba afyonlann ki
mütekabilen aümrüJt resmi tenzili- losu 375 kuruştan satılmıştır. 

Dünkü maçtan bir enıtantane 

tından istifade ettirera liri mem1e • 
ket arasmdaki ticari mübadelAtm 
hacmini arttırmak gayesini istihdaf 
etmişlerdir. 

İmza olunan anlaşma hükümleri
ne nazaran Amerikaya ihraç oluna

Ankara gücüne gelince, bugün göe cak tütün, halı ve kilim, palamut 

1 

terdiği fevkalade gayret ve taktik o- ve meyankökü hulAsalan, taze ve 
yunu ile haklı bir galibiyete mazhar kuru incir, tazesi çekirdeksiz olan 

V f 1 1 1 9 • olmuş denilebilir. kuru üzüm, kabuksuz fındık, ka-

e a 1 ar, zmırın şa~:ng!~e~:r::\n~ d!ı:~~ :::.vel~:b:~efı~:·::n~,: 
yaptığı tek golle 1-0 Ankara san memleketimiz mamullt ve mahsu-

dükle birlikte harekete geçen Güç lerde tenzil olunmu§tur. 

Mı11r Yiikıellyor 
~n günlerde Ziraat Bankası, Ka-

radeniz mıntaıkasma gönderilmek Ü• 

zere piyasamızdan san mısır müba
yaa etmiye başlamıştır. Şehrimize 

getirilen mısırların mühim bir kısmı 

banka tarafından satın alındığından 

4,20 kurup kadar verilmekte olan 
m11ırlarm fiyatı yükselmiş ve 4,24 

kuruşa kadar artmı§tı. iki günden
beri mısır yükselmekte devam edi
yor. Evvelki gün fiyatlarda kilo ba
tına 6 para tereffü olmuştur. C...etiri-Ateşsp orunu 

1

~~:~d~=eb~~1:!!~ vakit,dü-~ ==~damı:~~l=~~ 
muhacimleri dahi ilk dakikada Va- Diğer taraftan meyan kökü, pa-

l M 
.., 1 A E e babın sıkı bir şütü ile ikincı bir sayı !amut, krom cevheri, barsak gibi ODADA : • ag up ttı daha kaydettiler. Bu golün Galatasa- filhal esaaen gümrük resminden mu. 

ray kuvveı maneviyesi uzerınde ıyı a1 olarak Amerikaya 1tha1 oıunan Muamelat ve Sanayi 
tesir yapmadığı hatlarındaki durgun- bazı maddelerimizin bu muafiyet 

Dün Taksim stadında geçen hafta luktan kolayca anlaşılıyordu. Diğer vaziyeti konsolide edilmiştir. Ayni Şubeleri Müdürleri 
Jzmirde Istanbul pmpiyonu Beşik-1 ~~ taraftan Ankaragüçliller bu yavaşlık- zamanda Amerika hükı1meti gerek 
tap yenen Ateşsporla Vefa karşılaş- B .. N I i tan istifade ederek oyuna tamamen sözü edilen rüsumun ve gerek mev-
tılar. Gerek Bqiklqın galibini ugun ere ere hakim bir vaziyete geçtiler ve tek- zuu bahis maddelerin ithaliyle all-
ıörmek, gerekse lzmirin futbol de- G•d b·ı· . . ? rar hasım kaleyi tazyike başladılar. kadar olarak halen ver.ilmekte olan 
i'ecesini anlamak için stada kalabalık 1 e ı ırsınız , Oyumın bMOn nııernml uleti yin@ ~ her ürlü versl ve mükelleft-
1* ~rci kütlesi to_plarunıjtL Fenen_.. Stadında: ~ san lormızı sahaya intikal etmiş bu- yetlerin anlaşmanın meri,..otl mi\cıl 

Dün stada koşan seyirciler maçın lunuyordu. Bu dnrecle Galatasara- detlnce tezyit olunmıyacalmJ taah-
teknik kıymetinden her halde mem- yın yaptığı fakat netice vermekte u- hüt etmiştir. 

Fenerbahçe - Akınspor Sa- Am rik Bi 1 :a.. d 1 ı nun kalmaml§lardır. Maçı görenler- at 
16130 

da. zak kalan bir iki akını istisna edile- e a r eş.IA ev et er :nıe& 

nasıl yenildiğine hayret ettiler. Bir Beykoz Bozkurt - Topkapı sa aon dakikalar Ankaralıların ezici Anlaşma ile binek otomobilleri, 

Ticaret odası idare heyeti dün bir 
toplantı yaparak idari bazı kararlar 
vermiştir. Bu arada Galip Bahtiyar
dan llf&lan-muamelti fUbai. mWliir
lülQne oclanm sanayi tubesl müdürü 
A~W Al.11.r.'"'A _.,...c,: .. :ı_!v-•!.... 0---- ,1. , 

besi müdürlüjüne de bu ş\ıbenin ~ 
fi Vedat Bükülmez, ve sanayi 1Ube
s.inde fiyat tefiiğine Sıtkı Şinik. 
ve raportörlüğe Cemal Arpat tayin 
edilmişlerdir. 

den bir çoğu Beşlktaşm bu takıma i cek olursa nihayete kadar ve bilhas-- teli mamul.ita gelince: 

buçuk saatlik bir didişme seyrettik. Anıavutköy Saat 14,45 te. hikimiyeti altında geçti. 30 ve 38 in- şasiler ve karösörileri, binek oto-
Top sağa, sola gitti, geldi, 0 ka- Beylerbeyi - Kadı:köyspor ci dakikalarda Fikret ve Fahri va- Şekerli Gıda Maddeleri 

Saat 13 te ~ mobillerinin aksamı, radyo ahize Şeker, ..... trerli, unlu ve nişastalı gı-
dar... · ~ sıtasile iki sayı daha kaydeden An- r--

H 
cihazları ve bunlann müteferrik da maddelerinin belediye talimatna-

akem tzzet Muhittin. Taksim Stadında: ~ karagücü gol adedini dörde ibltığ et-
Her iki takım sahada karşılıklı yer miş bulunuyordu. aksamı, yazı ve hesap makineleri, mesi hükümlerine göre, boyalı olan-

aldıkları vakit Vefalılann en iyi o- Mektepliler fu~bol şampiyo- Galatasaraylılar 42 inci dakikada her nevi elektrikli tebrit makine ve !arının ambalajları üzerine siyah 
JUDcuları Vahitten mahrum oldukla- nası Sanat okulu - Vefa Lise- lehlerine verilen bir penaltıdan isti- cihazları, demirden d<>f.ya dolap ve damga ile (boyalı) olduklanna dair 
rı görüldü. lzmirliler en kuvvetli şe- si Saat 15 te. fade ederek Necdetin ayağı ile şeref klasörleri ıi:bi bazı Amerikan lspe- damgalanmıf olmalan lazım gelmek-
killerile idiler. Pertevnfyal Usesi - Erkek sayılarını yapmıya muvaffak oldular s:iyalitelerine muhtelif nJsbetlerde tedir. Bu gibi maddeleri imal eden 

Oyun başladı. Dk dakikalar kar- Öğretmen Saat 16,10 da. ve maç ta bu suretle 4-1 Ankaragü- ~mrük resmi tenziıltı bah§OlU& müeseeselere bu yolda tebligat ya-
fllıklı hücumlarla geçti. Vefalılar Jz- cünün galibiyetile sona erdL pılmı§tır. Bazı müesseseler bu dam-

\mlrlilere nazaran daha IUurlu oynu- Şeref Stadında: • muştur. gamn yalnız dlf ambalaja vurulması 
70rlardı. Fakat oyun yine zevksiz o- Tediye bakmımdan anlaşma tiea- icap ettiğini icldia ederek, iç amba-
luyordu. Her oyuncu geli~ güzel Beşiktaş - Pera Saat 11 de. Takrmlar IU şekilde idi: ı1 e§Y& bedellerinin mütekabilen lajm böyle bir kayıttan vardte ol-
•la ve sola maksatsız koşmalarında Matbuat - Beşiktaı tekaüt- Ankaragücü: Natık, Haşim, En- serbest dövizle ödenmesi esasına duğunu ileri sürmüşlerd1r· Eminönü 
devam ediyordu. leri Saat 10 da. ver, Abdül, Semih, Ismail. Vahap, kaymakamhıt. bu iddiaları kabul et-

Fikr t Ar R F hrl H dl dayanmaktadD'. Amerikan mellfell a• 
28 inci dakikada !zmir aleyhine bı'r ~ e ' 1 ıza, a ' am mı'yerek fabrikatörlere bütün iç am-

G 1 Os emtia bedelleri memleketimizin 
korner oldu. Top kornerden geldi. a atasaray: man, Adnan, Fa- b lajl d ...... gu··n içinde damgalan 

B d E döviz gelirlerinin müsaadesi n;·'-- a arın °••• -
Bir karışıklık oldu. Hakem burada ir dakika sonra a oyun 3-1 Vefa- ruk, krem, Lıltfi, Musa, Necdet, Sü- ... ~ masını biJdlrmlştir. Fabrikatörler eti-
bst görerek penaltı verdt. Muhteşe- nm galibiyetile neticelendi. lııeyman, Bodur!, Murat, Saraf. 1in<ie ve ihracatımızın mevsime bağ- ket )1118hfyetinde olan iç ambalajın 
mln sıkı bir wruşu Vefaya ilk golü Oyun yukarda da kaydettiğimiZ Ankaragücil kalecisi Natık 22 o- lı bulunması keyfiyetıl nazara alma- ~ayrı damgalanmasına bnkan g~ 
kazandırdı. gibi yüksek ve g.nıf futbolü halinde yuncu içerisinde en çok alkışlanan rak peyderpey ödenecektir. Şu b- remediklerinl ve elde mevcut bu gi-

Bunu bir Vefa hücumu takip etti. cereyan etmedi. Her iki takımda da oyuncu idi. Müdafiler yerinde çıkıt- dar ki bu tediyeler Türkiyenbı umu- bi MDbalaJ kllttlannın değiştirilme
tzmır aleyhine favul oldu. Bu arada muvaffak olan oyuncu ve güzel kom- lan ve topu stop etmeleri ile vazi- mt ithalitı üzerinden ıı.&p olunan sine de vakit müsait olmadığını söy
Vefa sol içi hakeme karşı geldi ve binezon namına bir ,ey göremedik. felerlni bihakkın ifa ettiler. Hamdi bir nisbete nazaran ber takvim se- lemektedirler. 
hakem tarafından dışan çıkarıldı. Dünkü oyuna nazaran bir hüküm yü- ve Ali Rıza çok enerjik bir oyun gös- nesi nihayetinde tesbit ve tayin 0111- ----------=--===
Vefalılar on kişi oynamağa başladı. rütülınek icap ederse, İzmir takımı terdiler. Fikret kendisinden bekle- nacak bir miktarla mahdut olacak- llleclkh Bir MahkGmlyet 
Bundan sonra oyuna on kişi olmala- için, vasattan aşağı bir takım, de- nen oyunu çıkaramadL tır. 

rma rağmen Vefalılar hakim oldu- mek kabildir.. Bundan evvel yüksek mektepler a- 5 Mayıs 1939 tarihinde mun.kka-
Jar. Devre de Vefanın hakimiyeti al- Evvelce de kaydettiilmiz gibi Be- ruında yapılan lig maçlarında B. T. ten meriyete girecek elan anl•pn•· 

Bilecik (TAN) - Hüseyin isminde 
biri, vazife dolayısile hayvan satışına 
nezaret eden orman mühendisi Fah-

tında 1-0 olarak neticelendl şiktaşın Izmirdeki mağlubiyetini bir Enstitüsü ile Mülkiye mektebi birin- nm yarattığı yeni hava ve prtlann 
. . 1 k k bul t k ı•- d bilh•••a tü'tün halı incir ""'bi ah- rlye, itlerin kitaba uydurulduğunu 

llıinci devrede surprız o ara a eme .u;tm ır. ci futbol takımları 1-1 berabere ...... , , ttA m 
Dün, Vefa da güzel bir oyun oyna- kalmışlardır. ıulatımızm Amerikadald sürümü- dsö~~iclekdlasilıuret~~ ~8::tte bahulun-

!kinci devreye !zmlrlller çok canlı 
olarak başladılar. Fakat bu canlılık 
netice vermedi. Altıncı dakikada 
Sulhi bariz ofsayt vaziyetinde orta
dan topu kaptı ve ikinci golü yaptı. 
Bu ofsayt hakemin gözünden nasılaa 
kaçtı. 

madı. Hatlar arasında irtibat yoktu. nün artmasına yardım edeceği kuv- ua... e curmumeYA"ut m ke-
Gelişi güzel oynadılar. Lt1tfi bi!hu- vetle tahmin ve ümit obınmakt~- mestne verilmlf, bir ay ~pse ~e 30 

sa ikinci devrede hiç yoktu. Maçı hü- Kem b r·ı #'!.. dır. : para cezasına 1 mahkum edılıniş-
cum hattında Muhtesemin şahsi gay- 3 
retı kazandırdı. Yeni intihap ve Tayinler 

Kazan d 1 Zile (TAN) - Yaptıkları kongre 

Dün Taksim stadında Vefa - Atet
spor maçından evvel Süleymaniye -
Şişli muhteliti ile Hilil - Kurtuluş 
muhteliti karşılaştılar. Birinci dev
rede Süleymaniye Şifll bir gol kay
detti ve devre 1-0 neticelendi. 

Londra, 1 (A.A.) - Senelik meş
hur kayık yarışı Oxford ve Cam
brldge üniversiteleri arasında bu sa
bah Tlmes nehrinde Putney ve Mort
laka arasında yapılDUfbr. 

neticesinde Kızılay kurumu başkan
hjına Bahri Malatyalı, çocuk tS!r
geme kurumu başkanlılıJıa da Halil 
Kocatürk seçilmltlerdlr. 

MualUmlerden Fikriye Ozteıu, 
Halil Uzanemre, Sabri Taner, Ah
met Bilgin ve Mustafa Demir Tola, 
maafl•n birer derece arttırılmak au

Amsterdam 
Ser Un 
Brüksel 
Atına 

Sof7a 
Prac 
Madrtd 

Y':rşova 

BudaJ>eete 
Bilkret 

Belgrad 

Yokohama 
Stokholm 

1.0825 
1.58 

resen edllmemı1 
14.12 

23.9025 

24.9875 

0.9050 

2.9075 

H.82 
30.555 

Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAJIVtLA'I 

İkramiyeli Erıani 20.-

len 200 bin kiloluk bir parti depo fi
yatlardan satılmıştır. 

lÇ PiYASA: 

Çavdar Fiyatları 
Dün Yükse!di 

Çavdar fiyatlan 2-3 para kadar 
yükselmiştir. Bunun sebebi şudur: 

Toprak mahsulleri ofisinin piyasaya 
çıkardıjı buğdaylar çavdarsız oldu
ğu için değirmencilerin bu malları 

• .J~- ··- - 1 1• -ı ....... ,,Jrlik nn hqline 
getirmeleri; onun pahalıya mal olma-
sını intaç etmektedir. Un fiyatım 
yükseltmemek maksadile değirmen
ciler piyasaya getirilen çavdarları 

satın alarak çavdarsız buğdaylara 

karıştırmaktadırlar. Çavdar istekle
rinin artmasından dolayı f'iyatlan da 
bu suretle bir miktar yükselmiş ve 
kilosu 3,38 kuruşa çıkmıştır. * Bu haftanın tütik satışları ha
raretli olmamıştır. Ekstra Ankara 
tiftilderlnden 37 balya kilosu 120 ku
ruştan ve Yozgat tiftiklerinden alt· 
mış balya kilosu 122,5 kuruştan sa• 
tılmıştır. 

Yapak Satıılan 
Yerli fabrikalarımız iflenmlş ya

pak mübayaasına devam ediyorlar. 
Dün ince Anadolu işlenmiş kabµJdu 
mallarından bin üç yüz balya kilosu 
60 kuruştan. Trakyanın kıvırcık cin-o 
si yapaklanndan 125 balya kilosu 66 
kuruştan satın alınmıştır. Evvelce 
yazdığımız gibi Sovyetler için de ya
pılmış olan sondajlara göre bugfuı. 
lerde Moskovadan gelecek talimata 
göre yapak üzerine yeni bağlantıla• 
nn yapılmasına başlanacaktır. SoV"' 
yetlerin piyasamızdan fazla mal ala
caklarına kuvvetle ihtimal verilmek· 
tedir. 

lahk ihracatı 
Taze balık ihracat mevsimi geçmek 

üzere olduğundan limanımızda bulu
nan gemilerden bir kısmı balık yük· 
liyerek memleketlerine dönmüşler-

dir. Yunan motörlerinin hepsi gitmiş, 
yalnız bir miktar balık daha yükle
mek üzere limanımızda üç ltalyaıı 

balıkçı vapuru kalmıştır. 

Oyun gittikçe bozuldu. Bir didiş
me halini aldı. Bu arada Vefadan bir 
oyuncu daha sakatlanarak oyundan 
~ıktı. Fakat biraz sonra girdi. Can sı
kan bir oyun seyretmiye başladık. 
~ihayet otuz sekizinci dakikada sol
dan bir hücumda top kale önüne düş
til ve direğe wrarak geri gelen topu 
hmlrliler bir kafa vuruşile kaleye 
90karak llk gollerini kaydettiler. 44 
ftncü dakikada bir Vefa hücumunda 
1ıluhteşemin falsolu bir vuruple Ve
falılar üçiincil gollerini kazandılar. 

ikinci devrede Hilll Kurtuluşlular 
canlı bir oyun oynamıya bapadılar. 
Bir hücumda hakem bir ceza verdi. 
Bu arada hakem Hayri Ragıp Hilil
den Zeynell oyundan çıkarmak iste
di. Fakat çıkmayınca oyunu tatil et
ti. Bu suretle oyun da yanda kaldL 

Parayı Cambridge kaybettill için 
Tlmes'in 901 sahilini takiben kürek 
çekmiş ve 19 dakika 3 saniyede dört 
kayık uzunluğu fark ile birinci gel
miştir. 

retile terfi ettlrilmlflerdlr. 
Maliye varidat memurlutuna To

kattan Hakkı, kltlplliine 1small ta
yin olunmU§lardır. Ortaokul tdrkçe 
muallimi Mehmet ÖZ tekaüt edil -

ile SABAH, ö&LE ve AKŞAM 
Tlmes'n l&hillerlne biriken büyük 

bir halk kütlesi yarıp takip ile ga
ı.tplerl aDrıf1annştır. mi§tir. 

Her yemetkeı sonra muntazamaa 
dlılerl•lzl flrçalavınıı 
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HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

AVRUPANIN KUVVET 
Muvazenesinde ltalyanın 
TARiHi ROLÜ NEDiR? 

H arici siyasette orijinali-
teye yer yoktur, mem

lekete yalnız zarar getire -
cekse ben orijinal olmayı ka
ti surette reddediyorum. 

"Harid siyaset, hiç bir va
kit orijinal olmamıştır. Onu 
bir takım coğrafi. tarihi. iktı
sadi vakalar tayin eder." 

