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5 KURUŞ. GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Roma imparatorluğuna 
Türkiyede mi Dahildir? 

FRANKiST 
Zaferinden 

Sonra Çıkan 
HEYULA 

General Frankoyu lspan~ 
yada muzaffer yapan I· 
talyanın hangi emeller 
peşinde koştuijunu bilmek 
her Türkün hakkı ve vazi· 
fesidir. Bizi müteessir e· 
den ıey, bu açık ve acı 
hakikat karşısında içimiz
de ltalyanın ispanyadaki 
zaferini alkıılryanlar bu· 
lunmasıdır. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

• 

Po ... scssions to-d LY 
and lo·rn(\ rrow 

111 7.oncs of infhıcncc 
to-d :ıy and to
morrow 

Mussolini's .Ultimate ·Aim? 

G eneral Franko orduları 
Katalonyanın işgalini ta-

mamladılar. Cümhuriyetçile -
rin devlet adamları ve Kata -
lonya ordusunun bakiyesi 
Fransa topraklarına iltica et -
ti. 

Fascfsl cxtremists dcmand tlıat Italy should insist on -s}>ecial tights in Spanis1ı 
Mo1'0cco. Balcaric Islands. Corsica, Tu nisia, Asia Minor, and certain Aegcan 
lslands. Tlıcy demand also privileges in Somaliland, a corridor between L('bya and 
Abyssinia, and ''spTıcrcs of influcnce" in Spain, Egypt, Syria, Sue~, Yugoslavia, 

- Grcecc, and the Spanish Colony of Ri-0 del Oro. 

Şlmdi İngi1tere ve Fransa, lspan-
' ~-fntf~lk.Jc;ıo..dök~şlttJ»-..§ttii-

{ Be•J>ulunuyorlar. İspanya Cüm-
11.ılıl9.:rreisi Azana Fran.sada bulunu
,.,,.. yor. Ve artık müdafaaya devamın 

Yeni Hayaller Peşinde 
Italyanın Göz Koyduğu 

manasız olduğunu söylüyor. Fa-
kat hükumet reisi Negrin Valen
siyaya giderek son nefere ltadar 
müdafaaya devam fikrindedir. 
Cümhuriyet or<!uları Başkuman
danı Mijaha da bu fikirdedir. 

Fakat iki buçuk senedenberi de
vam eden ve büyük sefaletlere ve 
vatandaş kam dökülmesine sebep 
olan bu faicanın artık son perdesi 
oynanmaktadır. Şimdi efkarı umu
ıniyeyi işgal eden sual şudur: İs
panya harbi General Frankonun 
galibiyeti ile bitince ne olacak? 
Bu zaferi fiilen temin eden ttalya 
ne yapacak? Şimdiye kadar insan
ca ve paraca yaptığı fedakarlıkJa
n unutarak bütün askerlerini "e· 
ri çekecek ve İspanyayı İspan;l
lara bırakacak mıdır? B f . b k . . u za en 

Yerleri Gösterir Resmi 
Haritayı Neşrediyoruz 
M ussolininin büyük rüyası, eski Roma İmparatorluğunu 

yeniden kurmaktır. Kendi çalışma odasının du~a-

rmda bu büyük Roma İmparatorluğunun muazzam bir hari
tası vardır. Ayrıca Romada büyük meydanda yine yarınki 

büyük Roma İmparatorluğunun haritası yapılmıştır. 
Bu harita, Faşist İtalyanın Büyük Roma İmparatorlu

ğunu kurmak için nereleri işgal edeceğini ve nereleri nüfuz 
mıntakası haline getireceğini göstermektedir. 

aş a sıyasi emellerinin tahakku-
kunu temin için bir silah olarak 
kullanmıyacak mıdır? 

19.1 939 tarihli (Neus Review) mecmuası Mussolininin 
büyük hayalini tesbit eden Büyük Roma İmparatorluğu hari
tasının bir kopyasını neşretmiştir. Yukarıya iktibas ettiğimiz 

bu haritanın altında da şu yazılar vardır: 

Bizce davanın esas; budur. 

* M ussolininin ideali eski hüyük 
id Roma İmparatorluğunu ye-

n en kurmaktır. Hitlcr nasıl 
"Ka vgam,, adlı eserinde bü ük 
Almanya ~ayalini çizmi~. ve ~ti
dar mevkiıne geldiği ünd b::. . 
bu h r . g en ~n 

Frankistler 
Minorkayı 

Zaptettiler 
. ?Ya ım adım adım tahakkuk 

ettırmıve ça 1ı Londra. 9 (Hususi) - İspanya va-b- _ ~ şmışsa; Mussolini de: 
uyük Roma İmparatorluğunu ziyeti bugün şu şekli almıştır: Gene-

canlandırmak hayalin· .1A • • ral Frankonun kuvvetleri bugün Ba-
.. 1 ı an ettığl k ğ 

gundcnberi bu idealini hakikat sa- lear adalarından Minor ayı. aşa ı 
hrısına çıkarmıya çalışmak} yukarı mukavemet görmeden işgal 

ı.:ı·· B . a meş-
. ·ır. u ıdealin derhal tahak- etmiştir. 

muyor.u lazım gelen kısmı İt 1 Franko kuvvetleri bu sabah kara-. a yıın- . 
Alı.u_a "Bizimdeniz,, dedikleri Ak~ ya çıkmış, Majorka a~~sın~.akı Fr~ 

kırmalözde mutlak bir hakimiyet 1 • kist vali general Senluı muzakereyı 
. V c;a ıt- . k 't . 

ittır. 1ıı.ııaktır, buraya varmak icin de idare etmek üzere Mınor ~ya gı mış. 
''ıırşo'ycı.nın ortaya attığı bir t~ktm ve nihayet adanın Frankıstler tara-
n1rıksa alar vardır: Tunus Ko ·ı fından işgali kararlaştınlmıştıır. Bu 

~ • J ' rsıxa' 1 d b l 1 dC'ı{l mır ndalan ve Nis. ada, İspanya harbi baş a ı aş aya ı 
Dcmçk a Büyük Roma ·progr _ Cümhuriyetçilerin elindeydi Fran -
• hcl amı 1 · kA b 1 k~rı r.~p ~ maddelerini tahakkuk kistler bu adayı işga e un an u a -

içm ugrnsma ~~in İspanya zaferinden mamışlardı. 
C:= ek niyetindedir. Hit- İngilizlerin Devon Shire zırhlısı 

BeneJ niye yardrm etmiş ol- Minorkadan dört yüz cümhuriyetçi 
Eski Çekostln bu meseleleri bir a- muhacir almıştır. · 

rı~ Ncvyorka gtmiş olmak için ortaya İngiltere hükumeti, Minorkanın 
dairesinde parla' · . ı 

t N .e meselesını atmıştır. • testim ~şgaline ait müzakere ere 
0wrunu~ ur. • 
tak ve konfe Şimd~en Tunus hududu- k~ nı, yalnız iki taraf arasın 

)>Cil Şikııgoys (Sonu, Sa: 10; r: 4) ~ I onu: Sa. 10# Sil. 5) 
J 

1 

I 

"Müfrit la1iatler, ltalyanın l•
panyaF ası, Balear adaları,Kor 
sika, Tunus, Anadolu ve Ada
lar Denizinin bazı kısımları ii
zerind eki haklarında ısrar et
mesini istiyorlar. Bundan ma

ada somaliJe bazı imtiyazlar 
teminini, Trablus ile Habe,iı
tan arcuında bir korülor açıl
masını, ispanya, Mısır, Suri
ye, Süveyf, Yugo•lavya, Yuna
nistan ve ispanyanın Rio del 
Oro adındaki miötemlekesi
nin ltalya nüluz mıntakası da
hiline girmesini Ütemekledir
ler.,, 
Bu haritaya göre. Türkiye büyük 

Roma İmparatorluğunun eczasından 
sayılmaktadır. İtalya tarafından ya
pılan, ve faşistler arasında büyük 
Roma İmparatorluğu için propagan
da vesilesi olarak dolaştınlan bu bari 
tsda Türkiyenin bir kısmı İtalyanın 
bir cüz'ü gibi siyaha boyanmıştır. 
Yine bu haritada Akdenize "bizim 
deni21 adı verilmiştir. 

Bu harita, bize İspanya faciasrnın 
Akdeniz milletleri iç1n doğuracağı 
tehlikeleri gösteren bir ihtamame
dir. 

• BatmaJ[alemizi olruyunuz ._ 

-----·--------

C V •• ~-ı "'--·~ 
Hakkındaki 
Malumat 
Zabıta, Mefkdrenln 
Mektuplarını Ankara 
Adliyesine Gönderdi 

Ekrem Könlg hakkında lpuC'\l el
de etmek için, halen beraber yaşadı
ğı İstanbullu Bayan Me!kOredcn 
buradaki ablasına gelen mekhıplar, 

Ankara mQddelum~mllijtlnln "mrl rı
zerfne İstanbul polisince alınmış ve 
Ankaraya gönderilmiştir. Bu mek
tuplardan Ekrem Köniğin nerede 
bulundutu hııkkında birçok yeni 
malômat edinildiği söyleniyor. 

İstanbul Emniyet MfidOMı Sadri 
Aka, bu hususta blıı:e şunlan söyle
miştir: 

•- Bu arama, Ankara mOddeiu
mumlliğlnin talimatı dairesinde ya
pılmış ve bulunan mektuplar oraya 
gönderilmiştir. Bayan MefkOreye ;ılt 

fotoğrafların teksir edilerek Avrupa 
ve Amerika zabıtalarına yoll:ındıgı 

hakkında İstanbul polisinin hiçbir ma-
1 lOmatı yoktur. Mektuplann muhte

atından da haberdar değiliz.• 

ETiN HiKAYESi 

Toptancılar 

Müteşebbise 

Engel Oluyor 
dstanbulun et derdi hakkında yap

tığımız tetkiklerin yeni bir safhasını 
da bugün neJrediyoruz. Aşağıdaki 
yazıda bir kısım toptancıların reka • 
bet şekillerine ait bir çok hakikatle
ri öğrenet'eksinİ7..) 

l•tanbulda alı,verif 

Anadoludaki hayvan istihsal mın
taka ve merkezlerinde olduğu gibi, 
İstanbulda ve civarında da hayvan 
alışverişi münhasıran bir kısım top
tancılann hakimiyeti altında bulun
maktadır. Anadolunun her hangi bir 
tarafından, hatta İstanbulun bir gün
lük bile sarfiyatım karşılayacak, pi
yasaya tesir yapacak inıktarda hay-

( (Sonu: Sa. 10, Sü.. 3) 

ÇOCUK ANSIKLOPEDiSl 
Her evde bulunması lazımdır. Yaldızlı bez kaph 

2. Cilt- 700 Sayfa. 700 Kuruttur. 
Tafsilatlı brotür isteyiniz. 

T A N Matbaası - lstanbul 

Yalnız Birkaç Viliyett 
Müstakil Mebusluklar 
lçinBoş YerBırakılaca 

Hazırlanan Seçim Listeleri Yarntd:ın 
itibaren Mahallelere Asıhyor. itirazlar 

25 Şubat Akşamına Kadar Dinlenecek 

Ankara, 9 (A.A.) - Cünıhu
riyet Halk Partisi Genel Sekre
terliğinden öğrendiğim~ze :;öre, 
önümüzdeki mebus seçiminde 
bütün vilayetler için intihabı 
Mebusan Kanununun hüküm!eri 
dairesinde vilayetlerin çıkal'a

cakları mebus adedi nisbetinde 
Partice mebus namzedi gösteri
lecektir. Ancak birkaç vilayette 
müstakil mebusluklar için boş 

yer bırakılacaktır. Bunun hal'i
cinde bazı gazetelerde görülen 
netriyat hiçbir esasa istinat et
memektedir. 

intihap listeleri yann 
mahallelere cuılıyor 

Vilayet dahilinde intihabat lç•rı 
0 '1)liyet sahibi olan yurtta~larm i· 
simlerini havi defterler nıt!bus.ın 

Parti Genel Sekreteri 

Fikri Tuzer 

tE'itiŞ heyeti tarafından tctkık cdile-ı-
rek aıt olduklan kazalara ıade edıl- Bir İngiliz 

Nazırının 
i.ıe ~ .:\-1-L 

P1i:;Jt rdir. Kazalarda b.:ı defterlere 
göre hazırlanan listeler yann mahal 
lelere asılacaklardır. İntihap hakkın 
haiz olup sehiv olarak ismi bu liste-
lere gt-Çmemiş bulunan v..ıtandaşlnr. 

şubaun 25 inci günü ak,..,•mına ıta· 

~'ir;ızita bultinabilecekleroir · --13tl - t~-
• ihten sonra itirazlar ka'Jul cdilmi-

Balkan Antantı . 
Konseyi 4 Gün 

Tehir Edildi 
Bükrcş, 9 (A.A.) - Balkan 

Antantı Konseyinin içtimaı dört 
ıünlük ufak bir teahhurle 20 
şubatta vukua gelecektir. 

Gazetecilere konsey müzake
ratını takip etmek imkanını ver
mek üzere matbuat konferansı 
da gene dört glin için geri bıra
kılmıştır. 

' (İngflterenin eski Dnhliiye Na 
J. R. Clynes bir İngiliz gazetesin 
neşrettiği makale De, son senele 
aJt mühim ifşaatta bulunmuştu 

Sabık Nazır, 1935 kışında bir um 
mi harp tehlikesinin nasıl atlatıl 
ğını şöyle anlatıyor:) 

ltalyanın Habe~ Seferi 

"1935 senesinin sonbahar ve k 
mevsiminde, İngiltere. her zamnnda 
fazla bir büyük harp buhranına sü 
riıklenmek üzere idi. Fakat o zrıma 
bu tehlikenin ne derece yaklaştığın 
bilenlerin sayısı pek azdır. 

Sinyor Mussolinınin motörlü ku 
vetleıi 3 ilkteşrln 1935 te Habeş hu 

(Sonu: Sa. 10, Sü 2) 

lngilterenin Fransaya 
Tam Müzaheret Kararı 
Italyayı Korkutmamış 

lngiliz ve Fransız Somalisi Civar11tda 

ltalyan Tahıidatı Var, Libyadaki ltalyan 

Ordusu Mevcudu 60 Bin Kişiye Çıkarddı 

. LibyaJa yerli halk büyük toplanhlmJan birinde ~ 
,(Yazııı 10 uncu sayfamızda) 



PENCEREMDEN 

Generaller 
Diyarı 

Yazcın: M. Turlaan TAN 
ı spanya, haritaya bakıhraa bir 

7anm ada olarak ıöriinür. 

rarih de İspanyayı, ilkin iberya, ve 
ıonra • batı manasına olarak .. Es -
perya isimleriyle tammıştır. Fakat 
bu ülke hakikatte "generaller diya • 
n,, dır ve galiba - yad ellere düşüp 

te özünü kaybetmezse • hep öyle ka· 
lacaktır. 

Bu hüviyetin o ülkeye hangi tft. 
~ten beri ve ne SUl'etle yakıştırıl
dıgını anlatmazdan önce "İspan • 
701,, u tanıyalım: Bu millet yazılı ta
rihin ilk tanıdığı insan kitlelerinden 
iberlerin Finikelilerle, Kartacablar
la, Romalılarla, Gotlarla, Araplarla, 
yahudilerle, zencilerle zaman zaman 
fakat muhakkak ve açık bir ıurett~ 
karıımasmdan vücut bulmuştur. o 
sebeble karakteri hiç bir milletin ka
rakterine benzemez v~ İspanyol bo
~ş~adıkça, kan dökmedikçe, ken· 
dınm yaşamakta olduğuna inanmaı:. 

İber~r Keltterin zoru ile bu ya
nm adaya geldikten sonra uzun isti
li devirleri geçirdiler, miladın on be
ıfnci asnna kadar muhtelif millet .. 
lerin boyunduruğu altında yaşadılar. 

Fakat herhangi bir boyunduruğu 
ı~kiuıetle taşımadılar, daima tepin
dıler ve mümkün olduğu kadar d ... 
vüştüler. lştiklale kavuştuktan 10:_ 
ra ~se birbirleriyle boğuşmaktan 
gen katmadıkları için sık sık kom
ıularının tecavüzüne uğradılar. Av
rupa tarihinde pek meşhur olan 
''İspa . nya veraset muharebeleri 
Jıep 0 iç karışıklıklarının neücesi '~ 
dir. 

Böyle garip bir tarih sahibi olan 
İspanyayı on dokuzuncu asnn baş
larında Napolyon Bonapart tarafın
dan istila edilmit ve İngiltere tara
fından müdafaasına girişilmiş vazi-
7ette buluyoruz. Napolyonu düşür
mek isteyen İngilizler bu emelleri
ne İspanya Uzerinden Fransaya 
doğru yürümek suretiyle enneği ta
urlamışlardı. İspanyadaki Fransız 

nun sarsıldığı görüldüğünden ingi -
Jlzlerin o zamanki pllnlarındaJd isa 
bet pek çab ok anlaşılmıştı • 

Usküdarda 
iskele Meydanı 
Genişletiliyor 
Şehir Meclisi düh ikinci reis vekili 

Tevfikin riyasetinde toplanmıştır. 
Dünkü toplantıda, Beşiktaşta Ab

bas Ağa mahallesinde Akdoğan so
kağında bulunan mezarlığın bir kıs
mının park haline getirilmesi, bir 
kısmının da tarihi kıymetine binaen 
mezarlık olarak muhafazası hakkın 
da mülkiye encümeni teklifi okun
m~ştur. Bu teklif üzerinde yapılan 
munakaşalar neticesinde mezarlığın 
~ansınm değil, tamamının park ha
line getirilmesi ve eğer burada ~<lri
hi ve bedii kıymete malik mezar ve 
taşlar da varsa bunların da başka 
yere nakli suretiyle korunması istr-
nilmiştir. Teklif, müzeler idaresivle 
tem~s edildikten sonra bu şekiİde 
tashıh edilmek üzere makama gön
derilmesine karar verilmiştir. ~ 

Üsküdar iskele meydanının tevsi 
ve imanna dair heyeti fenniye tekli
fi de okunarak kabul edilm:ştir. Bu 
teklife nazaran meydanın ön !ara
fındaki eski itfaiye binasiyle sağ ta
rafındaki dükkanlar kamilen yıktı-, 

nlarak meydana ka1bedilecektir. 
İçyağları ve bunlann eritildiği 

mahallerin tabi oldu.klan sıhhi şart
lar hakkında sıhhat işleri mi.idürlfi
ğü tarafından hazırlanan talimat!lfl
me de okunarak tetkik edilmek ü
zere mülkiye encümenine havale e
dildikten sonra belediye zabıtBSl ta
limatnamesinin muhtelif maddeleri
ne fıkralar ilavesi hakkında da:mi 
encümen tarafından yapılan teklif
ler de okunarak ait oldu.klan ~ncü
menlere gönderilmiş ve meclise ni
hayet verilmiştir. 

ON1VERS1TEDE : 

Hariciye Pavyonu ···r-·· -·· .. 
Tıp fakültesi için Cerrahpap hu

tanesi yanında yaptırılmasına karar 

verilen 200 ~dalı hariciye koğuşu -

nun 400 bin liralık inşaat kısmı bl.t-

=::==::=::===:==============~~!Jlıııı:====:::;::===ıo-z.9ft 

SUAii 

Denizbankta T eftişle;ı lzmirde Bir 

N
•h . Seyyar Şarkıcı 
1 ayete Erdı Adam Öldürdü 

Kadro Üzerindeki Tetkikler de Tamamla1tdl, 

Denb b~=~:=~• ~:rıka d!:=~~~~. •• beş;a. j 
lerde bulunan Maliye ve iktı • ronun buırlanmaııına taı"k 1 

sa~ Vekaletleri müfettişlerinden dildiği için bütçe oyın on 
1

beş~n: 
~ilrekkep muhtelit heyet Satie den evvel tasdik edilebilecek .. 
bınrunnın satın alınması işi ve tir. 
İmpeks meselesi hakkınd'1d tah Bazı gazetelerde Denizbank-
kikahnı ikmal ederek raporu - tan bir kısım memurların açık-
nu Vekalete göndermiştir. ta bırakılacağı hakkında çıkan 

Heyet dün de Deniz bankta haberler memurlar arasında 

meşgul olmuş bu arada yapılan haklı endite uyandırmıştır. 
bazı ihbarlan tahkik etmiştir. Halbuki bu haberler mevsim 
iktısat Vekaleti müfettişlerinin aizdir ve hiç bir esasa istinat et-
bugünlerde tekrar Ankaraya gi memektedir. 
derek Vekaletten yeni direktif- Denizbank hukuk müşaviri is-
ler almalan muhtemeldir. i~ mail lsa Caniş istifa etmiş v.e is-

i liz Suwen Hunter şirketine lhll<\ tifası kabul edilmiştir. Bu istifa 

1 

lesi yapılan 11 vapur hakkın • ya sebep olarak Satie binasının 
daki tahkikatın bir mUddet da- satın alınması işinde ve Alman-

1 

ha uzayacağı anlaşılmaktadır. yaya ısmarlanan vapurların 

Maliye müfettişleri dün bir mild- kontrolünde vazifeli olması gös 
·det Deniz bankın bankacılık şu- terilmektedir. 

besi itleriyle de mewuJ olmuı- Deniz Ticaret mildürliiğiin • 
lardır. de Etrüsk vapuru üzerinde fen- Katü Ali Sukıqa mahkemede 

Diier taraftan Deniz bank ni tetkikatta bulunan mütehaa-

1 

umum mUdilr vekili Yusuf Zf • k İzmir, (TAN) - Eşref Paşada, iki SiS omisyon da tetkiklerini son 
ya Erzin merkez kadrosu üzerin safhaya ıetinniş bulunmakta - mezarlık arasında bir cinayet olmuş 
deki tetkiklerini bitirmi•tir. Ye- d A.li Sukuşu isminde bir sabıkalı, Tah ,.. ır. Geminin azami on bir mil 
ni kadronun hazırlanması ı"•f bu ,._ . d sın Yamur isminde bir genci sustalı ,.. ı...-ata ol uğu hakkındaki ha -
gün ikmal edilecek pazar yahut ber do!nı delildir. Bu silrat se - çakı ile barsaklarını deşerek öldür-

1 

pazartesi günü U müdür vekili fer· süratidir müştür. 
Ankaraya go""türe k v 1-ıı.1 ı· Katil, şarkı okuyarak gl2#'fnmekte-re e- e ın Geminin Almanyaya ıönderi- dir -,.. 

l 
tasvı"bine a d kt" D i \] · · Vaka gu-nü sinemaya gı"den Tah-

l!!!!~~!!!!!!!!!!!i!!neii!!!!!!!!!ec!!!!!e!!!!!!iı!!r!!. i!!!e!!n!!z!!!!!!i.ii!!!!!!!!!!!!!!lec!!!!!!ie~ğı!!' !!h!!a!!b!!en!!·!!d!!e~d~o;ğru~~d~e;ği;"l~d~ir~. J sin ile arkadaşlarına mezarlık ara
sında rastgelmiş, o sırada yoldan ge-

us t 1 Ç ki 
çen kadınlara laf atmıştır. Tahsin bu 

a ar, ıra ar ve ~::~~:n~~::ı ;~~:;u~:ıi:~yi~: 

Kalfaıar Imtı
•hana kat o susup gideceğine Tahsinin üze-

rine atılımı, sustalı çakı ile karnını 
yarmıştı.-. HAdiseyi müteakıp firar.,_ 

Pl"ALl rp.,..: .. ı .... ..,.._:.._ • ..__ ~~~~\~~~7akalanmıştır. 

Hükdmetçe Mecli1e verllen küçük 
sanatlar kanunu projesi, tktını ve 
Maarif ve Dahiliye encümenlerinde 
esaslı tetkiklerden geçirilmiş ve biI 

Adaların Su işi 
Halledi6yor 

•J::l:YA•: 
Nevyork Sergisi 
için Şartlar 
Nedir? 
S -Nevyork sergisine iştira 
etmek için ferait nedir? 
Beyoğlunda İstiklal caddesind 

Mısır apartımanında serginin f stan 
bul bürosu vardır. Oraya 
e<iiniz. 