Muasır siyasiler, bu sözleri tet
kik etmekle isabet ederler. Fakat 
ayni tetkikten en çok istüade ede
cek şahsiyet, bu sözleri söyliyen 
zattır. Bu zat Mussolln! idi ve bu 
sözleri 1923 ve 1924 senelerinde 
söylemiştir. 

Sinyor Mussolini, bu esas daire
sinde hareket edemedıği için bu
günkü vaziyette bulunmaktadır. 

Harici siyasette orijinal olmak, 

daha doğrusu nazırlarının orijinal 
olmalarına müsaade etmek yüzihı-

den memleketini, İtalyanları endi
şeye ve yeis içinde bırakan bir va
ziyete sevketmiştir. 

Bugünkü İtalyada düşünen bit" 

kimse yoktur ki Avrupada vuktı 
bulan son hadiselerden müteesslr 

olmasın ve bu hadiselere sebep o
lanlara, hükumetinin müzaheret 
etmesinden rahatsız olmasın. Çün
kü İtalya tarafından tutulan hari 
ci siyaset, muvazenenin bizzat t
talyaya zarar veren şekilde ihla-

line, yalnız müsaade etmemiş, 
bundan başka bu siyaseti teşvik 
etmiş ve alkışlamıştır. Bu siyase
tin yanlışlığını bugün İtalyanın 
~nyetı anlamıı bulunuyor. 

Kont Cianonun İtalyan harici
yesine gelmesindenber~ İtalya ta
rafından tutulan siyaset, İtalya-
nın an'anevl harici siyasetinden 
tamaıniyle ayrılmıştır. An'anevi 

siyasetten maksat, İtalyanın bir
leşmesinden başlıyarak bir kaç 

sene evveline kadar tnkip olunan 
siyasettir. 

Bu an'anevi siyaset. hakikaten 
çok faal bir mahiyeti haizdi. Onun 

esası, bu rekabet dünyasında ya

şamak istiyen her devletin yaptı
ği gibi biribi~ muhalif kuvvvct-

ler arasında muvazene tesis ~t
mekti. Hedefi, •ikletirJ, en uygun 
tarafa vererek gayrt müstakar bir 
muvazene vücude getirmekti. 

Çünkü İtalya hesabına melhuz 
olan iki tehlike vardı. Bunların 

biri A vrupada, diğeri Akdenizde 
idi. Avrupa kıtasına hilltim olmı
ya teşebbÜS etmek, mukavemet e
dilecek bir tehlike idi. Nitekim 

denize hikim olmıya t~bbüs e
den devlet te, İtalya k:in a)ni ma
hiyette bir tehlike teşkil ediyor
du. İtalyanın gözleri cenu.ha ba-

kabilir. Fakat onun hududu emin 
olmadıktan sonra bir imparator
luk kurmakta fayda yoktu. 

B u iki esaslı sa;ki, yani Av-
rupa tarafından tehdit \te 

denizde tazyik edimek endişele?i
ni kavrarsak 1870 tenberi İtalyaıı 
siyasetinin geçirdiği tahavvüllert 

kolaylıkla izah edebiliriz. 
Bu yolda ilk tahavvül 1882 se

nesinde vuku buldu. Ve sebebi 
Fransanın Tunusu işgal etmesi idi. 

Daha önce İtalya ile Fransanm 
münasebetleri mükemmeldi. Hat
ta Üçüncü Napolyonun İtalyanın 
hürriyet mücadelesine yardım et
mesi, İtalyayı Fransaya karşı min
nettar bir vaziyette bulunduru
yordu. 

Fakat Fransız nüfuzunun Şi
mali Afrikada, bilb •ssa t. 

talyanm ele geçirmek istediji bir 
yerde yapılması bütün bu hisleri 

Sinyor Mu••olini'nin Trabluaa yaptığı z iyaretten bir intıba 

söndürmiye kati geldi. Fransanın 

faaliyeti, İtalyaya Avrupalı her-

hangi bir devletin faaliyetinden 
daha tehlikeli görünc1üğü için, o 

da bu tehlikeyi karşılamak için 
müselles ittifaka girmişti. 

Daha sonralan tahavvül 1914 te 
vuku buldu. Çünkü İtalya Alman-

ya ile Avusturyayı bırakarak bi
taraflığını ilan etmişti. Fakat bu 

hattı hareket İtalyanın vaziyetin
de ancak cüz'i bir tadil yapmıştı. 

Almanyanın kılıç şakırdatması ve 
Fas işleiine girişme]( istemesi, ı\-

vusturyanın Balkanlara karşı em
peryalısti:k vazıyeli, Italyaya mu-

vazenenin müttefikleri lehinde 
çok tehlikeli bir mahiyet aldığını 
göstermişti. Bu yüzden İtalya 1915 
te karşıki cepheye iltihak etti. 

İtalyanın kendisini daha yüksek 
alıcıya sattığını söylemek hakika
tin yalnız bir tarafını anlatmak o

lur. Çünkü Merkezi devletler de 
İtalyaya, diğer tarafın verdiğin
den daha fazlasını vermişlerdi. Fa
kat İtalya Avusturyamn Sırbista
na tecavüz ettijini iddia ederek ve 
müttefiklerinin bu hareketini ken 
di hayati menfaatlerine karşı teh
like sayarak onlardan aynbnışt» 

M üttefikler cephesinin Büyük 
Harpte kazandığı zafer İ

talyayı bu tehlikeden kurtardıysa 

da onun yerine yeni bir tehli..lce 
türemişti. Çünkü Orta Avrupa, 
Fransa hegemonisine tabi olmut
tu. Bu suretle Almanya ile Avus
turyanm ortadan kalkması üzeri· 
ne İtalya, bütün ağırlığını Fran
sanın aleyhinde kullanmıya bai· 
ladı. 

Vaziyet, 1922 senesme kadar bu 
şekilde devam etmiş. 1922 de 

Mussolini iş başına gelmiş ve Al

manların Avusturyada yapmak is 

tedikleri darbei hükumete karşı 

asker toplamıştı. Düçenin bu sıra

da tuttuğu siyaset, Almanyanın 
hezimete uğraması ve Avusturya 
İnıparatorluğunun ortadan kalk
ması ile kaybolan muvazeneyi te

min etmekti. Fakat İtalya, Hitle
rin Avrupada ne yapmak istediğini 
anlamakta Fransadan geri ve tn
giltereden ileride idl Almanyanın 
bir hava kuvveti kurmıya karar 
vermesi, ve mecburi askerlik usu

lünü ihya etmesi, Mussolini tara

fından anlaşılmış ve Kayser Vil
helm 'in nutku ile Avusturyanın 
ültimatomu ,eklinde telAk.ki edil
miiti. 

Q zaman İtalya, Brenner geçt-
dini tahkim etmekle, Dolf~ 

sun katli üzerine Brer.ner'e asker 
tahşit etmekle Almanyanm bu ha
reketlerine mukabele ettl ve Fran-

sa ile anlaştık.tan başka Ştereza 

konferansını da içtimaa davet et

mişti. Yani İtalya bir kere daha 
Avrupa muvazenesinı temin edi
yordu. 

Habeş macerası vaziyeti bir ke
re daha değiştirdi. Habeş harbin'n 

Avrupada yapacağı tesirin İtalya
ca mal~m olduğu şüphe götürmez. 

Fakat İtalya bu yüzden vaziyetini 
değiştirmiş ve bir kere daha Al-

manyaya dönmüştü. 
Roma - Berlin mihverinin ya

ratılmasındalô hikmeti, psikolojik 

bakımdan an_!imak_ cok __ ko dJ,r 
1936aa mihverin tesisi konuşul-

duğu zaman iki taratın da dostu 
yoktu. Bu yüzden ikisinin biribir
lerine yardım etmeleri gayet tabü 
idi. Mihver, İtalyanın an'anevi si
yasetinden ve hakiki menfaatle
rinden inhiraftı. Fakat hiddet ve 
infial İtalyanın hakikati görmesi
ne mani oluyordu. Onu ancak bir 
kaç sadme uyandırabilirdi. Bu sad
melerin birincisi Anşlustu. İkincisi 
geçen Eylul buhranı idi. 

Bugün İtalya, Avrupada öyle 
bir rakip ile karşılaşıyor ki onu 
yanıbaşında İngiltere ile Fransa
nın Akdenizdeki hegemonileri bir 
hayalden ibaret kalır. Bir kere Al
manyanın hududu Adriyatik de-
nizinden ancak yüz miJ mesafede
dir. Yakında Almanlar Triyes~ 

den bir top atımı m~safesine vara
caklar. Yani 1914 te İtalyanın A

vusturya namı altında karşılaştığı 
tehlikenin bugiınkü adı Almanya 

olmuştur. 

1 şte harict siyasette orijinal 
olmanın neticesı budur. Ve 

İtalyanlar bunu anlamıya başla-

mışlardır. Fakat acaba İtalyan hü
kılmeti bu kadar ileri gittikten 
sonra geri dönebilir mi? 

Almanyanm kuvveti o kadar 
büyümüştür ki İtalya. istese de 

bu kuvvete karşı gelmekte tered
düt eder. Mussolini, Brenner'in a-

şılmaz olduğunu söylemişti. Fakat 
daha ötede daha başka geçitler ve 
bu geçitlere yakın hava üsleri var
dır. Ve bu üsler İtalyanın Şima
lindeki şehirlerden bir kaç daki
kalık mesafededir. 

O halde İtalyanın siyasetin::ie 
yeni bir tahavvül vukuunun baş
langıcı Fransa ile normal münase
betler tesisi olacaktır. Fakat bu da 
demokrasileri zata uğratacak im
tiyazlarla mümkün oTamaz. 

Dostlukların satm alınacağını 
sanmak yanlıştır. İtalya, mihveri 
bırakacak olursa, bu onun kendi 
hayati menfaatleri yüzünden ya
pılacaktır. Onun için İtalya meşru 
istıraplannı anlatmakla işe başlı-
yabllir. , 
"Daily T elegraplt,, ilan ": 

Büyük Üstat Hüseyin 
Rahmi ile Mülakat 
,~~~~~ ""'""'"' ' ' ' " ,,,,...._, .#"..l"""-.1.1 .# _,...,...,.,,_, ,,..._,, l'I" ~ .# .I'-' 

~ insan: Şu Güneşe, Çamlara, Denize, Pencereden mi 
f Bakar? Bu iştahı Duyan insanın Bu Odada Oturmıya 
~ Mah~um Olmasındaki Azabı Düşünün Bir Kere. 
~'-'.....,°""'"'°'"''"'~'~°".....,' ,._ .....,.....,.._,, ıvr"'-""'-"'-.1~ _,...., _,,_, ,....,....,....,...,...,...,~ 

Birkaç giın evvel, gazeteler, s onra yıne bana donuyor ve 
Hiıseym Rahminin hastalı- gülerek anlatıyor: 

gından bahsettiler. Bu acı havadis, - Doktor bir ıliıç verdi. lki sa· 
ustadın ılerlemiş yaşını düşünen- atte bir içılecek .. Bu ilacı verdik.en. 
leri çok ağır bir tasaya bile düşür- sonra da bana: 
dü. Bu tasayı duyanlar arasında - Sakın, dedi, bu ilacı alışınızın 
- itiraf edeyim ki - ben de vardım üzerinden iki saat geçmeden su iç-
ve dün, yüreğimi bu endişenin yti.- meyin ... Şimdi dü~n şu hesabı : I-
künden kurtarmak ümidile Hey- laç iki saatte bir içilecek .. Bu ilaç-
beliadaya geçerken, içimde siyah tan iki saat sonra su içeceğime gö-
bir haber almak korkusu da vardı. re, beıı hiç mi su içmiyeceğim? 

Heybelinin en yüksek noktasına Doktordan, üstadın hastalığı hak 
tırmanırken, bir daha düşündüm ki kında ızahat istiyorum: 
üstadın edebi makamına değil, - Evvela gripti, diyor.. Sonra 
dünyevi mekanına yükselebilmek Bronşite çevirdi. Biz zatürreeden 
bile, kolay kolay başarılmaz bir ürktük .. Fakat şimdi tehlike tama. 
marifettır. men ve katiyyen atlamış bulunu-
Kapıyı beni çok bekletmeden a- yor! 

çan Hayriyenln açık bakışlı gözle- Benden, bir hayli sual soran üs-
rini dolduran tebessüm, hayra ala- tat, kendisinden sual sormama lü· 
metti. Ustat Hüseyin Rahmiye, se- zum bırakmadan, edebiyattan da 
nelerdenberi, muhabbetle, hür- bahse girişiyor ve evvela, içinde 
metle, takdirle, ve faragatle hiz- h•~..gün biraz daha işlediği sezilen 
met eden Hayriye, pardesümü alır- Hüseyin Rahmi bir yaracian bahsediyor: 

ken: •• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• •• - Ben, di~r. cümhuriyetin o-
"- Kim bilir, dedi, şimdi sizi ı yazan . nuncu yılında gazeteleri okuyol"-

görünce ne kadar sevinecektir·! • dum .. O arada, o on sene içindeki 
Çünkü son günlerde onu hastalığın- Jl T • s d /[ h ed bi hareketleri hulasa eden bir 

dan fazla saran dert, yalmzhk!., L'. ~-~ ~•l•••••~• .. ~-.. ~---- ya:ın~d::ı~:~~r~~iy;.~~!~a, ne 

M erdiven1cri çıkark1>n kafam. yılın hatıraları not edilmiş bir def- yarattıksa, bu on senede oldu. On-
bu son cümlenin dibine giz- ter sayfası sanki... Her çizgisi, ayrı dan evvel hiçb1r şey yoktu. Vakıa. 

lcnen hakikati kavramıya çahal · bir cümle gibi. .. Insanları çok ya- cümhuriyetten evvelki edebiyat ta-
yordu: Yetmiş beş yılhk ömriinün kından tanıdığı için, bir çok yılları rihini karıştıranlar, Hüseyin Rah-
en büyük aşkını yalnızlığa - yani şu dağ başında, tek başına ve in- mi gibi, Mehmet Rauf gibi bazı ım-
kendi kendine - karşı duymuş olan sanlardan çok uzak geçirmiş olan zalara rastlarlar ama, bu imzalann 
Hüseyin Rahmi, yalnızlıktan ıstı- Hüseyin Rahmi, bugün insanlarla sahipleri, birer sanatkar değil, bt. 
rap duyar mı? barışmış gibi: rer yazı tüccarı idiler! 

Belli ki. bütün ömrünü. kadın- _Çok ıyi ettin geldiğine, diyor. Ben, bu satırlan yazan muharrl-
dan içkiye. kahveden sigaraya ka- Bugün .canmY ôy.le kalabalık çeki- .rl takdir ettim: Çünkü bu makale-
dar her zevke perhizkar gecirmiş yordu ki.. nin altına imzasını atmamış. Demek 
olan Hüseyin Rahmi, artık "yaşa- Sonra pencereden çamlara. ve hiç değilse hicabı var! 
mak,, tan bıkmışi k i Memleket kütüphanelerine alt. Yanına girdiğim zaman, yaşa- ~amların bittiği yerden bene s z 
mak .. Hem de eskiden yaptığı gibi lacivert ve kırışıksız bir halı gibi mıştan fazla telif eser veren Hüse-

e. f kl k d l d · yln Rahminin yorgun gözleri cini değil, alabildiğine yaşamak :ışkını, tıs u u ara a ar yayı an enıze 
sobanın içinde tutuşan odunlana gittikçe kısılan bir fitil gibi, ışığı dalan gözleri büsbütün ıslanıyor: 
alevlerine dalıyor: 

gittikçe azalan gozlermde de oku- - Bak .. diyor. Şu güneşe, şu 
dum. . - Ben .. diyor. Hüseyin Rahmi.. çamlara, şu denize, şu dünyaya ın-

Bir kanapeye oturmuştu. Halbu
ki ben onu yatakta bulacağımı sa
nıyordum. Bu zannımı sevinçle iz
har etmekte de bir beis görmedim. 
Bana, üstadın yanında bulunan 
Doktor Şinasi Tunahgil cevap ver
di: 

- Maalesef, dedi, iki şeye mu
vaffak olamıyoruz: Ustadı yatağa 

sokmıya bir.. Ustada ilaç içirmiye 
iki ... 

Hüseyin Rahmi: 
"- Doktor, dedi, iftira etme: Bu 

güne kadar ılaç içmiyordum. Çün
kü bana .. "Sulu,, dokunur! Fakat bu 
sabah bu emrini yerine getirelim. 

Yatmak bahsine gelince ... IJerde 
doya doya yatacağız ... Şimdi niçin 
yatayım? 

Gülümsiyerek soruyor: 
"-Yoksa sen bana o uzun yatı

şın idmanını mı yaptırmak istiyor
sun? 

Sonra bana dönüyor: 
"- Nasıl, diyor, yüzüme sakal 

yakışmış mı?,, 

"-Yakışmış üstat .. diyorum, ve 
gülümsiyerek ilave ediyorum: 

"- Fakat fazla uzatmayın. Ele 
verirsiniz ha!,, 

Bu cevap, onu da güldiirüyor. 
Fakat bu gülüş onun gözlerini ya
şartıyor. Belli ki, o, beyaz kılların, 
bakımsız bir bahçeyi kaplıyan bal
dıranlar gibi simasını sanşı, üsta· 
dı hoşnut etmemiş. Nitekim: 
"- Mecalim yok.. Parmaklarım 

jilet makinesini bile tutamıyor!,, 

diyen sesinde, bu hoşnutsuzluğu if
şa eden hazin bir itiraf gizli! 

B aşında lacivert bir takke, n
zerinde uzun sarı bir gece

Jik, onun üstünde kalın bir hırka 
var ... Buna rağmen .. ve Heybeliyi 
bir dost yüreği gibi ısıtan parlak 
güneşe rağmen, beyaz çini soba 
gürül gürül yanıyor .•• 
Ustadın yüzü, i~ine yetmt, beş 

san içinde soba yanan bir odanın 
penceresinden mi bakar? Şimdi ta
katim olsa, Maslak yolundan Bü
yükdereye kadar sarkar, Edirneka
pıdan Floryaya kadar yürür, Çam
lıcadan Yakacığa kadar koşardım: 
Bu iştahı duyan insanın bu odada 
oturmıya mahkum olmasındaki a
zabı düşünün ... 

Doktoru göstererek .isyanla ilave 
ediyor: 

- Oturduğum yetmiyormuş gibi 
doktor da bana: "Yat!,, diyor. 

U .. atat, susunca yüz yaşına bas
mış görünüyor. Fakat di

mağının deryasında bır fikir avla
manın zevkile doğrulup kon'.lşmı
ya başlar başlamaz, onun kırk yaş 
birden gençleştiğıni seziyorsunuz ... 
Vakıa o, doktorun suallerine ce

vap verirken de, küçülüyor: Fakat 
birincısi gençleşiş, bu ikincisi ise 
çocuklaşış! 

Doktor dereceye bakıyor: 37 .• 
N ab21 sayıyor: 84! 

- Bravo.. diyor. Nabzı seksen 
dörde indirmişsiniz? 

Ustadın insanlara itimatsızlığı, 
kendisine en candan alakayJ gös
teren doktoruna karşı bile, - velev 
şaka şeklinde olsun- seziliyor. Acı 
acı güluyor, ve: 

- Ben mi indirdim, siz mi? di
yor. 