* S - Yedek subay okuluna li 
seyi bitirdikten sonra. ask~r
lik çağına gelmeden girilebi • 
lir mi? 
C - Girilebilir. 

* S - Ralkevlerinde gecen sene 
olduğu gibi bu sene de musi~ 
ki. dersleri veriliyor mu? Han 
gilerinde veriliyor? 
C - Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Be

şiktaş ve Şehremini Halkevlerinde 
şan da dahil olduğu halde muzik ders 
leri verilmektedir. 

* S - Bulgar· Sadık'ın hatıra -
lan kitap halimle ç1"'acak mı
dır? 
C - Şimdilik bilmiyoruz. 

* 8 - Gazetenizde tefrika edi . 
len Mithat paşanın oğlu Ali 
H aydarın hatıraları kitap ha· 
linde çıkmıf mıdır z 
c - Çıkmamıştır. 

* S - En iyi şirketler muhase-
besi kitabı hangisidir? Bir ki
tap tavsiye edebilir misiniz? 
C - Devlet matbaasının bastığı 

Sosyeteler Sağışı 100 kuruştur. Abdi 
Tevfiğin Şirketler Muhasebesi 100 
kuruş. Bu kitaptan fstanbulda Çığır 
kitaphanesinde bulabilirsiniz. 

* S - Yeni barem kanununa 
lstanbul telefon müdürlüği" 
memurlan da dahil olU1 
lar ını.1 

_ C - Telefon isletmesinln .-.. 
min de tabiatiyle umum bareı:p ce 
veline tabidir. Ancak fenni işlerde 
çalışan ihtisas sahipleri bazı ımti -
yazlara maliktirler. 

* Napolyon Jstilasından .. fakat in. 
ıllizlerin yardımı ile - kurtulan İs
panyollar (1820) de Kral yedinci 
Ferdinad aleyhlııe ayaklanm•tlar • 
sa da Fransanın askeri müdahale • 
siyle çabuk yatışmışlardı. O kralın 
luırdeıi Don Karlosu veliahtllkten 
cıkarmuı üzerine başlayan dahili 
harp ise • İspanyol karakterine ya
kı§acai ıekilde - yıllarca devam et
ti ve İspanya bölge bölıe kan için
de, ateş içinde kaldı. 

miştir. Koğuş inşaatının ikmal edi- çok maddeleri değiftirilerek yenı bir 
leb:lmesi için daha 100 bin liralık metin hazırlanmıştır. Proje altıncı 

Büyük Millet Meclisinde adliye en-

lmtihanlannı veren çıraklar kalfa o
labilmek için kalfa imtihanına girE'
ceklerdir. Orta mektep veya bu de
rece tahsil gördükten sonra çtraklı
ğa girenlerin çıraklık müddetlerı, 
projenin tatbikina ait nizamnam~ il<! 
azaltılacaktır. Bu imtihanlarda mu 

Adalara Terkos suyu verilmesi S - Orta mektep muallimli -
hakkındaki hazırlıklara devam edil- ği için bu sene de imtihan a
mektedir. Denizbank Anadolu yaka- çılacak mı? 
sından suyun metre mikabını 20 C - Orta mektep muallim mua -bir inşaat yapmak lazım gelmekte

dir. Keyfiyet Nafıa başmühendisliği 
cümeninde dl! tetkik edildlJcten son· 
ra umumi heyette müzakere ıedile

vaffak olanlar, imtihan komisyonla
nndan alackları şehadetname, Kül
tür Bakanlığınca kalfa yetiştiren sa
nat okulu olarak kabul edilen resmi 
veya hususi mektepler mezunları 
mektep şehadetnameleri ve bir sene 
staj yaptıklarına dıPr aldıkları vesi
ka ile belediyeye müracaat ederek, 
birer kalfalık cüzdanı alacaklardır. 

kuruşa götüreceğini tek1ü etmlt ise vinliği imtihanları her sene haziran 
de belediye reisi Liıtfi Kırdar bunu ve eylül iptidalarında yapılır. Orta 
pahalı bulmuş ve metre mikabmm tedrisatta muallime ihtiyaç olduğuna 
10 kuruşa nakledilmesini istemiştir. göre bu sene de bu imtihanlar yapı -
Bu nokta üzerinde uyuşulmak üzere laca.ktır. Ancak imtihan şeraiti he
dün de Liıtfi Kırdarın nezdinde, nüz tesbit edilmemiştir. 

cektir. 
, 

tarafmdan da bu şekilde tesblt edil-
m"ştir. Rektöı•lük Nafıa başmühen

disliğinin verdiği rapor üzerine tcap 

eden tahsisatın teminini vekA!ete 

yazmıştır. 

Dahiliye encümeninin hazırladığı 
metne göre, küçük .sanatın tarifi fil· 
dur: Bir ustanın tek başına ve say!Sl 
ondan fazla olmamak üzere çırak ve 
kalfa kullanarak çarşı ve pazarlard-ı 
veya hususi imalathanelerde veya 
işin icap ettirdiği yerlerde el eme/ti 

Sular müdürü Yusuf Ziya, Adalar * 
Kaymakamı ve Denizbank mUmes- S-Vsküdarlı şair Tallit kim 

Bununla beraber, memlekette 
hWm olan ya liberallik, radikal -
ilk sibi fikir cereyanlan, yahut tah
ta sahip olmak isteyenlere karşı 

J'ÜrÜtülen taraftarlıktı. Askeri ta
hakkilin terakkiperverlik namına 

ortaya atılan general Esparteronun 
urayı mailQp etmeslle ve bir diktıt 
tlrltik lnmnulyle başlar (1840). ı..a 
ldn bu hamle siirekll bir eser yara
tamadı, ceneral Nervaezln müda • 
halesiyle 1ar1ıldı, bota dövtitUne 
bayılan İspanyollar timdi o döv11f· 
teki heyecanı hergün hissediyorlar 
ıibiydi ve ild ıeneralin çarpışmala. 
rını aşkla, 19vkle alkışlıyorlardı. 

Yine ayni hastanede inşasın~ baş

lanan göz kliniği de bugünlerd.? ik
mal edilecekf r. Hastane için inşa

sına başlanan modem mutbak ikmal 
edilmiştir. Bugünlerde teslim ed·lr
cektlr. 

ve iht1sas ile yaptığı sanata küçük MOTEFERRIK : 
sanat denir. 

Kalfalık müddet ve şartlannı bi
tirerek ustalık şehadetnamesi alan

Tevfik Rüştünün 
Kıymet& HCitlrası 

sili toplanarak konuşmuşlardır. Top dir, eserleri nerede bulunur? 
lantıda wyun verileceği fiyat da C - Divan edebiyatının son üstadla-
mevzuubahis olmuştur. Sular mü- nndan biridir. Şark kültürü bakımın 

· dürü metre mikabının ancak 35 - dan çok bilgili, pek mahir kalemli. 
40 kuruşa verilebileceğini söylemiş- ince ve kibar ruhlu bir zattı. Şiirleri 
se de vaH ve Adalar kaymakamı bu pürüzsüzdür, Divan edebiyatından 
tarifeyi de fazla bulrr:ıuşlardır. Ma- zevk alanlar için pek kıymetlidir. 
amafih bu nokta üzerinde henilz u- Divanı, eviyle beraber yandığı için 
yuşulmamış, Denizbankla uyuşul- bası~amamıştır. Biricik oğlunun dost
duktan sonra Ada sulan için bir ta· lar ağzında dolaşan ve bir çok hafı
rif e hazırlanacaktır· zaları süsleyen şiirleri toplamış ola-

lktısatçlların Çayı lara usta denecektir. 

'Oniversite İktısat fakültesi taıe
beleri, senelık çaylarını ıa şubatta 
Taksimdeki Dağcılık klübünde vere
ceklerdir. 

Bu projede tayin ve tesblt olunan şartları haiz olduğunu belediyeye mi; Londra biıyük elçimiz Tevfik R\lş-
racaatla isbat eden her yurttaş mem- tü Ara• Lüleburgazda tren mt1mur
leketin her tarafında başlı başına us- larına vertiiği paralar arrusınd& A-
ta olarak sanatmda çalışabilir. tatürkün el yazısile imzalarını taşı 

Ba7li mun süren muharebeler ao • 
aunda Espartero bir İngiliz gemisi· 
ae binerek kaçtı. N arvaez Madri
•e girdi, (1851) yılına kadar dikta
tör kaldı, Saray, onun yolsuzluk • 
lanndan. btifade ederek diktatör -
lüiii bir müddet kaldınr pbl olmut 
ve Narvaed it batından maldattır
mıpa da O'donell aclh bir bq -
ka general, 7enl bir diktatörlük 
kurmakta pcikmedi ve 1863 yıbna 
kadar İspanyanın bikimi bu ıene-

ral oldu. 

de ordunun iayaniyle iktidar mev - Türkiyede çalışmalarına kanunen yan bir beş liralığı yan.ışlıkla ver
kibıi kral on ikinci Alfonsa bıraktı. lzi .1 b 1 . ed diğini ve bu paranın kabilse buldu

n verı en ya ancı arın Türkıy e rularak kendisine iadesini ve bu pa-
On on beş yıllık bir sükön dev- sanat yapabilmeleri için Türk küçük rayı göndere<-ek şahsa 'Jl" kaç misli-

resinden ı&onra yine askeri isyan - sanatkarlarının haiz olduktan prtla ni ödiyeceğinl alikatlarları bildir
lar birbirini takip etmeta başladı. n taşımaları llzım gelmektedir Bu -;..+ir. 
ÇUnkU on dokuzuncu asrın sonun .. g~bi yabancıların mahalli hükUmete 1U09• 

da hazeri mevcudu elli bin kişi o- yaptıkları müracaatlar mahalli küçük Tramvay Şirketinde 
lan İspanya ordu.aunda •99 ıeneral, sanat birliğinin de mütaleası alına- Devir iti 
altı yib miralay ve otm bine yakın rak usulen tekemmül ettirildikten 1stanbul Tramvay ve Tünel şirket· 
muhtelif riltbell sabit bulunuyor - sonra İktıaat Veklletine gönderile- lerinin teslim alınması işleri 28 şu
du ve bu kadroyu ne muhafaza, ne cektir. tktısat Vekllett ibraz edilen batta bitirilmif olacaktır. Esasen ka
tenldh etmek mtimkiln olmadıim - şehadetnamenin kabul edilebilecek nunusaniden itibaren bu şirketleı ın 
dan uyanların ardı arası kesllml - bir müesseseden alınıp alınmadığını varidatı Nafıa Veklleti hesabına 
yordu. General Primo de Blveranın tetkik ederek karannı mahalll hilku kaydedilmektedir. 
1923 te kurdutu cliktatörlllk tt30 mete bildirecektir. Nafıa Vekaleti şirketler başmüfet
ydma kadar allkheti temin etmlt- Herhanli bir sanata çırak olnak titi Sürurlnin riyasetindeki komis
ae de ODUD ıukutu ile itler yine ka- girebilmek için en u 12 yaşında bu- yon dün de geç vakte kadar Metro 
rıttı ve sonunda CUmhuriyet nan lunmak lazımdır. Ancak bedeni te- hanında meşgul olmuştur. Teslim 
olundu. Şimdi ıeneral Franko, etlm tekkülleri itibarile girmek lstedlk'e- alma işlerinin daha çabuk ' mail 
huriyeti kaldırmala çallflyor ld ita, ri sanata dayanıklı olduktan doktot lçin bir de tall komisyon teşkil edil
altmıt be! Nne evvel kola1bkla 1•- raporile anlaaşılnlar lçtn yq kaJdı mlftlr. Tali komisyon Tramvay fll'
pılmıt bir lfken b.,tla • 7abaneı na bakılmıyacaktır. ketinin depolarındaki malzemP.yi 
devletlerin mildahalelerl ~n • Çalqtıklan sanatta prajenln tatbl- uymak ve teslim almakla meşgul. 
den. stlç bir mulahat hallnl almıt- kına alt nizamname ne tayin ecl•len dilr. 

Vali Ankaraya Bir 
Hafta Sonra Gldec:eli 

Vah ve belediye reisı L(ıtfi Kır
'1arın dün akşam için A:nt:.;eraya gi 
tlı:-cE:N hakkında verilen haber doğru 
değildir. Liıtfi Kırdar, gerçi Anka
-:-aya gidecektir. Fakat Ank ı.ada ta
kip edilecek bazı meseleler vardır ki 
bunlar henüz şehir meclisinde konu
şulmamıştır. Bu itiharla belediye 
reisi ancak sekiz .:nı giln sonra gide-

bilecektir. 

Beı Lokanta Kapatlldı 

cağını zannediyoruz. 

[TAKViM ve HAVAi 

1 O Şubat 1939 
CUMA 

2 inci ay can: 28 Kasını.: 95 
Arabi: 1357 Rumt: 1355 
Zilhicce: 20 tıdnciklnun: 28 
Güneş: 7 .03 - Öı:!le: 12.28 
İkindi: 15.17 - Akşam: 17.34 
Yatsı: 19.07 - İmsak: 

Eminönü kaymakamlığınca beledi
ye nizamlarına aykın hareket et- Yurtta Hava Vaziyeti 
tikleri tesbit edilen beş lokanta, bir Yeş!lk6y Meteoroloji lstasynundan 
kuru kahveci dükkanı, bir otel ve nan malftmata göre, hava yurdur ~ 
bir fırının kapatılmasına karar ve- deniz ltıyılannda kapalı ve yer yer va; 

b, Dolu Anadoluda çok buluUu, Cer: 
rilmiı ve sahiplerine tebligat yapıl· Anadolu ve Egede açık, diler bölgr 

mıştır. Kapatılmasına karar verilen umumiyetle bulutlu geçmiş, rüz 
müesseseler şunlardır: Trakya, Ege ve Cenubl Anado1 

Ankara caddesinde Ştaybul'h. Zin- mali, diler yerlerde Cenubi ı 
orta kuvvette, Karadenizln eo 

O'donnemn çekRmeslnden dört 
111 soma ordu bir daha ayaklandı, 
kraliçe lubeli memleketten kaçır • 
dı ve hllk6meti pneral Serrano ele 
aldı. Ba cliktat6r memlekete 1enl 
bir kral ıetirdl (1170). Topçu sabit
leri be o kralı kovdu (1873) ve eUm 
Jıuri7et nan edilmesine jol açtı, fa
kat eUmhuri7et ancak 'I ay aflrdil ve 
bu mUddet içinde dtirt eflmhurrelal 
deliştlrildL Nihayet 1874 de ıene • 
ral Pavlya hllk6m•ti devirdi, dik • 
tatörtüifiDtl ilb etil ve QDİ Jll lçla 

tır. Bununla beraber Frankonun müddet çıraklık etmekle beraber idil Şirketler bugünkü mevcut işletme 
mmaffer olaealı anlafıb1or ve ba tnr bakanlılı tarafından ~ met- ve memur udrolarile teslim alına
saler batka bir pneralln ayaklamp tebl olank kabul edilen nmnt ._,. eak w ı martta k\lrUlacak idare bu 
ona ortadan kaldıracajı stıne ka - hmusl Ç1l'8k tun "19 me'kteplerhd ~ ihtlya~la ahenkli bir vui-
dar devam edecektir! bttlren "1& bÜ mektep w kan1arm Jete getirecektir. 

dankapıda Pandeli, Yahköşkü cadde- rında kuvvetll olarak esml 
sinde Mihran, Bahçekapıda M:ıkruhJ Dün İstanbulda hava k 
ÇemberliUşta Abdullah lokısntalari- geçmiş, rilzgAr Cenubu Gar 
le kurukahveci Hasibin dükkanı ve de ı - 3 MelTe hırla esmıı• 
Slrkı ide Fil'be t u ve Uzunçarı:n- hava tuylki 770 milimetre 

ec ı 0 e r ev yüksek ıo,ı ve en d(lşilk 
da Labbamn fumıcbr. da ı.ı aanttgrat olarak kayde<. 

• 
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Cepheleri 
Takviye 
Faaliyeti 

Beneı Amerikada 
Eski Çekoslovak Cümhurrelll S.. 

..ee Nevyorka gitmlıtir. Şerefine beledl1'9 
dairesinde parlak bir kabul resmi tertip 
.ı~ııunuştur. Nevyorkta aekb ıtln lı:ata

eak ve konferanslar verecektir. Müteakı
)en Şikagoya fidecektlr. 

Ba haritau Fran)datlere ı~en yerlerle elyevm \ \ lana alral ve amal istibsalitı ve toprak alta aervet
Ctbnhuiyetçilerba elbıcle bulanan tehir ve kasaba- leri &örillmektMlr. 



' . 

.M.a.-h kemelercl.'e~ 

Gümüşanede Amcası 
Kızını Dağa Kaldıran 
Suçlu Burada Tutuldu 

Müddeiumumilik Gümöişbane ı tur. Halil geçenlerde başka bir .ı:ı:ila 
Müddeiumumiliğinden aldığı bir tel balıkçılık tezkeresi almış ve bir hır
graf üzerine dün Halil isminde bir sızlık suçundan yakalandığı i(-ın 
genç hakkında tevkif karan ~ldı. yan~ ad vermiştir. Bundan da c;ııç
Halll Kartalda bir ekmekçi fınnında lu bulunuyordu. 
yakalanmış ve dün öğleden sonra Hakim talimatnameyi tetkik e•ti 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza Mah Sonra kend'sine suallerini sordu; o 
kemesinde sorgusu yapılmıştır. İd- herşeyi itiraf etti. Bundan sonra ha-
dia şudur: kim kendisini tevkif etti. Suçlu: \ 

Halil Gümüşhanedeki amcasınm - Vallahi bay hakim dedi, b:.ı 1 
kızı İrfanı seviyormuş. Kızdan ytiz kararda yerden goğe kadar haklısı
gôrmemiş, amcası da yeğenine nzı nız, çünkü benim arkadnşlanm mem 
vermek istememiştir. Halil bir ~ece lekette benim yuziimden hapishane
üç dört arkadaşı ile evini basarak lerde yatıyorlar. Ben burada serhe t 
İrfanı kaçırmıştır. serbest dolaşıyordum. Hak yerıni 

Burada dört kişi birden İrfana fe- buldu. Hiç gam yemem. İki jandar
na maksatlarını tatbik etmişler, üç ma Halilin ellerine kelepçe vurdu- 'I 
dört gün kızcağızı bir mağarada ka- lar ve onu tevkifhaneye göt irdu'C'r 
patmışlar. Jandarmalar HaliUn arka Buradaki sucunun hesabını verd;k· 
daşlannı yrlulamışlar, fakat Halıl ten sonra Gümuşhaneye gonderıle-1 
oradan kaçmıya ve şimdiye kadar da cektir. l 
izini kaybetmiye muvaffak olmuş- ı 

Komşularının 
Saçını Yolan 
iki Kadın 

1 Müstak bel 
1 Kaqnanasznı 
Dövmüş 

Dün Sultanahmet Sullı Birlncl Sultanahmct Sulh Birinci Ceza 
Ceza Mahkemesınde bir düvüşme Mahkemesi müstakbel kayınanasını 

duruşması yapıldı. Davacı Ungada yaralıyan İsmail Hakkı isminde bır 
oturan Despina isminde genç b!.r gencin sorgusunu yaptı. Davacı ye
kadrndır. Komşularından Vasili ve rlne yüzü, gözü sanlı bir kadın geç
Marika isminde iki kadın da suçl•J- ti. Şikayetini şöyle anlattı: 
durlar. Despina gözyaşlannı ipek Bu İsmail Hakkı benim henüz 
mendiline içirdikten sonra kırmızı mektebe giden kızımın onu ne çıkt•. 
çantasının içinden bir tutam san saç Onu iğfal etti. Gizli gizli kırlara, ba 
çıkardı. Masanın üstüne koydu~tan yırlara götürdü. Bu gizli günah·~ 
sonra: farkına ancak dokuz ay sonra vara-

- Bakmız bay htıkim, dedi. Bu bildik. Kız bir çocuk doğurdu, 1fek 
iki bayan beni ne yaptılar .. Saçları- tebinden, istikbalinden oldu. Namus 
mı yoldular, başımı kel halıne koy- beıı:.51 diye h Jd k A . " . erşeye razı o u . r-
8ttJ:aH.eP 'ffi1aeHl>~.,BIDŞBfflJ'lmıı- W-gm-lmlti:-nt.ırl.-:ı'ı~Y.aN:ylıpnıacr. ' 
rışmadı. Dün gece saat yirmide e\'i- onu üstümüze attı. Fakat gönlünün 
me gidiyordum. Bunlar önüme çık- ateşi hala sönmemiş olacak ki yınc 
tılar. Hemen. saçlarıma sa.rıldııar. her akşam kızımızı çağırıyor, onıın
Ot yolar gibi ınsafsızca çekt~ler, tu- la mevsimine gôre kırda, sinemad1J 
tam tut~m kopardılar. ~enı?1 hıç eğleniyor ve yine eve getlriyordl'. 
kabahatim yoktur. Kendılenne ce- Dün gece de böyle yapmak \sternis 
za ve~esini isterim. Saç kadı.n~n Huriye isminde yetmiş beş vaşında 
ziynetidır. Saçlanmı yolduklan ıçın bir anam var. o önüne çıkmış. rat-
kendilerinden tazminat isterim. lı b\r dille: 

Masanın üstüne ~ir yumak hslin- - Evllldım, demiş Mademki to-
de konan saç hayli çoktu. 

Sıra suçlulara gelmişti. Onlar ilci
si birden 

runumu seviyorsun. Bari onu nikfıh 

la, bir ev tut, götür çocuğunuza d:\ 

- Buraya bir yumak saç getir- bakınız. Siz gezmiye gidince yavrıı-

mek davayı ispat etmez. Biz de ak· cak evde sütsüz ve aç kalıyor. Ya
şam makasla sacımızı keseriz. Kom
§U yoldu diye iftira edebilirız. Bız 
kendisini dövmedik, saçını da ycl
madık. İftira ediyor. dediler. 

zık oluyor . ., 
Huriye ile İsmail Hakkı konusur

larken davacı işe kanşmış ve kızını 
sokağa çıkarmak istememi tır. Bun-

TAN 

ROBERT DONAT 
Manchester'in Witlinglon tehrinde 18 Mart 

1905 de doğmuttur. Gözü kestane renginded:r, 
kara saçl ıdır. 

SHIRLEY TEMPLE 
23 Nisan 1929 da Kalifomiyamn Santa Mo

nica tehrinde doğmuştu. Altın saçlı mavi göz
lü bir sarı papatyadır. 

FiLMLERi FiLM L ER i 
Kırmızı saçlı. Son adama, Yurek değişişl. Ayağa 

kalk ve alkışla, Nevyork uyurken, Rehine konmuş 
kız, Şimdi ve her zaman, Parlak gözler, Küçük Al
bay, Küçuk kızımız. Kıvırcık baş. Kuçücük asi, Yüz
ba ı Ikincikimun. Ah zengin fıkarncık \tız, Yanak 
çukurcukları, Gizlel"cn Wee Willie Wiııkie, Heide, 
Sunny Brook çütlığinin Rebnccası. 

Y rının adamı, Londrada gece, Peşin para. Henry 
VII nın hususi hayatı Kont do Monetkristo, 39 ba
samak, Hortlak batıya gider, Zırhc:ız şovalye. 