Sonra soruyor: 
- Ben epey kilo kaybettim ga

liba? 43 kiloydum yattığım zaman.. 
Doktor: 

- Zannetmem .. diyor. Maama!ih 
bugün bir tartılalım! 

Ustat mütebessim yine bir nük
teyle cevap veriyor: 

- Galiba, beni kl1oca kaybetme
diğime kandırmak için, basküle be
raber çıkacaksınız. Çünkü ağzınız
dan kaçJrdınız: "Tartılalım!,. diyor 
sun uz.. 

Yazı tüccarı .. 

Sonra soluk dudaklarında insa
nı gözlerinden zehirliyen müstehzi 
bir tebessüm beliriyor: 

- Belki yalan değil. diyor. Ben 
yazı tüccarıyım .. F'akat sermayenin. 
karını başkalan topluyor. Geçen 

gün, eski eserlerimi habre neşre. 
den gazetelerden birisinden bJr 
mektup aldım: 

- Biz, diyor, filanca eserinizi 
de tefrika edeceğiz. Fakat onun U. 
sanı biraz ağdalı.. Onu öz türkçe
leştirmemize izin verir misiniz? 

Görüyorsun ya suali? Bir eseri• 
mi izin bile istemeden. teşekkür 

bile etmeden ve adeta bana lıituf
ta bulunur gibi basıyorlar. Ustellk 
bir diğerini de, diledikleri ~içime 

sokmak istiyorlar .. Onlara verdiğim 
cevapta: 

- lnayetinize teşekkür ederım. 
dedim. Fakat eğer bu hususta ban& 

da söz soylemek hakkı verıyorsa
nız, rica ederim: Benim ''Karagöz., 
lerime frak giydirmeyin! 

O ndan şimdi neler okud1 1~ 
nu ve neler yazdığını da ol

renmek istiyorum: 
- Şimdi, diyor, bir aydır. bir 

şey okumuyorum. Biraz kandiml. 
toplarsam, bu zevkime kavuşaca-: 

ğım .• 
Ondan evvel. okuduğun: kitaplar 

tamamen felsefi eserler.. Roman 
okuyamıyorum: Çiınkü başlar ba"' 
lamaz, işin nereye varacaktnı !< 

tiriyorum: Bu da, biles1 bılineD 
bir hokkabazlığı seyretmek 
tadsız bir şey oluyor! 

_ Felseft eserler de öyle de 
mi? Onların da ne diyeceklen 
ze başlayışlarından anlaşılm• 
mu? 

- Anla~lıyor .. Fakat in~an 
!arda bir masal değil. bir fUdr 
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HAFTALIK RADYO PROGRAMI Bilmecemizde 
Kazananlar :----------····-···----.......-------·---------------------------·------------------------1 

1 Ankara Radyosu Programını Burada Bulabilirsiniz 1 
19 Mart tarihli nDıhamı~dııkl (Bilme· 

ce - Bulmaca) yı doıJru halledenlerden 
hediye kazananların llıteal: 

Dolma kur§Un kalemi kaıananlar: 

: ... __ ....... -................ -............ ·-·----··---............. -... ------... ~------------··-.. ·---........ ··--·-·---·--·--------.......... .._...... ....... : Kızıltoprak kız orta okulµ 144 NeclA, 

Pazar, 2. 4. 1939 

12.30 Program. 12,35 l\Hızik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın) 1- Martin Uhl 
(Grizlnge bir daha gitmeliyim) Vals. 2-
Vaıter (Rüya) Keman solo ve orkestra için 
3 - Hanschmann (Andalusla) İspanyol 
valsi. 4 - Ganglbcrger (Küçük flüt için 
konser parçası • 13,00 Memleket saat :ı

yarı. ajans ve meteoroloji haberleri 13,15 
Müzik (Kliçük orkestra - Şef: Necip Aş
kın) De\•am. 5 - Thomsen (Dua). 6 -
Mainzer (DUğUn töreni) 7 - Niemann 
(Vals) Boston. 8 - Koester (Hint ninni
ııl). 9 - J. Strauss (Viyana ormanlarının 
efsanesi. 13,50 Türk mÜ7Jği - Çalanlar: 
Vecllıe, Cevdet Kozan, Ruşen Knm. Oku

[ 7an: Semahat Özdenscs. 1 - Beyati peş
( revl. 2 - Lemi, (Unssk sarkı) Seni arzu e

der dideleriın. 3 - Lemi (Uc:!';ak şarkı) 

21,00 - Memleket saat ayan. 21,00 -
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 21 ,25 
- Neşeli pH\kler - R. 21,30 - Folklor
Halil Bedi Yönetgen. 21.45 - Müzik o
da müziği - Oboist : Vünto:ch, Oboist Or
h:ın Barlas. (Kor angJe: Eft.ıl Günşr<ıy). 

Beethoven - Mozart'ın Don .Tuan dilo sil 
üzerine V;lryasyonlar. 22,0G Müzik (KU
cük orkestra - Şef; Necip Askın) 1-
Villy Rich:ırtz. (Kü~ük balet süiti). 2-
Hanns Löhr (Büyük vals). 3 - Karl 
Blume (Göl kıyılarınd:ı). 4 - Kj::ıer (Se 
rcnad). 5 - Cı.ernik (Gtizel sanatlar 
töreni -Ü\•ertür). 6 - Amadei (Saz ça
lan Asık siiltindE.'n) Aşk rüy:ısı. 7 -
Brusselm:ıns (Felemenk rak~ı). 8 -
Heuberger (!=:arkta). 23,00 - Miizik (C<ız 

bant-Pi.). 23,45-24 - Sol" ajans hnber-
leri ve yarınki program. 

Sah, 4. 4. 1939 

hann Strauss (Vlyana kanı) vals. 3 -
Auber (Tacın elmasları) Operasının :ı

vertürü. 4 - S. Jones (Geisha) Opere
tinden potpurl 

18,30 - Program, 18,35 - MiizJk: (Ba
lo müziği-pi.) 19,00 - Koruşma. 19,15 -
TUrk mtlzlği (Fasıl heyeti) Celal Tok
ı-es ve :ırkadaşlan. 20,00 - Ajans, mete 
oroloji haberleri, :draat borsası (fiyat). 
20,15 - Türk müziği - Çalnnl:ır: Vecihe, 
Fahire Ferc:an, Refik Fersan. Okuyanlar: 
Mustafa Çağlar ve Semruhat Özdens~. 
1 - (Hüzzam pesrevi). 2 - Etem efendi 
(Hüzzam şarkı) Eşki çeşmimi hasretinle. 
3 - Udi Hasanın (Miistear ~nr!Q) Git
ti yar ~lden. 4 - Sevki beyin (Hüzzam 
şakı) Ki.i~ade taliim. 5 - Vecihe (kamın 
taksimi). 6 - (H(izzam türkÜ) Sana da 
yaptmıyım N:ıciyem. 7 - Udi Ahmedin 
(Acem ktirdi şarkı) Bir vefasız y:ıre. 8 -
Mustafa çavuşun (Nikriz ş<ırkı) Elm~s Günler geçiyor. 4 - Şükrü (tTc:şak şarkı) 

Geçti muhabbet demi. 5 - S. Pmar (Be
yati şarkı) Delisin deli gönlüm. 6 - (Uş

~ak şarkı) Girdim yarın bahçesine. 7 -

senin yii:dinü gören. 9 - Şevki beyin 
12,30--- Program. 12,35 - Ttirk müzi~i. • (Hicaz serkı) Kıs geldi ~rlrak. 10 - Saz 

Uşşak saz semaisi. 

14,20 - 14,30 - Konuşma {Kadın saatl
Çocuk terbiyesine dair). 

17,30 - Program. 17,35 - Miizik (Pazar 
çayı - pl.). 18,15 - Konusmn (Çocuk sa

Pl. 13,00 - Memleket sı::at ayarı, ajans 
ve meteorol(ljl haberler!. 13,15 - Müzik 
(Operet ve ne~eli üvertürler - Pl.) 13,45 
14 - Konuşma (Kadın sııati - Ev haya
tına dair). 

18,30 - Prom-am. 18.35 - Mllzlk (Oda 

ati). 18,45 - l\Iüzik (Şen oda milziği-İb- mUziği - Pl.) 19,00 - Konusmıt (Tilr
rahlm Özgür \·e ates böcekleri). ı9,15 - j kiye postası). 19.15 - Türk müziği (Fa
Türk müziği (Fasıl heyeti) Celfıl Tokses 1 !';il heyeti) Tahsin Knrakus ve ark:ıdaş
ve arkadaşları. 20,00 Ajans, meteoroloji l:ıır. 20,00 _ Ajans, meteoroloji haber-
haberleri. 20,15 - Türk müziği - Çalan- . . .. 

' lar . Resat Er \' 'h R K C lerı, zıraat borsası (fiyat). 20,15 - Trtı!{ . ~ , er. ecı e, u~en am, ev-

semaisi. 21,00 - Mamleket sa.at ayarı. 

21,00 - Konuşma. 21,15 - Esham. tah
vilat. kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 - N<>Şeli plfıkbr - R. 21,30 Temsil 
(DE>ngi rlı>ngine - Komedi) Yazan : Ke
mal Tözen. 22,00 - Miizi'{ (Kilrilk orkes
tra - $ef: Necip Aşkın) 1 - Valter No
ack (Romantik üvertUr). 2 - Azzoni (Sa 
b,..h şarkısı) 3 - J. Strauss (Çardac:L 4-
Frnnz Abt (0rmanl:ırdıı ve ninni). 5 -
Sr.hneider (Tirol dağl:ırının h::ılk şarkı ve 
danslarından potpuri.) 6 - Mainzer (Se
ren ad). 7 - Benatzky (Bebekler perisi) 
mminrlen , neşeliyim ı;rırkısı. 8 - Leo
pold (İsp:ıny:ı melodileri) potpuri. 23,00 
- Milzik (Cazbant - Pi.) 23,45-24 -
Son ajans haberleri ve yarınki pro~am. 

Perıembe, 6. 4. 1939 

det Kozan. Okuyanlar: Müzeyyen Senar, mGzlği- Çalanlar: Ruşen Kam. Cevdet 
Hnliık Recai. ı - Osman bey (Nihavent Kozan, Zühtü Bardnkoğlu. Okuyanl:ır: 
peşrevi). 2 - l\'I. Nurettin (Nihavent şar- ı "1'~h.~ut Karındns, Sırfiy~ Tokay .• 1 -
kı) Sensiz ey şuh. 3 _ R~hmi bey (Niha- Kuçuk Osmnn beyin (NeYa pesrevı). 2-
vent şarkı) Saçlarına bıığlanalı. 4 _ Şük- Rahmi beyin (Beyati sarkı~ı) Gül hazin 
rü Osman (Suzinak şıırl<ı) Mliptelfli derd sümbiil perişan. 3 - Rnkımın (Uc:şak 
olan. 5 _ Ahmet Rnsim <Suzinnk şar- c:arkı) Bnna hic yakısmıyor. 4 - Rahmi 
kı) Pek revadır. 6 -.Refik Fers:ın (Mahur Beyin <Isfahan S:lrkı) N~rı askınla kül 
şarkı) Bir neşe yarat hnsta gönül. 7 l\Ta- oldum. 5 - Rahmi beyin (Isfahan şar- 12 :w - Program. 12,35 - Tiirk müziği 
hur şarkı, Hiılii kanayan. g _ Şerif İçli kı) Etme bevhude rıean. 6 - Cemil be- Pi. 13,00 - Mcmlekf't c::nıt ayRrı, ajans 
(Mahur şarkı) Al:ımam do~c:u desti e- yin (Muhayyer saz sf'maisi). 7 - Zühtü ve metE'Oroloji haberleri. ı:U5-14 - Mü
mele. g - (Halk türküsü) Demirciler de- ı Bardakoğlu (Santur taksimi). 8 - Asım zik (Karmık progrf!m - Pi.) 
mir döğer. 10 _ (Mııhayyer türkü) Kır beyin (Hiraz <:arkı) Her z:ıhmı ciğer suze 18.30 - Program. 18.35 - Miiıik (Ro
owlanın da,·arı. 21.00 Memleket saat ayarı. 9 - Leylfı h anım (Hicaz c:nrkı) Zevki , mans, halk !':a rkıları ve ":.ıire) Pi. 19,00--
21.00 _Neşeli pliiklcr (R.) 21,10 _Mil- Se\·da rluymadım. 10 - (Halk Hirküsti) ı Konuc:ma (ziraat ~aati). 19.15 - Tiirk mil 

Ii zik (Riyaseti ciimhur bandosu _ $ef: İh- Karanfil olncaksın. 21.00 - Memlekt?t ziği <F:ml he>yt'ti) Çnlnnfar: HRkkı ?er
san Ki.inçer). 1 _ v. Buot (Okyanu<:) Marş saat ayarı. 21,00 - Konuşma (Hukuk il-1 man, E.c:rPf Karl~i. Ha~an Giir, Ba~ri Üfler 
2 _ Leo Ddibl's (Naila baldinden) Çiçek- mi yayma kurumu). 21,15 - Esham. Hamdi Tokay. Olmy:ınlar: T ahc:in Kara
ler raksı (İntermezzo). 3 - H. Derlioz t:ıhvilfıt. kambiyo - nukut borc:ac:ı (fiyat) ime::, Safiye Tokay. 20,00 - Ajans. mete
(Roma karnavalı} th•ertür. 4 - P. Tschni- 21,25 - Nesil plfıklar - R 21.M Mii?.il( oroloji habc>rlcri, ?.lraat bo~a~ı (fiyat). 
Joovsky (5 inci senfonisir.dcn) Andante (Radyo orkestrası - Set: nasan Ferit An- 20,15 - Tiirk mfü:iği• Çalanlar: ZUh\it 
cantabilo : Vals (Allegro moderato). 5 _ lar) 1 - L. Chenıbini (Les deux jour- Bardakoğhı. Cevdet Call'la. E5ref Kadri, 
~. Siebelius (Finlandia) Tone Poeın. 22,00 nes) Opernc:ından uvertlir. 2 - Van Be- Kemal Nlya7.i Seyhun. Okuyanlar: Sadi 
- A:ındolu ajansı (Spor servisi). 22,10- ethooven (7incl sl'nfonl, 1ft mai(ir, op.92) Hoşses, Mr>lek Tok~öz. 1 - Tntymı (Su
Müzik (Cazbant _ Pl.) 22.45 _ 23 _ Son Poco Sostenuto - Vivace, Alle!!Tetto, Pre"' zlnak peşre,•i). 2 - Zeki Arif (Suzinak 
ajans haberleri ve yarınki progrnm. to - Ac::sai meno presto. Alleı:n-o con brio c:nkı) Sevdim c::eveli. 3 - Necmi (Suzi-

3 - L. Van Beethoven (Coriolan) Ü- zinak ":ırkı) Sana c:ından sözlerim var. 
vertiirü. 22,30 - MUzik (Soli"tlt>r) Pl. 4 - Y. A~ım (Suzlnnk ş~rkı) Ayrı dü,.;. 
23,30 - Mii7ik (Canzbant) Pi. 23,4!j-24 Ulm sevcliğimden. 5 - (Halk Wrküsü) 

Pazartesi, 3. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Tilrk müziği. 
Son ajans haberleri ve yarınki program. İndim d:ı~d:ın ovaya. 6 - Kemal Niyazi 

pl. 13,00 Memleket sant ayarı, ajans V'e 

meteoroloji haberleri. 13,15 - 14 - Müzik 
(karışılc program - pl.). 

1130 - Proırram. 18,33 - Miizik (Cnz 
bant - pl.) . l!l,00 - Konuşma (Dokto
nın saati). 19,15 - Türk müziği (Halk 
türküleri - S:ıdi Yaver Ataman). 19,30 
- Türk müziği (Karışık program) Hak
kı Derman, E!'ref Kadri, Hasan Gür. 
Hamdi Tokay, B.:ısri ilfler. 20,00 Ajans 

Çarşamba, 5. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk müıi
ği - Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla. Re 
flk Fersan. Okuyan : Radife Neydik. 1-
(Rast peşrevi). 2 - Refik FPrs::ının (Rast 
~akı) Yakdı cihanı atesin. 3 - Udi İb
rahim (Rast ~arkı) Sevmediklerimle gö
nül avutma. 4 - Leminin (Rast şarkı) 
Sazın gibi sinem dahi. 5 -· Cevdet Cağfa 
(Taksim). 6 - İbrahim efendi (Mahur 

Sc>yhun (Kemen<:e takc:imi). 7 - Faize 

meteoroloji haberleri. zir:::at borsası (fi
yat) 20,15 - Türk müziği (Tuna edebi
yat gecesi) Orijinal Tuna ve Rumeli tür
ki.ıleri: A - Mukaddeme, B - Şiir, C -
Mıızlk. Takdim ve idare eden: Mesut Ce
mil. Ankara radyosu küme heyeti (Koro) 

şarkı) Sabah oL<run. 7 - (1\fahur saz se
maisi. 13,00 Memleket saat ayan, ajans, 
meteoroloji haberleri. 13,15-14 - Müılk 

(Riyaseti r.iimhur bırndosu - Şef: İhsan 
Küncer) 1 - O Guillon (Marş). 2 - Jo-

(Şettnr:ıb:ın ş<ırkı) Badei vusl<ıt içilc::in. 
8 - Şemf;ettin Ziya (Ey gonce açıl). 9-
CSett:ıraban snrkı) Hayli demdir. 10 -
Tamburi Cemil (Settaraban) Saz c:emais! 
21,00 - femlcket c:rıat avarı. 31,00 -
Konu~mıı (Mizah saati). 21,15 - Esham, 
tahvilat, kambiyo - nukut borsac:ı (fiyat) 
21,25 - Neşeli plaklar - R. 21.30 -Mü
zJk (Şan rec:itali : Soprano Azize Duru 
ttıra.fıncl::ın) 1 - Schubert - Ninni. 2-
Schubert (Gül ile çocuk). 3 - Smetıma 

(f;atılmış nlc::rınlı kız). Opera!';ından Mar 
yanın aryac:ı. 4 - l\fassenet (Manon ope
rasının) 1 inci perde aryası. 5 - Puccini 
(La Boheme) operasından: Mimi iıin ar
yası. 6 - Massetnet (Mavi gözlerini aç). 

t ..................... ~ ..................................................................... .... 

i ~lUınalJ=iı ~@ınıd~ mü? 
•······ Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 12 ...... 

=- Bana son sozuno soyııyeceKsın, nuveyı: .. 
- Bir şey söyliyemem ... Hem benimle böyle ko

nuşmıyacağmı vaadetmiştin ..• 

- Merhamet et!!.. Günden güne sön düğümü gö
rüyorsun ... Vereceğin küçük bir ümit hayatımı ia • 
de edecektir .... 

- Bir rezaletin çıkmasından korkmuyorsun de • 
mek? .. Şimdi halam, arkasından gelmediğimizi gö
nince geri dönecek, burada ne yaptığımızı soracak ..• 
H<?ydi yürü .. Çabuk yürü, gidelim .... 

- Söyle, beni biraz seviyorsun değil mi?" 
- Sen anlaşılan tamamiyle çıldırmışsın... Ma .; 

demki gitmek istemiyorsun ben yalnız giderim.
Sen kal... 

Nüvid yürümek istedi. Fakat muhtar halinden u
mulmaz bir çeviklikle ani bir hamlede onu kollan a
rasına aldı. Kanının baş örtüsü düşmüştü. Kurtul
mak için çırpındıkça melun dudaklar yüzünü, saç
larını ve ensesini rastgele öpüyordu. 

Birdenbire ileri atılmak ve ikisini de bir anda ge
bertmek için davrandım. Lakin aramızda hiçbir şey 
kalmamış :">Olan bir kadına el uzatmağa ne hakkım 
vardı? .. 

Bu sahnenin seyrine bir saniye fazla tahammül e.. 
demedim. Süratle geri dönüp selamlık kapısından 

yalıya girdim. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıp doğ
ru odama girdim. 

Lamba sönüktü. Yalnız pencerelerden süzülen 
odayı kısım kısım aydınlatıyordu. Karyola-

v~ içeriye Nüvid girdi. Birkaç adım attıktan sonra 
olduğu yerde kalmıştı. Yavaş bir sesle: 

- Sen daha yatmadın mı HalUk? Dedi 
Kısa ve sert: 
- Hayır!. Dedim. 
- Niçin karanlıkta oturuyorsun? .. 
- Aydınlığa ihtiyacım yok ... Karanlıkta da dü 

şünebiliyorum ... 
- Ne düşünüyorsun?._ 
- Yıkılan bir saadeti!. 
- Hangi saadet? .. 
- İkimize ait olan ve şimdi mazide kalan saadet!.. 
Yanıma geldi. Hala avuçlarım arasında duran ba-

şımı kaldırmak istiyerek: 
- Nen var? Diye sordu. 
Onu şiddetle ittim ve ayağa kalktım: 
- Yanıma yaklaşmağa cesaret ettiğin anda, ya .. 

bancı dudaklann kirlettiği suratını kana boyarım ...• 
Şaşırmıştı. Yüzüme korku ve dehşetle bakıyordu. 

Haykırarak: 

- Benden uzaklaş! Dedim. Ve sönen bir fısıltı ile 
ilave ettim: 

- Artık aramızda her şey bitti .. :'.. 
Titriyordu. Elleriyle yüzünü kapadı ve karyola

nın kenarına oturdu. 
İri adımlarla dolaşıyordum. Beynim yanıyor, ku • 

!aklarım uğulduyordu. 

Böylece birkaç dakika geçti. Kat'i bir azimle kar
şısına geçtim. Yumruklarım sıkılmış olduğu halde: 

melodi. 21,50 - Müzik (Bir sollst-Pl.) 
22,00- Müzik (Kücük orke-;tra -Şef : 

Necip Aşkın) 1 - Az7.oni (Melodi). 2-
Holmer (Saksunya köylü dansları). 3-
Sc-hmit (İnciler) val~. 4 - Gebhardt (Ro 

mans) Viyolonsel orkestra için. 5 -Bet
hoven (Sk0<;ya havalrın). 6 - Ganglber
ger (Aşk çıınları) sarkı. 7 - Gounod 
(Ave Maria). 8 - Recktenvald (Grizing
de) Popııri. 23,00 - Müzik (Crızhant

Pl.) 23,45-24 - Son ajans haberleri ve 
yarınki program. 

Cuma, 7. 4. 1939 

12,;ıu - Program. 12,35 - Tilrk mfü:iği, 
Pl. 13,00 - Memleket saat ııyarı. ajan~ 

ve meteoroloji haberleri. 13,15-14 Müzik 
(Karı<:ık program - Pi.) 

17,30 - Konusma (tnkılilp tarihi ders
lı>rl) H:ılkcvinrlen naklım. 18,30 - Prog
ram. 18,35 - Miizik (Neşeli mfizlk-Pl.) 
19,00 - Konuşma. 19 15 - Tiirk müzi
iti (Fasıl heveti). C:ılanlar: Hakkı Der
man, E~ref Kadri, Hac::m Gilr. Hamrli 
Toka:.•ı", Basri Üfler. Okuyan : Celfıl Tok
ses. -20,00 - Ajan<:, meteoroloji h?.ber
leri, ziraat borsası (fiyat). 20.15 - Türk 
mUzlğl - Çıtl:mlar : Vecihe. F,qref Kadri 
Kf'ma1 Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla. O
kuyanla,.: Nl'cml Rlza Ahıo:kan ve Radi
fe Neydik. l - Nihavent peşrevi. 2- İs
mail Hakkı (Nihavent yöıi.lk semai) Fer 
yadile yad eylerken. 3 - Hacı Arif be
yin (Nihavent c:arkı) 8ıırap iç giilfemin
de. 4 - Rahmi beyin (Nihavent şarkı 
Siiztip c:liziip te ey melı>k 5 - Fahire 
Fersan (Tak~lm). 6 - (NihavPnt ~arkı) 

Söyle nedir bai!';i ahın. 7 - (Nlh:ıvent 
«arkı) Bakmıyor çe~mı <:iyah. 8 - Refik 
Ferc:an (Hüc:cyni <:arkı) Bir bakıcı birle
<:erek. 9 - Sııadettin Kaynak (Muhayyer 
sarkı) Bafan glin kana benziyor. 10 -
<Hıılk tiirkGlcrl) Ay doğdu batmııdı mı. 

21 ,00 - Memleket saat ayan. 21.00 -
Konuşma (H:ıftalık spor servisi). 21,15-
F.c;h:ım, fahviliit, kambiyo - nukut borsa
~ı (fiüat). 21,25 - Ne-::eli plfıklar -R. 
?t,30 - Miizlk (Senfonik plftklar). 22.30 
:!\füzik {Melodiler) Pl. 23,00 Müzik (Caz 
bant - Pl.) 23,45-24 - Son ajans ha
berleri ve yarınki progrRm. 

Cumartesi, 8. 4. 1939 

13.30 - Program. 13,35 - Mlizik (So
listler - Pl.) 14,00 - Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 14,10 
- Türk mlizlği (Halk türküleri ve oyun 
havaları). Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi ~okay.0-
kuyan: Mahmut Karındaş. 14.40-15.30-
MUzik (Ca7.bant - Pl.) 

17,30 - Program. 17,35 - Müzik (Dans 
saati - Pi.) 18,15 - Tiirk müziği (Fasıl 

heyeti) Karışık program. Çalanlar: Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler. Okuyanlar: Celiil 
Tokses ve Tahsin K:ırakuş. 19,00 Konuş
ma (Dış politika hadiseleri). 19,15 -Türk 
müziği (Halk musikisi - Aşık Veysel 
ve İbrahim). 19,30 - Türk miizlği Ça
lanlar: Vecihe, Resat Erer, Zühtü Bar
dakoğlu, Ruşen Kam, Refik Fersan. O
kuyan: Muzaffer İlkar. 1 - Numan ağa
nın (Şevkefza peşrevi). 2 - Dedenin 
($evkefza beste) Hüsnü zatın gibi bir 
dilber simin endam. 3 - Suphi Ziyanın 
(Şevkefza sarkı) Şimdi ay bir servü si
mindir suda. 4 - Leminin (Şevkefza 

şerkısı) Şikflyet etme cananım. 5 - Ru~en 
Ferit (Kemençe taksiml). 6 - II. Ma'h-

Kartal Maıtepesi Çam sokak 
Rauf Kop, Üsküdar birinci orta 
259 Kemal Ayral. 

Mlirekkepfl kalem kazananlar': ı 

İstanbul Tlcaret Lisesi ihzarı A. dan 
1808 Mürşide Karman, Tepebnşı Çatma 
Mescit Kuyu sokak 12 numarada Sükriye 
Temlziç, Sen Jozef Lisesi 7 numaralı M. 
Yumlu. 

AlbUm kazananlar: 
Gebze ilk mektebi 303 Ih~an Malkoç 

Bursa ikinci orta okul 138 Orhan Başka
ya, Kadıköy 7 inci ilk ok.ul 133 Haluk 
Saner. 

Resim modeli kazananlar: 
Ürgüp sorgu hAkiml kızı Gilzln Güleç, 

Trabzon Gazi ilk okulur.dfl 361 Refik 
Cansever, Geyve istasyon okulu 87 Ne
cati. 

Sulu boyı kazanıınlııl": 

Van orta okul 311 Seyfettin Görgülü, 
fımit Yeni Turan ilk okulu 390 Yılmaz 
Salman, Diyarbakır Gazi okulunda 359 
Şehim Sancar. 

Kalem boyası kazananlar: 
Çorum Albayrak ilk mektebi 192 Is

met ÖztOrk, Kayseri Mimar Sinan ilk 
mektebinde 123 Nuri Ural, İpsala ilk oku
lu 28 GönOJ Sayın. 

Pergel kazananlar: 
24 üncü okulda Silhey!A DOndar, Ka

dıköy Kuşdili caddesi 31 Ağustos sokağı 

24 numarada Vedat, Beyazıt Mithat Paşa 
raddesi 17 numarada Makbule Kara Ha
<:an. 

Kart kazananlar: 
Malatya lisesi 534 }{ecat Akalp, Yuna

nistan tskeçe dos Venezelov 39 numara
da Süleyman Hasan Sabri, Koyulhisar 
Merkez okulunda, 88 Saadet Pulat, İ:r.mir 
Pazaryeri Alabey 93 numarada Bedia Sa
rncoğlu. 

İLAN 
Vital vapur acentesine bağlı Es

neh vapurunun yirminci seferile na
mımıza gelen N & L C marka 8829/ 
31 No. üç balya pamuk mensucata ait 
İstanbul Jthalat gümrüğü müdürlü
ğünün 44673 sayı 2.3.939 giinlü be
yannamenin ikinci nüshasile ordino 
ve menşe şahadetnameleri beraber 
komisyoncumuz 28 karne No. h Saim 
Atlasın Ata Atabek hanının 12 No. 
daki yazıhanesinde yanmış olduğunu 
ve yenisini çıkaracağımızdan eskisi
nin hükmü kalmadığını ilan ederiz. 

M. Narlıyan A. Lutufyan ve Ş. sı 
Istanbul 

mut (Şevkefza şarkı) Ey servü gülzarı 

vefa. 7 - Dedenin ($evkefza yilrük se
maisi) Seri zülfü anberir.in. 8 - Sait 
Dedenin (Şevkefza saz semaisi). 20,00-
Ajııns, meteoroloji haberleri. ziraat bor
sası (fiyat). 20,15 - Temsil (Kral eğle
niyor: Rigoletto) Yazan: Victor Hugo, ter
cüme ve radyofonik montaj : Ekrem Re
şit. Temsilde küçük orkestra Necip Aş
knın idaresinde Verdinln Rigoletto isimli 
operasından parçalar çalarak iştirak ede
cektir. 21,15 - Memleket saat ayarı. 21, 
15 - Esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fik:ıt). 21,25 - Neşeli pH'ıklar 

-R. 21,30 Konuşma (Su sporları hakkın
da). 21,45 - Müzik (Opera aryaları -
PL) 22.00 - Haftalık posta kutusu. 22.30 
- Müzik (Operetler - Pl.) 23,00 - Mü
zik (Cazbant -- Pi.) 23,45-25 - Son 
ajans haberleri ve yarınki progt·am. 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

I NEOKALMINA 
DIR. 1 

Çektiği ıstırapların 

mes'ulü kendisidir. 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı ona 
cehennem hayatı yaşatan bu 
muannit başağrısından eser 

kalmı:raraktı. 

8iitiin ıshrabları dind rlr, baş \'"C 

diş ağrıları ile üşiitinekten mütevel
lit ağrı, sızı ve sancılara karşı bil-

hassa müessirdir. 

Mideyi bozmaz, Kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şe
yin taklidi ve ';enzeri vardır. GRİPİN 
yerine ha~ka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 

Doğrulmuştu. Sesi kesik ve pürüzlü çıkıyordu: - Haluk!. Haluk!.. Ne yapıyorsun?.. Birbirimizi 
ne kadar sevdiğimizi bilmiyor musun?. Bu cinaye
ti yapma! Bana acı!.. Kendine acı! .. Masumiyctime 
inan! Saadetimize boş yere yazık etme!.. Beni müc
rim kıyas ediyorsan bile affet!.. Affet sevgilim! •• 
O adam evimizden uzaklaşacaktır ... 

- Seni aldatmayı bir dakika hatırımdan geçirmiş 
değilim HalUk!.. Yanlış hüküm veriyorsun... Beni 
beyhude yere hırpalıyorsun ... 

- inkara cesaretin var demek?.. Birkaç dakika 
evvel o hcrüin kolları arasında olmadığını iddia e
dE>bilir misin?_ 

- !! ! ! ! . 
- Gözlerim herşcye şahit oldu .. Artık beni kan-

dırmak için ne söylesen beyhudedir ... 
- Seni yeminle temin ederim ki, yanlış anlıyor

sun Halük ... Biraz evvelki çirkin sahneyi gördünse, 

bu onun küstahlığının neticesidir ... Ve inan bana!.. 
Bu ilk defa oldu .. Şimdiye kadar bana karşı daima 
cıtfdi davranıyordu... 1 

- Pekala! Mademki alakasını sezmiştin.. Niçin 
şefkatini ondan esirgemiyordun? .. 

- Pek yakında ölecek olan bir hastayı terslemek, 
tahkir etmek doğru olur muydu? .. O beni daima se
verek ve yalnız şefkatime kanaat ederek son nefe -
sıne kadar yaşayacaktı ..• 

- Fakat böyle oldu mu? .• 
- Evet! .. Bir hata!.. Bir küstahlık!.. Lakin ilk ve 

son olarak .. 
- Beni inandıramazsın Nüvid! .. Artık benim ka

rım değilsin ... Benden sana, şimdi yazacağım boş ka
ğıdından başka hiçbir şey kalmıyacak .. Anlıyor mu-
sun?. Aramızda herşey .. herşey bitmiştir .... 
Hıçkırmamak için dişlerimi sıkıyordum. Yaptığım 

şeyin beni nerelere sürükliyeceğini, ruhumda nasıl 
bir inkılap yapacağını düşünemiyordum. Derhal ma
samın başına geçtim. Lakin ellerim kalemi tutamı
yacak kadar titriyordu. Başımı yumruklarımın ara
sına aldım. Bir müddet böylece dinlenmek istedim. 
Fakat geçen her saniye mukavemetimi kırabilirdi. 
Zira aşkım cinnet derecesine gelmişti... 

Ben kendimle bu müthiş mücadelede iken, Nüvid 

Yine eskisi gibi biz bize kalacağız... Ne de
rece yanlış hükümler vermiş olduğunu o zaman an.. 
lıyacaksın ... Haluk!. Seni çılgın gibi sevdiğimi gör -
müyor musun? .. Sana yalvarıyorum .. Beni işitmiyor 
musun? .. Biraz olsun göz yaşlarıma merhamet et sev
gilim .. Merhamet et! .. 

Kalbimi parçalıyan bu sesi duymamak için kulak
larımı tıkadım. O dizlerime sarılmış hfila hıçkırıyor 
ve yalvarıyordu. 

Ne yazık! .. Artık kalemi tutabilecek kadar kuvvete 
maliktim. Ve elim, gönlümün feryatlarına değil, ka
famın dikliğine tabi oluyordu. 

Ne yazdığımı bilmiyorum .. Yalnız iki iri satırın al
tına çarpuk çurpuk bir imza attığımı hatırlıyorum ... 
Ayağa kalktığım zaman Nüvid hareketsiz kalmıştı. 

Bu iki büklüm olmuş baygın vücudu bir saat evvel 
göğsüne basmak için çırpınan adam ben değil miy -
dim? .. Onun en ufak bir kederine tahammül edemi -
yen en ehemmiyetsiz arzularını bile yapmak içi.D 
can veren ben! ..• 

Ah insanlık! .. Şimdi bambaşka oluvermek, yahut 
öyle görünmek ne inanılmaz bir melanetti! .. 

Kapıyı. çarpıp çıktığım zaman, haşin bir kinle 
kabaran ruhumda temiz duygular araştırdım. Hey -
hat!. Mesut olduğum müddetçe bana benliğimi unut
turmuş olan o muazzez şeyler artık can vermiş ve yer 
!erini yine eski bedbin, düşkün hislere terketmiş bu
lunuyordu... ı ,,,.,.,. u ·- • ,... ~ . .-.-.-.-..... . . . . . . . . . . . . 

Anadoluya becayiş için Harbiye Nezaretine ver • 
diffeim istida derhal kabul olundu. Ne bazı esin dos -

• • • ~~~_...ı....~~~~......:ıı:uı..-.Cl!lıa.m__ı:ı.a..d.Q....il'Jcu:ıl.lll:...tı~llı:llll..J!ı:lZ...YB~;ırıheni ka-
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"Şevket6m inanınız ki, 
Şu Anda Almanlarla, 

Dünkü Kısmın Hulasası 
[Yıllardanberl kanı canı yok Yere har
cana harcana Jcupkuru kadit haline 
letirilen zavallı millet, zorla,, sürükle
nircesine sokuldutu Cihan Harblnin 
son gQnlerlnl yaşıyor.. Bir taraftan 
Vahdettin tantanalı kılıç kuşanma me
!'asiınl yapıyor, halkı ve fikirlerini o
Yalıyon di~er taraftan Enver, Tallıt, 
Ceınaı Paplan ayn ayrı kompliman
larla elde etmiye. tahtına destek ya
J>arak saltanatını kuvvetlendirmlye 
Ufraşıyordu.. İttihat ve Terakki hil
k!ımeU lkUdar rnevkiınden sessizce 
ÇekJimiıtı. Zavallı millet kurtarıcı sa
rup başında taşıdığı bu adamların bir 
serap gibi çekildiklerini işitince bir
denbire şaşırdı. Herkas ümidini kes
:ınlşU ondan. Hayır o ölmiyecektl. Fe
leiln kanlı kalemini kıracak yarataca
tı barlkalan kendi kalem1yle tarihe 
yazacaktı. Derin derin soluyor, kanın
daki hınç tohumlarını ~elediği toprağa 
katıyor, sıcak göz yaşlariyle de sula
yordu.] 

* İntikamını yaşartıp f'ılizlendir-
ınek' büyütüp çiçeklendirmek isti
yordu. Onun için ağlıyor, uğraşı -
yordu. 

Bu sırada, Tevfik Paşanın kabi
ne teşkilinde uğradığı muvaffaıu
yetsizlik, V ahdettini Müşir Ahmet 
lzzet Paşayı iktidar mevkiine ge
tirmek mecburiyetinde bırakmıştı. 
Birinciteşrinin on dördünl!Ü günü 
izzet paşa, bu kara günün sadrazam 
lığını kabul etmek fedakarlığını 
göstermişti. Kabinesini teşkil etmiş, 
iş başına geçmişti. Talat Paşa ka
binesinin müttefiklere teklü ettiği 
mftÜ..,._..ncaıu.:J'I ıınzaıamaıt lJBIH-

sızlığına katlanmıştı. Zavallı mil
let, mukadderatın hazırladığı çir
kin hadiseler, acı akıbetlerle kar
şılaşıyordu artık. Tıpkı eli, ayağı 
bağlı kurbanlık bir koyun gibi, ke
narında bulunduğu feliket çukuru
nun başına uzanmış, hadisatın k<>s
kin bıçağına da boynunu uzat
ınıştL 

Ü gü~ . llcinciteşrinin üçüncü 
sunu ıdi. ittihat ve Terakki

nin büyükleri tarihin hiçıfir zaman 
affetmiyeceğt bir suç daha işle
mişlerdi. Talat, Enver, Cemal paşa
lar ve arkadaştan, yalnız devrilen 
saltanatlarının Yıkıntı ve yığlntı
sında değil, millet ve memleketin 
yerlerde serilm.iye, sürünmiye ya
raşnuyan, alışmıyan YÜksek varlı
ğını ve bu varlığın §eretıı kurban
ları olan şehitlerin mübarek ceset
lerini, pıhtılaşıp kuruyan kanl::ırı 
üzerinde kıvranarak inliyen yaralı 
yavrucuklarım bile çiğnernişlerdl 
Korkunç akıbetleri ile yüz Ylize ge
tirdikleri zavallı milleti, düşman 
tazyiki karşısında titriyen bahtsız 
memleketi ve hele uğruna can ve
receklerine and içtikleri mukaddes 
sancağı bırakıp memleketten çıkıp 
gitmişlerdi. 