• • • 
J, ________ H __ a_r_ıc_ı __ A __ sk_e_r_ı __ ~_ı_t·a·_a_t __ 11_a_n_ıa_r_• _______ , 

Beher kilosuna tahmın edılen tı
yatı 235 kuruş olan 10,000 kilo 
yun çorap ipliğı kapalı zarf '.lSU

lile eksiltmeye konulmuştur. lha
lcsı 16 2 939 Perşembe gunü saat 
11 dedir. İlk temınat 1762 lıra .JO 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsız olarak M. M Vekaletı Satı 
nalma komisyonundan alınır Ek
siltmeye gıreccklerın 2490 sayılı 

kanunun 2. 3 cu maddelerınde gl'S 
terilen vesaikle temmat ve teklif 
mektuplannı ihale saat nden en 
az bir saat evvel Anka• ada M M 
Vekaleti Satınalma kom svonun:ı 
vermelcrı. <791) \559J 

* 

fıyatı 150 kuruş 6tan 20.uOO kı.o 

pamuk çorap ıpl:ği kapalı zaı f u
sulile münakasaya konulmuııtur 

lhalesı 15 Şubat 939 çar~mba gu 
nti saat 11 dedir. ilk temınatı 

2250 l radır Evsaf ve şartna:n:!sı 
150 kuruş mukabılinde M M Ve 
kilet1 Satmalma komısvonundnn 

alınır. Eksiltmeve girecekler n 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mcu 
maddelerınde g ster len v~sa kle 
temınat ve teklif mektuplarını ı

hale saatınden en az b r saat "''·vcl 
Ankarada M M Vekfılelı Sattnal· 
ma komısyonuna vermelerı. 

(793) (560> 

* Beher metresıne tahmin edilen 

rt! 1U.1\tl ÇiUILiilUlı. UC.t. ~apau <.u•~ u 

sulilc eksiltmeye konulmuştur. 1-
halesı 17 /Şubat 939 cuma glinu 
saat 11 dedır. tık teminatı 1531) 
lıradır. Evsaf ve şartnamesi be · 
delsız olarak M. M. Vekaleti 5a • 
tınalma komısyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerın 2490 saytlı 
kanunun 2 ve 3 uncu maddelerın
de gosterılen vesaıkle temınat ve 
teki f mektuplarını ihale sllatin 
den en az b r saat evvel Ankarada 
M M Vekaletı Satınalma kom·s 
yonuna v.ermelerı. (794) (561) 

* Beher kilosuna tahmin edılen fi-
yatı 92 kuruş olan 25000 kilo sa -
deyağı kapalı zarf usuhyle ruü -
nakusaya konulmuştur. İhalesi 14 
Şubat 939 salı gi.ınü saat 14 dedir 

dan müteessir olan tsma l HnkY.ı 
müstakbel knyınvaldcsinı u ·a~tnı!l 
altına alarak başını tekme ile ez· ıl 
mek istemiştir. İki bekçi yeti miş ve 
kadını kurtarmışlardır.Belediye dok 

Beher kilosuna tahmin e..l:ten 

M ~Li;I< 

tık teminatı 1725 lıradır. Evsaf ve 
şartnamesı bedelsiz olarak M. M 
V. Satınalma komisyonundan ah· 
nır. Eksıltmeye gireceklerın ~4PO 
sayılı kanunun 2 ve 3 uncü mad
delerınde gosterilen vesaıklc te -

Hikim dosyayı tetkik etti. Hadı
senin yedi de şahidi vardı. Bun ~arı 
da dinledi. Şahitler iddiayı teyit et
tiler. Hakim ikisinin de suçlarını 

sabit gürdü. Yirmi beşer lira 1)8ra 
cezasına mahküm etti. Bunlar ikiS{?r 
yOz kuruş ta mahkeme masrafı odi

toru kadının bir hafta sonra tekrar minat ve teklif mektuplarını •ha-
muayenesine lüzum göstermiştir ls- le snatmden en az bir saat evvel 

yeceklerdir. mail Hakkı suçunu inkar etti. Hfl'.t m An karada M M. V. Satına ima ko-
kadmın yaralarını gôrdu. İhtilat misyonuna vermeleri. (795) (5ô2l 

yapması ihtimalini de naznn •tiba- * 
re alarak muhakemeyi bir hafta 6 Adet Dizel motörlü yol silin-

10 - z - 939 

RAD'Y"C> 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P 31.70 m 9458 Kes 20 Kw. 

Cuma, 1 O. 2. 1939 

12 30 Program, 12,35 Tfirk mQdğl (Pl.). 
13 00 Memleket saat Ayan, ajans, meteo- • 
rolojl haberleri, 13.10 - 14 Milzlk (Kfiı;:Ok 

orkestra, Şef: Necip Aşkın) V rycte prog
ramı (Tangolar, Valsler, ı;:tgan ves lre). 

18,30 Program, 18,35 Muzik (Operetler 
- Pl.), 19.00 Konuşma (H:ıftalık spor ser
visi), 19,15 TOrk mOzlil (İnce saz faslı: 
Muhayyer makamı), 20.00 Ajans, mete
hrolojl haberleri, z.lraat borsası (f t), 20, 
15 Turk mOzl I, Okuyanlar· Muz fler tı
kar, Radife. Calanlar: Vecihe, R flk Fer
san, Cevdet Caila, K. Niyazi. 1 - Tan
burl Cemil: Mahur pe revi, 2 - Eyubl 
Mehmet efendi· Mahur lklnd beste. 3 -
Uıtif ağa, Mahur şarkr Telif edebilsem 
feleği, 4 - Rahmi bey, Mahur şarkı: Esir 
etun beni ev dil. 5 - Vecihe: K nun tak
simi, 6 - Dr. ŞQkrll Şenozan, Mahur şar
ki' Bu sevda ne tatlı, 7 - Rahmi bey, 
Mahur şarkı· Servü na%1 seyret çıkmıs. 

8 -Şemsettin Ziya, Mahur şarkı: Şu gü
zele bir bakın, 9 - Sadettin Kaynak· Cı
kar y{lcelerden haber soranm, 10 - Sa
dettin Kaynak: Meğer çok sevilenler var
mış, 11 - Yesari Asım: Bu yaz geçen 
ıtOnlerlmlz. 21,00 Memleket saat Ayan, 
21,00 Konuşma, 21,15 Esham, tahvilAt, 
kambiyo - nukut borsası (flat), 21.30 Ko
nuşma (Brnhms hakkında· Cevdet Mem
duh), 21,411 MOzlk (Rlya,eU Cumhur fl!r
monlk orkestrası, Şef: Prnetorlus) 1 -
Joh Brahms: BüyQk orkestra için Sere
nat Nr. 1, op. 11. Re majör, Allegro rnol
to, Scherzo, allcgromnon troppo, Adagı::ı 

non tronpo, Menuetto 1 ve 11 St"herso, :tl
leı:rro, Rondo, allegro, 2 - Joh Strauss: 
CZlgeunerbaron) operC'tınln uvertürQ, 3 -
Joh. Strauss· Viyana ormanları efsanesi. 
22.45 Müzik (Cnzband), 23 45 - 24 Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 

* SENFONiLER: 
21,45 Berlln kısa dalgası: Senfnnllt kM 

ser 22 Kolonya: Senfoni {Schubert'in e
serlerinden), 
HAFiF KONSERLER: 

7,10 Berlin 'kısa dalgası: Hafıf nmsf'r' 
(8,15· Devamı) (10 Bando muz~tdına 
Prag PlAk musikisi ,, ... "d ·· l" ~ ·· 
sı: Hafif musiki :r.1n '!'U ur ug• 
12 Bilkres· pı~ ..ıa dahü olw 
lon orkestr 
tlslava l'ıırr 1 

• 10t:rneslnln 
sonu ıto~rl (19,ıo· D~ ı .. 
reş: A kerf bando 18,30 Berlin kı a aıu
gası: Karnaval musıklsl 19,15 Bültreş: 
Rogalskl orkestra ı (Kam val mu kisi) 
20 Varşova: Hııfıf musiki konseri 20 U
yipzlg: Asker1 konser. 21 Bratislava: Ak
şam konııeri. 21.10 Viyana· Orkestra ~on
seri. 22 Stutgart: Zilcher'in eserlerinden. 
22,10 Brilno: Radyo orkestrası. 22,30 Ulle 
Halk musikisi. 23,20 Prag: PlAk musiki
si. 23,30 Muhtelif Atman postaları: Hafif 
musiki. 
OPERALAR, OPERETLER, 

20,35 Bükreş: Operada verilecek pf,e
stn nakli. 21,10 Peşte: Vagner'ln (Tristan 
und İsolde) operası. 21,30 Napoll: (tl 
Tro\atore) op<'rası. 22 Roma: Gluck'u!l 
(Lalosu) ve daha başka opera sahneleri. 
22 Torlno: StOdyo opereU. -

bir saat evvel Ankarada komis
yona vermeleri (798) (6151 

* Hepsine tahmin edilen fiyatı 

sonraya talik etti. B r hafta ~onra dirı yeniden kapalı zarfla e'ıcsilt-

Binlerce Liralık 

ıtriyat Çalmıı tabibi adil yaralıyı tekrar muavene 1 meye konulmuştur. Muhammen be-
SUrtli Şiko, bir itriyat müessese- edecek ve muhakemesine devam e- e d iyor. ı delı 43200 lıra. ilk teminatı 3240 

~~m~~~llra~~~n~n.d~~u~ L••••••••••••••••••••••••••••~ li~drr ~l~l~~~~~M~ 

20.000 lira olan 23 kalem ilAç ve 
malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 17 /2/939 
cuma günü saat 15 de Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonun -
da yapılacaktır. Şartname ve lls -
tesi Ankarada Ko. da gonilebillr 
ilk teminat 1500 liradır. Eksiltme 
ye gireceklerin kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cu mad
delerinde yazılı belgelerle bırlik
te teklif mektuplarını ihale saatın
den behemehal bır saat evvel .Anka 
rada M. M. V. satmalma kom is -
yonuna vermeleri. (800) (642) 

pudra vesaire çaldığı iddiasiyle dün 

1 

Bu akııam T u R A N Tlyrıtrosund.ı 4 - ------- a günü saat 15 cje Ankarada M M. 
· C ı Veka~leti satınalma komisyonunda 

Sultanahmet Sulh Bırinci eza Bir Arzuhalcı Mahkemede Yilksek Okuyucu MUALLA. KEMAN 
Mahkemesine verilmiştir. MüessP.se &ADI ve arkada lan. ERTUGRUL SADi ~ın yapılacaktır. Şartnamesı 216 ku-
sahibinin şikayeti üzerine polis Be- Muhittin isminde birisi bir haf- TEK: ÇAMURDA alR ZAMBA'K Vothll ~ 

1 
ruşa Ankarada komisyondan aıına-

ta evvel Mustafaya ait bir arzuhali ı 3 Perde. Dombullu i mail tnrnhndan 1 -. bilır. İsteklilerin kanunda yazılı 
yoğlunda bir otelde araştırma yap- dd . 'l'k t k' d k perde komedi. MIŞEL VARYETESİ: o- vesaı'kle bı'rlikte ılk temınat ve tek 
mı.cı, ve iki çuval içinde yüzlerce H- mü eıumumı ı te a ıp e er en "'{ . A k tl k K t fik \ kuyucu aemlha yeni şarkılarını soylıye- lı'f mektuplarını ı·hale saatinden 
rallk mamulıı.t bulmuştur. Suclıı yenı vu a ı anununa ev an ft ..._,.__.....,.....,,_ 

11 cek Taf 11At el ilAnlannda Telefon: 221 .. _4 --;;;;;;;;;;.;"~-------------9111· 
mahkemede kendisini şöyle müda- hakkında takibat yapılmasına luzum • .ııııı-•••••••••••••••••••• 1 
faa ediyordu: görülmüştu. Sultanahmet Sulh O- Yer bulamayıı: gerı donen vuzlerce kişinin umumi talebı uzerine 

çüncü Ceza Mahkemesi dun bu da- d 
- Bunlan ben çalmadım. Bu mü- vayı tetkik etti Ve muddeıumumi T A K s ., M s . ne m a 5 1 n a 

cssesen'n İlya ve Sami isminde iki muavinlerinden Resat Sakayı sahıt I 
ortağı vardı. Bunlar beni apartman- olarak dinledi. Kararını bugün bil- Görülmemiş bir muvaffakiyetle gosterilmekte olan 

ıanna çağırdılar. Bu mallar taklittir direcektir. R U DO L F y AL E N T I N O ve Y I L M A B A N K y 
h .. -----==--====-===-========ııı nı· muhteşem temsilleri. 

al sat dediler. Ben de otel müsta - n 

demlerinden Mehmetle sonra da ote Ö L Ü M s E y H 1 ~ O G~ L U 
lin katibi Remzi ile görüştüm· Çu- Avukat Mehmet Asaf Uyanık ve- ·~ 
\•allan oraya koydum. Kendilerin- fat etmiştir. 1' 
den de 220 lira aldım. 1 Cenazesi cuma günü saat on birde Türkçe sesli ve şarkılı büyük aşk ve ihtiras 

t1ya ne Sami böyle bir ~yde~ ha-ı'Feriköyünde Kuyulubağ sokağmdan ŞARK FiLMi BiR HAFTA DAHA GÖSTER.ILECEKTIR. 
berleri olmadığını söylemişlerdir. kaldırılacaktır. 'l•••••••••••••••••••;G~ö;rm;;i~y;en~l~e~ri;n~b;u.flıırsma•tt•an••is•tl•f•ad•e•e•tm•e•le•n•.••••• .. 

Haklın Şikoyu tevkif etti. Allah rahmet etsin. 1 

* Harp okulu için pazarlıkla 64 
baş Binek hayvanı 17 şubat 939 
günü saat 15 de satın şlınacaktır. 
Bu hayvanlar toplu olduğu gibi 
perakende suretile de alınabilir. 
Satılık hayvanı olanların pazarlık 
gün ve saatinde hayvanları ile 
birlikte Ankarada M. M V satın
alma Komısyonuna gelmeleri. 

(807) (712) 

* Ambalajlık iki metre mil abı ke-
reste ile 150 kilo çivi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16-2-939 
perşembe günü saat 14 de Topha
nede tstanbul levazım am~rliği sa
tmalma komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin yüzde 15 temlnat
larile beraber belli saatte komis
yona ıelmeleri. (511) (825) 
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TAJllll 
Gündelik Gazete 

-<>--
TAN'ın hedefi: Hıber• 
tle, fikirde. he,..1d• 
temiz. dDrDet. 11rnlrnt 
olmık, kerlln gazete1I 
olmıyı plıımıktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi -1400 Kr. ı Sene ısoo Kr· 
150 .. ı Ay ısoa " 
400 • 3 Ay 800 • 
150 .. 1 Ay 300 • 

Mllletlcrarası posta ltUbadına dahil 
olmıyan memleketler tçtn ıtJ..one 
bedeli mfiddet ıırasiyle 30. 16 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peslndtr· 
Adres detlıtlrmelc 25 ıcunııtur· 
Cevap için mektuplar 10 kUrul
hık pul llAvesl llzımdır. 

• •• •• •• •• •• •• •• •• .. 1 •• 1 i GONON MESELELERi 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• 1 1 

Son Tasfiye 
N ihayet Tramvay ve Tiinel şlr : 

ketlerlni de N afla Vekalet• 
satm almış bulunuyor. Bu satın al
ma muamelesi, memleketteki Emper· 
yalist sermayenin tasfiyesidir ye 
bu muamele ile lataobuldaki eenebl 
sermayesi tamamen teml:denmiştlr. 

Bu hldiae mflnuebetiyle ıMJyle • 
nen nutuklar, bldlsenin kendisi ka • 
dar mühim ve manidardır· Nafi• Ve
kili Ali Çetinkaya: ı 

•-tmtiyaw prketlerln ve kapl-
tüllsyonlann düyada siyasi ma

. nada geri kalmıt milletlerin ve 
idarelerin üzerine tatbik edilen 

rihen sabitusullerden olduğu ta 
tir. Türk milleti ve Türk idaresi 
bu devreyi geçtrmi§tir.,, 

Böyle olduğu için de memleket da
hilinde Empel')'alist emellerle ıelmit 
ecnebi sermayesinin 7eri kalmamıı
br. 

Şirket mnmessW d~ vetdltl ce • 
•apta: 

''- Bu memleket hakkında ve 
bu memleketi bu hale getirmiş 

h~~ olanlara karşı hayranlığımın ne 
"•ırlarla 11.ı ~ ~·rwek olduğunu bilirsi-

t ... histan, 1921 de ı 
~":\şına ve ona ba .. dr.!"eden bir ya-

~·in.re ATifı .. e -.:~-'-"-- -·:-. 
l • aııy;q~ a'&St·e' 

Berlu. ,f,Wr•'"-··--.. -- Emperya • 
..ıatlere 7abuz hakicıni kabul ettirmek 
le kalmıyor, onlan hak önünde rü • 
kua da aevkediyor. 

Bu, rejimimiz için lvtlnUlecek 
bir hidiaedir. Bu aebeble maziyi tu
fiye eden Nafia Vekili Ali Çetinb -
yaya, yalnu:, latanbullular değil, bfl
tiln millet minnettardır. 

Çoculcları Eslr9eme 

Kurumuna DBıen Vazife 

Geçen cUn paetemi:ıe ıelen oku
~eu mektuplan anamda küçük bir 
ilin ıözflmibe lllıtl: 

E...:itlannı ıeçlndlremlyen bir a -
nanın illDI. Banan tlserlnde duralım 
dedik ve bir facia ile karşılaştık. Bu 
ananın acıklı hikayesini dünkü Tan 
da okumuşsunuzdur. 

Bu kadının vaziyeti bize evlidbk 
meselesinin organize edilmesi ihtiya
cını telkin etmiştir. 
Evlidlık, Türk cemiyetinin ite -

aenberi tatbik ettiii bir ananedir. 
&pjı yukan her evde bir evlidlık 
vardır. Bunlar sokata döpnBt klmse
dz ve hlmlsiz çocuklardır. Evlerde 
parasız hizmetçi olarak çabıtınlır en 
bakir, en inetinefaini lclrıeı muame
lelere llyık ıörillflrler. Hizmetçi pa
rası vereml)'en ailelerde banlar bo • 
iaz toklulun• çabpn kölelerdir. 

Bu kimMSlz ve uvalb çoc:u)darın 
himisi Çoeuklan Esirceme Kanunu 
•lmalıdll'. Ba kanunun Ttlrklyenin 
her tarafında pbelerl nrdır. Evlit
lak olacak çocuklarla e•liıthk al -
mak isteyen aileler arasında bu 
cemiyet mutavassıt rolflnti oynaya • 
bilir. Evladhk isteyen aileler bu ku
ruma müracaat ederler. Kurum bu 
ailelerin içtimai ve iktuadt vaziyetle
rini tetkik eder, bayle bir evlldbit 
ne maksatla aradıklannı araştınr. 

Onlann sfrdiklerl e•lerde tabi ol. 
malan lhun ıelen muameleyi ~eabit 
eder. Evlldlık yerdlii ailelen ta
kip ederek çocuklara yapılan m~ • 
meleyi kontrol eder. Bu suretle hıma-
ye ederek eaarettea kurtulmalanm 
temin eder. 

Bu it bir para IJİ değildir. Sadece 

bir te,killt itidir. Ve Çocu~ı;:,':!;· 
geme Kurumu it:iıı bu it bit: • 

tandır. 

,_ .-- ----------·-· ---
EvlCit Dağıtan 
Ana 

Adliye V ~kilinden 
açık bir rica -

yazan: SGbiha Z•hriY'I Sertel 

7 şubat tarihli Tan ıazetell-
nln blrlnci aayfuında üç e•· 

llclmı evllthk vermek lsdyen Senl· 
ha adlı kadının ilanını bilmem oku· 
dunuz mu? 9 Şubat ybıe Taa psete
slnde ba kadının çocuklamY, kal.

..-.......____ 

. babim içinden çıkan Uç lmaaa ... 

111 ,etket çektliini, anne v~ eYllt• 
1ann blrlblrinden aynlışını ıösterea 
hazin fototrafian •e YUJYI ıödea 
ıeçirdlnb ml bilmiyorum. - . 

-
Ben okudum. Bu hldlsenln ginftl 

salatan dramatik tarafında dunna-

Kaclmı bu harekete ae•ke-7orum. 
den sebep lster sefalet, ister hlJa-

et laun muhakemesini ne bir in• 
n o L:_ hukukçu, ne de bir lçtl-
aan, ne u..- ak 
malJatçı dfltflnfiıtl De mtln ap 
.._1 ıı.1- Yalnız bir nokta U.. 

Amerika Cümhurreiainin nutku lıarpanda Avrupa devlet adamlara hayrette: Silôh 7G"fl11Cla onlan seri bıralean bir lruvvet 
- İngiliz karikatörü -

euıuyece5--- uk1arma ba-
ttlnde duracatan- Çoe aklan· 
kamıyan bir ana nrtbr· Çoe 

laktan kurtarmak. tablatin ve 

Yugoslavyadaki 
Son Buhranın 
Sebep Ve Aınilleri 
B ugünlerde yine gözler 

Yugoslavyaya dönmek
tedir. 

Merkezi Avrupa ile Bal -
kanlar arasında serköprü va
ziyetinde bulunan bu mütte. 
fik memleket iciode su. sıra 
aır. umumı hartnn sonıan • -
da ve A vust\ll'YB - Macaristan 
İmparatorluğunun tnhUAli sı-
ralarında yani 1918 senesi i
çinde Hırvat ve Sloven mu -
rahhas1an da o zaman idare 
merkezini (Korfo) adasında 
yerleştirmiş olan (Sırp) rica
liyle bir anlaşma yaptılar. Bu 
anlaşma esası, muhtelif za -
manlarda· müteaddit imzalı 
yazılarla yazılmış bulundu -
ğundan herkesce malfundur. 

Ancak 1919 senesi birinciktmu
nun ilk güniı sabahı ilin edilen 
(İttihat)tan sonra ve 1921 senesi 
müessisan meclisinde hazırlanm•f 
olan (kanunu esasi) ye rey veril r
ken Avusturya - Macaristandan 
iltihak eden ve müteveffa (Stepao 
Radlç)in kurduğu (Hırvat köyli.ı) 
partisi ile doktor (Anton Koroşeç 1in 
(Sloven ahali) ve Mehmet Spa· 
honun (Bosna milllüman tefkilltı) 
grupları aleyhinde bulundular. Bir 
kısmı reye ı§tirak etmediler. Bu 
muhalefetin başlıca sebebi, memle
ketin dahili idare §"klinin merke
ziyet esası lızerıne kurulu4 tarzı 
olınuftu. Gerek Hırvat köylü par
tisinin ve gerek bugünkü ayan 
reisi Doktor (Koro§eÇ) in (Sloven 
ahali partisi ile fimd ki münaka
ıat nazın (Mehmet efendi Spaho) 
nun riyaset ettiğı (Yugoslav Müs
lüman teşldlltı) nm parti program 
ve nizamnameleri hep federatif i
dare teşkilAtı esasına göre yapıl
mıftı. Yeni <kanunu esasi) buna 
aykın olunca bu gruplar - ki yan 
dan biraz noksan idiler - muhale
fet mevkiine geçtiler. Bu müca
dele uzun ve çetin sürdü. Pek mü
debrlr ,kumaz ve yQbek bir siy• 
ıl recül olan Doktor (KoteÇ) ile 
(Bosna Miillüman tefkll'tı), m6-
teveffa kral (Aleluandr) ile Sırp 
efkln umwnlyemrln federatif ida
reye karp mevcut aleyhtar diifiln
eelerlni, Avrupa ve Yuplavya 
dahill vaziyetini pek iyi kavradık
lan için mücadele sahnesinden 
• muvakkaten • çekildiler; merke
ziyet idare pkllni kabul eder ~ 
ründüler. Fakat, müteveffa (Ste
pan Badiç) ve (Hırvat köylü) .,.. 

Yazan:·I. HAKKI 

Miinalıalat Ncuın 
M elamet Spalao 

pu mücadeleyi - b.likis - &iddö!t
lendirdiler. 

Ö yle ki 1928 senesı hazıranı
nın 20 nci günü Yugoslav 

(Skopştina) sında ve meclisin içti
maı esnuında Karadağlı mebus 
(Punip Raçıç) in attığı kUJ'funlar
la Hırvat köylü partisi rüesasın
dan (Stepan Radiç), (Pernar) ya
ralandı. (Pavle Radic) ile (Basari
çek) öldü. 