O gün paşalarla bazı arkadaşla
rının k~çtıkları haberini, Va}ı. 
dettine yetiştirmek için saraya ilk 
koşan Damat Ferit olmuştu. Vah
dettin, eniştesinin bu telaşına, gaf
letıne için için gülmüştü. Çünkü, 
paşaların er geç kaçacaklarını o 
çoktan biliyordu. Böyle olmakla be
raber, eniştesine karşı, bu habere 
pek inanmamış gibi davranmıştı. 
Kaşlannı çatmış, derin bir düşün
ceye dalmış gibi bir tavır takın -
mıştı. Uzunca süren bir sükuttan 
sonra başını kaldırmış, tereddütle 
Damat Feride bakmıştı. Ve: 

- Paşa . Demişti. Sakın şehir i -
çinde saklanmış olmasınlar? .. 

Ahmak, aptal Ferit, Vahdettinin 
bu yapmacıklı hareketlerine baya
ğı inanıp kanmıştı. Onun tereddü
dünü gidermek için, uzun uzun dil
ler döküp yaltaklanmıştı ve niha. 
yet: 

- Şevketlüın inanınız. Demlt
tl. Bu haberi biraz evvel Ayan Re
isi Ahmet Riza bev kulunuzdan al-

Tefrika No. 2 

Talat, Enver; Cemal 
Alman Gemileri ile 
dım. Çerkes f mail paşa zade Ali İh
san bey bendenize de aynca tah -
kik ettirdim. Talat, Enver, Cemal 
paşalarla diğer azılı arkadaşları
nın Almanlarla, Alman gemileri 
ile kaçtıkları muhakkaktır Şu anda 
mubarek taht ve mülkünüz bu tü
redilerin şer ve fesatlarından ta -
mamiyle kurtulmuş bulunmakta
dır. 

Damat Feridin bu kat'i temi
natı karşısında Vahdettin 

ferahlamıştı. O, lttihatçıları hele 
Enver, Talat, Cemal paşaları hiç, 
hatta günahı kadar. bile, sevmezdi. 

Fakat, korkusundan sevmediğini 

belli edemezdi, çekinirdi. Her bi -
rerlerine ayrı ayrı dost gorunur, 
her fırsattan istüade ile gönülleri
ni alır, avuturdu. Tıpkı büyük kar
deşi Abdülhamit gibi, o da vüke
lasına karşı iki yüzlü bir siyaset 
kullanırdı. Gerçi, padişah olduk -
tan bir ay sonra, başkumandanlık 
payesini uhtesine almış ve bu hare-
ketiyle millete, muhite karşı güzel 
bir gösteriş de yapmıştı. Ancak sa
darete tebliğ ettirdiği iradesinde, 
aynen " başkumandanlık erkanı -
harbiye riyaseti vezaifi kemakan 
damet ve yaverihası hazreti padı
şahi harbiye nazırı Enver Paşa ta
rafından ifa olunacaktır." Kaydile, 
Enver paşanın da gönlünü almağı 
unutmamıştı. Daima, gizli gizli yü
züne 2ülmüs ve o mağrur hürrlvet. 
kahramanını, iki yüzlülüğü ile ken-
dine bağlamıştı. Bu arada sadra -
zam Talat paşayı da okşamıştı. Ço. 
cuk aldatır gibi, askeri rütbesini 

• fahri miralaylığa yükseltmiş, ihsan 
ettiği şık bir miralay ünifonnasile 
onu da kendine bent ve bende et -
mişti. Cemal paşayı da mahzun et
memişti. Gasbettiği Altıncı Meh -
medin mirasından pırlantalı, çok 
kıymetli bir altın saat ve kordon 
hediye ile onun da gönlünü hoş et
miş, dostluğunu edinmişti. Son gün_ 
lerde, iktidar mevkiinden çekil -
dikleri halde, hiç birine karşı mua
melesini değiştirmemişti. Fakat, 
her vakit yaptığı gibi, arkaların -
dan atıp tutuyor, kuyularını kazı
yordu. 

1 zzet. l'aş.a,. B~şve.~A~ete tayi
nınin ikıncı gunu saraya 

gelmiş, Vahdettinin huzuruna gir
mişti. Çekilen kabine tarafından 

yapılan mütareke teklifinin Itilat 
devletleri tarafından kabul edildi
ği, Amiral Galtropun, murahhas
larımızı Mondrosta beklediği habe
rini getirmişti. Ahval ve umumi va
ziyetle mütareke meselesine dair 
bir hayli izahat vermiş, padişahın 
bu hususlar hakkındaki noktai na
zarını öğrenmek istemişti. Vahdet
tin sadrazamı bir müddet sükunet
le dinledikten, fikirlerini söyledik
ten sonra, birden gazaplanıvermiş
ti. Kaşlarını çatmış, kızgın bir eda 
ve hır~ın bir sada ile: 

- Paşa, paşa, evvelki gün de 
söylemiştim. Hükümeti, milleti bu 
badireye sevkedenler hakkında, 
bakıyorum bir gôna teşebbüste bu
lunduğunuzdan bahsetmiyorsunuz. 
Şu sırada bunların cezalandırılma
ları hem millet, hem de mı.itareke 
talebinde bulunduğumuz itilaf dev
letleri üzerinde iyi tesirler bıraka
caktır. Bu hususu tekrar ve teyit 
ile hlmmetinizi, teşebbüsünüzü bek 
lerim. Bir de, göndereceğimız mu
rahhasların intihabında çok titiz 
hareket edilmesini ve bilhassa iti
laf devletlerine itimat ve em~iyet 
telkin edebilecek kimselerin tayi
nini, bu arada Damat 1''erıt Paşadan 
da azami derecede istifade olunabi
leceğini size hatırlatmak isterim. 

Demisti. Sadrazam Ahmet Tzzet 

TAN 

Paşalarla Arkadaşları 

Kaçmış Bulunuyorlar,; 
Paşada, makamına olan s:ıygısı se
bebi ile huzurunda el pençe divan 
durduğu Vahdettine karşı oteden
beri hürmetten ziyade bir nefret 
hissi vardı. Onun yaman bir mijs
tcbit, ne afacan bir muhteris oldu
ğunu çok iyi bilirdi. O günkü tavır 
ve vaziyetleri ile yersiz müdaha
le ve yakışıksız tavsiyelerinden a
deta canı sıkılmıştı. Sabredememiş, 

Damat Feridin bu çok miihim va
zifeyi başarabilmek ehliyet ve ik
tidarından mahrum olduğunu a
çıkça söyleyivermişti. 

Fakat Vahdettinin kuvvetli ısrar
ları karşısında. murahhas intihap 
edilirken, keyfiyetin v[ikela heye
tinde görüşülüp düşünüleceğini ve 
bu sırada kabine arkadaşlarına Fe
rit Paşayı da hatırlatacağını vaad 
etmişti. Eski vukela ve rical hak
kında yapılması icap eden muame
lenin de mütarekenin akdinden sen 
raya bırakılması lüzum ve zarure
tini müdafaa ile bu gibiler hakkın
da çok şiddetli davranılmasının 

mukarrer olduğunu ilave etmişti. 

(Devamı \·ar) 

M üteahhit, gür beyaz saçları

nı kirli podüsüet eldivenle
rile şakaklarına doğru sıvazladı. 

Mahpushanenin avlusuna bakan 
cephe duvarını soldan sağa ve 
aşağıdan yukarı tetkik etti. 

Bu anda birdenbire hastalanan 
kısrağını baytara götürmekten 
başka çare göremiyen bir !<öy
ağası gibi üzüntülü ve kızgındı. 

Bir duvarın bu kadar kırli ve 
lekeli olacağını galiba aklı alını

yor ve galiba içinden: 

- Bir de kazıtmak ıçın yev
miye vereceğiz. İşte bak, diyerek 
başını sallıyordu: 

Mahpushanede iş aldı alalı üs
tüne bir acaip kibir gelmişti. Şu 

demir kapıdan istediği zaman dı
şarı çıkabilmek mazhariyetinden 
gelme bir kibir. 

Kendisini yaba~cı bir dünya -
dan nasılsa aralarına düşmüş bir 
mahluk gibi uzaktan, çckim:rck 
seyreden mahpuslara caka yap -
mak için koğuşlarda çalışan lıa -
danacı Recep ustayı çağırttı. 

Recep usta yüzünde dalına bir 
haftalık siyah sakal taşıyan ince 
uzun, orta yaşlı bir adamcağızdı. 
Şarkı söylemeden çalışır. Kimse 
ile konuşmaz ve ancak saat başb
nnda fakfon tabakasını çıkarıp 

çömelerek sigara sarar, sonra tek
rar fırçasına sarılırdı. 

Geçen sene, müteahhidi daha 

MEGER HOCA ÇILDIRMAMIŞ 
On yedinci asırda Von Helmon 

adında meşhur bir hekim hocası 
midenin çıkardığı usareyi keşfot
tikten sonra, vLicudünıüzdcki u
zuvlardan her birinin birer usare 
çıkardığını· iddia etmiş ve bu usa
relere hayat mayaları adını ver
miş, hem de hayat nıayalaı·ının 
hepsinin üzerinde ve onların hep
sine hakim bir baş maya bulun -
duğunu ilave etmişti. Bunun Lize
rine, hoca keşfinin verdiği gurur
dan çıldırdı, saçma söylüyor, de
mişlerdi. 

.l\leğer hoca çıldırmamış... Söy
lediğinin doiru olduğu, üç yüz yı
la 3 akın bir zaman sonra meyda
na çıktı. Şu kadar ki, onun ha .. 
yat mayası dediği şeylere şimdi, 

biz hormon diyoruz. Belli başlı 
uzu\.·lardan her birinin birer hor
monu olduj'u gibi, yalnız hormon 
çıkaran euddeler de var. Bu hor
monlar bozulunca, hayatın da bo
zulduğu her gün dah• iyi meyda
na çıkıyor. Onun için hormonlara 
hayat mayaları demek deli saç -
ıııası değil, pek yolunda bir ta
birdir. 

Geçen yıl hormonlardan bazıla
nnı uzun uzadıya yazmıştım. Fa
kat onların hepsine hakim olan 
baş mayanın işleri kalmıştı... Bu
günlerde Panealtıda Ahmet ismin
de sayın bir okuyucumuz, gazete
ye eönderdiii bir mektupta iJH>
fiz eud~sinin hastalıklıın üzeri
ne bilgiler soruyor. İpofiz nam da 
baş mayayı çıkaran ıuddedi.r. Ge
çen yıl eksik kalan bir bahsi ta
mamlamağa fırsat verdiğinden do
layı Bay Ahmede teşekkür ede· 
rim. 

Bu İpofiz guddesinin işleri şiın
diye kadar belki okuyucularımız
dan pek çoğunu merak ettirme
miştir. Mide boz!ikluiu, karın ağ
rıları şüphesiz daha çok alaka ve
ren hastalıklardır. Fakat ipofb 
guddesinin yaptığı işleri onun bo
zulmasmdan ileri arelen rahatsız
lıklar ve türlü türlü hastalıktan, 
kedini ve hayatını bilmek istiy•!n 
herkesin öirenmesi faydalıdır. 
tpofiz, adeta hayatın merkezi de
nilıneğe layık önemli bir uzuvdıır. 

Onun gördüiü işlerin pek çok 
olmasından dolayı, ipofiz guddesi 
çıkarılınca yaşamak kabil olup 
olmıyacafmı anlamak için, tabü 
hayvanlar üzerinde. bir cok tee -

rübeler yapılmıştı.r. Bu tecrübe -
lerden anlaşddıtına göre, ipofiz 
guddesi çıkarılan bir hayvnn bir 
müddet yaşar, iki ~Un, belki hir 
kaç &ün. Ona da zaten normal ha
yat denilemez. 

O kadar büyük ehemmiyeti ol
masiyle beraber, ipofiz guddeo;i ı 

kafa tasının i~indc bcyninı altm
da minimini bir uzuvdur. Bii~ 1ik
lüğü bezelye tanesi kadardır. A
ğırhğnıa gelince o da bir grnnı 
çıkmaz. Kırk ile seksen santigTaın 
arasında. Ağırlığının bu kada.r de
ğişmesi, onun başla biiyüyüp ıai
çülmesinden ileri aıelir. İnsanın 
çocukluğunda bir yaşına kadar 
ancak 16 ile 26 santigram ara -
sında ulur, üç yaşına kadar o hal
de kaldıktan sonra bühii: yaşı ge
lince, büyümeğe başlar, yirmi ya
şına kadar 58 santigram olur. Baş
ka guddeler o yaştan sonra, artık 
büyümedikleri halde lpofiz gud
desi büyümekte devam ederek 
otuzla kırk beş yaş arasında 65 
santigrama, kırk beşle elli yaş a
rasında 70-80 santiaırama kadar 
çıkar. Altmışından sonra da pek 
az küçülür ... Onun ağırlığı bütün 
vücudün ağırlığına nisbet edilir
se, kadınlarda daha büyük nis -
bettedir. Hatta aıebeUkte daha 
ziyade büyür. Bu da ipofiz gu,ı
desinin - hayatta en mühim ga
ye olan - nesli ipka etmek işine 
de hakim olduğunu göstt>rir. 

Bu kadar kuçük bir gudJeuin 
her tarafı birbirine benzemez de .. 
Mikroskop altında ıörüniişüııe 
bakarak ipofizi üç kısma ayırır -
lar. Alın tarafına eelen parçası 
en büyiik kısmıdır, guddenin ağır
lığından yüzde 72 sini bu kısım 
verir. Ense tarafına gelen arka 
parçası agırlığın yüzde 18 idir. 
İkisinin ortasında ve onlardan hiç 
birine benzemlyen kısım ağırlığın 
ancak yüzde ikisidir. Geri ka -
lan yüzde .sekiz de guddenin J:a
buğudur ... Bu parçalardan her bi
rinin gördüğü işler başka başka
dır. 

KüÇUcük bir guddenln parçaları 
arasında bu kadar ince hesaplar 
yapıldığına ve bir ~am bile ol
mayan bir aiırlıiın yüzdeleri a.ra
sında nishet aranılmasına elbettr. 
taaccüp etmezsiniz: İpofiz insan 
vilcudünün hükUnıet merkezi de
mektir. 

iyi yevmiye bulduğu için lltlat
mıştı. Bu hareketıni sonra, \şsiz 

günlerinde kahvede otururken 
çok düşünmüş, kendi kendisini 
kabahatli bulmuştu. Şimdi her za
manki yevmiyesinden elli kuruş 
eksiğine çalışıyor, "Beye,, eski 
mi.inasebetsizliğini unutturmağa 

uğraşıyordu. 

M üteahhit, .Kecep ustaya: 

- Burası da badanalana -
cak, dedi, hepsı değil yan yere 
kadar. Pencerelerin üstü istemez, 
temizdir. Fakat alt taraf berbat. 
Evvela kab::ı taslak bir kazırsm, 
sonra icabına bakarsın. Yani önce 
raspa ister. 

Recep usta kısa bir tetkikten 
sonra: 

- Malum, dedi. İçerisi akşama 
bitecek. Yarın sabah başlaru. 

* Sabahleyin guneş bulutların ar-
kasında ve uzaktaydı. Bahçede 
tok bir hayvan bakışı gibi boşluk 
ve rehavet vardı. Recep usta, ka
laslardan yapılmış kıymetli iske -
lesini binanın sağ koşesine yanaş
tırdı. Boya lekelerile rengi kay -
bolmuş sahtıyan onlı.iğimu bağla

dı. Açık kahverengi kıreç rezeleri 
savurarak raspaya başladı. 

Önceleri neler kazıdığının pek 
farkında olmamıştı. Fakat her 
çizgiyı ortadan kaldırmak mcc -
buriyetiyle dıkkatıni teksif etti. 

llk gozune ça~"tn bir resim 
olmuştu. Tek bacasından koca -
man dumalar savurarak dalga • 
ları yaran kaba bir tekne, üstifn
de yayvan bir sıra ev gibi kama
raları gorunüyor. Baş tarafına 

kocaman ve gayri muntazam bir 
çıpa asılmış. Dırckleri goklerin 
namutenahıhğine doğru uzanıp 

gitmiş, yanında itina ile (Nonnan
di) kelimesi yazılınış, altına bir 
de "Sanat yıldız tiyatrosu ama
torlerındcn: Samih,, imzası atıl -
mış. Recep usta Normandinin 
mavi kordclayı kazanmış bır Ok
yanus teknesi olduğunu bilmiyor
du. 

Binaenaleyh, kaba taslak gemi 
çizgılerini acımadan sildi, çıkardı. 

N ormandinin hemen yanın
da bütun teferruatiyle bir 

esrar nargilesi resmı vardı. Çifte 
marpuçları, kıvrım kıvrımdı ve 
lulesinden ince bir duman tütü -
yordu. Altına bir namı müstear 
yazılmıştı: Cakalı gece kuşu. 

Esrar nargılesinın biraz otesin
de, hatırı sayılır bir rampayı so
luyarak çıkmağa çalışan bir uzun 
tren resmedilmişti. Recep usta, 
vagonlarla lokomotifin arasına 
çekilmiş çizgilerin basamaklara 
konulmuş "Darp işaretlerinin,, 
manasının bir turlu anlıyamadı. 
Fakat tevkühanede bunun niçın 
çizildigini bilmiyen yoktu. Meş -
bur bir münakaşanın yadiginy
dı. Merhum eroinman Hanri tren 
soygunculuğunun kolay olduğu -
nu, gözu pek dort arkadaşla bir 

trenin pekala soyulacağını bu re
simle ispat edivermişti. 

Trenın bittiği yerde kocaman 
bir diınya haritasına benziyen yu
varlak bir kalp çızilmişti. Kalbin 
iki tane gozü vardı ki, insana şey
tan şeytan bakıyorlardı. Burun 
hizasına kıvnk bir Arap cenbiye
si saplanmıştı. Altında (Ah felek 
ah) yazılmıştı ve bu tabloyu, Kuş 
Goz Niyazi imzalamıştı. Recep us
taya (Ah felek ah) kelimeleri çok 
acıklı geldi. Dertli dertli bir siga
ra sardı. 

F akat manpusnaneae nısıcr, 
bir uçtan ohu ruca koşarak 

değişirler. Tekrar ışe başladığı =a
man kederi hiddete dônmı.iştü. 