Ağır yaralannn ( Stepan Ha 
diç) in yarası kapanmadı. Öl
mezden evvel bütün Hırvat 
rüesasıru ve bu meyanda - ev
velce Hırvat köylü partisine 
muhalifken bilMıare bu par -
tinrogramveamaline~raf
tar olmağa başlayan - Dok -
tor (Trumbiç) i yanına cağır
dı. Onlara son söz ve Sırp di
lince amanet olarak Dr. (Vlas 
ko Maçek ) ile müteveffa 
(Predavaç) ı Hırvatlar için 
(ebedi lider) olarak bıraktığı 
m, Hırvat emel ve gayeleri -
nin tahakkuku uirunda bil • 

Hiikibrular Naibl 
Pren. Paul 

tün varlıklan ile çalışmaları· 
nı ve bu iki zatın arkasındar. 
aynlmamalannı tavsiye etti 
ve bu sözlerin yegane vasiyeti 
olduğunu söyledi. Bir kaç gün 
sonra da ( Stepan Radiç) öl -
dil. 

Diktatörlük devrinde de 
(Zagrep) yakınında o civar 
köyler halkından bir Hırvat 
fakiri tarafından bir av tüfe
ğiyle de (Predavaç) öldürül
dü. 

Dilini tutmıyan Doktor <Maçek) 
mahkemelere MYkolundu. Uzun 
müddet hapse mahktbn oldu; IOll

ra da affolundu. Maamafih Hırvat 
emellerinin tahakkuku mücadele
.uıcte (Stepan Radiç) ten çok da
ha müfrit ve •tefli bulunan Dok· 
tor {Maçek), Hırvat ıaye ve mef· 
k1lrelini ~ Nklamadı. Diktatör 
Jükten sonra yapılan ilk intihaba 
kan~dı ve partisini k&rl§tır
madı ile de diierlerine iftl
rak etti. Fakat, ne kendisi ve ne 
de partlal balan CBelırad> a, mec
llte litmediler ve eJAn lftmiyor
Jar. Şu pıt ile ki Hırvat lmAli ı.. 

Dl aç -...mc.1 ap-
hakkuk etmeli .ve HırvaUar tat- cemiyetin her insana .e~ Y 
min edilmeli . mak hakkından mahrum etmemek 

H ırvat Amali veya 1:1ll'Vat me
>elesi nedır? Bunu açık ve sa

rih olarak bugüne kadar Doktor 
(Maçek) te söylememiştir. Yalnız 

1924 te bir defa müteveffa (Stepan 
Radiç) ile bir konuşmamda bana 
hemen f(>yle söylemişti: 

için, çocuklanna eğreti bir ana, il• 

.. k bir yuva arıyor. Ve bir ıa· 
gınaca 

te llkıının yardmuyle davaıanı 
:llediyor. Çoeuklannı elinden alan 

L•-dlr" çocuktan bu bu adamlar JLUU • 

evlerde bekliyen akıbet nedir? Bun-
lar sulüm ve l§kence görllrlera~ 
kim soracak, kim kontrol edecek. 

"Kral bir, ordu bir, hariciye Eski devirlerde, çocutun. kadınm 
bir. Ötekiler hep ayn bir iJare esir paarlarmda satıldıtmı btllriz. 
mtemi iafİyorrd. y alnu Hır· Bu dahi bir senetle lm~alanrr, bir 
vat mlıerleri, mlıerliğini Hır- mukaveleye tabi olurdu. Bugün me
oatiatanda vapmalı, Hıroati.- d ı bir cemiyetin içinde bir ana, 

" en d ü .. lf'-
tandan alınan varidat da Hır· Uç çocuğunu. dolabın an ç gom 
oatiatan i,inde, yalnız Hırva- ifnl önüne çıkan birine hediye eder 

gfbl veriyor, ve bir daha görmemek, 
tutan ifin laaTcanmalıdır.,, unutmak ve unutulmak şartiyle ço-

Bu sözlerini izah etmesini iste- cuklamı canınün silkinip atıyor. 
diğim zaman gülümsedi ve sus- Bu, bu kadar basit, bu kadar kanu· 
tu. Yalnız: nan ve adaletin üstünden atlıya-
"- Reis efendi! Bu söylediğiniz nk, yapılacak ferdi bir muamele 

şekil eski Avusturya - Macarıstan naldlr? .. Bunun hukuki ve adU Wr 
imparatorluğunda (Macarıatan> m ffphe.& )'Ok mudmf 
vaziyet!ne benziyor." dedığim za- '/i' 
ü. 'Medeni memleketlerin 'kananla-

İfte 0 günden bugüne kadar se- nu rözden ıeçinnlfı.inbcllr. Evlit· 
neler ıeçt ği halde sondilrülmek bk vermenin, almanın, hukuki bir 
istenilen bu atefli emel mnmedL cephesi oldutu sfbl, lçdmal bir Hpa 
Günden -6n• daha fazla kıvılcım- hesi de vardır. ~bir kimse, evlAt
landı ve bug\jnkiı merkezı Avru- bk delil, hatta hlzmetfl bile alırkea 
pa vaz'yeti, Alman ve İtalyan si- kanunun kontrolünden izade delll
yasi faaliyet ve emellen karşısın- dlr. Kanunlar, evlithla gLleceil ey. 

da (Maçek) son sözünt.i de soyledı: de bakılmak, insan gibi bflyfimek 

Bundan iki ile hafta evvel hakkını teminat altına alnutlardır. 
İçtimai müesseseler bunlann inkişaf 

(Macek). ( Zagrep) de bütün seyirlGrlnl mütemadiyen takip e-

Hırvat rüesası ile. mebusla - derler, zulüm ıördiljilne veya bakıl. 
riyle, Sırp ( Svetozar Pribice- madağına kani olduklan çoealdan 
vic) in (müstakil demokrat) kanunun maddelerine dayanarak 

mümessilleriyle yantığı müş- bu evlerden abrlar. 
terek ictimada Hırvatistanın Bizde evlltlık ..... ıes1n1 takip 

ve kontrol eden deyletln ~tlmal bir 
istiklAli fikrini. gayesini acık müessesesi henüz daha yoktur. Pa-
ça anlattı. Bu ilAndan sonra bu kat luınun!... Eter ba yoksa, baa 
günkü Yugoslavya hükumeti istemek hakkımızdır. Çoeuklarmı 
icin takin olunacak iki yol veren ana, vlcdanınm azabmdan 
kalmıştı. ya ( Maçek) ile masa kurtulmak için, kendisini isticvap .. 
başına oturup bir anlaşma tar den muharrire diyor ki: 

- Siz benim yerimde olsaydum 
zmı bulmak veyahut yeniden ne yapardmız! 
mücadeleye başlamak. Eter ben onun yerinde olsaydna, 

B ugüne kadar gAh hafif, 
gAh ciddi devam etmiı olan 

mücadele s iyasetinin bır faydası 

görülmediği sabit lken bu noktada 
ısrarın bugunkü Avrupa siyasi 
vaziyetı karşısında büsbt.itiın fena 
neticeler doğuracağını takdir eden 
ve bilhassa ekseriyet partisinden 
Sloven ahali ve bu sene Müslüman 
gruplannın da (Hırvatlarla mut
laka anlaşmak) ıstediklerini gören 
ve çok değerli, yüksek dirayetli 
bir mevcudiyet olan hükümdar na
ibi (Prens Pol )anlaşma yolunu 
tercih etti. Doktor (Stoyadinoviç) 
gibi kıymetli ve kudretli bir tah
ıiyeti feda etti. Bugünkü anla§l1la 
kablnealni kurdurdu. 

Gerçi bu mesele, kıymetli ve 
kahraman müttefikımiz Yugoslav
yanın dahll1 bir lfi ise de ıttifak 
mamumemizin aamimi bir uzvu 
olmuı itibarile o memleket hldi-
1eleri - uzaktan ,yakından - az çok 
bizi de alikalandınnaktadır. Şim
diye kadar bütün dahili müşkül
lerini büyük bir metanetle, basi
ret ve ıiyul olgunlukla yenmit o
lan (Sırp) ricalinin bu anla11nada 
da büyük bir kiyaset göstereceği
ne biz Türkler tamamen eminiz. 

yapaeatrm tş, Uç çocuğuma ahp si
zin huzurunuza ıelmek olurdu.Ve 8~ 
çocufumu vtcdanınnın önflne koyar, 

- Adalet istiyorum, derdim. Ta
biattn, cemiyetin bana •erdlil aaa
bk hakkımdan beni mahrum etmtı
ylnlz. Çocuklanmı 1ıörmek, sevmek 
benim en tabU hakkımdır. Onlara 
bakamıyonam, bakmak imkinlan· 
nı bana veriniz. Bu lmkanlan vere
mezseniz, onla ... n gittikleri evde in· 
san slbi bilytlmelerlnl temin edece• 
kanunlar yapmanızı dilerdim. Veba 
kanunlar beni çoculdanmı görmels 
hakkından mahrum edemezlerdi.. 

Bu kadına vekaleten, ve bu ıztı
rarda olan bUtiln analara vekilet~11 
bu evlithk verme ve alma meaele
dnin kanunlann hlmayealne clrme
ıl için ben müracaat ediyorum. Dal 
eteklerinde apyan bir aşiret rlbl 
(Oeutunu veren veya satan iptidai 
bir cemiyetin değil, medeni bir ce
miyetin çoculdanyn. Medeni cemi· 
yetin kanunlannı istemek, ba ka
nunlann himayesine sıjınmak va· 
tanda,lık haklanmmn başında ııe
llr. Bu hldlaenln bir de insani tara• 
fı vardır ki, vlcdanuımn yalnız ba 
tarafını dlnlenenls bana hak •erir, 
Ye ita ctlretlml muar görllnBntb..· 



T emıili güre~ takımımızın te,kilind e isimlerini işiteceğimizi 
umduğumuz Üç gürqçimiz: ÇDban Mehmet, Ahmet. Muıta/a 

Ankara Güreş Kampı 
Dışında Kalanlarında 
Çalışması Lazımdır 

Yazan: Eşref 
lE!!!.. ev·nçle haber alıyoruz; Anka
c;;;;;J) ra gureş kampında muntazam, 
perhizkar b r çalışma devam ediyor-

ve rökorlarında böyle 
muhı.m rol oynadığını 

tesadüflerin 
ekser! oku-

• 

İzmitteki 
Son Güreş 
Müsabakası 

'<asımpaşa Güreşçileri 

ikinci Karşrf aşmada 

Galip Geldiler 
Kasımpaşa gureşçllerinin lzmitte 

1 yaptıkları birinci karşılaşmadan son-
1 ra bu musabakanın revanşı da Ne-
cati Bey okulu salonunda mühim bir 
meraklı kütlesi önünde yapılmıştır. 

Bu ikinci karşılaşma da altı kate
gori üzerinde yapıldı. Ve 2-4 Kasım
paşa güreşçilerinin galibiyetile ne
ticelenmiştir. 

56 kıloda İzmitten Namık Kasım
paşadan Hamdıye beş dakika on sa· 
nıyede tuşla, 61 kiloda aKsımpaşa-

l 
d?n ~asri. İzmitten Faika üç dakıka 
yırmı yedı sanıyede tuşla, yine 61 
kiloda Kasımpaşadan Ahmet 17mıt
ten Enverc tuşla, 66 kiloda Kasımpa-

1 
şadan Rasim İzmitten Nıyaziye sayı 
hesabile, 72 kiloda Kasımpaşadan 

' İzzet İzmitten Servere on dört da-

l 
kika sekiz saniyede tuşla, 78 kiloda 
İzmitten Enver Yılmaz Kasımpaşa
dan Ahmede on dakikada tuşla galip 
gelmişlerdir. 

Kasımpaşalılar bu karşılaşmadan 
sonra İstanbula hareket etmişler
idir 

---n>----
Gençlik Şırıngası 

Gazetelerle ı· ı E K Q N Q M i ı 
ı ~ŞAKALAR. ------------'-

Haki. bir endife lngiltere ile Aramızda 

10 - 2 - 939 

•• u stad Refik Halit, bir ne-
fis yazısında, Lübnanda ba

tından geçmiş tuhaf bir vakayı da 
anlatıyordu: Refik Halidin hiz _ 
metçisi Türkçe bilmiyormuş, üs • 
tad da henüz arapçayı kıvıramıyor 
muş. Bir gün canı çılbır yemek is
temiş. Fakat yumurtayı hizmetçi -
ye nasıl anlatmalı? 

Refik Halid: 
" B d. - en, ıyor, bunun çaresini dü-
şünürken, vaktile tıpkı benim ha
lime dü müş bir seyyahın mace
rasını hatırladım: Seyyah, yumur
tayı anlatmak için yere çökmüş, 
bir iki çırpınmış, "Gıt gıt gıdak! 
Gıt gıt gıdak!,, demiş. Bu suretle 
istediğini getirtmiş. Fakat ben dü 
şündiim. Ya bunu tavuk anlar, ta
vuk getirirse?,, 

Bence, Refik Hafidin bu endi
şesi hayli nikbincedir: Çünkü bu 
hareketleri, hizmetçinin büsbütün 
yanlış anlaması, \'C üstadın önü -
ne, tavuk yerine hiç yenilmiyecek 
bir nesne getirmesi de mümkün 
değil miydi? 

* KarJeı kavgmı 

J kdam11 ceridesinde şöyle bir 
serlehva vardı: 

"İspanyadaki kardeş kavgası -
nın yeni devri!,, 

Gördünüz mü? Cümhuriyetçi 
İspanyollarla halyanlar kardeşmiŞ
ler demek. Tevekkeli değil, arala
rına kimse karışmıyor! 

* Aradaki fark 

R adyo programını gözden ge. 
çiriyorum: Okuyanlar ara -

sanda "Safiye,, ismi de var. 
Meşhur sanatkar Safiye İstan -

bulda bulunduğuna göre, o baya -
nan ismi: ''çalanlar,, arasına daha 
fazla yaraşmaz mı? 

* 

Takas Muameleleri 
Yapılacağı Söyleniyor 
İngiltere ile Türkiye arasında ta- yükseleceği tahmin edilmektedir Ho. 

kas suretiyle muamele yapılması hak landa için yeniden misket satışı ol . 
kında İngiliz ticaret mahafilince dü- m;ım•..+ı.r. 
şünülmüş ve İngiltere hükumetine 
teklif edilen sistem piyasalarımızda Pamuk ıatıılan 
dahi memnuniyetle karşılanmıştır. Jzmirde İtalya için Klevland pa- • 

Gerek ihracat gerek ithalat tacir- muklarının satışı devam etmekte -
lerimiz büyük muamelelerin her iki dir. İzmir piyasasında bu kış pamuk
memleket ticareti için çok faydalı o- lardan pek az stok kalmıştır. Yeni si
lacağı mütaleasındadırlar. Takas su- parişler için cevap verecek mıktar -
retiyle İngiltereye gönderilecek mal- da pamuk toplanacaktır. Fiyatlar da
larımız bu suretle rakipsiz kalmak hi bir mıktar yükselmiştir 49 kuruşa 
vaziyetinden kurtulmuş olacaktır. verilen Klevlandın kilosu 51 kuruşa 
İngiliz firmalarının muhtelif ham çıkmıştır. 

maddelerimizden tale.p etm~leri. ~e Tiftik ıatışları 
bu yolda yapılacak tıcaret ışlerının İngiltere hesabına tiftik toplan _ 
daha başka maddelere de teşmil edi- masına devam olunm kt d F. t _ 
1 ğ. · ·· k a a ır. ıya 
ece ını gosterme tedir. Bq yeni ta-! larda 1-2 kuruş yük klik b.l k _ 

k · · b .. 1 rd se ı e ay 
as ıçın ugun e e Ankarada ~Ö~Ş- dedilmiştir. Evvelki gün 116 kuruşa 

~eler yapılacağı da haber verılmış- satılan tiftikler dun 118 kuruştan ve-

ır. rilmiştir. Beypazarı, Sivrihisar ve 
İngiltere için piyasamızdan mis - Ankara mallarından dün beş yüz bal

ket talepleri artmıştır. Fiyatlarda bir ya satılmıştır. Kızıl yapaklardan da 
mıktar yükseklik olmasına rağmen hi Almanya için yeniden 300 balya 
çuvalı 205 kuruş hesabiyle İngiltere- kilosu 53-54 kuruştan ve kızıl renk
ye misket gönderilmesi kurtarma - li yünlerden bir mıktar kilosu 67 
maktadır. Misket fiyatlarının daha kuruştan satılmıştır. 

Almanya Yumurta 
Ah yor 

Almanya piyasamızdan yumur -
ta mubayaasına başlamıştır. İtalya 
hesabına az mıktarda yumurta alın
mıştır. Yunanlılar son on gün içinde 
yumurta istemişlerdir. Almanya için 
bu hafta hazırlanmakta olan 600 san
dık mal gönderilecektir. Bu yumur
taların sandığı Hamburga teslimi 72 
marktan satılmıştır . 

lzmirde Et Fiyatları 
Yükseldi 

lzmir, - Koyun etinin kilosu 50 
kuruştan altmışa yukselmi tir. Fi -
yatların daha yükseleceği soyleni -
yor. 

Sab ____ ..... 

Dikilide Fare Mücadelesi 
İzmir, (TAN) - Dikili kazası köy 

ler~ tarla,.ıf..,..ı ~İ\ftür· Zi-

Et fiyatlarının yükselişi muhte -
lif sebeblerden ileri gelmiştir. Bun

lar arasında en mühimleri, şap has

talığı münasebetiyle alınan tedbir -

ler ve bu yüzden Anadoludan İzmi -
re kasaplık hayvan gelmemesi, mez· 
bahada "Kes;. en hayvanlann satıştla
celepleri zarara so~acak duşuk fi -
yatlarla mal almakta; bunun netice
si olarak hayvan sahipleri İzmire ka
saplık hayvan gondermemektedirler. 
Kanaracılar ise, burada tedarik et -
tikleri hayvanları kesmekte ve iste
dikleri fiyata satmaktadırlar. Üçün
cü bir sebep olarak da kurban bay • 
ramında fazla hayvan satılmış olma· 
sı ileri sürüluyor. Bu sene dışardaıı 
az mıktarda kurbanlık getirilmiş, ta

lep ise fazla olmuştur. Öğrenildiğin• 
göre bayramda 8 bin kurbanlık ko
yun satılmıştır. 

Ankara kampı gureş işinde takip e
dilen maksadı kafıderecedc meydana 
koymuştur. Olduğundan daha iyisıne 
erişmek iızere katlanılan fedakarlı

iın en tabii netıcesi dalına daha iyi
liııi araştırmak arzusudur. 

Mucadele! sporunun terazisi de 
müsabaka olduğuna nazaran, genel 
direktorlüğun daha iyiye erişmek 

prensipinin esaslarını gureş sporu

nun şartlarına gore tanzım etmesı ve 
tam kontrolu altında çalışanların 
hariçte denenmesine taraftar olmas• 
şuphesızdır. Gureş takımımızın, 

Fransızların Sclection d'oflıce dedik
lerı şckılde seçıleceğine inarıdıktaıı 
onra. o seç mm Ankarada munta
ıam çalı an gure çılere daha a" an
taJlı olacağını da kabul etmemız liı
:umdır. 

Bu gibi avantajların o fırsatlardan 
ıstifade edebilecek vaziyetlere mal k 
:>lanalara bir nevi imtiyaz bahşetme
si ise dunyanın her tarafında rastla
nan şeylerdendir. Mesela Amerikan 
atletlerinin beynelmilel klhlarında 

A k olduktan sonra meşk muhak
kak olur. 

lngUterenin En 
Acar Muhacimi 

lrlandaya Satıldı 

bik edilmesi lazımdır. 
Avrupalılar şımdi yeni bir çare 

buldular. Bu çare daha ucuza mal ol
duğundan her tarafta rağbet görmek
tedir. 

Asri futbolün çok seri ve doksan 
dakika durmadan oynanması kuvvet 
haplarını profesyonel oyunculara 
mecburi kılmıştır. Altı aydanberi her 
klüpte taammi.ım etmiş olan bu hap
ların zararı gôrulmediği yapılan tet
kikattan anlaşılmıştır. 

TAN - Bizim futbol sık ve çetin 
temaslara henüz başlamadığından bu 
gibi ilaçlara henuz ihtiyaç duymuyo
ruz. Mamafih faaliyetimizin artaca
ğı gtinlerde bazı sporcuların daha 
fazla enerjili oynamak üzere böyle 
çarelere baş vuracakları şüphesiz -
dir. 

Bulgarlar Geliyorlar 
Şişlı ve Pera ile iki maç yapmak 

uzer lstanbula davet edilen Bulga
ristanın A. S. 23 futbol .takımı bu
günkü konvansıyonelle lstanbula ge-

l lecektir. 

İngiliz milli takımının merkez mü
hacimi iken İspanyollara altı gol atan 
ve Everton takımına İngiltere kupa
sını yırtıcılığı sayesinde kazandıran 
meşhur Dixie Dean İngiltereyi ter -
ketmiştir. 

Bulgarlar yarın ilk müsabakalan
nı Ş şli ile, ikinci karfılapalarım 

da pazar gunu Peraya kar§l yapacak-
lardır. 

Basrlnln Bonıerviıl Geldi 
Ankaradan gelerek Fenerbahçe 

klübüne giren eski İzmirli Basrinin 
bonservisini aylardanberi Ankara 
Gençler Birliği vermemekteydi. Bon
servisi bundan bir hafta evvel Anka
radan gönderilmiş, bölgece muamele
si ikmal edilerek hüviyet cü7.danı ya_ 
pılmak üzere tekrar Ankaraya gön
derilmiştir. 

Bu mühacim İngiliz mühacimle -
rinin en cu elısi olduğu halde sura
tinden ve şiddetinden bir şey kay -
betmemi ti. Everton klübünde iken 
diz kapaklarından sakatlanmıştı. Diz 
kapaklarında biriken suyu ameliyat
la aldırdıktan sonra şohretli zaman
larındaki halini bulamamıştı. 

İngilterede sôhretini tamamiyle 
kaybetmek üzere olduğunu hisseden 
bu oyuncu geçende İrlanda ile imza
ladığı bir kontratla oraya satılmıştır. 

lstlıare Heyeti Toplanhsı 
Beden terbiyesi istişare heyeti bu 

ayın yirminci pazartesi günü tekrar 
içtima edecek ve bu toplantıda ıeşki
ıat projesi görüfiilecektir. 

A
~ll uuııuuz., .a:au,, ı;a•"'"""" ... 

lle çıkan yazılarından biri • 
sinde: "İnsan denilen canh eübre,, 
cümlesini kullanmış. 

Üstadın bu cümlesi, "Dr. Esat 
Kemal H2kimoğlu,, adında bir :ı.a
ta fena halde gocundurmuş! 

Hemen bir mektup karalayıp, 

- galiba posta para ına kıyamadığı 
için - bir açık mektup yazmış. 

Bu mektubun sonunda: 
"- Ben, diyor, bu yazınızı oku

duktan sonra; bu tabiri hazmetmiş 
beni nevileriniz arasında oln1adı -
ğımı alenen ilin etmeyi bir insan • 
hk borcu telakki ettim. Diğer in -
sanlann ne yapacaklarını da me -
rakla bekliyorum!,, 

Görüyor musunuz? Artık sade 
havadisler, şayialar, rivayetler, ve
ya iddialar, ithamlar delil, nük -
teler, tasvirler, hatta teşbihler bi
le tekzip ediliyor. 

Fakat Aka Gündüzün, "teşbihte 
hata olmaz!,, meseınden cesaret 
alarak yazdığı o cümleyi okumuş 
olan binlerce insan var. 