Bir surü açık saçık resimlere rast. 
ladı. Hepsini de gozlerinden uta
narak hızlı hızlı ve sinirli sinirli 
kazıdı. 

Öğleden sonra iskelenin yerlııi 
üçüncü defa değiştirince, duvar -
da artık resim kalmamıştı. 

Bu sefer de birbiri arkasına be
yitlel'e, manilere rastlıyordu. Bun 
}ar, rüzgar ve yağmurla silindikçe 
üstllnden başka renkli kalemlerle 
tekrar t~ geçilmiş satırlardı. 
Recep usta ve ya-anlardan başka 
herkes doğruca okuyamru:Iardı. 

Perişan Suat: 
Ce!adide bir evllıdım, bana hlçran imiı 

kısmet, 
Korkma Allah kurtarır, bizleri su zin

danı :fellıketten 

Esiri gam olup dUstUm, meğer mahbus 
im1ş kısmet. 

Demişti. 

Çanta Sadık şunları yazıyordu: 
Söz bilirsen söyle 
SöıJcrinden hisse kapsınlar 
Söz. bilmez.sen silkCıt eyle. 
Seni ddem zannetsinler. 
Galatalı küçük Hasan beni an: 

(Ah Sofya) diye başlayıp: "Kim -
&eden istemem bir fatiha, tek kır
masınlar taşımı.,, diyerek hem 
aşkını, hem de ümitsizliğini kay
detmiştl 

Altı üstü beyaz Mehmet daha 
rind ve daha sevdalıydı: 

Aşkı setretmek te güç, 
Aşıktır etmek te gilç, 
Neylesin biçare dil 

ebrll karar etmek te g(lc. 
Dilstil gönill bir gözleri ahuya, 
Huzura varıp diz çökerek 
Yalvarmak ta gilç. 
Patır kütür Salıh, namı diğer 

Çete Salih: (Bugünler geçer ama, 
yüreği deler de geçer.) diyordu. 

R ecep usta gittikçe üzülüyor
du. Kendi kendine: 

- Demek buraya dü~nlerin 
yüzde doksanı kadın yüzunden 
gelmiş. Çok yazık! dıye söylene
rek duvarı kazımakta devam et -
ti. Yalnız akıl erdiremediği bir 
cihet vardı. Yüreklerindeki yara
yı orta oyunu ılanı gibi duvara 
ulu orta yazmanın manası neydi? 
Buna da: 

- Rabbim insanı bir kere şa
şırtmasın, dıye mana verdı. 
Meşhur yankesici Çarşıkapılı 

Piç :Mumtaz: 
Gün doğmadan neler doğar. 
Demişti Hepsınden umitlisi 

buydu. 

Feriköylü İsmail: 
Bu dlinyanın cefasından safası-

na nöbet gelmez. Demiş, altına 

da kocaman harflerle: 
"Bunu okuyan yaşasın,, yaz -

mıştı. Recep usta, bu son temen
niyi çok edepli buldu. Zorla, jste
miye istemiye kazıdı. 

Recep usta. üç kere ayrı ayn 
kazıdığı şu beytin, kimin tarafın
dan uydurulduğunu merak etme
ğe başlamıştı ki, nihayet imzalı
sına rastladı. 

Bunu yıızan bir muhalif rüzglr. 
Kendı gitti !sın! kaldı yadıglır. 

Altında kocaman bir ısinl: Val· 
de katili Memiş. Bır de tarih gO
rünüyor: 15/ 2/ 936. 

Recep usta soylendi: 
- Bak işe, bu kadar eli kalem 

tutan adam meğer valde katiliy
miş. Çok yazık. 

Daha sonra bir alay münferit 
tabanca ve bıçak resmine rastla
dı. Bir defa da bir olu kdıasiyle 

(LfJ.tfen •11! OJ11 ceoirinu) 
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Elektrik Fabrikasında 
Yeni Kazan Dairesinin 
T emeliMerasimleAtıldı 
-İstanbulun elektrik ihtiyacını hatı vermiştir: 

karşılamak maksadiyle Silfıhtarağa - ''- Mefsuh elektrik şirketi 1938 
daki elektrik fabrikasında tesisi ka - senesinde satın alındığı zaman Si -
rarlaştırılan 25 bin kilovat takatin - liıhtar fabrikasının takati türbin ba
de cereyan temin edecek yeni kazan kımından takriben 70 bin kilovat ol. 
dairesinin temel atma merasimi diin masına mukabil mevcut kazan taka
Nafia Vekili Ali Çctinkaya tarafın - ti ancak kırk bin kilovattı. Bu mık
dan yapılm~tır. tarın da yalnız 25 bin kilovatlık 

Merasimde Vali ve Belediye Rei. kısmı modern bir tesisattı. Mütebaki 
si Dr. Lutfi Kırdar, Elektrik İdaresi 15 bin kilovatı 1913 senesinden kal. 
Müdürü Kadri Musluoğlu, fabrikn ma eski tipte alçak tazyikli 8 küçük 
mühendisleri, idare memurları ve bir kazandan müteşekkildi. Halbuki İs -
çok davetliler de hazır bulunmuslar- tanbul şehrinin elektrik ihtiyacı her 
dır. Bu münasebetle fabrika bayrak· gün biraz daha artmaktadır. 1938 se

Jarla donatılmıştır. 

ilk harcı Nafıa Vekili koydu 
Saat onda Nafia Vekili Ali Çctin

kaya vali ile fabrikaya gelmiş ve ka
pıda •Elektrik idaresi erkanı, fabrika 
müdürü Mustafa Necip ve mühen -
disler tarafından karşılanmıştır. Ve
kil doğruca inşaat yerine giderek 
yeni dairenin kurulacağı sahayı tet
kik etmiş, fabrika mühendislerinden 
pianlar pzerinde izahat almıştır. 

Bundan sonra temele konacak 
hatıra kağıdı Ali Çetinkaya, Vali ve 
Elektrik İdaresi Müdürü tarafından 
imzalanarak bir kavanoza konmuş -
tur. Nafia Vekili kavanoza ayrıca 

kağıtla beraber bir de gümüş lira 
yerleştirmiştir. Temel üzerinde bir 
kurban kesilmiş, Ali Çctinkaya; 
"Cümhuriyet hükumetinin ve istik -
lalin Türk milletine temin ettiği 

muvaffokıyetlcrdcn biri olan Elek -
trik Şirketinin d~ millileştirilmesin -
den sonra yapılan bu inşaatın mil -
let ve İstanbul halkı için hnyırlı ol
ması" temennisiyle ilk harcı temele 
koymuştur. Vekili, Vali ve diğer da
vetliler takip etmişlerdir. 

Temel atma merasimini mütea -
kip, Vekil fabrikadaki tesisatı gez -
miş, cereyan santralı ve diğer işler 
üzerinde, fabrika müdüründen ve 
mühendislerden ~hat almıştır. 

Merasimden sonra, hazırlanan bü
fede davetlilere limonata ve pasta 
ikrp711 edilmiştir. 

'Ali Ç et;.nkay.anın izahatı 
Ali Çetinkaya, fabrikadaki yeni 

tesisatı, bugünkü cereyan takati, ve 
yeni yapılan kazan etrafında şu iza-

iki kuru kol kemiği arasına yazıl
mış (Mek marka eroin) yazısına te
sadüf etti ve bunlan hiç bir şey 
anlamadan ortadan kaldırdı. 

Ve böylece duvann temizlen -
mesi tam iki gün sürdü. Sonra, 
badana başladL 

R engi açık sarıydı. Avlunun 
kirli va katı toprağına unu

tulmuş bir güneş ziyası gibi uzun 
ve dökük bir ışıltı ile aksediyo'"
du. 

Son fırçalar vurulurken, uzak
tan seyrediyordum. Duvann ya -
rım badanası bile mahpushane 
ıçin insanı avutacak bir hadisey
di. 

Recep usta, işini bitirdikten 
sonra, uzun saplı fırçasından dam
lıyan renkli kireç damlacıklarına 
ehemmiyet vermiyerek geri geri 
çekildi ve tablosunu seyreden bir 
ressam gibi gözlerini suzerek 
baktı. 

Bir şeye karar vermiş te için
den mucadele ediyormuş gibi mi.ı
teredditti. Gözlerini yere, indirdi, 
duvarda ve etrafında dolaştırdı. 

Ve yavaşça yürüdü, kalın ka
laslardan yapılmış kıymetli iske -
lesini iki cephenin birleştiği 

zaviyeye kadar suri.ıkledi. Ben ev
vela leke gordü de bir kaç Cırça 

geçirecek zannettim. Halbuki is
keleye, fırçasını duvara dayay:ı

rak, elleri boş çıktı. Duvarın in
san boyundan biraz yukarısına, 

el yetişemiyeceği için silinmesi 
imkansız bir yerine uzandı. Bir 
şeyler yaptı. Sonra yaramazlık 

eden bir çocuk tel~şiyle yere indi. 
Fırcasını hızla kavrıyarak içeri 
girdi. Merakla yaklaştım. Duvar
da gri b ığru yazılar vardı. Güç
lukle okudum: 

[Bu duvarı badanacı Recep 
usta boyamıştır] 

• 
İyi veya fena bir hatıra bırak-

mağa galiba mecburuz. 
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ncsind~ azami anı takat 33.600 !kilo
vatı bulmuş ve önümüzdeki sem?ler
de süratle artacağı tahmin edildiğin
den mevcut kazan tesisatının bugün 
bile emniyet bakımından kfı.fi gel -
mediği görülmüştür. Bu sebeple ar
tacak ihtiyacı karşılamak için 25 bin 
kilovat takatinde yeni bir kazan da. 
iresinin acilen tesisi kararlaştırıl -
mıştır. 

Yeni kurulacak kazan dairesine 
en modern tesisatla mücehhez ve be
heri saatte 62 ton yüksek tazyik ve 
yüksek hararetli buhar ve~n iki ka
zan kurulması tensip edilmiştir. 

1 milyondan fazla 
harcanacak 

Silôhtar fabrikasının bulunduğu 

arazi killi çamurdan müteşekkil ol -
duğundan üzerine kurulacak binala
rın tehlikeli bir surette çökmemeleri 
için ancak santimetre murabbaına 

3600 kilogram tahmil etmek caizdir. 
Bu sebepten inşa edilecek kazan da
iresi için bin metre murabbaı sathın
da ve 4 metre irtifaında betonarme 
hususi şekilde bir temel yapmak za
rureti hasıl olmuştur. İsin müstace -
Iiycti ve temel sikletinin asgari had
de indirilmesi gözönünde tutularak 
temel betonunda Simon Fandü ku1-
Jnnılacaktır. Kuvvetli demirlerle 
anne olan bu beton temelin maliye
ti. Dür firmasına ihale edilen iki 
kazan ve montaj masrafı, bina ve bo-

ru tesisatı, tulumbalar, kömür nakil 
tesisatı ve teferruat olarak yeni te
sisat için 1 milyon 100 bin lira kadar 
bir para sarfı mukarrerdir. 

Bu kazanlar komple olarak kış 

mevsimi girmeden hizmete girecek 
ve bu suretle şehrin elektrik ihtiya
cını.,büyük bir emniyet emsali ile 
karşılamak mümkün olacaktır. 

Bu kabil mühim inşaatın şirltet 

zamanında yaptınlması istenildiği 

zaman, şirket tarafından tarifenin 
arttırılması, imtiyazın uzatılması gi. 
bi taleplerle karşılanırdı. Şimdi ken
dimizin malı olan bu tesb;atı onlar -
dan daha mükemmel olarak ve daha 
külfetsizce yapmış olacağız." 

Vekil, saat on bir buçuğa kadar 
fabrikada meşgul olmuş, öğleden 
sonra Metrohanma gelerek saat 17 ye 
kadar tetkiklerine devam etmiştir. 

Ali Çetinkaya bugün yapılacak 

Parti Grupu içtimaında bulunmak 
üzere dün akşam Ankaraya gitmiş

tir. 

~-
Resmi Rttpor 

(Başı 1 incide) 

ve neticede gC!Illilerin vaziyetlerin
de tekne, makine, kazan yapı ve kul
lanış bakımlarından can ve mallan 
tehdit edici asli veya bunun hari -
cinde mukaveleye aykırı feri mahi
yette bir kusur veya noksan tesbit 
edilmemiştir. 

III - Akay tipi "Suvat ve Ü -
lev" gemileri: 

Bu gemiler hakkında ileri sürülen 
itiraz ve tenkitler tetkik edilmiş ve 
neticede siıratlerinln düşmediği, kö
mür sarfiyatlarının mukavele ve 
şartname hukümlerine uygun bu -
lunduğu görülmüştür. 

Karamanda Kuduz 
Köpekler 

Karaman (TAN> - Son günlerde 
burada kuduz köpekler çoğalmıştır. 
H. Celal mahallesinde bir çoban kö
peği 3-4 çocuğu ısırmıştır. Köpek, 
polis tarafından öldürülmüş, beledi
ye doktoru Halit Şevki Akyüz, ku
duz şüphesini tesbit etmiştir. 

Çocuklar berayı tedavi belediye 
tarafından Konya memleket hasta • 
nesine gönderilmişlerdir. 

TAN 

Günün 
Meselesi: 
Polonya 

(Baıı 1 lnclde ) 

ya arasında bulunan Koridoru ver
mişlerdir. Bu Koridorun denize çı. 
kan kısmında Gdinya limanı Po
lonyayı denize bağlayan biricik 
limandır. Polonya, sanayii de bil-
hassa harp sanayii için muhtaç ol
duğu ham maddeyi bu liman yolu 
ile hariçten getirir. İhracatının mü 
him bir .kısmını bu yoldan yapar. 
Binaenaleyh, Danzig ve Korido
run Almanlar tarafından alınma • 
sı Polonyanın denizini kapar. Onu 
hariçten ham madde gitirmekten 
ve harice mal sevketmekten me -
neder. 

Zaten Baltık denizinde Polon. 
yanın deniz kuvvetleri olmadığı 

için, Almanya bu peneereyi Polon
yaya daima kapayabilir. 

Almanlar Şarki Prusya ile Ana 
Almanyanın birbirine birleşme -
sini isterler. Zaten Danzig şehrin
de hakim olan Nazilerdir. Binaen
aleyh yarın öbürgün Danzig şehri 
kendisinin Almanyaya ilhakını i
lan edebilir ve bu emrivaki Kori
dorun Almanlar tarafından işgali
ni intaç edebilir. 

P olonyayı tehdit eden ikinci 
Alman tehlikesi de cenuptan 

gelir. 
Almanyanın emellerinden bi -

ri de müstakil bir Ukrayna devle
ti kurmaktır. Müstakil Ukrayna 
Alman Silezyasından ve Slovakya 
hudutlarından başlayarak Polon -
ya, Rusya ve Romanyadaki Ukray
nalıları içine alan ve tA Volgaya 
kadar uzanan 50 milyon nüfuslu 
muazzam bir ülke olacaktır. Müs
takil Ukrayna topraklarının mü -
hiın bir kısmı Polonyadadır. Al -
manlar bir kaç senedenberi bu 
Ukraynalılar arasında istiklô.l ha
reketi uyandırmağa çalışıyor ve 
mütemadiyen tahrikat yapıyorlar. 
Çekoslovakyayı işgal ettikten son. 
ra bu tahrikat bir misli daha arttı
rılmış ve Polonya hükumetini ra
hatsız edecek bir hale gelmiştir. 

Almanya istiklalini kurtaracağı 50 
milyonluk bu ülkeyi iktısaden 

kendisine bağlamak ve bu suretle 
refaha kavuşmak emelindedir. 

İşte bu planlarını tatbik saha
sına koymak emeliyle Almanya 
evvela Çekoslovakyayı işgal ede -
rck Polonya hududuna gelmiş, Ro
manya ile anlaşarak cenuptan Po
lonyayı müttefikinden ayııımış, 

Memeli işgal ederek şimalden de 
Polonyayı çevirmiştir. Bu suretle 
Polonya askeri bakımdan gayet 
sıkı bir çember içine alınmıştır. 

Polonya bu Alman tehdidi kar
şısında gayet nazik bir vaziyette -
dir. Polonya tc'k başına Alman is
tilasına karşı duramaz. Romanya
ya güvenemez. Ona en kuvvetli 
müzahir Sovyct Rusyı- olabilir. 
Fakat Polonyalılnr mem ·-etleri -
ne girecek Rus orduların~ bir da
ha çıkmıyacağından ko~ktukları i
çin bir türlü Sovyetlerlo askeri bir 
ittifak yapmağa yanaşmamışlar -
dır. Polonya için yegtıne mesnet 
Garp devletleridir. Onun için Po
lonya Hariciye Nazırı Beck bir ta. 
raftan dahilde müdafaa hazırlık -
lan yaptınrk.en, bir taraftan da 
Garp demokrasileriyle miizakere -
lere girişmiştir. Şimdi de Londra
ya hareket etmiştir. Fakat Garp 
demokrasileri, Polonyanın parça -
!anmasındaki büyük tehlikeyi ev
velden gördükleri için şimdiden 

Polonyaya temin;:ıt vcnneğe lü
zum görmüşlerdir. Ve Almanya, 
Polonya topraklarına ayak attığı 

gün karşısında Sovyet Rusyayı, 

Fransayı ve İngiltereyi bulacaktır. 

F akat Almanya Polonyayı as
keri işgal altına almak ni

yetinde değildir. Çünkü Alman er
kanıharbiyesi Sovyet Rusya ordu· 
lariyle Polonya topraklarında çar
pışmağa taraftar görünmemekte
dir. Polonya topraklarında Sovyet 
ordulan ile yapılacak bir muha -
rebe Almanyayı zayıflatabilir. O
nun için Almanya Polonyayı aske
ri işgal suretiyle değil, siyasi par. 
çalanma yolu ile küçültmek tasav
vurundadır. Memelde olduğu gibi 
Danzig kendiliğinden Almanyaya 
ilhakını ilan edecektir. Danzig'in 
bu hareketi Gdinya limanını teb-

Büyük Üstat Hitler 
Hüseyin Rahmi Chamberlain'e 
ile Mülakat Cevap Verdi 

(Ba~ı 7 incide) 
luyor. Zaten okuduğum felsefi e
serlerin meziyeti de, anlaşılabilme
lerinde ... Bir de bizim yerli filozof
ların kitaplarına baksana? Muba
rckler, felsefeyi bilmeceye çevirdi
ler. Halbuki, ben de ara sıra felse
fi yazılar yazıyorum. Bunu bir ö
ğünme sanma. Çünkü felsefi yazı 
ya7.mak, mm::al yazmaktan daha 
mühim bir iş değildir. Benim yaz
dığım felsefi yazıları, şu bizim 
Hayriyeye okuyorum: O bile. yaz
dıklarımın mrınosını anlıyor. Hnl
buki geçen gün kızcağıza bizim fr
lozoflardan birinin yrızısmı oku
dum. Dikkntie dinledi, dinledi de: 

- Nece yazılmış bu:' diye kema
li ciddiyetle sordu. 

Hüseyin Rahmi, yanındaki yrı7.ı
hnncnin kenarından bir defter ala
rak sözüne devam etti: 

- Neler yazdığımı da öğrenmek 
isti)~rdun .. Sana bir iki misal ve
reyim: 

" Karıstırdığı defterinden şu cüm-
leleri okudu: 
"- Adaleti tntbik eden, Allah 

değil kullardır!", "Uluhivet. asla 
bir isim toşımıyacaktır: Çünkü her 
it::im onu feza ve zaman kinde tah
dit etmiş olacoktır!", "Allah bizzat 
ademi halkedemcz!", "Mesut say
dığımız anlarıml7:. ruhum11zun lıa
yatla tam ayar edilmiş dakikaları-
dır!,, 

" 
Sonra def1erini kapayıp yeri-

ne koydu ve güliimsiyerek: 
- lşte, dedi, gördüğün gibi, işi 

ukalalığa döktüm .. ve ilave etti: 
- Hem geçelim bu bnhsi.. Dün

ya ne alemde? Yeni ne havadisler 
vnr? Onları söyle. 

Güldüm: 
- Isvıçrede Almanlara hakaret 

ediliyormuş! 

Hüseyin R:ıhmi: 

- Demek sıra Isviçrede .. '3edi. 
Ve dudağını bı.iktü: 

- Fakat bu seferki bahaneye 
kimse inanmaz. Bu aralık Almana 
·im dokunur ki? 
Yazıhanedeki gazetede gözüme 

mebus listesi ilişti Alıp göstererek: 

- Okudunuz tabii? dedim. 
- Azar azar okuyorum: Hepsi-

ni tamamlıyamadım daha. 
- Kendinize gelmediniz mi? 
Güldü ve: 
- Hayır .. dedi.. demek ben, pek 

"sona kalmışım!,, 

Eğer onu yormak endişesi içimi 
mütemadiyen diırtmeseydi, üstadı 

dinlemek zevkini, daha kim bilir 
ne kadar siirdiırebilirdim. Den ve
daa hazırlnnırken, bütiin gayreti
me rağmen o da yerinden ka'ktı: 

- DemE'k gidiyorsun .. eledi. Bi
raz sonra doktor da gıdccek .. 

Payansız bir hayat iştahile Mar
maraya dalan gözleri yine yaşardı: 

- Ve .. dedi.. Ben yine yalnız ka
lacağım!. 

Ustadın yüksek hiinerli elini ö
püp çıkarken tıpkı, içine kapatıldı
ğı odada yalnızlık korkusile hıçkı
ran bir çocuktan ayrılır gibi oldum. 

----o---
Çavu~lu Köyünde 

Bir Yaralama 
Çnnakkale (TAN) - Çavuşlu kö

yünde bir kavga neticesinde Mehmet 
oğlu Osman, Mehmet oğlu Sabriyi 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. Os
man tutulmuştur. 

likeye koymağa kafidir. 
Bir taraftan da cenuptan Uk -

raynalılar istiklallerini ilan ederek 
Almanyanın yardımını isteyecek -

\ 

!erdir. Almanya, Orta Avrupanın 
hakimi sıfcıtiyle bu parçalanmayı 

uzaktan idare edecektir. Bu tak -
dirde Polonya askeri bir tecavüze 
uğramış olınıyacağı için büyük 
demokrasiler yardıma imkan bu -
lamıyacak ve Polonyanın parça -
!anmasına seyirci kalacaklardır. 

Fakat Beck Londrada demok • 
rasilerle yapacağı anlaşmayı, Al
manyaya karşı kuvvetli ve müşte· 
rek bir cephe halinde tahakkuk et
tirebilirse o vakit Almanyanın 

bu planını tahakkuk ettirmesi güç
leşir. Ve belki de o vakit Şarka 

doğru akamıyan Alman seli cenu
bu şarki istikametine çevrilir. 

Buı?ÜD vaziyet budur. 

(Başı 1 incide) 

şen kanuna riayet etmiye mecbur 
olmak için yaratmamıştır. Alman
ya onlara itaatla mükellef değildir. 
Almanya bizzat kendi ihtiyaçlarrna 
göre yaşıyacaktır. Bugün biz, diğer 
devletlerin veya onlann devlet a
damlarının lutuf veya kahrına ta
bi bulunmuyoruz. Eğ~r bugün bir 
İngiliz devlet adamı, bütün m~~ 
leler hususunda kendisiyle görüş
memiz lüzumuna, binaenaleyh bu 
meselelerin açık göriışmelerle hal
ledilmesi icap ettiğine ve bu suretle 
-bütün meselelerin halline imkan 
bulunduğuna kail ise, kendisine 5u 
cevabı vermeliyim: Tam on beş se
ne bunu yapmak fırsatına malik 
bulunuyordunuz. Fakat bugün şuna 
kani olduk ki, eğer Milletler Cemi
yetinin uzun nutuklarda bizim me
selelerimizle meşgul olmasını bek
lemekte devam etseydik iç ve dış 
politikada muvaffakıyetsizlikten mu 
vaffnkıyetsizliğe uğnyacaktık. Belki 
de ebediyete kadar bekliyecektik. 

"Az faziletli lngiltere,, 
Bugün dünyada milletlerin, fazi

letli ve faziletsiz olmak üzere ikiye 
ayrılabileceği sık sık iddia ediliyor. 
Faziletli milletlerin başlıca mümes
silleri onlarca İngilizler ve Fran
sızlardır. Faziletsiz miIJetler de bil
hassa Almanlar ve İtalyanlardır. Bu 
gibi tefriklerde bulunmak bizce bir 
beşerin işi değildir. Böyle doğru hir 
farkı ancak Tanrı yapmağa mukte
dirdir. Bir İngiliz devlet adamı ge
lip bana "Tanrı faziletli milletleri, 
kendilerine dünyanın dörtte birini 
vererek mükıüatlandırmak ve di
ğerlerini de dünyanın her türlü ni
metlerinden mahrum etmek sureti
le hükmünü vermıştir,, diyebilir. 
Ancak şunu söyliyey!m ki, İngiltere 
üç yüz sene müddetle çok az fazi
letli bir millet olarak hıı.reket etmiş
tir. Ancak bugiindür ki ihtiyar İn
giltere birdenbire fazi]s?tlerini hatır 
lamıya başlamıştır. 

Bu faziletleri tefrik etmek bun -
dan yirmi sene evvel hiç şüphesiz İn
giliz adamları için henüz zordu. Bil
hassa başkalarının malına tesahüp 
etmek mevzuu bahis olduğu zaman ... 
O zamanlar müstemleke fütuhatı fa 
ziletle peknlii tev'em görülüyordu. 
Çünkü o zamanlar en kuvvetlisi oy
du. 15 sene Almanya kadere büyük 
bir tevek.külle boyun eğdi. 
' Hatta biz Nasyonal Sosyalistler 
iktidarı ellinize ldığımız vakit bile, 
meseleleri müzakere yolu ile hallet. 
meğe çalıştım ve her mesele için sa· 
rih tekliflerde bulundum. Fakat bü
tün bu teklifler müttehiden redde -
dildi. Her milletin kendisi için mu
kaddes menfaatleri vardır. Çünkü 
bu menfaatler onun kendi hayat şe -
killeri ve meşru haklariyle yek vü -
cuttur. 

Fakat bir İngiliz devlet adamı 
her meselenin, hatta Alman milleti
nin hayat sahasına dahil bulunanın 
da, ancak İngiltere ile evvelden mü. 
zakere edilmek şartiyle halledilmesi 
ni veya ortaya konulmasını isterse, 
ayni suretle ben de İngilterenin 
kendi imparatorluğu içinde her neyi 
olursa olo;un halletmeden evvel Al
manyaya müracaat etmesini talep e
debilirim. 

Almanyanın hayati menfaatleri 
Bugünku Alman milleti, bugünkü 

Almanya artık hayati m •ıüaatlerini 
terketmck fikrinde değillerdir. On
lar ufukta beliren tehlike karşısında 
atıl kalmak istemiyorlar. Eğer müt
tefikler Avrupanın haritasını, hakkı, 
tarihi şartları, mantıki ve coğrafı za
ruretleri göstermeksizin deği§lirebil
di iseler, biz Almanlar o zamanlar bu
na mfini olmak imkanını bulamadığı
mızdandı. Eğer bugünkü Almanyn
dan, bazı peyk devletlerin Almanya
ya taarruz edecek derecede kuvvet
lenmesine müsaadekarlık bekliyor
larsa, müttefik devlet adamlan alda
nıyorlar. Bugünkü Almanya harpten 
evvelki Alman~·a değildir. Eğer bir 
devlet. büyiik devletlerin hesabına 

ateşten kestaneyi çıkarmak için ma

şalık yapmak hevesine düşerse. \.'<>k 
dikkat etsin, Parmaklarını yakma
sın.,, 

Sava,a her an hazınz 
İngiltere ile günün birinde bir an· 

laşma yapmıstım: Deni7 anlaşması . 
Bu anla~a, iki tarafın blriblrine 
karşı asla harp etmemesi gibi besle-
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lngilterenin 
Son Kararı 
Alkışlanıyor 

(Başı 1 incide) 
Lehistan, Romanya ve bütiın şal" 

ki Avrupa devletleri İngilterenin te
minatından memnundur. Lehistan si 
yasi mahafline göre İngiltere ilk de
fa olarak A vrupanın şarkı için Av • 
rupanın garbı derecesinde sulh ga· 
rantileri prensibini kabul etmiştir 

Lehistan mahafilini en çok memnun 
eden nokta, İngilterenin Lehistan• 
kendini tehlikede görmek bahsinde 
serbest bırakmasıdır. Bu suretle in· 
giltcre yüz sencdenberi takip edegcl· 
diği infirat siyasetinden tamamiyle 
tecerrüt etmiş oluyor. 

.Bütün İngiltere gazeteleri hükÜ· 
meti teyit ve Mister Chamberlain'in 
beyanatını tasvip etmektedir. 

Deyli Telgraf, Mister Chamber • 
lain'in beyanatını İngiltere harici 
siyasetinde bir dönüm noktası sayı· 
yor. Ve artık İngiltcrenin Avrupa • 
daki hududu Ren nehri üzerinde de
ğil, Vistül nehri üzerindedir, diyor. 

Liberal News Chronicle ile nme· 
le gazetesi olan Daily Herald da be
yanatı tasvip etmektedir. TaymiS 
Mister Chamberlain'in bu beyanat • 
la Lehistanı kanş karış müdafaayt 
taahhüt etmediğini, fakat onun ser
best müzakere yolu ile bütün ihtilaf· 
ları bertaraf e~i için icabeden 
bütün teminatı verdiğini söyledik ~ 
ten sonra "'Bütün dünyanın vicda· 
nını titreten meydan o'kumaların 

kati cevabı oldığını" ilave ediyor. 

lngilterenin taahhüdü ııarihtir 
Londranın resmi mahafili, Avru· 

panın öteberisinde Chamberlain ta· 
rafından söylenen sözlerin ehemmi • 
yetini küçültmek yolunda vukubu ' 
lan teşebbüsleri hayretle karşıla • 
makta ve taahhüdün son derece sa • 
rih olduğunu söylemektedir. 

Lehistan hükumetinin bundan 
böyle her yeni inkişaf hakkında İn· 
gitereye malumat vermesi bcklcni , 
yor. Fakat İngilterenin asıl hedefi, 
Lehistarun vaziyeti üzerinde tesir et· 
mek değildir. Maksat onun serbestti 
hareketini temindir. 

Lehistanın Londra sefiri bugün 
J.ord Halifax ile .görüşmüştür. 

Mister Charnbedain'in son beya· 
natı, Lehistan Hariciye Nazın mira, 
lay Beckin Londrayı ziyaretine hu -
susi bir ehemmiyet vermiştir. Hatta 
bu yüzden İngilterenin kadro harici 
edecoği bir takım zırhlılan Lehista· 
na vereceğine dair bir takım şayia -
lar da çıkmıştır. 

Fransa hükumeti, geçen perşembe· 
denberi Mister Chamberlain'in ya· 
pacağı beyanattan malumattardı ve 
bu beyanatı tasvip etmiş bulunuyor· 
du. Bütün Fransız mahafili Ingiliz 
teminatını memnuniyetle karşıla· 

mıştır. Sağ, sol hl ıttin gazeteler bu 
hususta müttefiktir. Esasen bu itti
fak Daladier'nin son nutkundanberı 
göze çarpmaktadır. 

Blum, Populaire gazetesinde, de
mokrasiler arasındaki beraberliğitl 

harp kapısını kapadığını söylüyor. 

ltalyan gazetelerinde sükut 
ltalyan gazeteleri hala mütalea 

dermeyan etmemektedir.Fakat Vati-
kan gazetesi olan Popolo Romeno, te
minatın derin tesirinden bahsetmek· 
tedir. 

Sinyor Mussolini, bugün Romaya 
dönmüş ve Chamberlafn tarafından 
yapılan beyanatın metni kendisine 
takdim olunmuştur. 

diğim şiddetli bir arzuya dayanıyor
du. Fakat bu arzu karşılıklı olmak 
gerektir. Mademki bu arzu lngılte
rede bugün mevcut değildir, meı

kfır anlaşmanrn şartları da ortadan 
kalkmış demektir. Almanya t>öylc 
bir cereyanı sükunetle karşılıvacak· 
tır. Kendimizden eminiz. eminiz çün 
kü kuvvetliyiz. Kuvvetliyiz. cünkü 
birleşıkiz ve memleketin :.:narına çn· 
hşmak istiyoruz. 

O derece eminiz ki dünyada hiç 
bir kuvvet öyle cümlelerle elimız· 
den silahlarımızı bıraktırmağa 'llU· 

vaffak olamaz. Ve eğer herha::ıgı 

bir millet silahlarını bizim silahla· 
rımızla hakikaten ölçmek istiyorsa, 
bu savaşa her an hazırız.,, 

Her Hitler, daha sonra mihverin 
kuvvetli dostluğu temsil ettiğini an· 
latmış., Chamberlain İngilteresi He 
Stalin. Rusyasımn tam biribiriniıı 
tıpkısı olduğuna göre Bolşeviklik 

ile demokrasinin ayni olduğunu i!a· 
de et.nUştir. 
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2 - 4 - 939 
İstanbul 4. ncü icra mcmurluğun

dnıı: Olu Sısak Ferıt'm Kosti oglu 
'Iodorıdcıı borç aldıgı 4500 lira wu
k.abılınde birıncı derecede ipotekli 
oıup tamamına uç yeminli ehli vu
ku! tarafından 3372 lira kıvmct tak
dır olunan Bogaziçinde ~navutkô
yunde kilıse sokagında eski 4-4 mü
kerrer 6 yeni 14, 14, 14, 14/ 2 kapı 
sayılı ve hududu kısmen dere ve 
kısmen yıkık duvar ve kısmı azami
sı de tclorgu ile tahdit edilmiş için
de iki kuyusu ile 40 X 10 ebadın
da zemini ahır ustü samanlık kargir 
hır ahır ile ittisalinde 4; 40 x 5,ı.:o 
ebadında evvelce yoğurthane halen 
kargir mutbah yeri 10 X 8,20 de 
ebadında evvelce kahvehane ;?imdi 
amele odası olarak kullanılan tek 
katlı ahşap iıç bınadan ibatettır. 
Mezkur gayri menkul halen mezruk 
bır halde olup ıçinde çoğu incır ol
mak uzere muhtelli cins meyvalı ve 
meyvasız ağaçlar mevcuttur. Halen 
seneligi 160 lira ile Hırıstoya kiralı
dır, tamamı 22548 metre murabbaı 
olup 95 metre murabbaı ahır .ki 25 
metre murabbaı yoğurthane ve 42 
:metre murabbaı amele odası ınüte
bakisinden bir kısmı bostan ve çilek 
tarlası ve bir kısmı da gayn mezruk 
araziden ibarettir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttır
ma şartnamesi 10/ 4/ 1939 tarihin
den itibaren 934/ 4346 No. ile Istan
bul Dörduncü icra dairesinin muay
yen numarasında ~erkesin görebil _ 
mesi için açıktır. Ilanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve dosya nu _ 
:rnarasil~ memuriyetunize müraaant 
etmelidır. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
kar.da yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nis
bctmde pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir 
(Madde 124) · 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dl
ğe:ç alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
d~ir ola·n· iddialarım·· işbu ilan tari
hınden .~tıb.aren yirmi gün içinde ev
rakı musbıtelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satış bedelinin payla§ma -
sından hariç kalırlar. 

. ~ - Gösterilen günde arttırmaya 
ış_tırak edenler arttırma şartnameı>i
nı okumuş ve lüzumlu malümat ·al
mış ve bunları kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 4/Ma_yıs/1930 
'tarınınae t'erşembe gi.ınü saat 14 ten 
16 ya kadar Istanbuı Dördüncü icra 
memurluğunda üç defa ba,ğrıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilır. 
Ancak arttırma bedeli muhamm.en 
kıymetin yuzde 75 inı bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına ruchanı o
lan diğer alacaklılar bulunup ta be
d~l bunların bu gayri menkul ile te
:rnın edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok art
tıranın taahhüdu baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edile-
rek 19/Mayıs;939 tarih' d C .. .. t 14 ın e uma 
ri1~~.:.. ..den 16 ya kadar !stan-

u 0 uncu icra memurluğu oda-
sında arttırma bedel t . ı· . 
la ğ ı sa ış ıs ıyenın 

a ca ına ruçhanı olan diğ 1 k 
lıl b . er a aca -
~~ ul gayrı menkul ile temin 

cdılmış a acaklan rnecrn d f 
la uun an az-

ya çıkmak ve muharn k 
tin yüzde 75 ini tutınaıtmen ı·ııyme-

k 
. şar ı e en 

ço arttırana ihale edlliı- B .. 1 h. 
bedel elde edilmezse iha~ oy elm ır ı 

yapı az 
v.e satış 2280 numaralı kanuna tev- ı 
fikan geri bırakılır. ı 

6 - Gayri menkul kendisine :!ha
le .~lunan kimse derhal veya verilen 
nıühlet içinde parayı verme~ ihal 
karan fesholunarak kendisinden ev~ 
veı en yüksek teklifte bulunan kim
se arzetmi§ olduğu bedelle al ..... .,ğa 
razı olursa ona, razı olmaz Ve)._\• .1u
lun:rnazsa hemen on beş gün tn~d
detle arttırmaya çıkarılıp en < , " 

arttırana ihale edilir. İki ihale ar8'
sındaki fark ve geçen günler için, 
~zde 5 den hesap olunlilırak faiz ve 
dığer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricin. 
d~ olarak yalnız tapo ferağ harc~nı 
yırmi senelik vakıf taviz bedelıni 
ve ihale karar pullarını vermıye 
mecburdur. 

Müterakirn vergiler, tenvirat ve 
tanzifat ve dellaliye resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve müte
rakim vakıf icaresi alıcıya ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olu
nur. 

İşbu gayri :rnenkul yukarıda gös
terilen tarihte İstanbul Dördüncü İc
r~ memurluğu odasında işbu ilan ve 
gosterilen arttırma şartnamesi dai
resinde satılacağı ilan olunur. 