Buna rağmen, bu Heklmoğlu he
kimden başka hiç kimse, gübreliği 
üzerine alınıp da hırslanmadı; açık 
mektuplar ) azmıya, tekzipler neş
retmeğe kalkışmadı. 

Bu itibarla, bu Beklmoilu he -
kim, diğer insanlann ne yapacak· 
)arını boşu boşuna merak etmesin. 
Çünkü onların ne yapacakları ma
JCimdur: 

Bu zatın, hastalık derecesine va
ran alınganlığına katıla katıla IÜ· 
leceklerdir! 

* M ebu nanl%etleri 

Haber,, gazetesinin yazdıtına 

göre, dilaizler cemiyeti rei -
si de, yirmi bin dilsiz namına say
lav olmak istiyormuş. Bu arzu ile 
namzetliğini koymuş! 

Eğer, dilsizler cemiyeti resi de 
mebus oluna, diline çok sıkı, yani 
çok ketum mebuslarımwlan biri
ni ondan inhilal edecek riyasete ge 
çlrmeli: Çünkü bence, dilaizleri -
mizi hocasız bırakmak dotru de • 
iildir: 

Mazallalı, başlan boı kalına, 
ıennliie alıprlar! 

. .. . . 
Dağ Köylerinde 

Meyvacıhk 
İzmir, (TAN)- Vilayet, Dağ köy

lerinin kalkınması için buralarda 
meyveciliğe ehemmiyet vermekte -
dir. Bu sene de İstanbul ve Bursa -
dan meyve fidanı getirtilecek ve 
köylülere tevzi edilecektir. Vilaye -
tin İzmirdeki fidanlığında yetiştiril
mekte olan meyve fidanlan, ancak 
gelecek seneden itibaren köylüye 
tevzi edilebilecektir. 

Pamuk Tohumları 
Geri Getirildi 

Izmir, (TAN) - Ziraat Veklleti, 
İzmir mıntakasından mübayaa et -
tikleri pamuk tohumlarını müsaade
siz sevkettikleri için Mersin ve Ada
nadaki bazı nebati yağ fabrikatörle
rini mahkemeye vermiştir. Bu pa -
muk tohumlan, gönderildikleri Mer
sin ve Adanadan geri getirilmiştir. 

Dün Gelen Buğdaylar 
Dün piyasamıza yetmiş ton yu -

muşak buğday, 60 ton kızılca, 12 ton 
sert buğday, 60 ton san mısır yirmi 
beş ton çavdar, 50 ton kuş yemi ge
tirilmiş ve satılmıştır. Fiyatlarda te. 
beddül olmamıştır. Ancak piyasanın 
ihtiyacı fazla olduğundan bugday ü
zerinde istekler artmıştır. 

Sanayicilerin Toplantı11 
Sanayi birliği idare heyeti dün 

toplanarak Ankaradan dönmüş olan 1 
birlik reisinin yaptığı temaslar hak-1 
kındaki izahatı dinlemiş ve birliğin 1 
bu sene yapacağı işler hakkında bir 
proje hazırlaması kararlaştırılmış _ 
tır. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Pariıı 

MilAno 

9 - 2 - 939 

ÇEKLER 

5.93 
126 4975 

3.35 
8.6575 

Cencvn. !?S 6775 
Amstcrdnm 68.20 
Berlin 50.77 
Brüksel 21.3925 
Atına 1.0825 
Sof ya 1.56 
Prag 4 3275 
Madrtd 5 D3 
VIUJova 23 9025 
Budapcşte 24 9675 
Bükreş O 9050 
Belgrad 2.82 
Yokohama 34 62 
Stokholm 30 5550 
Moskova 23.d725 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk Borcu I peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurum I 
Sivas - Erzurum III 

19.35 
19.70 
19.05 
19.25 

----

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma: 
Nevralil, lurıkhk ve bütün ağr11'1rınızİ derhal k~ser. 

- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
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''Say Günlerini, 
iyi Say Mehmet,, 
•• U çüncü Sultan Mehmedin ne-

şesi gün geçtikçe azalıyor
du, sinirlerindeki bozukluk boyu
na artıyordu. Şarkta ve Garpta 
seferber bulunan ordular tatsız 
durumdaydılar, yüz aklığı göste
remiyorlardı. Düşmanlar, karınca 

adımiyle de olsa, ilerliyorlardı, u
fak tefek kaleleri düşürüyorlardı. 
İstanbul halkı habbenin kubbe 
şekline girme~i suretiyle kulakla
rına erişen haberlerden elemlen
dikleri için dedikodu, yapıyorlar, 
saray ve devlet ricali aleyhine ağız 
dolus ~ küfürler savuruyorlardı. 

Macar illerinde bir kalenin sar
hoşluk, Şark smırlarmda bir kale
nin de yardnnsızlık yüzünden kay
bolması halkın son derece gücüne 
gitmişti. Bu faciaların mes'ulle
rini cezalandmlmış görmek için 
uınuıni bir heyecan besleniyordu. 
Hele bir düşman kumands.nrnın 
her ele geçirdiği Osmanlı kadmla
nnı orta malı ilan etmesi ve ı:a
vallıları -zalim bir tarif eye 
bağlryar~k- zorla fuhşa sürifale
mesi bu heyecanı feveran halLTle 

getirmiş bulunuyordu. 

S ultan Mehmet bütün bu ha· 
kikatleri duyuyor, seziyor 

ve biliyordu. Fakat nefsinde ham
le yapmak şöyle dursun, ses çı
karmak kudreti dahi bulamıyordu. 
Çünkü sınır boylarında, harp mey
danlarında vukua gelen acıklı işle
rin hep kendi kayrtsrzhğından ile. 
!"i. ge]diğini anlıyordu. Vezirlerini, 

-~-~" • ...... u'<- • n:o..ı.r.'l~ ' :'nvi1u:1cı lu. 

"Biz bu kadar başarıyoruz. Be
~enmiyorsamz dedeleriniz gibi or-

dunun başına geçiniz, askere za
fer kılavuzu olunuz,, demeleri pek 
mümkündü. Halbuki o, Eğri mu
harebesinden sonra harp yüzü gôr
nıemiye and içmişti ve harbe gıt
nıckten ise rahat döşeğinde ::ilme
yi cana minnet tamyordu. 

Bununla beraber üzülmekten 
geri kalamıyordu. Çünkü umumi 
hoşnutsuzluğun büyüye büyüye 
bir felaket bulutu haline gelmesi, 
ve buluttan dökülecek yıldırrmla
nn kendi tahtını, tacını küle ce
virmesi muhtemeldi. İşte neşe.si
nin azalması, sinirlerinin bozul
ması hep bu ihtimal yüzünden'1i. 
Canım en stkan bir şey de büy·ik 

oğlu Mahmut Sultanın ikide bh' 
ke d. b' n ıne ır pusula yazarak, yahut 
fır t d .. t"k sa uş u çe yanına yamışarak 
devlet işlerinden bahsetmesi ve 
sözlerini daima: "Siz üzülmeyin 
padişahım, bu işler kolaylıkla iü
zelir. İsterseniz beni serdar vapın. 
Nemse iline yollayın, Çasar ordu
larını bir çırpıda tarümar etmez
sem kellemi kesin!,, gibi bir teklıf 
ile bitirmesi idi. 

Yazan: 
M. Turhan Tan 

tiyle Yavuz Sultan Selimin asker
le uyuşarak kendinden büyıi~t 
kardeşleri bulunmasına rağmen 
babasını sürgüne, hatta ölüme at
mak suretiyle tathtı zaptetmiş ol
duğunu muhakkak öğrenmiş olan 
Mahmut Sultan ayni rolü oynamıık 
azminde miydi? 

•• 
U çüncü Mehmet, oğlunun böy 

le bir emel güttüğüne bir
denbire inanamamakla beraber İJ
zülmekten kendini alamıyordu. 8!r 

gün bu endişesini Ktzlarağası Ab
dürrezaka açtı: 

- Bizim Mahmut, dedi. boyu'l'!a 
serdarlık sayıklar. Ağzı süt ko
kan bir çocuğa böyle huiyalarr 
kim aşılar dersin? 

Zenci köle biraz şaşalad1. bir;:ız 

düşündü, ve bu kısa düşünce so: 
nunda tahta çıkarken on doku7. 
kardeşini boğdurmuş olan efendi
sinin de şimdi de ayni taht uğrunda 
öz oğlunu dahi kurban etmek iste-

~.Ben de, dedi, pirelenmemi' 
degılirn. Şehzade efendimizi iğva 
edenler olsa gerek. 

- Bu habaseti kim eder dersin? 
- Kimsenin kanına girmek, ve· 

bal altına düşmek istemem. Fakat 

MiZAH KÖŞESi 

Ressam - (Kadına) Dudakları· 

nızı ve yanaklarınızı bırakıyorum: 
Çünkii onları siz daha iyi boyarsı

nız! 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

Tffi'EYAGI İMALATHANE~İ 

maslahatı mühim görürüm. İznin 
tlursa göz kulak olayım, araştı

rayım. 

- Gafil durduğun kabahat. Tez 
davran, gözünü dört aç. Bi:r ipucu 
yakalarsan haber ver. 

A bdürrezak bu emir üzerine 
büyük şehzade Mahmut 

Sultanın hizmetine memur olanla
n çeşit çeşit düzenlerle sorguya 
çekti ve çektirdi, geniş bir cas11s 
şebekesi kurarak şehzadenin her 
halini, hatta uyurken sayıklama

sını bile tarassut ettirdi. Fakat 
müsbet bir netice şöyle dursun. 
küçük bir şüphe vesilesi bile elde 
edemedi. Halbuki padişahın bu o
ğuldan kurtulmak istediğine lta
naat beslediğinden ne yapıp yapıp 
efendisini meramına -gönül f~ 
rahlığı ile!- erdirmeyi kölelik 
borcu tanıyordu. Bu sebeple en 
yakın adamlarından, sırdaşların

dan bir ikisiyle başbaşa verdi, al
çakça bir plan hazırladı ve bu 
plan mucibince hareket ederek 
vicdanını satın aldığı bir dervişle 
şehzade arasında münasebet tesis 
etti. Derviş muskalar yazıp sehı;ı
deye yolluyordu, şehzade de :-ü
yalannı ona tabir ettiriyordu. Bu 
arada derviş Mahmut Sultanın oP.k 
yakında tahta çıkacağına dair . bir 
müjde mektubu yazdı, saraya gön
derdi, Abdürrezak Ağa da bu mek
tubu -güya yakalatarak- Hün
kara sundu. 

Ertesi gün derviş, barındığı d~r
gahta boğulurken etrafında aurı· 

" lerdenberi çevrilmekte olan entri-
kalardan bihaber şehzade de cra
rayda cellatlara boynunu uzatıyor 
ve hiç bir suçu olmad1ğı halde 
genç ömründen cüda düşüyordu. 

B u hadise Sultan Mehme1Jn 
sinirlerini bir kat daha boz

muştu. Çünkü büyük oğlunu iha
nete sevkettiğine inandığı saltanat 
hırsının öbür oğullarında da mev
cut bulunduğunu tevehhüm edi 

or ve onların yüzünü gördükc:e 

Lakin sülalesini kendi eliyle in!:n
raza sürüklemekten çekindıği içın 
geride kalan ve büyüğü henüz on 
üç yaşını doldurmamış bulunan iki 
oğlunu öldüremiyordu. 

Öz oğullarını kend1 canına düş
man tanımak yüzünden neşesizle
nen, bin türlü kuruntulara kapılan 
Üçüncü Mehmet. büyük oğ1unu 
öldürttükten beş ay kadar sonra 
bir Cuma günü camiden sarava 
dönerken önüne bir deli çıktı, ;o. 
}akları ve peykleri mühimsemiye
rek onun yanına kadar sokuldu. 
yüzüne karşı şu sözleri haykrr:iı: 

- Say günlerini. iyi say Meh· 
met!... Elli iki gün sonra herş~y 
değişecektir! .. 

O. deliye para verdirmek iste
di, fakat herif sır olup gitmi~tı. 
Yalnız sesi Hünkarın kulağında 

titriyordu. Bu titreyiş tam el11 iki 
gün sürdü. Ve Sultan Mehmet her 
gün biraz daha eriverek delinin ha
ber verdiği değişikliği beklemiv<' 
koyuldu. Lakin bu değişikliği o dl?
ğil, Osmanlı ülkesi görebildi. ÇüTl-
kü Sultan Mehmet. deli ile karşı
laştığı tarihten elli iki gün c;onra 

gözlerini hayata kapamış bulunu
yordu 

İngiltere hastahanelerinin labo • 

ratuvarlarında, her sene 30,000 kişi

yi mahveden bir düşmana karşı bü

yük bir zafer kazanılmıştır. Düşma· 

nın adı Pneumotocusdur. Ve bu mik· 
rop, zatürreenin en belli başlı sebebi
dir. Bu mikroba karşı 120 çeşit ilaç 
kullanılmış, nihayet bunlarıı:ı biri ga. 

lehe çalmıştır. 

Mikrop beş bin kere hüyiitüldiiğü 
halde gayet ehemmiyetsiz bir düş -
man gibi göze çarpar. 

Halbuki bu hasmı yenmek taba
bet namına mühim bir ileri hareket 

sayılır. 

Mücadele yıllarca önce, bir Al -
manın diğer mikroplara karşı tesirli 
olan bir ilaç keşfetmesiyle başlamış· 

ttu&\!"Hı'lK-llrıf uint ~tfls ıld am lM.ı u~\\; 
etmek imkanlarını aradılar. 

İngilterenin Bland - Suttan has
tanesinde çalışan bakteryolojistlcr Zatürree mikropları ile mücadele 
en kuvvetli mikroskoplar kullanarak eden scflcrindcn doktor wı •t• • 

t" .k ı s 11 ") 
za urree mı rop arını tetkik ve tas - Bland Sutton enstitiisü erka d ·f ·1 unın an. 
nı ettı er, daha sonra bu mikroba dır. Kendisi hem ilmi t tk'kl ı 

l b l k . k" l c ı er e 
ga e e ça ma ım an arını aradılar hem giindelik hastahane işleriyle 

ve buldular. meşgul olur. 

1 

1 

Niha,.·et tecriihelt>rin neticesi tet • 
kik edildi. Tüplerdeki bulanıklık. 

mikroplann hala yaşadığım gösterir. 

Balbukı soıdakı tüp!er tanfa~e 

şeffaftır ve mikrobun öldüğünii ~ÖS· 
teriyor. Muvaffakıyet kazanılmıştı. 

I iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Vaı;ıan: SALiH 

~~~.ı 5 iN EK_ s;,;; iu ~ 
' . TERf:YAGI 

' HA ·~ l<OYUN !.ÜTÜ 

BV~ADA 
SAT •llR 

- o ... Hayırlı olsun Hocam .. Artık 

ıütcülüğe mi başladın? 

... Belediye İktısat Komisyonuna ko

laylık olsun diye bazı imalathane v.e sa-

... Manda sütünün nasıl koyun ve inek 

sütü haline getirildiğini-

.. Manda sütünden inek tereyağının 

nasıl yapılıp, içine kilç çeşit boya kon ~ 

duğunu? .. 

... Ve daha bir çok karışık yağların 

(halis, hilesiz) diye halka nasıl satıldı· 

ğını, ameli şekilde göstermek için şim· 

eli komisyona ~evzu hazırlıyorum •. Hoca- Son zamanlarda süt ve yağ iş-
lerinde hileler olduğunu haber aldım. 
Bu işlerin nasıl yapıldığını gizlice öğ • 

rendim. 

tıcılarda .• 
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iN 
Köylü, Kendi öz Mahsulü Olan 
Tütünü Daha UcuzAlabilmelidir 

Köylerde sigara işi bir dert hali
ne gelmiştir. Henüz kimse bu i~ li
yık olduğu ehemmiyeti vermiyor. 

BütUn dünyadaki insanlar gibi 
köylü de tütün içer. Bunun için in • 
hisarlar idaresi. köylüye 4,5 ve 5,5 
kuruşluk tütün çıkarmışhr. 

Fakat esasen muhteviyab pek 
az bir tutam tütünden ibaret olan bu 
paketlerin içerisinden her türlü ağaç 
kırıntıları, toz topraktan tutun, tel 
parçalanna kadar her şey çıkar. A • 
lıcısı kim olursa olsun, bir satış im'· 

taı bu kadar kalender ve liilbali ol· 
mamak icabeder. 

benden bir nUfos kağıdı için yirmi li 
ra istediler. Bu doğru mudur? Ali • 
kadarların nazan dikkatlerini celbet. 
menizi rica ederim. 

Kurtuluş, Tepeüstünde 
Sadettin 

• 
Mezarlara Köpekler 

22.1.939 pazar gOnil büyük bir 

kalabalıkla Sivasın yeni mezbaha ci-

vanndaki HaUelik namiyle anılan 

mezarlığına gitmiştik. Çok eski olan 
Bundan başka köylii bir paketten 

en fazla beı sigaralık tütün çıkarabi
Uyor. Çünkü köylü tiryakidir, siga· bu mezarlıkta çirkin bir manzara il~ 
rayı kalın sarar. Bunun neticesi bir karşılaştık. Takriben 25-30 metre yü. 
adam günde en aşağı üç paket tütün rüdükten sonra eski ve yeni bir çok 
içiyor. Senede 405 kuruş eder. Bu - mezarlar delik deşik olmuş. Bu de • 
nun için de köylü tütünü peşin likleri tetkik ettik içerde iriJi ufaklı 
para ile alamaz ve borçlandığı bak- bir kaç ta k.. k • ·· ··ı · 
k tı • ne opc yenı gomu en hır 

a n agzının kokusunu çeker. .. .. . • 
tnhl'sarla ·d · . t''t" .. b" olu cest?dını yemekle meşguller· di-r ı aresının, u unun ız ' 

Yeni valimiz, hastasını dikkatle 

muayene eden bir doktor himmetiy

le, hastalığın köklerini aradı ve tes
bit etti. Bunları gazetelerde okuduk. 

Fakat Topkapıdan yine bahsedilme • 

di. Her semtten kesif olan muhitimiz 
öv ey ana tarafından bir tarafa atıl· 
mış bir çocuk gibi kalıyor. Muhte • 
rem valimizin mücerrep olan alaka
SlDdan bizleri de mahrum buyurma
malarını rica ederiz. 

Mısırçarşısında yorgancı 

Tahsin 

DABKOYIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

•SCHULDT • ORIENT • l.INE» 
Eşyıryi ticariye nakli l~n aerl posta: 

1 ı ı • & 6 1 e ı ıo 

ı T IE P E KlAIY A K 
2 A_L 1 M. AlDIAINA 
3 ~I EIN 11 ~AIY A R 
4 1 NAN AISIA R 1 
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BUGÜ,\ıK() BULMACA 
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IC>LDAN 8AGA: 

1 - Bir kuf, 
2 - Şekerin suda .Jı:aybolması. 
1 - Bir nota e Uzak e Bir nota. 

ut mUstahsili olan köylüyü biraz ğer bir deliğe koştuk ayni manzara 
daha mühimsemesi icap eder. B~nun orada da gözümüze ilişti. Kazma kfi. 
için de hiç olmazsa mıktan 35 gram rekle bu delikleri eşerek cesetleri kö 
gelen bir paketi % kuruşa satmalı - peklerin ağzından kurtarmak iste . 
dır. Bu sbntle köylüye kendi öz e- dik fakat k"pekl b • 

SARK • GARP HATTt (Hamburg, 
Bttemen, Anvers, Yunanistan Tür
kiye Bulgaristan Romanya ~e av
det 

4 - Bir böcek e Zaman e İçinde dan 
sedlllr içki içilir. 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 
5 - Bir içki e İçinde odun yanar. 

F..şya tahliyesi için beklenen va
T)UTtar. 1 - Canımız yanınca aöylerlz e Te

vakkuf. 

Nevresim, yatak çarşafı ve yas
tık yüzü için 23872 metre bez alı
nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
13-2-939 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amir· 
liği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 6803 lira 
52 kuruştur. hk teminatı 510 lira 
26 kuruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstek 
illerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komısyona ver
meleri. (492) (616) 

Amirliğe bağlı kıtaat ve muesse
sat için bin liralık kadar kuru kayı
sı 13/2/939 Pazartesi günü saat 14 
de pazarlıkla satın alınacaktır. İstek 
lilerin kati teminatlarile Tophanede 
levazım amirliği satın alma komısyo 
nuna müracaatları nüınunesi komis
yonda görülebilir. "495., "707., 

Glucksburg vapuru 25 Şubata dol· 7 - Clft detll e Bir prt edatı e Her •· · h ı·· d . ·c • 0 er u ınsan mezarla. 
megının ma su un en ıstı ade hak • .:ı-I'k • 
la 'lmi 1 rını ve ı deşık etmişler, biz bir 

:ıı. tarafı deniz. 
verı ş o ur. 

Ağından Tahsin taraf tan köpekleri çıkarmağa uğra • 
• şırken onlar mezarın diğer bir deli

ğinden çıkıp daha ötede bir başka 
Fena Çahıtırıyorfar mezarın kovuğuna giriyorlar. Bu iti-

Duburg vapuru 13 şubata dolru. 

Tahmfl için beklenen vapurlardan: 

DUBURG vapuru 13 Şubata doğru. 
GLUCKSBURG vapuru 25 Şuba

ta doğru, 

H. PAJKURIC 

1 - Bir renk e Fırtına e Tok değJL• 
t - Bir M:bn. 

10 - P1ka. 

YUKARDAN AfA4h 

l - Bir kuş. 

2 - Şekerin suda kaybolman, 

a - Bir nota • Uz:ak e Bir nota. 

* Dikimevleri için 16107 metre telli Senelerdenberl Defterdardaki ı I barla didişmemiz boşa gidiyordu. 

numaralı dikimevinde çalışıyor ve Bu ma~z~ra karşı~ında duyduğu. 
b Uf • d. • B 1 muz teessuru yazmaga lüzum gör 
eş n us geçın ırıyorum. aşımı • .. • mu yorum. Vapur Acentası 

~zETSKA PLOVIDBA A. D• de 
Kotor B•lk•n antantının ekonomik 
'<onferan•ınd• temi• edilen enter· 
'ı ıılkanlııt hat. 80y0" tUkt modern 

f - Bir böcek e Zaman e İçinde dan 
sedllir lok! içilir. 

14/2/939 Pazartesi günü saat 14,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. Tah
min bedeli 4026 lira 75 kuruş ilk te
minatı 302 lira bir kuruştur. Şartna· 
me ve nümunesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte Tophanede Levazım A· 
mirliği satınalma komisyonuna gel. 

ıa gelen bir müdür bizi grup halin - Sivas· D D il t . . . yo an Ten memur-
ıle çalıştırmağa başladı. Vücudumuz tarından 10194: Mehmet Ertuğay. 
buna müsait -değildir. Aldığımız gı· • 

da da azdır. Bizi bir muayene etse • 
Topkapı Caddesi 

ler, yüzde seksenimiz verem çıkarız. "LOVCENn 
bayata veda etmişlerdir. Aldıpmıs kapı caddesi bakımsız ve harap bir 

para da ayda 10-12 lira arasındadır. halde kalmıştır. lstanbulun en eski 

Bize yardım elini uzatacak bir ma • tramvay yolu olan bu yolun senell"r

kam yok lllUdur? den beri çift hatta çevrilmiyerek tek 

~e. Korfo, Arnavutluk. Dalmaçya 
'l•hlll, Trlyeete, Vertedlk ve ıu .. k 
•raeında muntanm poatL 

Yolcu ve eş:rayt ticariye alır. 

TenezzOh ve :ı:evk seyahati tçfn 
MOstema flnıat 

• 
Nüfus Kaijıdı 

Alamıyorum 

Eyüpte: Aliye hat üzerinde ve en köhne arabaların 

~alıştınlması yüzünden çok sıkıntı 
çekiliyor. Sabahlan işlerine giden fa
kir işçilerle, mekteplerine ıidecek 
çocuklar, vazifelerine yetişecek me· 
morlar, Gureba ve Haseki hutaha · 

KÖSTENCEYE 
tık po1ta 28 Şubat saat 14 de 

PİR!!, KORFU, Arnavutluk Dal· 
rnacya sahilleri, Venedlk ve Tr!yes
teye ilk posta 4 Mart saat 13 de. 

1333 tevellütlilyGm. Nllfos cftzda- nelerinde ders görmete ıelen tale . 
nım yok. Kazamız Eminönü, doğdu· beler, muayene umanlannı ve sıra
tum yer de İneboludur. Her iş i~ln lannı kaçırmamak için yollarda bek· 
mutlaka lazım olan nüfus kağıdımı leyen zavallı .hastalar, saatlerce tranı 
çıkarmak tlzere birkaç defa Eminönü vay bekliyorlar. Bu acınacak bir bal-1 
şubesine mtlracaat ettim. Neticede dir. \ 

Rer nevi tafııilAt için Galatada 
<Yolcu salonu lı:al'$1sında) umumi 

ıcentellte: Telefon: 44'708 ve bUtnn 
~eyahat idarehanelerine mQracaat. 

AKA GÜNDÜZ 
- Sen ayırt edemiyorsun çocuk. Seviyoruz, fakat 

gelmiyoruz, görmüyoruz, ihmal ediyoruz, buna sev
gisizlik denmez, ihmalcilik ve gayretsizlik denir. 

- Hayır! Hayır! Hayır! Sevmiyoruz. Hiç tevil et
miye kalkışmayınız. Siz gelmiyorsanız bunların ne 
günahı var? 

- Ben bunların a\"asında senelerce yaşadım. 
Benliğimin her parçasında bunlardan bir parça var. 
Şuna memnunum ki yeni neslin senin git:; okuyan 
ve duyan çocukları buraları için temiz düşünüyorsu
nuz. Şimdi istediklerinı, dediklerini ve düşündük.le
rini biz yapamadık. Bari siz yapınız. Bizim gün-"'h· 
larımızı affettirecek siz olacaksınız. 

Nazlı ile Vurgunun açık konuşmalarından cesa
ret alan '°för kendisinde söze karif:nnk hakkını bul
du ve özür dilemeden: 

- Bayanı dedi. Dedik\,~rl'1iz pek doğrudur. Fa-

.tat siz ancak bugün görüyors1ınuı. Bir de on be§, on 
yeö Sf.D~ önceki halimızi gür:rıeli,vdinız Bugünkü 
hal eslrn:ine göre cennetin arka bahçesi! Ben mi? Ra· 
miliy!m, şu solda göriinen mah9llt;:fen Mek~ gör
medim ama askerlikte ve halk dershanelerınde ye-

tiştim.. 
_ Hayatından memnun musun ~y şoför? 
~- Hayır bayan. Bir insan namusu ile kuvvetı ile 

bu kadar çalıştıktan sonra başk~ şeyler be~ler. Her 
geleı• yoksul güne çok şükür deyıp boyun .esecek de
rirde degiliz. Bu devirden çok şeyler bekliyoruz. ya-

' 
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pılanlan gördükçe umudlarımız artıyor, biraz !'!rah
lıyoruz. Hayattan memnun olmak için biraz daha bek 
lemt.~ b7ım. 

- ~u karşıki pastacının önünde dur .. 
Kır.11 süren bir sinir buhranı lçind°" tınkkalannı, 

Kalemıerini, klğıtlaı ını sağa sola fırlattı. 
-· Yazmıyacağım! Ne biiyük eserıme t>aşhyaca

fım, ne küçük eserime! Yalnız küçülti~ümü seyl'e
deceğim. Olgun ve geçkin bir adam nasıl kilçülür
müş? Bir hıyar kabuğu gibi ruhundan nasıl sıyrılıp 
çoplüğe düşermiş. Kafasının ve ömrünün sıklet mer
kezi. ne biçim kaybolurnuq? Bunlan göreceğim! Ve 
çalışmıyacağım! 

Kapı eşiğinde duran ihtiyar hizmetçi, emektar
lığının verdiği bir sallhiyetle ans1Z1D söze karlŞtı: 

- Ne yaparsan yap, hepsi senin bileceğin i§tlı'. 
Salt o son 1Mı etıne. 

- Sen ne kanşl)'ormn l 
- Beıı karşmayım da kimler kanşsın? Benden 

başka kimin ld.msen var mt ki? 
(Çalıpnıyacağım) ne demektir? lsvlçriya ban

kalannda gizli paraların var? Yoksam Ayaspaşa
da, Talimhanede apartmanların dizi dizidir? 

-Karışma bana! Yoksam kovarım seni! 
- Bir şeycik yapamazsın! Şundan şuraya bir 

adım bile atmam! Ben senin on beş senedir yanmda
YUD. Ancas iyi aünlerini aördüm, şimdi kötü günün-

1 - Bir içki e İçinde odun yanar. 

* 1 - Canımız ;,anınca 81S7leriz e Te
vakkuf. 2000 metre yatak kılıfiığı bez 

7 - Cltt detll • Bir prt edatı e D!Srt 
taralı deniz. 

8 - f!ir renk e Fırtına e Tok değil. 
• -,,.ilk 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi· 
14/ 2/939 salı günü saat 15 de 'l'op 
hanede levazım amirliği satınal • 
ına komlsYonunda vanılacaktır. 
132 liradır. Şartname ve nümu -

meleri. ~) 

Askeri Orta okullar için ikişer ta

kun Fizik ders aletlerile Kimya alet 
ve eczası ve tabiiye takımı alınacak 
tır. Açık eksiltmesi 15/ 2/939 Çar

şamba günü saat 14 de T·uphanede 
İstanbul levazım amirliği satınalma 

Deniz Levazım Satın 1 
Alma Komisyonu Uanıarı 

nesi komisyonda görülebilir. İs • 
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel -
meleri. (499) (748) 

* 1 - 13 şubat 939 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 11 de ko
misyonda mevcut ,nümunesi gibi 
1000 kilo pamuk tire çorap ipliği
nin pazarlıkla eksiltmesi yapıla -
caktır. 

500 adet katlanır fener alına -
komisyonunda yapılacaktır. işbu 

malzemelerin hepsi bır bayiden alı. 
nabileceği gibi ayrı ayn bayiden de 
alınabilecektir. Hepsinin tahmin be
deli 4000 lira İlk temınat1 300 lira
dır. Şartname ve şekillerini gosteren 
kataloğu komisyonda görülebilır. İs
teklilerin kanuni vesikalarile bera. 
ber belli saatte komisyona gelmelc. 

2 - Nümune komisycnda her 
gün görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve sa
atte Kasunpaşada bulunan komis
yona müracaatları. (809) 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 
2/ 939 çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği s;tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1250 
lira teminatı 187 lira 50 kuruş • 
tur. Şartname ve nümunesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri. (500) (749) 1 ri. ( 479) (709) 

de seni bırakıp gideceğim? Elimden gelmez evla· 
dım! 

- Oyle işlerime karışma! 
- Karışmıyorum, salt bir şey diyorum, (ça-

lışmıyacağım) diyorsun da ben de işte bu olmaz, eli
yorum. Çalışmazsan ne yaparsın? diyorum. Bank 0-
tomanda aksiyonların, lş Bankasında dayıların mı 
var? Senin bütün varın yoğun bir kuru kafanla şu 
ortalığa saçtığın kalemlerin kiığıtlarındır. Meğaas
fas! Bütün akıllı adamlar böyle ise, biz ne olacağız? 

- Sinirlenme be! Yine hasta olursun. Ben şaka 
söyledim. Hiç çalışmaz olur muyum? Söyle bana kaç 
paramız var? 

- Ceplerindekileri daha saymadım ama bende 
doksan dört ıu:a. ile .~§ on kuruş kaldı. Bu' ay çok 
harcamadın. N ıçın bilir misin? o lngiliz kw seni 
çok tatlı avuttu da onun için. 

- Hangi lngiliz kızı? 

- Hani türk~yı tatlı konuşan o nazlı kız. Ger-
çekten bir Nazlı kız o. Ne ıyi ylirekli bir S 
hi ··b" "zl bak şey. ana ç o ur yo e nuyor. Hocam diyor. Yoks 
l '- ...+ ğu t·· k . am o tat-
ı .onu'l.u ur çeyı sen mi ona ögr~ etiyors ? N 

gül.. ., l un. e 
uyorsun. , 

- Anlayışına turp sıkayım madamcığımı I gl 
liz kw değil o. Türk kızı o. · n • 

- Ay, bizim kızlar bu kadar çabuk ilerı,. 
diler? Bravo bıze! Ama biliyor musun evliWm, b 
lann hepsi o Gazi Paşamızdaıı. Wl· 

.._ Afllfh..k de. Gazi kalktı. 
- Sen öyle bilirsin, ben de böyle bilirim. O, 

ilk öncesine Kemal Paşa idi, sonram Gazi Kemal Pa
p oldu, ondan sonram da Gazi Kemal Atatürk Paşa 
oldu. 

- Paplık, maşalık kalktL 
_ O kalkabilir, ama Atatürkümüzden Gazilik 

kalkamaz. Beni liıf a tutma. Sana tepsi ortasında pi
lavlı taskeb~bı kapattım. Pişiyor. Yalnız başına yen

mez. 
- Beraber yeriz madam. 

- Her gün karşı be karşı oturup yemek yemek
ten ben bıktım. Sen benim buruşuk suratımdan bık
madın mı? Bir misafir çağıralım, mayhoş erik hoşafı 
da var. 

- Pilavlı taskebabına kimse gelmez, şimdi her
kes zayıflamak taraftarı. 

- Perihan Duduya telefon edelim. O gelir. Ge
çen gün sen yokken geldise bir kuşane irmik helvası
nı bir oturuşta yedi, tahtaya vurayım da göz dokun
masın? 

- lyi ama onun telefonu var mı? 
- He! Bana numarasını verdi idi. Hem ben sa-

na bir şey söyliyeyun mi? 
Sen kendini biraz avut. O sevdiğin madam çiz

giliyi tanımıyorum. Seni bu hale soktuğu için beltısını 
bulsun .O Ingiliz kızı da senin çocuğun gibi, aranız
da hiç bir şey yok çok şükür. Biraz Perihan Dudu ile 
oyalan canım. Kaç defa geldi ise sabahlara kadar 
yalnız başına kalıyor, sonra mutfağa gelip senin için 
ağlıyor. 

- Çok konuştun madam. Şu yerdekileri toplıya
lım. Belki yarın çalışmıya başlarım. 

Yerdeki hokkaları, kalemleri, kağıtlan toplar
larken konuşmalarını kesmediler. 

- Bana kalırsa.. Bahar geldi sayılır. Sen bir yaz-
hğa Ç?kmalısm? 

- Mümkün değil. Cebimdeki ile sendeki bu işe 
yetmez. Bir yazlığa en az yiız elli lira ister. Eldeki
ni verirsek ôteki masrafları ne yapacağız? 

- Düşünecek şey nıi ki, bende iki yüz lira var, 

oadan harcanırız. 
Sonra çalı§mıya başlayınca yine bana verırsin. 

;. Pilavlı taskebabına tam vaktinde yetisen Pe
riha;0Soydangel sevıncind;n çıldırıyordu. Vurgunun 
endişelerini. tereddütlerini hisseden ihtiyar madam, 

kulağına fısıldadı: 
(Devamı var} 
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Yeniden Kadere Boyun Eğmiştik ~l' ~~~~Yazan: Halikarnas aahk~·s~~~~~~ 

-3-

GaC>ayın Cidden Kardeşçe Yardımları Sayesinde 
Odesa Tarikile lstanbula Doğru Yollanmıştık 

A mbardakilerin gözleri yaşar
ınıya başlıyordu. Öksürük

ler aksırıklar duyuldu. Çocuklar 
ağlaşmıya başladı. Duman çoğalı
yordu, ve ambar kapaklarının ara
lıklarından ince ince mavilere tel
leniyordu. Vapurda düdükler öt
tü. Emirler verildi, koşuşmalar ol
du. Gemiciler tulumbalara yapış
tılar. "Ambardaki pamuklar tu
tuştu!,, diye bağırışılıyordu. Hacı 
Davut vapuru duman savurta sa
vurta Arşipelin üzerinde en yakın 
liman Halikarnasa doğru prova çe
virmişti. 

Bunu size söyliyeıniyor, ne ya
pacagunı duşunup duruyordum. 
Aklıma gelen şey, davete icabet 
etmemek ve sizi alıp kaçmak, köy
l~d~ saklanmak olmuştu. Madem
ki soz açtınız. Hep beraber görü
şelim şimdi. 

Bu vaziyet beni sıkmaktan zi
yade ferahlandırmıştı. Bence yola 
çıkmak, ve mukadder olan akıbet 
ne· .. ıse bir an evvel karşılaşmak, 
böyle miskin miskin oturmaktan 
daha iyi idL Bu işte Gabaydan da 
çok istifade edebilirdim. Tabii 
k~yden kaçmağı, kaçak dolaşmağı 
goze alan bir adam her halde bize 
~ılavuzluk edecek kadar yol, ız bi-

yordu. Şu halde köy odasında 
tavuk gibi pineklemektense, yola 
atılmak, kader ve taliin hakkımız
da hazırladığı akıbeti aramak da
ha uygun bir hareket olurdu. U
zun boylu görüştük ve pek çabuk 
anlaştık. Verdiğimiz karar şu idi: 
Gabay kansını ve çocuğunu Mos 
kovadaki baldızının yanına gönde
recekti. Dört tüfek ile biraz fişek 
bulacak ve "Panay" m iki hayva
nile Yola çıkacaktık. 

. Nereye mi gidiyorsunuz, dedi
nız sayın okuyucularım. Söyliye
yim. Nasip ve mukadder ise Ode
sa Yolile fstanbula. Neye güldü
nüz ya? .. Bakınız ben geldim, ha
la da yaşıyor, başınızı da ağrıtı
yorum her gün işte. Yalnız za
vallı Hüseyin çavuşla Mustafayı 
Rusyanın donuk topraklarına e
limle gömmek ve iyi kalpli Gabayı 
da tedbirsizliği yüzünden kaybet
mPlr ll'lhİ J.-~rl l')rİn tçı..., .rt~fı:;ı,-1'""1" 

hayalinize gelmiyecek zahmetlere, 
yoksulluklara göğüs gererek Ode
sa yolile gerçekten lstanbula gel
miştim. 

S ırası gelmişken genç okuyu
cularıma kısaca bir şey söyle

mek, babaca bir öğüt vermek iste
rlın izninizle. Gayeniz ne olur ise 
olsun ve ona yaklaşmak jçin yo
lunuzda ne gibi engeller bulunur 

ise bulunsun sakın yılmayınız, 
yorulmayını.z ve dalına ileri atı
lınız. Yalnız tevekküle bel bağla
yıp hiçbir zaman tedbirli bulun
mayı unutmayınız. Tallin takdir 
ettiği iıkıbeti miskin miskin otu
rup beklemekten ziyade kaza ve 
kaderin uygun ve ters cilvelerini 
göze alıp ilerleyiniz. Atılganlık 
tedbirli ve düşünceli olmak şarti
le insanlara mukadderatın bıle 
Seyrini değiştirttirir • 

Gabay dediklerini yapmıştı. Ço
luk çocuğunu göndermiş, tüfekle
ri bul.muştu. Yine yıldızlan gibi 
ayazı da bol bir gecede köyden ay
nlmıştık. Cenup istikametini tut
muştuk. Sırtımız, ayaklarımız sağ

lamdı. Yürüdüğümüz için nisbeten 
üşümüyorduk, yürüyor, yürüyor, 
yürüyorduk. 

Gabaym komite mensubu olma
sı çok işimize yaramıştı. Köylerde, 
çiftliklerde dostlarının, bilhassa 
komite arkadaşlarının evlerind~, 
kulübelerinde barınabiliyorduk. 
Yarumda para olduğu için pek 
yoksulluk ta çekmiyorduk. Böyle
ce tam bir hafta yürlimüş ve "O
ka" ırmağına varmıştık. Maksadı
mız "Tula" kasabasını tutmaktı. 

O ka ırmağı meşhur "Volga" 
nehrinin ayaklarındandır. 

Vasıtasız geçilemiyecek kadar ge
niş ve büyük bir sudur. Moskova
dan Tula, Skopin, Kolomna şehir
lerine inen şimendifer hatları hep 
ayrı ayn yollarla bu ırmağın ı.ize
rinden geçmektedir. Biz Tula ile 
Skopine geçen şimend !er köprü
ler nin :ırasında bulunuyorduk. 
İrmnğı ıslanm:ıdnn, kimseye gO
rünn.!:rien geçmemizi Babayın Rus 
luğundan ziyade bir sarı Osmonlı 
altını kolaylaştırmıştı. Balıkçılar 
bizi hme o gece kulübelerinde ba
rındırmışlar, hem de ertesi sabah, 
ortalık ağarmadan karşı kenara 
geçirivermişlerdi. 

"Tula" ya büyük bir şehir oldu
ğu için sokulamamıştık. O geceyi 
bir çiftliğin ahınnda geçirdik. Sa
baha karşı, Tula ile Skopin arasın
da ve askeri muhafaza altında bu
lunan tren yolunu, ancak talün 
bağışladığı müstesna bir tesadü
fün yardımı ile geçebildik. On 
gün süren ve bizi cıdden çok yo
ran ve üzen bir yolculuktan sonra 
"Yefremof" kasabasına yaklaştık. 
(Gabay) bu kasabadaki komite şu
be reisi ile azalarından birçoğunu 
tanıdığını ve bunlardan çok yar
dun göreceğimizi söylemişti. Fa
kat şehre bir saat kala rastladı

ğunız bir adam besiediğimiz yar
dım ümitlerini kırmıştı. Mahalli 
hi.ikiımetin, on gün evvel komite
nin toplandığı binayı bastığını, e
le geçirdiği defterlerle komite 
mensuplarını tutup Moskovaya 
gönderdiğini söylemişti. Teşkila

tın cenup Tatarları tarafından ida
re edilen bütün şubelerinin de ay
ni akıbete uğradığını ve hükume
tin komiteciler hakkında çok şid
detli dl\vrandığını ilave ile atimi
zi büsbütün karartmış, hepimizi 
kara düşüncelere salmıştı. 

B u vaziyette kasabaya girmek 
değil, hatta yaklaşmak bi

le tabu yanlış ve tehlikeli bir ha
reketti. Biraz daha yola devam et
tikten sonra kuytu bir yere çekil
dik. Haritamızı açtık. Bulunduğu
muz mıntaka Moskovadan Harkof 
ve (Voronesk )e inen demiryolları 
arasında ,nisbeten ıssız ve bakım
sız yerlerdi. Yolumuz üzerinde var 
l.:.'t•.n.cıun;; •lul1C1 ucs1~Ll1Uh::.11o. ı.ullu-

dı. Ancak geriye hiç dönemezdik, 
yakayı ele vermek yüzde yüzdü. 
Garba doğru da gidemezdik. Çün
kü, yapılan askeri nakliyat sebebi 
ile bu havalide, pek tabii olarak, 
fazla kalabalık ve sıklık vardı. 

Sonra şimalden cenuba doğru uza
nan (Dinyeper nehri üzerindeki 
bütün köprüler ,geçitler muhafaza 
altında idi. Çarlık hükumeti, ca
sus korkusundan buralarda, kuş 

bile uçurtmıyacak kadar. sıkı ted
birler almıştı. Bunun için bize bu 
istikamet te kapalı idi. Şarka doğ
ru dönmek gerçi tehlikesizdi. Fa
kat bu yolculuk bizi hedefimizden 
ayıracak, uzaklaştıracak ,aylarca 
belki de yıllarca Rusya içinde do
laştıracaktı. Bu da iş1mize gelmez
di. Ne tarafımıza dönsek, baksak 
bir tehlike sırıtıyordu karşımızda. 

Uzun düşüncelerin, görüşmele
rin üzeriınizde iyi tesirler bırak
mıyacağını, neticede aramızda bir 
fikir ayrılığı doğuracağını bildi
ğim için arkadaşların söz söyleme
lerine meydan bırakmadım. Ve: 

- Arkadaşlar. Mademki bu
lunduğumuz noktadan hangı cihe
te yürüsek, netice itibarile karşı
mıza bir engel çıkacak ve bizı uğ
raştıracaktır. Şu halde, bizi sela
mete ulaştıracak olan Odesa yo
lundan ayrılmamalıyız. Yolumuzu 
değiştirip akıbeti bel.rsiz encam
lara atılmak hiç te doğru değil. 

Nasıl olsa, yorulacağız, çarpışaca
ğız ve belki de öleceğiz. Hiç ol
mazsa hedef ve gayemiz uğruna 

ölel.:.m. Haydi kalkın. Karanlık 

basmadan, ayaz kuduzlaşmadan 

barınacak bir yer bulalım kendi
mize. 

Dedim ve küçük kafilemizi ha
reket ettirdim. O geceyi de bir do
muz ahınnda, bir avuç para ile e
dind 'ğimiz bir kucak odunun sı
cak külü karşısında titreşerek ge
çirdik. 

O n gün daha yürüdük. Hiçbir 
tehlike ile karşılaşmadan 

Bivni, Borki, Stanoskol kasabala
rını geçerek Koraçaya vardık. Bu 
kasabada önümüze dikilen bir tu
tulma tehlikesini bir Tatar jandar
manın yardımı ile atlattık. Beş gün 
sonra Don nehrinin ayakların -
dan Dönez ırmabnuı Ukran:va vi-

!ayetine girdiği noktada idik. İs • 
mini hiç unutmam. Sinomski adın
da bir çiftliğin ot ambarında ge • 
celemi;,;tik. Çiftlik adamlarının bi
zim misafirliğimizden haberleri ol
madığını söylemiye tabii lüzum 
yok. Sabaha karşı bulunduğumuz 
yerden, girdiğimiz gibi gizlice çı
karken, talih karşımıza bir ak göz
lü çıkarıverdi. Volga nehri civar
larında oturan ve Ruslaşan Alman 
Yahudilerinden olduğunu sonr-.ıdan 
öğrendiğ:miz bu uğursuz herif me
ğer bu çiftliğin adamlarından i
miş. Bizi görünce çıj?Jığı basmıştı. 
Birkaç dakika sonra da elleri so -
palı, silahlı sekiz adamla hır surü 
köpek peşimize takılmıştı. 

Bu vaziyette Dönez ırmağının 

yataklarındaki sazlıklar arasına 
sokularak bu mütecavizlerin gözle
rinden, ellerinden kurtulmaktan 
başka çare yoktu. Hemen hızlı a
dımlarla sazlıklar ara..cna atıldık, 
iki büklüm ilerlemiye başladık. E
ğer hayvanlarda da insanlar gibi 
eğilerek yürümek, sakınmak ve 
saklanmak marifet ve duygusu ol
saydı, biz de pekala kaçıp kurtula
caktık. Ne yazık ki, hayvanlan gö
rerek bulunduğumuz yeri tayin e
den bu habisler bizi güzelce sar
mışlardı. Kurtuluş ancak eliıniz -
deki silahların lUtfuna kalmıştı. 

Fakat mütecavizler bizden daha 
sabırsız davranmışlar, silahlantlı 
patlatmışlardı. Sazlar arasında iri 
vücutlan ve semerlerin iki yanın
dşki yükleri ile kocaman birer he
def teşkil eden iki hayvanımız da, 
atılan kur unlarla vurulmuş, yere 

Koca tahtının üzerine kurulu 

Posaydon, huzuruna çıkan Vül

kana ne yaptın? dedi. Vülkan "Ne 
de olsa gönüller biribirlerine aşık 
yaratılmışlar, zincirlerini tartıyo1:
lar, fakat hata yalana yalan de
mek cesaretleri yok. Tabaka taba
ka biribirlerinin üzerine oturmuş
lar. Baktım olmıyacak, verdim du
manı. Tabakalarını tutuşturdum. 

İcap ederse eski dostları, Marsı da 
yardımcı çağıracağım. Ey Posay
don senin bütün Okyanuslarının 

sularını ambara tulumbalasalar, ar 
tık ateşi söndüremezler. Nerdeyse 
hakikatin yamyassı tabanına kıç 

üstü gelecekler.,. dedi. Posaydon sa 
kın ateşi fazla verip zavallıları ke 
bap etme, dedi. 

Gemi dumanlarını sürükleye 
sürükleye ve telaşlı imdat 

düdükleri çala çala Bodrum lima
nına girdi. Bütün kayıkçılar hep
si küreklere sarıldılar. Han ve otel 
kıtlığı dolayısıyle yolcular deniz 
kıyısındaki büyük bir camiye yer
leştirildi. 

Artık vapurdaki güverte ve mev
klfbiletlerinln hükmü ~al'!ıamıştı. 

HAVA YUTAN BiR BAYAN 
Buna tesadüf dlyemlyeceğlm, 

• çiinkü ikisinin yazısı bir örnek 
değilse de, iki mektup ta ayni ma
vi renkte kağıda yazılmış. hatta 
ayni kağıttan koparılmış Jrlbl. Bir 
mektubun sahihi olan hav okuvu
cu çok hıçkırmaktan şikayet edi
yordu. Ona dün cevap yazdım. Ö
teki mavi kağıttaki imzanın sahi
bi bayan da fazla geğirmekten sl
kayet ediyor ...• 
Geğirmek, başkalarının yanın

da olunca. p«-k te terbiyeli bir ha
reket sayılmazsa da çok defa tabii 
bir şeydir. Onun l<'İn insana biraz 
da keyif verir. Kokulu bile olsa 
insan kendi kendinin kusurunııı 
bakmaz, pa .. .(ırmanm da.lntJl cok
ça rağbet görmesine sebep insanı 
güzel güzel g«-ğirtmesl olduğu id
dia olunursa aksi ispat edHemH .. • 
Vaktiyle yine tanıdığım pek sa
yTn hir zat hfr ilacın l:vi ~eleceğfne 
alamet olarak ve onun geğirtmesi
ni hekler ve verdikleri ilaçlan ıce
ğirtmi~·en hekimlerine asla itimat 
edemezdi ... 

Fakat bazılarında bu hareket 
mide bozukluğuna alamet olur. O 
zaman mideden rıkan gazla bir
lllcte ya bir ekşilik yahut acılık, 
ya yemek kokusu vahut bavatla
mış yumurta koku~u gelir. Mlde
Jcri müzmin surette bozuk olanla
nn bazdan da sabahleyin aç kar
nına gaz çıkarırlar. 
Şu kadar ki a-eğirmek tabii de 

olsa. bir mide hastalrflna alamet 
te olsa niha~·et bir kaç defa olur. 
Gerek yemekten sonra, gerek aç 
karnına altıyı, yediyi geçince f'f 
deği ir. O zaman hava yutma has
talığı olur. Bu hastalığa tutulnıuş 
olan havanlar (en zivade kadın
larda olur) midelerini;. bir tiirlii 
diizelemedli?lnl anlatarak kendi
lerine acındırmak isterlerse de 'li
kiyetleri mide hozukluğ'\ından d~
ğil, hava ;\'Utmaktan ileri gelir. 

Hava, gerçi, en liizumlu ve en 
değerli gıdamızdır. İnsan hiç ye
meden günlerce yaşıyabillr de ha
vaıııız kalınca... Fakat bu deieru' 
ırıdammn yeri mide dee·ildlr. Mi
demizde de tabii olarak biraz ha
va bulunursa da o kadan &"eğirme 

vermez.. Hava kendi :veri olan ak
ci~crlere l'itmeylp t~ yolunu de
tfştlrerek mideye giden yola sa
parsa insanı rahatsız eder. 

Ha,•ayı yanlış yola saptırmak 
ta -insan sinirli olunca- pek 
kolaydır. Sinirli bayanın midesi 
bir gün herhangi bir sebepten bo
zulur. Orada histi olan gazlar ~·· 
kınca rahat ettiifni anladıhndan 
çenP.sinl göfsüne yaklaştınr, iis
tiiste geğirir ve böyle yapark<'n 
midesindeki ga7.lan cıkardığını ~a
nır. Halbuki çıkardığı gaz kt>ndi
sinln yuttuğu hu•adan başka bir
şey de~ldir. 

Böyle hava yutmak hastalığı e~
kl zaman bayanlannda dn sık sık 
görüliirdii. $u kadar ki onlar mi
delerinin bozukluğunu hatırlarına 
getirmezler. ho lann:ı gihniyecek 
bir haber duvun(·sı : 

- Aman meraklanıhn1! ... 
Diye cenelerinl göğüslc-rine da

yıyarak iistiiste lt'n cıknrırlardı. 
O zamanlarda da hı:"rke.s daha cok 
yemekle herahl"r. mideler dnha az 
bozulduğundan bövle hav.1 cıkar
mak ta ancak meraklanma zaman
lanna münhasır kalır ve •onra u
nutulurdu. 

Simdi mideler daha zh-ade bo
zuluyor, denilemez. Fak~t sinirli 
bayanlann fikirleri midrlerlnc da
ha ziyade saplanır. Ondan dolavı 
-mide borukluğundan ,ll'eldiif 
zannedilen- hava :vutmak hftl'e
keti de daha uzun sürer ve lüzum
suz yere Ustüste ,ll'az cıkarmıva se
bep olduktan başka ufak tPf ~k ra
hatsrzbklara da ~ebep ölur. Bunla
nn en hafifl vatnkta viiz vao;hbı. 
nın .salyadan kJrlenm.-sldir, fak-;_t 
bava .vutanlann bovunlan da acır 
mfdelerindl" hava. fazla olunca soİ 
taraflarma yathklan vakit J\efes
lui ~rahn yiireklerine çarpm
tı e-elir •.. 

tistiiste blr(ok defa ~eiiren in
san bunun mide hozuklu,:Undan 
değil, hava yutmaktan ileri geldi
ğini bilfr de nefes aldıit vakit ha
şınr yukanya doi'nı 1'aldırrrı;a, ("Ok 
defa. hastalık sanılan ~ey de k<'ndl 
kendine kaybolur ... Hava vutmak
tan mide pek ziyade gerlİirse yil
xiikoyun yalmak fayda verir. 

) 

purda neşeyle başlayan yaklaşma
yı felaket burada tamamlamak ü
zereydi. Yolcuların, yangından öd
leri kopmuştu. Sonra kurtuluşla -
rından çıldırasıya sevinmişlerdi. 

İçlerindeki hakiki benlikleri, ve 
sosyal enstentkleri ta özden sarsıl
mış, silkilimiş ve uyandırılmıştı. 

Her birisi yanı başındakini tebrik 
ediyordu O andaki aşın yaşayışlan 
dolayısıyle, kafesten kurtulup. hür 
olarak ışığın gözüne uçup kaybo
lan kuşlar gibi her günkü telakki -
!erinden fırlamışlardı. Düne kadar 
birbirlerine küsmüş kardeşler gi
bi birbirinin yabancısı olanlar, bir 
duyguda, bir düşü»cede birbirle
riyle birleşmişlerdi. Her birisi de
ğil yalnız doğuştan, fakat hatta 
hilkati alemden beri sevdiği, ve ha 
tırasını gönlünün dibinde, hücrele
rinde, kanı ve iliğinde taşıdığını 
bir dostunu birdenbire önünde gö
rüvermiş gibi, yanıbaşında bağda
şan insana hoş bir hayretle bakı -
yordu. Ahret monopolünü zaptet
miş papaz gibi, hayat monopolünü 
kavrayan, ve hayatı boğan göre -
neklerden, neredeyse eser kalma-
mak üzereydi.. .. 

U ler ~lsun; yol:ulara -~~~nu 
bunu taşımakta birbirleriyle yarı
şa çıkmışlardı. Birisi battaniyeleri 
sırtlayıp götürüyor; öteki bir ça -
nak çorba ... Herkes gönlünden ko
panı veriyordu. Yolculara acanım 
dünya değil mi? El ile gelen fela
ket, düğün dernek olur,, diyorlar, 
ve dediklerinin ne kadar doğru ol
duğunu hem kendi, hem yolcula
rın gözlerindeki gülüşlerde göre • 
rek, sevinçlerine sevinçler katılı
yordu. 

y l " • 

vahşi ve çılgın bakışının sanki ısı 
ncı dişleri vardı. 

Onda yaradılışın en biaman 
sanı hayat hızı ve hüriyet aşkı v 
dı, gözlerinin o yırtıcılığı esaretiı 
her kılığına ve her hududuna m 
tuftu. Arkasında yüzlerce çingen 
kızlarının kolları kara saçları, y
leri kuduran denizin vahşi köpü 
leri gibi savruluyordu. Darbuka} 
rın kaşıkların, zillerin gökler 
bi gürleyişiyle, kara bakış ve kar 
saçlarının şimşekler gibi çakışı 
camiye bir kasırga gibi daldılar 

Şarkılar çınlatan dudaklariyle 
hoplıyarak kıvranan gövdeleriyl 
ve tepinen ayaklariyle cami zelz 
leye uğramış gibi temelinden tit
riyordu. 

Ne varki, çingene kızı Curanın 
vereceği bir şeyciği yoktu. Evi, a
çık dışarlıklar, tavanı tiril tiril tit
reşen yıldızlar; yatağı çimenlerdi. 
Kardeşleri dağlar, taşlar, ve ağaç
lardı. Bu kalabalık ailesiyle bera
ber canı nasıl dilerse öyle yaşıyor
du. 

Gece çok kere y('mek yerine, 
ay ışğına bakakalırdı ve şarkı söy
ler oynardı. Vereceği bir şeyi ol
madığı için kabilesinin bütün kızla 
nnı kadınlarını başına topladı, ve 
camiye doğru yollandı. 

Derin enginliklerin, derinlik -
lerinde, düşüne dalan Posaydon'un 
gönlünden hülyasına dalmış bir 
yüzü nüzerinden geçen bir tebes -
süm gibi bir özleyiş geçiyordu. Gü 
nün, hergünkü ufkunu silen, gece
nin ruhu, yavaş yavaş karalara 
kaysa, ve hayatın o muammaengiz 
ve karanlık hızı ve ateşi terpsikor
da ve gece karanlıkta Okyanus ta 
dile gelse, yol alan dalgalar 
üzerindeymişler gibi, matuf 
kıymetlerinden ibaret hayali dün 
yalarından felaketzede yolcuların 
ayaklarını kesse, onlan kaldırsa, 
şarkiyle ileri taşısa,, diye düşünü
yordu. Ve düşündüğü gibi oluyor
du da. 

Gece açık ve ıssız denizde zifi
ri karanlıkta uzaktan gelen bir 
sağnağın durgun sular üzerindeki 
hışıltısı işitilir. Sanki kulağa, kai
natın fısıltısı çalınmıştr. İnsann 
içindeki en öz hayat teline çarpar 
ve insanın tüyleri ürperir. Yavaş 
yavaş camiye bir rüzgar ve yaprak 
ların kıpraşmasına benzeyen esra
rengiz bir ses yanaşıyordu, Çocuk
lar oynarken, bir şeyi bir yere sak
larlar. Öteki çocuklar o şeyi bul
mağa uğraşırlar. 

y okular kahkahalarla gülü • 
yorlardı. Heyecanla solu -

yorlardı. Onlar da bir musikidir 
tutturdular. Hepsi el çırpıyorlar • 
dı. O gördükleri raks, kahve dövü 
cünün hınk deyişi gibi, helvacıla • 
rın tahan dövüşü, demircilerin ör
se vuruşu, gemicilerin demir çeki
şi ve yelken kaldırışı gibi yolcula
n kendine çekiyor, kendine uydu
ruyor, ve ahenkte organize ediyor
du. Yürek çarpışları, soluk alışla
n, kanlannın damarlarda dolaşışı 
velhasıl gövdelerinin bütün hare • 
ketleri dış ahenge uygun oynıyor. 
Nihayet dayanamadılar. Hepsi de 
birden renk topaçları gibi dönen, 
şarkı girdapları gibi savrulanlara 
katıştılar. Onların ortasında Cura 
insan değil, sanki dönen bir can, 
sıhhat, ve enerji demetiydi. Kıv _ 
rak belini saran kuşak sanki bu 
taşkın büketi bir arada tutuyordu. 
Şarkısı o kadar tatlılaşıyordu ki 
sesinin çizgisini sanki yüreğini~ 
sevgisinden geçiriyor, süzdürüyor
du. Cami siftah olarak vazüesini 
görüyordu. 

Arayan çocuklar gizlenen şey • 

Bir hafta sonra, yolcular Hali
karnastan ayrılırken cennete var
mış, ve sonra dünyaya dönüyorlar 
ınış gibi mahzundular. Fakat göz
lerinde artık oradan silinmiyecek 
olan bir bakışları vardı 

Camide namaz kılma.yı adet e _ 
dinmiş olanlar, caminin kilimleri
ni denizde yıkadılar. Camiyi cena
bet oldu diye dört beş kere şartla
dılar. 

SON 



lngilterenin Fransaya 
Müzaheret Kararı 

ltalyayı Korkutmamış 
Roma, 9 (Hususi) - Frama

nın hayatı her nereden tehlikeye 
uğrarsa İngiltereyi yanıbqmda 
bulacağına dair İngiltere Ba.tve
kili Chamberlain tarafından SÖY

ienen nutuk, balyada evveli e

hemmiyetsiz aayılmıf, yahut e
hemmiyet.iz gösterilmesine çalı
tılmıt ise de, lt.alyan gazeteleTi 
yeni nefriyat ile nutkun ehem
miyetini tebarüz ettirmiye bat
lamıftır. 

lngiliz Nazırının lf şaatı 
(Başı 1 i,ıciJe) dafaa hattı kuruldu. Bazı mıntakalar-

dudunu geçmişti. Milletler Cemiyeti da bu müdafaa hattı, yedi mil dcrin
tecavüze karşı gelmek için zecri ted- liğine vardı. İngiltereden buralara 
birler tatbikine başlamış. Amerika mütemadiyen kuvvet gönderiliyordu. 
da dahil olmak üzere elli devlet 1- 1 İngiliz zabıtası, casusluk teşkilatının 
talya ile ticaret münasebetlerini kes- bu tedbirlerden haber almaması için 
miş. fakat İtalya. Habeş harbine de- büti.in hünerini gösterdi. Bu yüzden 
vam etmiş ve Milletler Cemiyeti ye- İngilterede bir kaç kişiden başka hiç 
ni zecri tedbirler teklif etmişti. İtal- kimse Mısır ve Sudanın müdafaası 
yaya harp malzemesi ve petrol veril- için alınan tedbirlerin farkında de
mediğı takdırde İtalyanın harpten ğildi. 
vazgeçeceği anlaşılmış ve İngiltere- . Müthif müdafaa tedbiTleri 
nin de İtalyayı Akdenızden geçırme-

mesi istenmişti. Efkarı umumiyenin endişeye düş-
Böyle bir vaziyet alınmış olsaydı, memesi ıçin her şey ~izli tutuluyor, 

Afrikadaki harp muhakkak dururdu. yalnız siyasi fırka reislerim: tazım 
Fakat Sinyor Mussol 'ni bu hareke- gelen malumat veriliyor ve mi:~ bir-

Fransız - İngiliz askeri lttif akı t k b h b' t db. l k e arşı mez u ane ır e ır a ma liği korumak için her şey yapılıyor-
tedafüi midir, yoksa totaliter dev- istedi ve İngiltere ile harbe girişece- 1 
Jetlere karşı bir tecavüz harbini - · · b'ldı' dı' o a n kada 1• l u. 

gını ı r · z ma a r zecr Sinyor Mussolininin kuvvetleri 
de tazammun ediyor mu? İşte hl- t db' 1 · Ad t b ' · 1 e ır erı, a e a ır eg ence sanan müthiş bir siıraotle Çana gölüne var-
Jinmesi lazım olan cihet budur. ı· 'it bük' • t ' b. d b ' t h ngı ere ume 1• ır en ıre e - dığı zaman en yeni silahlarla müceh-
Ancak şimdilik bu ikinci faraziye- 1=1-ey· takd'r ed ek derh 1 f alıyet 

1A ı ı er a a e hez bir İngiliz ordusunun orada da 
rünı:ü:~s~at ıa::::::k tt~~~~dır. !:!~ş~i' askeri mütehassıslar la temas ~ipe~lerini. kazarak ve ~~fi d~r~~de 
t . . · takvıye edılerek besledıgıni gorduler 
ngiliz anlaşmasıle Fransız - Al- . Buhranın artması karşısında 1 M"d f k · · h ' b' k ·•· 

man dek)erasyonunun manası u a aa ~~etıru.n lÇ lr e Si!?. 
. yoktu. 350 mıl suratlı tayyareler, mu 

kalmaz. Bununla beraber lstıkbal İtalya ile harbe giri şmek belki de t d' b ·· d .1 kt 'd' • . .. .. ' ema ıyen uraya gon erı me e ı ı. 
hakkında katil hır bük.um vermek bütün dünya için bir felaket teşkil e- ı ·ı · h ' k. t· b d ·11· 'tt' . . ngı ız u ume ı u sıra a mı ı ı ı-

doğru olamaz. der~ı. O. ~aman İtaly~nın .. ha.~a ~uv- hadı temin etmek için mütemadiy~n 
Romanın yarı resmi gazetesi sayı- vetı, İngılız kuvvctlerıne ustundu ve tedbir alıvor. kabine Roma ve İskcn

lan İnformazione Diplomaticaya göre İngilterenin yeniden silahlanma hızı deriyeden. havadis aldıkça toplanıyor 
İtalyanın bu nutuktan öğrendiği bu n.?ktanı~ ~nlaşılmasından sonra ve bütün Avrupa geı:ginlik içi~de 
"askeri sazırlıklannı tamamlaması başgostermıştı. . yaşıyor. Yabancı gazeteler İngiltere 
lüzumudur." İtalyan gazetesi, bunun- Buhranın artması ve had bır ma- ile Italyamn çarpışmaları ihtimalin
la beraber nutkun İtalyada hayret hiyet alması İngilterenin işine gel - den sık sık bahsediyor. 
uyandırmadığını, Chamberlain'in bu miyordu. Çünkü İngiltere harbe gir- Fakat harbin önüne geçen en mü
çeşit sözleri bir kaç defa söylediğini miye cesaret edemediği gibi zayıf gö- him amil, Amerikanın vaziyeU ol-
anlattıktan sonra cilyor ki: rünmekten de korkuyordu. 

"Fransanın f~ist aleyhtarı maha- Bu gibi vaziyetlerde Avrupa, f n-
muştur. 

Amerika mücadele haricinde kal-
fili belki de biraz izam ettikleri se- gi.liz diplomasisinin faaliyetine ehem 
vinçleri arasında İtalyanın Chamber- miyet verir. 
lain tarafından yapılan beyanat kar- Dünyanın her •tarafından gelen İn
şısmda sindiğinden bahsetmektedir. giliz zırhlıları hep birden Akdenize 
Bu mahafil, bir kere daha ve pek çok :ıkın ediyorlardı. Hong Kongtan ve 
aldanıyor. Çünkü faşist İtalya, Fran şarki Hintten muhripler, Çin sula -
sa ile İngiltere arasında bilfiil hakiki rmdan kruvazörler geliyordu. İngil
ibir askeri ittifakın mevcut olduğunu tere sularından hareket eden 60 ka
dün öğrenmiş değildir. Bunu çoktan- dem uzunluğunda ve 1500 beygir kuv 
beri biliyor. Bu askeri ittifakın mahı- vetinde torpitolar, azami süratle 
yeti yazılı olduğu şekilde, bittabi te- Maltaya hareket ettiler. 

dığı takdirde İngilterenin kaybetm~ 
sinden endişe ediyor, buna mukabıl 
İngiltere lehinde müdahale~n İt~~
yayı temelinden sarsmıyacagını bılı-
yordu. . 

Nihayet Habeşistan süratle ezı1mış 

dafüidir. Fakat, bu kelimenin manası Fakat İngilterenin Romadaki sefi
üzerinde fazla hayale kapılmamak rine kati talimat verilmiş ve İtalya
lliımdır. ya yakm bir yerde toplanan bu mu-

ve her yeni silahla mücehhez İtalyan 
kuvvetleri Sudan hududuna dayan
mıştı. Bir tek emir. yangını tutuştur
mıya kafi idi. Buna dair bir çok şayi
alar yayılmış ıve İtalyanların hatta 
harekete bile geçtikleri söylenmiş, 
on lann İsken deriye limanında ben
zin deposu olan bir gemiyi tutuştura
rak büyük b ir yangına sebebiyet ver
mek istedikleıl fakat İngilizle~
kim oldu~ları sövlenmişti. 

ıtMesul Roma mahafilindeki kanaa- azzam kuvvetin mahza manevralar 

~(W!~ffilı~~lh &!!~.ti.j~wtı- ı:_apmaklçln foIJland,.ıl!n~ dair temi 
..dir ki, bu da İtalyan milletinin as- fngilterenin bu sır!lda Akdenizde 
1teri hazırlığını ilerletmek ve mü- 350 tayyaresi bulunmakta idi. Bu 
kemmelleştirmek için daha büyük bir miktarın kifayetsizliği yüzlinden siya 