I• ~!:· y~~~!;!~ıkt~E~t~~~ 1 
Beyoğlu Yıldız sineması ka"1sı Lek-

TAN 

i\lilll'i-ll_I 
lııı~ 

1- I 
11111111111 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 2 Sayılı Motör için Galvanizli Saçtan beş tane benzin sarnıcı 
17/ 4/ 93V pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tasımlanmış tutan 750 lira ve ilk teminatı da 57 liradır. ~·en
ni şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile tek
liflerini saat 14 de Galata Eski ithalat Gümrüğündeki komisyona ver-
meleri. (2192) 

Maarif Vekilliğinden: 
Kendi hesaplarına eser bastırmış olan müelliflerden ve husust teşek

küllerden, Ankara'da Sergi evinde Maarif Vekilliği tarafından tertip 
edilen "On yıllık Türk neşriyat sergisi,, satış pavyonunda eserlerini sat
tırmak istiyenlerin iştirak şartlannı öğrenmek üzere, Ankarada Vekil
lik Yayın Direktörlüğüne. İstanbulda Babıali Caddesinde Basma yazı 
ve Resimleri Derleme Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olu-
nur "2089 .. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıesaplarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki 

4 

' 4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

" 

" 
" 

Lin 
plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1.000 Liralık 4,00G 
500 " z.ooo 
zso • 1,000 " 

100 • 4.000 • 
50 .. 5,000 • 
40 " 4,800 • 
ZO • 3,ZOO " 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene ,çinde 50 liradan aşaltı 
dÜŞmlyenlere ikramiye çıktığı •akdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar ıenede 4 defa, ı EylUl, ı Blrlnclkinun, ı Mart ve 1 Bazl· 
ran tarihlerinde feldlecektlr. oııeı • ı ı ,~ .. -

iLAN 
Kırtasiye mağazamızaa muStan

dem olarak çalışan Iran tebaasından 
Şeyho oğlu Sadık bu defa mağaza

mızla alfıka ve irtibatı kesilmiş ol
duğunu ılfın ederiz. 

Zühtü Kınalı halefi Emine Kınalı 
mağazası 

Umur idare ve işletme vekili 
umumisi 

Mehmet Beyazıt 

Usküdar icra memurluğundan: 
Mahcuz ve satılmasına karar veri

len marangozlara mahswı bıçkı maki
nesi, ile 2,5 beygir kuvvetinde elek
trik motörü 7.4.39 tarihine müsadif 
saat 12 den 14 de kadar Usküdarda 
Uncular sokağında 16 No, lu maran
goz dükkiımnda satılacağından talip 
olanların mezkur günde mahallinde 

•ı hazır bulunacak memuruna müraca
atları ilan olunur. 

Osmanh Bankası 
"Aile Sandığı,, Piyangosu 

Memlekette tasarruf fikrini te~vik 
için Osmanlı bankası tarafından ih
das edilen "AILE SANDIGI,, piyan
.gosunun ilk keşidesi 25 mart 939 ta
rihinde noter huzurunda icra edil
miştir. 

Birinci ikramiye olan T.L. 1000 ni, 
, Izmir Osmanlı Bankası müşterilerin
den biri kazanmıştır. 

1 Diğer 4 adet 250 şer Türk liralık 
ikramiyeyi, Izmir, Beyoğlu ve Tekir
dağ şubelerimizdeki müşterilerimiz 
almıştır. 

1 T.L. 100, T.L. 50 ve T.L. 25 lik 
diğer ikramiyeler muhtelif şehirler
deki şubelerimizde bulunan muhtelif 

I tevdiat ashabına isabet etmiştir. 

1 

Jşbu piyangonun gelecek keşidesi 
25 eylül 939 tarihinde vapılacaktır. 

Telefon: 

Santral Memuresi 

BQytık mQesseııelerln tet~on 

nntrallnt tdare etmle lktidan 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit blr bayan il ara-
maktadır. İcabında İstanbul
ttan hariç şehirlerde de çalışa
bilir. İdaremlı.den aorulmuı, 

ler apartlman. l'aklrlere J)Brasıx. J 

--- Tel: 43924 I ~--------------------- ·--·-------.. 

11 

1 EMLAK ve EYTAM BANkASI ILANLARI 
Esas Yeri Senelik kırası Nev'i Depozitosu 

~k ~k 
763 Eminönü Mercan ağa mah. 299. - Sekiz diikkiin ve 44.135. _ 

hanın 48/ 480 hisse Mercan cad. No. 26-42, taj 
26-42 (Hanın üzerindeki 32 
No.) 

83 Beykoz - Beykoz parkı cl8(> 100. - Gazino yeri 
bilinde 

15,-

Adresleri yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma usuUle kira
ya verilecektir. 

lhale 10/ 4/ 939 Pazartesi günü saat ondadır. 
Jsteklilcrin bildirilen gün ve saatte depozito akçesi ile birlikte • 

l~k . . em 
cı servısıne gelmelri. 

Aniyen ıifa bulmuı. a9rı 
Bay J. O. C. yazıyor: ''Ekseriya 

okuyoruz. Ani tedavi gören ilaçlar 
varmış. Fakat, ALLCOCK yakısın
dan bahsedilince, kntiyen mübalflğa 
değildir. 

Bir zat akşam tatbik ettiği ALL
COCK yakısı, bir gece zarfında tesi· 
rini gostercrek ve devamlı sıcaklık 
tevlit ederek ağrıyan mahalli teskin 
etmiştir. 

ALLCOCK, ROMATİZMA, LUM
BAGO, MÜZMİN, ÖKSÜRÜK, Sl
YATİK, MAFSAL İLTİHABI delikli 
ALLCOCK yakılarile birçokları ta
mamen şifayap olmuşlardır. ALL
COCK yakılarının tevlit ettiği sıhhi 
sıcaklık, OTOMATİK BİR MASAJ 

gibi hemen, ağrıyan yerin etrafını kaplar. 

auuu ruıu. 

ALLCOCK yakılarındaki kırmızı daire ve Kartal resimli markasına 
dikkat ediniz. DELİKLİ ALLCOCK YAKISI : Eczanelerde 27 i kuruştur. 

~~m~~~~~~ . 
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONiM ŞIRKE:T.J 

TESiS TARiHi ~863 

Sıatıileri ve Türkiııe Cümhuriveti ile münakil mukave!enamesı· 
2292 Numarall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarı'h!i 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesı : 

10.000.000 inclllz Lirası 

1.250.000 1 ng111z Llra11 

Tilrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA vı! NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. t<II3RIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filvalleri ve bOtan Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapa. 

Hesabı cari ve mevclual hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedaı isl<onfosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Sencdal tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasan1n en mQsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açılır· 

KURU SİSTEMLE 

yapılan KELEBEK Marka 

Kontr • PICiklar 
Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
saire gibi hiç bir arıza göstermez 

Kontr Plaklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satılır • 

KIZIL, KAVIN, 
KARAAGAÇ'dan 

mamul Kontr Plaklar Stok ola-
rak her zaman mevcuttur. 

~ii!ii"ii--İİİİİİiiii-.- HER YERDE ~ı\TJŞ YERLERi VAUDIR.--~~~# 

1 
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ARKA 
B E L 

ROMATiZMA 

• 
LUMBAGO 

• 
SiYATiK 

ve bütün 

ağrılara 

kar~ 

merhemi ile masaj yapınız. 1 
-S•A•NC•l•LA•R•l•D•A .. i~i ve ÇABUK GEÇiRiR 1 

Harp Okulu Komutanhğından : 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartları haiz olanlar harp okuluna alına

caklardır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya harp okuluna, Ankara 
haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin askerlik şubı::lerine müra
caat edeceklerdir. 

B - Kaydı kabul muamelesi Mart/939 dan (15/Temmuz/939) kadar 
devam edecektir. 

2 - Giriş şartlan bervechi atidir. 
A - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vermiş bu!u

nacaktır. 

B - Tam teşekküllü askeri heyeti sıhhlyelerden (Harp okuluna girer) 
kararlı sıhhat raporu almış olacaktır. 

C - Diğar şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D - Ankarada olanlar (C) maddesindeki şartları harp okuluna mü-

racaatla öğrenebilirler. (2177) 

Beyhude lztlrab Çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panzehiridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş ağnlarmı 
süratle izaleye kafidir. Romatiz· 1\ 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztırapları NEVROZlN'le tedavi 

edilir. 
, -
--o-

Nezle, Grip ve Bront:te kar•ı en 
müessir ilaç NEVROZIN'dir. 

NEVROZiN'i 
~' 

tercih ediniz. 
icabında günde üç kaıe alınabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

2 - 4 - ıJ;w 
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loo,ooo lerce 
Kadının 
Nazarı dikkatini 

celbeden 

K 

1 

1 

1 -
1 
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1 
§ İnce bir Zevkin, Titiz bir itinanın, 1 
1 derin bir tecrübenin mahsulüdür. : 
§•ıııı•ıııı•ııı ••ııır•ıııı•rrır•rrrr•ırrı•rrır•rırı•ırıımrrıı•ıııı•I 

YENi EVLENECEKLERE: 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

vesair her nevi ve şık mobilyalar 
FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Maijazası: Ahmet Feyzi 
lsta.nbul, Rızapaşa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

GRIPI, NEZLEYi ve bütün ağrıları derhal geçirir. 

. 

lstanbul -B~le~iye~i ·ııanları 

KAYIP -1.stanbul lthalat gümrü-ı 
ğünden almış olduğum 28. 1.39 taı ih 
ve 38812 sayılı ithalat beyanname
sinin ayni numaralı 5777 /44 liralık, 
24.1.39 tarih ve 38464 sayılı ithalat 
beyannamesinin ayni numaralı 

2565/54 liralık, 3.1.39 tarih ve 34898 
sayılı ithalat beyannamesinin ayni 
numaralı 1837.29 liralık üç para mak 
buzunu zayi ettim. Yenilerini alaca
ğımdan eskilerin bir hükmü kalma
mıştır. 

MÜHİM BİR TAVSİYE : 

Karaağaç müessesatı Buz fabrikası için lüzumu olan 2 tane santri
füj tulumba 650 lira tahmin bedelile müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltemeye )M)nulınuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 48 lira 75 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 11/4/939 Salı günü 

Asmaaltı No. 35 Çuval ve kanaviçe 
Tüccarı Ruhen Alaluf. 

Baş, Diş ve 

Nezle, Grip 

Romatizma Ağrılarına, 

ve Soğuk Algınlığına 

liar§ı tesirini en çabuk gösteren en emin ve kat'i ilaç 

1 
•• 

1 

saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2012) 

Belediye Sular İdaresinden: 
Açık arttırma ile ot satışı ilanı 

İdaremizin Bakırköyünde Çörekçi çayırı namıle maruf arazisi dahi
linde mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacaktır. 

1 - Sntış şartnamesi idaremiz levazl.IJl servisinden parasız olaru 
alınabilir. 

2 - Muvakkat teminat yirmi beş liradır. 
3 - Açık arttırma 14/ Nisan/ 939 cuma günü saat 14 de arazi dahi-

linde yapılacaktır. (2182) 

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu " 

,!lltıır•ıııı• rırı •ırrı•ıııı•ıııı•ıırı•ırıı••rııı•ıııı•rııımıııı•ıırı•ıııı ~--•••••••••lllllıı. .--------------.:.---------------------------
• Çocuklarınız Zayıf mı? lştihaları mı Yok? ~ 
-
1 1 
= = -1 1 

1 
1-<0LOnYASI ! 

1 ile friksiyon yapınız. Kara Çam kolonyası vücudün faaliyetini arttınr, 1 
- kanın deveranını tenbih eder. Sinirlere, adalelere kuvvet verir. Eczane, :: 
1 Ecza deposu, ve Parfümöri mağazalarından isteyiniz. 1 , 
lıııı•ıııı• Deposu: Kemal Reboul Eczanesi Beyoğlu •nıı•ııııl 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Paşalimam - Mannara arası deniz telgraf kablosunun tamırı ıçın blr 

vapur veya bir römorkörün en az 15 en çok 33 gün devam etmek üzere 
kiralanması pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 5/4/939 Çarşamba saat 
16 da B. Postahane binası alt katta Müfettişlik odasında toplanacak 
a1nn satım komisyonunda yapılacaktır. Vapurun beher gündeliği 85 lira, 
hepsi 2805 lira, muvakkat teminat 210 lira 38 kurustur. Taliplerin 
fenni ve pazarlık şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını 

yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdari kalem Le
vazım kısmına, pazarlık gün ve saatinde de muvakkat teminat makbu
zu ile İdare hizmetine tahsis edecekleri vapur veya römorkör için açık 
denize açılabileceği ve evsafile sür'atini J{Österir liman şahadetnamesj, 
kablo iş.ine elverişli bulunduj!una dair İstanbul Deniz Ticaret Müdürlü
ğünün iş'arına atf~n İdaremizin ala.kadar Fen Müfettisi tarafından ve-
rilecek raporla komisyona müracaatları. "2170" 
~ ...................................... ~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
BÜYÜK PİYANGOSU 
Alhncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUYUK iKRAMiYE : 200,000 LIRADIR •• 
Bundan ba,ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira

lık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet nıüka
fat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 günü aktaımna kadar bile. 

tini değiştirmi• bulunmalıdır .•• 

10 • 14. MAYIS. 939 BRESLAU SERGiSi ' 
1 

ve Zirai Makinalar 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerinde 

tenzilat, Almanyada % 60 Tafsilat ve tarifnamc

ler bütün seyahat acentalarından istenebilir. 

1 

YAZ GiRiŞi ..... 
~LMAN 
BALDA 

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

6 AY VERESiYE 
Komple Bisikletler 

6 A 
İSVİÇRE CEP VE KOL SAAT
LERİ, KADIN ERKEK V1'~ 

HEDİYELİKLER 

6 AY VERESiYE 

.s 
Galata 

a 
: Bankalar Cad. No. 

4 7. Voyvoda han 
Zemin Kat 

Bcyazit : Üniversite Cad. No. 
28 

Kadıköy : İskele Cad. No. 33/2 

GüZELLIGINIZ 
ICIN 

~-.... ~llil'i ~ 
.;. ... '-~~-...... ....ı 

(§.') .. .. ·-
1~ 1 iıll~,~:: I· .,,;. 
~ ~~ 

KREM BALSAMİ 
KAN.Z 

Bütün dünyaca takdir edil 

T. C. 
Nafıa Vekaleti lstantiuJ Eleldril< lıleri Umum 

Müdürlüğünden : 
Sioarisin Nev'i Miktar Tahmin edi

len bedel 

Memur Elbisesi (Ceket, yelek, pantalon) kat 
,, Paltosu (Tam astarlı) 

Müstahdem elbisesi (Ceket, pantalon) Kat 
astarsız 

80 
50 
30 

Müstahdem paltosu (kaput bezinden) tam astarlı 10 

960 
500 
150 

40 

1650 
1 - Muhammen bedeli yukarda gösterilen elbise ve paltoların (ku

maşları idare tarafından verilmek diğer Harçları müteahhide ait ol
mak üzere) diktirilmesi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 3/4/939 Pazartesi günü saat 15 de İdarenin Tünel
başında Metro han binasının 6 ıncı katında toplanacak arttırma ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak için isteklilerin 123, 75 Yüz Yirmi Üç lira 
Yetmiş beş kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüt!ünde para-
sız olarak dağıtılmaktadır. (1739) 

-----------------------------------~~~--

G::ızetemizin 8 ve 24 Birincik~n~nSl~! !!ihli nüshalarında neşredilen~ 
SOVYET SOSYALiST ITTIHADI 

"URSS .. in FRANSIZCA NEŞRIYATI 
Serlevhalı ilanda: 

REVUE DE MOSCOU Mecmuasının 
Senelik abonemanı 2 ve Alb aylığı 1 lira olduğu 

Yazılacakkken sehven seneliği (2.50) ve altı aylığı (1.25) şeklinde 1 

gösterilmiştir. _ Tashihi keyfiyet olunur. 1 

Denizyolları Kooperatifi idare Meclisi Riyasetinden: 

9.3.939 tarihli gazetelerle ilan olunan ruznameyi müzakere etmek 
üzere 29.3.939 ~.ırihinde toplanan umumi heyetimizde nizamnamenin 
tayin ettiği nisap temin edilemediğinden içtima 19. Nisan. 1939 tari
hine talik olunmuştur. Mezkfir tarihe müsadü çarşamba günü saat on 
dörtte mevcut ortakların Tophanede Denzihanında muhasebe salonun
da hazır bulunmaları rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi: 
l - fdare Meclisi ve mürakıp raporlarının okunması. 
2 - 1938 senesi bilB.nçosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Kar ve zarar hesabı hakkında karar itası. 
4 - Devreleri biten idare meclisi azaları ile mürakiplerin yeniden 

intihapları. 

miş sıhhl' güzellik kremleridir. 

t ı h Gece için yağlı, gündüz ıçiD ~ ··-
BRESLA U SERG S, Şarki ve Cenubu Şarki Avrupanın müsta - MAKARNA FA B R 1 KAT ÖR LE R 1 NE •• yağsız halis acıbadem çeşitleri 

selatı ziraiye ve mevaddı iptidaiyesi için hususi Alman sergisidir. M hususi vazo ve tüplerde satıl?r. ose Cittone Ticarethanesi, Yeni Makarna fabrikalarının tesis Maki-
BRESLAU SERG1SI devamınca, Teklifleriyle beraber Ziraat için !NGtt.tz KANZUK. ECZANf.iSİ 111 neleri, Kurutma fileti, Kalıplar vesaire alatının tedariki için muktezi 

bütün makinalar ve tesisatı, ayni zamanda esnaf, küçük ve orta İSTANBUL _ BEYOGLl • her nev'i izahatı vermeğe amade bulunduğunu bildirir. Tel: 41513 -

-.;~~~ san'atkar1ar için makina alat ve edevatı gösterilir. !!!!!!!!!!!!!!~1' ••-••••••••••lii • 42689, Posta kutusu Galata 1113~~~~~~~• 

ve 10 yaı daha genç 
göründüğümü söylüyordu 

İŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu adeta bir harika.,, di
ye söylenmekten kendisini alamı

yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor. 

Alnımda, gözlerle ağzımın etrafında 

buruşukluklarım vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce ilerlemişti. Bugün 
bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 
ve nermin cildimi takdirle seyredi
yorlar. Her akşam yatmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 

Tokalon kremini kullanırım. Terki
binde Viyana üniversitesinin meşhut 
bir profesörü tarafından keşü ve 
"Biocel,. tabir edilen cazip ve kıy
metlı gençlik cevheri vardır. Gün· 
düzler içın. Beyaz Renkteki TokalotJ 
kremini kullanırım. Cildi beyazlatır 
ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben· 
leri giderir ve açık mesameleri sık· 
laştırır. 

Kardeıimi Arıyorum 
Kütahyanın Etrafşehir Güveçcı 

köyü ahalisinden kardeşim Istanbul· 
lu oğlu 1314 doğumlu Ahmet 1337 
5enesindenberi köyden ayrılmıştır· 

O zamandanberi kendisinden hiçbir 
haber alamadım. Nerede oldugunll 
bilenlerın veya malümatı olanlarıtl 

ayni köyde Istanbullu oğlu Aliye in
saniyet namına bildirmelerini r:ıc8 

ederim. 

Sahibi ve Nesriyat Müdürü Halil 
Liıtfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik \!e 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer 
TAN l\latbaası 