gayret sarfı zaruri olduğudur. Bu si bloklarla vaziyeti idare etmek icap 

gayret, sarfedilecektir.. ediyordu. 
* lngilterenin blöfü 

Diğer taraftan Kont Ciano ne ala-
i'kası maltlm olan Telgrafo da Cham
berlein'ln nutkundaki ehemmiyeti 
anlatmak için •'Mister Chamberlain'
in nutkuna, elbette ki, likayt kala
mayız. Fakat bugünkü buhranın, 

ı<Iünyayı yeniden kuracak olan neti
ıcesine biz katiyetle inanıyoruz.,, 

ltalya, Libyadaki. lnıvuetini 
60,000 e ~kanlı 

Londra, 9 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

İyi malumat almakta olan mahafi
lln istihbaratlarına göre, İtalya, ev
velce Libyaya göndermiş olduğu 30 
bin ki§llik askerl kuvveti takviye 
ıetmek üzere mezkftr müstemlekeye 
i.30 bin kişi daha göndermektedir. 

Bu yüzden bir sürü gizli tayya
relerle dolu bir zırhlı Akdenize gön
derildi. İtalyanlar. bu tayyareleri an
cak gülerek ve alay ederek karşılıya
bilirlerdi. Fakat bunların İtalyan'~ 
tarafından görülmesine imkan veril
medi Üstelik bunlara dair bir sürü 
şayialar neşrolundu ve bu tayyareler 
dünyanın en müthiş harp silahı ola
rak tasvir edildi. Halbuki bu tayya
relerin hiçbir kıymeti yoktu. Fakat 
İngiliz propagandası muvaffak ol
rnu!: İtalya İngilterenin, bir kimse de 
f~rk~a varmadan yığın yığın silah
lar ve tayyareler imal ettiğine inan
mış, bunun neticesi olarak da İtalya-
nın sesi yavaşlamıştı. . 

Halbuki Mussolini bu sırada elın-
de bulunan tayyareler üç tonluk 
bombalar taşıyarak saatte 300 mil sü 
ratle Maltaya hücum edebilecek ka-

Fakat gün geçtikce ger{!inlik hafif
lemekte ve bu yüzden 'ı ·~ilterenin 
~udandaki askeri yavaş yavaş Filis
tine naklolunmakta idi. 

İtalyanlara gelince onların da bay 
raklan Adisababadaki Habeş sarayı
nın tepesinde dalgalanıyordu. 

ETiN HIKA YESI 

Toptancılar 

Müteşebbise 

Enqel Oluyor 
(Başı l lnc!de) 

van getirmek isteyen ferd veya fert
ler daima umduklan kar yerine çok 
büyük zararlar karşısında kalmış -
lardır. Bu, çok defalar ve bir çok 
kimseler tarafından tecrübe edilmiş 
ve daima menfi ve acı neticeler ver
miş bir teşebbüstür. biliyette· idi. . 

İngiltere, tehlikeyi anladıfrı içın 
zırhlılarını Maltadan İskenderiyeye 

Mal. nasıl kapatılır? 

sevketmiş ve burada muhafaza etmiş- Böyle bir teşebbüs karşısında İs-
tt tanbul toptancıları bittabi seyırcı 

FRANKiST 
Zaferinden 
Sonra Çıkan 

HEYULA 
(Başı 1 incide) 

na asker sevketmiye başlamr§trr. 

Gayda'ya bakılırsa, İspanyadaki 
askerlerini de, bu siyasi davaları 
halledilinciye kadar, çekmek ni
yetinde değildir. 

B inaenaleyh İspanya mesele
sinin arkasından İtalyanın 

yeni iddiaları, ve Almanyanm 
müstemleke meselesi çıkacaktır. 

İspanya, Almanya ve İtalya!\ln e
linde kuvvetli bir kozdur. Fransa. 
İtalya ve Almanyanm İspanvada 
yerleşmesine razı değildir. fakat 
bunları oradan silahla çıkarması 
da iktidarı haricindedir. İngilter~ 
de, İspanyada totaliter devletlerin 
yerleşmesine müsamaha ile baka
maz, fakat o da bunun ic:in silaha 
sarılacak vaziyette değildir. 

İş, çaresiz olarak. müzakere ve 
diplomasi yoluna sürüklenecek ve 
o vakit ilcinci Münib ortaya çıka
caktır. Totaliter devletler, İspan
yadan çekilmenin karşılığım isti: 
yeceklerdir. Demokrasiler. Münih
te olduğu gibi, bir harbe mani ol
mak, ve dünyaya sulhü kazandrr
mak için bir şeyler vermiyt:? mec
bur olacaklardır. Bu suretle İspan
ya meselesi, İtalya ve Almanyamn 
müstemleke taleplerinin tahakku
ku ile neticelenecektir. 

Bugün totaliter devletlerin ha
Z!l'ladrklan plan budur. DemoKra
siler de, istiyerek veya istemive

rek, bilerek veya bilmiyerek ora
ya doğru sürüklenmektedir. 

Binaenaleyh General Franko
nun galibiyeti arkasında Büyük 
Roma İmparatorluğunun hayali 
sezilmektedir. 

* Bugün, Mussolininin Büyük 
Roma hayalini tesbit edc•n 

ve İtalyada her tarafa da~ıtılan 
h:tcıtta e~~rır·~HP . .iUY.'lr,,.t.lA 

F rankistler Dün de 
Minorkayı Zaptettile 

(Başı 1 incide) terketmişlerdir. Haber verildiğ" 

da muhabereyi temin ettiğini anlat- göre, Frankist kuvvetler, Fransız 
maktadır. İtalyan gazeteleri, bilhas- duduna varan her noktayı kırk 
sa Sinyor Gayda ise, İngiltere ile kiz saat zarfında işgal etmiş olac 
Fransanın, Minorkanıri İtalyanlar ta- !ardır. Bu yüzden cümhuriyetçi k 
rafından işgaline mani olmak için talar Fransaya girişlerindeki sürat 
uğraştıklarını anlatıyorlar. dün öğleden sonra artmıştır. Aske 

Le Perthustan gelen haberlere gö- lerle dolu olan kamyonlar fasıla 
re, gece, 2 ve 12 nci kolordulara surette hududu geçmektedir. 
mensup cümhuriyetçi motörlü kuv- Harp esnasında Cümhuriyetçil 
vetler Le Perthus'de Fransız budu- tarafından Barselonada mevkuf tu 
dunu geçmişlerdir. Bu kıtalara men- tulmuş olan iki bin esir dün sah 
sup p iyadeler ise Albere'in diğer te- hududu geçmiştir. Bu esirler, Fran 
pelerinden geçmişlerdir. sız makamatı tarafından Frankistl 

Boulonya doğru giden kamyon- rin ellerinde bulunan esirlerle mü 
larda her neviden çok mühim bir badele edileceklerdir. 
malzeme bulunmakta idi. Katalonyada Frankistlerle her 

Bundan başka, on beş kadar oto ber hareket eden İtalyanlar Geron 
mitralyözle altı tank da Fransız top vilayetinin işgali ve Frankistler· 
rağına g irmiştir. Figuerosa muvasalatlan üzerine ce 

Kıtaatının başında hududu geçen heden geri alınmışlardır. 
Ispanyol zabitlerinden alınan mallı- /ngilterenin tavassutu 
mata göre, ricat, müteharrik malze- "Times,, gazetesi, "Mdnorka., :ıda 
menin geçtiği Le Perthus - Figueras smm işgali hakkında şu satırlan Y 
yolunun doğu şimali istikametinde zıyor: 

yapılmaktadır. Bu yol kıtaatm geçti- İnsan hayatını kurtarmak için hi 
ği yoldan daha kısadır. Malzemenin bir şeyi esirgememek arzusu ile mü 
bu yoldan boşaltılması, yavaş yavaş tehassis olan İngiliz hükumeti, · 
ve muharebe ederek çekilmekte olan norka adasının Frankistlere teslimi 
albay Debarrio'nun kumandasındaki ni temin için teşebbüste bulunmu 
18 inci kolordu kıtaatmın himayesin- tur. 
de yapılmaktadır. Hükumet, iki taraftan biç biri ü 

Figueras ile sahil arasındaki cep- zerinde tesir yapmağa çalışmadan, 
heyi General Modesto ile General bunlann temasa gelmesini imkan 
Lister'in kıtaatı tutmaktadır. dahiline koymuş ve nasyonalistlerb 

Fransa hududu kapandı mümessili Devonshire zırhlısı ile a-
. daya gitmiştir. 

Frankıst kuvvetler, 12 yı 15 geçe B .. .1 d ıkar çıkmaz 
Perthus civarında Fransız hududuna u m~mes~ı ka ayad ç il .. 

Cümhurıyetçı uman an e muza.. 
varmışlar ve nasyonalist bayrağı çek-

kereye girişmiştir. Görüşmeler es-
mişlerdir. Ripol mıntakasmda nasyo- nasında bir terakki adımı atıldığı 
nalistler San J uan Delasş Abadezas 
ile Campurodon kasabalarını zaptet- anlaşılmaktadır. Filhakilca, zırhlının 

kaptanı, evvelce tesbit edildiği gibi 
mişlerdir. 

Perthustan bildirildiğine göre, nas- dün Mayorka adasına dönecek yer
de bu sabaha kadar beklemiye kayonalist kıtaların gelmeleri üzerine 

Fransız hududu kapanmıştır. 

Jandarma müfrezeleri ile on be
şinci piyade alayına mensup kıtalar 
hudut boyunca mevzi almışlardır. 

rar vermiştir. 
Bu meselede, İngiltere hükumeti 

General Frankoya yardıma amade 
bulunmuş demektir. Bu hareketı bir 
çok suitefehhümlere yol açabilir. 

Frankistler işgali bitiriyorlar Hakikatte 1nailtere hükıinıc:tinin ga 
1i' ..... anlr.9eo+ lrı ·nn:ra+la• """',.,;; ..... o,...... -~· ' 'SU '--- :f'------ı..ıl_ '-• 

dar ilerilemiş bulunuyorlar. Daha yonalistlcr tarafından mu~a~e.le 
düne kadar İspanya başvekili Neg - bilmisil yapılmamasının temındı:· 
rin, hariciye nazırı Del Vayo, ordu Esasen Devonshire. hayatlan :ehlı: 
kumandanı burada toplanmışlar ve keye girecek bütün Cümhunyet~ 
burada müzakerelerde bulunmuşlar- şefleri nakledebilecek derecede nıu
dır. Fakat İspanya nazırları ve rical. him bir gemidir. 
Frankistlerin işgalinden evvel şehri İspanyanın geri kalan kısınma 

İspanya arakasında beliren heyu
lanın Anadolu sahillerine !<adar 
gölge saldığını görecek ve Franko
nun galibiyetinin doğurabilecc>ği 
tehlikeyi daha yakından anlıya
caksmlZ· Akdenizin en bii.yıi!t 
korkı$u. bu emperyalist emelle
rin hudutsuzluğu ve genişliğidir. 
Filvaki bu harita bir hayalin ifa- ler. Bu onların kendi noktai nazar -
desidir. Fakat dünyanm gidisine !arına göre gayet haklı oldukları bir 

gelince İngiliz hükumetinin hatt~re 
ketinde değişiklik yoktur. İngiltere 
hükumeti bir mütareke akdi için ne 
Cümhuriyetçiler ne de nasyonalist
ler üzeri~ bir tazyilc icra edemez. 
Fakat iki taraftan biri arzu göster
diği takdirde, görüşmeleri kolayı~ 
tırmıya amadedir. 

1 hareket tarzıdır. ve bu hayaller peşinde koşan ann . . A 

tuttukları ola bakarak uyanık • Bu ve emsalı zorluk ve ımkansız-
y b Geıı<>ral lıklar karşısında kalan zavallı acemi 

bulunmıya mec uruz. - .. . : • _ 
k İ da muzaffer va- muteşebbısın yegane yapacagı, kes -

Fran oyu spanya • . . - . h 1 k b .. "k b' za 
İ 1 h gı. emell"r pe- tırdıgı ayvan an ço uyu ır -

pan ta yanın an • b' d il h 
. d ko tu - unu bilmek her Tür- rarla ve hatta uzun ır va e e er-
şın e ş g 'f .d. B' . .. hangi bir kabzımala toptan satmak. 
kün hakkı ve vazı esı ır. tzı mu- .. 

ed bu açık ve acı ha- bir daha böyle bir işe girmemek ıçın 
teessir en şey' . . . tövbe ederek mezbaha kapısından 
kikat karsısında ıçımızde İtalyanın 
İspanyadaki zaferini alkışlıyanlar 
bulunmasıdır. 

lan birden düşüverirler. 
Bu düşkünlük karşısında şaşıran 

ve zarar etmekten korkan müteşeb -
bis, ya hayvanlarını evvelce teklif 
edilen fiyatlardan daha ucuza ver -
mek veyahut bir kabzımal ile anla
şıp hayvanlarını mezbahada kestir -
mek mecburiyetinde kalır. 

çıkmak olur. 
Bir kısım İstanbul toptancıları -

nın bu hareketleri, Anadolunun bir
çok yerlerindeki hayvan sahiplerini 
hayvan ticaretiyle meşgul olan ufak 
toptancılarını, İstanbul ile vasıtasız 
iş yapmaktan korkutmuş ve çok Y~~
dırmıştır. Çünkü bu yüzden çok b~
yük zararlara uğrayan hayvancıl~gı 
bırakmış, hatta iflas ile sefalete. d.uş
müş mağdurların adedi bir haylıdır. 
Bol kuzu geliyor 

Ve, "Times,, yazısını şu suretle bi
tiriyor: 

General Frankonun zaferi bittabi 
hükWrıetinm hukukan tanınması 
meselesini ortaya çıkarmaktadır. 
Fakat bu hükumetin derhal tanın
ması hakkındaki şayialar, ne Mad
rid'in çok kuvvetli bir şekilde mü
dafaa edilmekte ve bili Cümhuri
yetçilerin elinde bulunduğunu ve ne 
de Frankoya hi'lla bir çok yabancı 
muhariplerin yardım etmekte oldu
ğunu nazan dikkate almamaktadır
lar. 

Sonuna kadar clövüfecekla 
Daily Mail gazetesinin Pariste 

Sallbiyettar mabafll, bu tedbirin 
lhiç olm&Da Fransa kadar İngiltereyi 
de istihdaf etmekte olduğunu beyan 
ve Fransnnın fimal Afrlkada muaz
zam kuvvetleri bulunmasına binaen 
bu tedbirin İtalya tarafından Tunu
sa karşı bir teşebbüs addedilmesi ih
timali mevcut olmadığını ilave et
mektedirler. Her ne kadar İtalya, Lib 
yadaki kuvvetlerinin Fransa kuvvet
leri ile muvazene vücude getirmek 
maksadile tahşit edilmit olduğunu 
iddia etmekte ise de umumiyetle ser
dedilen mutalea, bu kuvvetlerin Mı
sır ve Sudana karşı bir tehdit teşkil 
etmekte olduğu ve bu tesdidin İngi
liz - İtalyan itllafmdan evvel Ltb
yadaki İtalyan kuvvetlerinin tehdi
dine mümasil bulunduğu merkezin

dedir. 

İngiltere, diğer taraftan. Süveyş kalmazlar, derhal muhtelif vasıtalar_ 
kanalını kapamaktan bahsetmez ol- la harekete geçerler. İlk hareket. 
muş ve kara gömlekli kuvvetlerin geldiği haber alınan hayvanlan şeh
Habeşistan hududundan ileriye git- re girmeden sahibi veya sahipleri e
memesi için tedbir almakla iktifa et- Un.den almaktır. Verdilcleri aşağı bir 
mişti. fiyatla malını vermiyen müteşebbi-

Müteşebbis, hayvanlarını kendi 
hesabına kestirmek yolunu tercih et
se bile evvela kabzımal ile anlaşmak . 
sonra da etlerini alacak kasap bul -
mak zorluğu karşısında kalır. Mez -
babadaki kabzımallann toptancılar -
la uyuşmuş olduklarına göre, .ken~~
lerine vaki olacak bu yolda bır mu
racaata kolaylıktan ziyade zorluk 
göstermek ve hatta büsbütün ölü bir 
fiyatla kesilmiş hayvanları devral -
mak itiyadında bulundukları görül
müştür. 

Et meselesi üzerinde bugüne ka
dar yaptığımız neşriyat. alakadarlar-

çıkan nushası, Madrld Müdafii gene
ral Miaha ile general Franko arasın
da bir mütareke aktt için müzakere 
yaptıklarını haber veriyor. Hatti bu 
gazete iki generalin görüştüğünü bil
diriyor. Fakat Londra ve Pariste İs
panya Cümhuriyeti sefirleri bu ha • 
berleri tekzip etmiş ve general Mia
hanın verilen karar mucibince mü -
dafaaya devam edeceğini bildirmiş • 
!erdir. 

İyi malumat almakta olan mahafil, 
İtalyanın Cbamberlain'in "İngilter: 
nin Fransa ile her türlü ahvalde mu
tesanit olduğu,, suretindeki beyana 
tından sonra Libyaya asker gönder
mesi hadisesini alelade bir tesadüf 

addetmektedir. 

* Cibuti, 9 (A.A.) - Reuter ajansı
m bildirdiğine göre, İtalyan kıtaatı 

tngiliz Somalisinin 30 mil gar~inde 
Fransız Somalisinin de 129 mil ce

ye edir 
•bunda tahaşşüt etmekt • 

Umumiyetle samld1ğına göre, Mil- si gizli eller vasıtasiyle malını piya
letler Cemiyetinin tazyiki ancak üç saya çıkarttırmağa teşvilc ettirirler. 
sene sonra İtalya üzerinde tesirini Esasen civar mer'alardan bir kısmı 
gösterecekti. bazı toptancılann tahtı isticannda ol 

Fakat İtalyanın süratli ilerleyişi. duğu için getirilen hayvanlann bes
bu oosapları altüst etmiş, generalle- lenmesi zorluğu vardır. Hayvan sa
rin dört sene devam edeceğim tahmin hibi bu suretle fazla masraftan kur
cttikleri harbın bir kaç ay içinde bi- tutmak için hayvanlannı , ya toptan
teceği anlaşılmıştı. cılara satmak veyahut piyasaya çı • 

Bu cihete müteşebbis bir çare bul 
sa bile kestirdiği etler yine elinde ka
lır. 

latanbul ka.saplannın uaziyeti 
İngiltere bir mütecavize ceza ver- karmak mecburiyetindedir. 

mek ve Milletler Cemiyetinin zayıf Malını piyasaya sürdüğü takdir- İstanbul kasaplarının yüzde, sek
b ir azasına yardım etmek vaziyetin- de maruz olacağı akibet, kati olarak seni dükkanında adeta bir tezgahtar 
den çıkmış, kendi imparatorluğunu zarardır. Çünkü bir, iki günlük top- veya ondalıkçı vaziyetinde toptancı
korumak mecburiyeti ile karşılaşmış- tan fiyat düşkünlüklerinin peraken- lara bağlı bulundukları için, müba -
tı. Çünkü kara gömlekliler, Habeş hu- de et fiyatında hiç bir tesir yapını- yaa şart ve fiyatlan ne kadar elveris· 
duduna vararak zengin Nil vadisinde yacağını bilen toptancılar, bu vazi - li olursa olsun, böyle bir günlük ve 

Yet karşısında, hemen ellerinde ve - muv
1
akkaAkt b~ mküteşebbise sokula -

ilerlemek istedikleri takdirde onları maz ar, sı ta dirde, kendilerine a-

.. .. .. e alınmış bulunuyor. Bu ca gozonun 
yazılar sırasında temas ettiğ~iz bir 
çok noktaların başlı b~aşına bırer tet
kik mevzuu yapılacagı anlaşılmak -

tadır. . 
Et işlerinin mezbahadaki va~ıy.~ 

tini ıslah etmek için mezbaha mudur 
lüğüne hayvan borsası umumi katibi 
Servet tayin edilmiştir· 

Önümüzdeki aylara ait et piyasa-
sı hakkında edindiğimiz maliımat şu-
dur: 

Bu sene, havaların mutedil git -
mesi dolayısıyle kuzular erken doğ · 
mu~, geçen sene bu mevsi~de getiri~ 
ıenlere nazaran daha büyuk ve etlı 
olarak İstanbula sevkine başlanmış -
tır. Kuzu bolluğunun et piyasasına 
tesir edeceği tahmin ediliyor. Gelen 
kuzular, 6 kilodan fazladır ve arala
rında 8 kiloluklan çoktur. 

durdurroak son derece güç olurdu. yakın yerlerde bulunan ihtiyat çık bulundurulan kredi kapısının der 
Bunun için Sudan hududunda bir mü sürülerini piyasaya ıevkeder, fiyat - hal kapatılacğamı bilir ve çekinir _ 

İzmir ve havalisinde şap hastalı
ğı olduğundan buralardan Dağlıç ge
tirilememektedir. 

Frankistler bugün Valansiyayı 
bombardıman etmişler, bu yüzden li
manda bazı gemiler hasara uğramış-

tır. " 
Azana, Pari•e vardı 

Paris, 9 (A. A.) - B. Azana. İs· 
panya sefarethanesine yerleşmiştir. 
Nezaretsiz nazır B. Jose Giral, dün 
akşam gelerek sefarethanede ikame
te başlamıştı. İspanva reisicümhuru, 
bu sabah İspanya sefiri B. Marcelino 
Pascua, B. Giral vesair İspanyol ri
cali ve bu meyanda sabık Katalonya 

ordusu kumandanı general Sarabia 

ile uzun müddet görüşmüştür 





Pirinç Unu • Mercimek Unu • Arpa Unu • Krnflör • 
Yulaf Unu • Patates Unu ve sair müstahzaratı : 

Y avrulannmı neı'e ve sıhhGte 

ulaıtaran bir zafer yoludur. 
Tarihi tesilıİ: 1915 M. Nuri Çapa 

. 

ı~tanbul Belediyesf' .... ııa·iiıarı 
Sarıyer tapu sicil muhafızlığından: 

Boğaziçinde tstinyede, Neslişah Sultan mahallestntn ısıınye cadde-
inde eski ve yeni 209 No. lı evvelce Mirgün kariyesi pazar kayığına 

s hsus kayıkhane ve Çeşme mahal ll bu gün arsanın tapuda kaydı 
::vcut olmadığından senetsiz tasarrufat ahkamına tevfikan İstanbul be 
lediyesi namına tapuya tescil edilecektir. .. 

B hal h~kkında gerek eşhası hakikiye ve gerekse eşhası hukml-
ede: t::rruf ve temellük iddia eden varsa ellerindeki vesikalarla bir-

~ ·ı· t rihinden itibaren 15 gün zarfında Sultanahmet tapu daire-
lıkte 1 an a ~ · • l (8lıuı. 

S tapu Sicil muhafızlığı na muracaatları ılım o unur. <17 
sinde arıyer 

lstanbul Üniversitesi Rek,örlüğünden: . 
Edebiyat fakültesinde tecrübei ruhiyat ve Arap ve P'ars am ve ede

bi atı doçentlikleri açıktır· 
y · mucı"bince 14 nisan 1939 ayı içinde imtihanları baş-
Talimatnamesı 

t teklilerin mart sonuna kadar rektörlüi:e basvurmalan. 
ııvacaktır. s (818) 
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Beğenclif inl• Muailt.i ••• 

Bit" masa radyosuna nave edilen bir eleJ<trik gramofon, 

modern bir fonograf plakına kaydedilmiş musikinin tekmil 

incelik ve ahengini tar:n manasile ifade edemez. Yalnız ge

niş ölçülü ve dahili, en büyük ses mütehassisleri tarafın
dan derin bir surette tetkik edilip akustik şeraitine uygun se

kilde hazırlanan radyogramofon mobilyeli cı-

He.r Ec:anecit ~ulunur. 

hazıar, ası I orkestra din ı eni r k en d uv u ı an 

tahassüsü verebilir. 

40 seneden beri gramofon plaklan ımaı eden 

RCA, mazbut musiki meselesini de hal

letmiştir. RcA·nın vücude getirdiği radyo .. 

gramofonlar, tam manasile hakiki birer 

musiki aıetldlr. 

=2URUBU 
Umum doktorlarm müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa iimatla tavsiye ettikleri en müke~

mel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha te~ eder. Her zaman genç~ik'. 
dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlen~ırere~ uykusuzluğu, hal~zlı 
ği, fena düşünceleri giderir. Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabıliyetı vererek insanı ~~ma 
azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. . 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başhca hassa, deva~ı .hır s_urette kan, ~';et, 
iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesıdır. Tif~, grip, zaturne, 
sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir der 
man şurubudur. Sıhhat Veklletinin resmi müsaadesini haizdir. 

1 - • • . . . .· ~ . -

ROMATiZMA, 

LUMBAGO 

ARKA - BEL - DiZ 

KALÇA AGRILARI , 
ve S 1 Y A T 1 K 'e KAR$I 

modeli radyogramo

fon motörlQ otomatilc 
Radyo ile otoma tik 
gramofondan mOt& 

tekJdldir. 

I~ KD Llll\.ll"" tn 

% 80 i 
SİNİRLİDİRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

Bir kaşık 

Sinir ağrılan, asabt öksii -
rükler, Baş dönmesi, Baygın -

lık, Çarpıntı, ve S t N 1 R -
D E N ileri gelen bütün rahat-Yalnız 2 CARE VARDIR 

1 • BURSA ve YALOVA 

KAPLICALARI 

İstanbul 5 inci icra memurluğun-
dan: 936-3034. Satılmasına karar sızlıklan iYi EDER. 

verilen muhtelif cins ev eşyası 14- la.•••••••••••• 

2- BiR TUP 
2-939 tarihine müsadif salı günü 
saat 15-16 ya .kadar. Harbiye Vali
konağı caddesi Nuribey apartmanı 
önünde satılacağından talip olanların 
gösterilen gün ve saatte mahallinde 
bulunacak memuruna müracaatları 

ilin olunur. 

ZAYİ - Teşvikiye askerlik şube-
M ER H EM 1 sinden almış olduğum 109 ihtiyat sı-•·------·-------------------1 ra numaralı terhis tezkeremi kayıp 

\

Sablbi •• Neşriyat Müdtlra Balil ettim. Yenisini çıkartacağımdan es-

Dr. A. KUTIEL 
Galata Topçular Caddesi No. 43 

LGtftl DÖRDONCO GueteeUlk we kisinin hükmü olmadığını ilan ed&
Neşri7ab T. L. Ş. Banldıtı yer TAN rtm. - Selinik 1311 doğumlu Mus-

Matb... tala Oğlu Şükrü Tezer. -


