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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi Çlliaran? lstanbul Ülkü Basımevl 

1- Cümlturrei.imiz, evvelki akf'U"I Ankara radyoıunda muajlannı okurlarken. 2 - lnönü meaajın okunufW1dan sonra Amerika sefiri ile göriifiiYorlar .. -r 

i. İnönünün 
Amerikaya _ 

Mesai• 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

Yer yüzünde siyasetini 
sulh üzerine istinat etti

ren üç devlet vardır: Aıneri -
ka, İngiltere, Türkiye. 

Bu üç memleketin büyük 
devlet adamlan, her vesile -
den istifade edetek sulh dava
sı üzerinde dururlar, bu fik -
rin müdafiiliğini yaparlar. 
ıj,lD~anberi Amerika Cüm_
~~· ·-·J .... ;, cı 411 aeıa ıUIJı-Die-
sajı verdi. İngiliz Bqvekili üç dört 
defadır dünya sulhünün kurtul -
ması hakkındaki. fikirlerini söylü
yor. Cümhurreisimiz İsmet İnö -
nü de Cümhurriyasetine seçildiği 
gündenberi her nutkunda Türki -
yenin sulh siyasetinden ve sulhün 
medeni milletler için kıymetinden 
bahsetmişlerdir. 

Bu defa Amerikaya verdiği me
sajda da Cümhurreisimiz dünya 
sulbünden bahsediyorlar ve "sul -
hun çalışmalan ve nimetleri, en 
parlak silih zaferlerinin neticele -
rinden çoktur ve kıymetlidir.,, Bu
yuruyorlar. Ve Amerikalılara on
ların dili ile hitap etmiş bulunu -
yorlar. 

JI. G ayeleri müşterek olan millet
lerin birbirlerini tanıyıp an

lamaları kadar tabii bir ihtiyaç o
lamaz. 
Amerikanın cümhuriyetten ev -

vel tanıdığı Türkiye, harp peşinde 
koşan, kan dökmek için fırsat ara
yan, elinde silah, belinde kama 
dünyayı ateşe vermek isteyen kor
kunç bir Türkiye idi. Cihan har -
bi içinde ve mütareke devrinde A
merikada Türkiye aleyhinde ya -
pılan propaganda Amerikalının 
kafasında ~öyle kanlı bir manza
ra yaratmıştı. 

Amerikalının ,Cümhuriyet Tür
kiyesi hakkındaki kanaati değiş -
miştir. Aşırlar,11. sığmayan inkılap

lanmızı bir kaç sene içinde tamam 
lamak Amerikada Türkiyeye kar· 
şı bir hayranlık, bir takdir ve sev
gi hissi uyandırmıştır:' 

Türkiye Cüıtıhuriyetinin on beş 
senelik faaliyeti, Amerikalının ka
fasındaki muhayyel kanlı manza
ralı silmeğe kafi gelmiştir. 

İşte İsmet İnönü, Amerikalının 
beğendiği, takdir ettiği ve sevdiği 
yeni Türkiyenin kudretli şefi sıfa
tiyle Amerikalılara hitap etmiştir 
ve bu ses, hiç şüphesiz ki, Ameri
kada büyük bir sempati ile karşı • 
lanmıştır. 

Bu mesaj, ve onu takip edecek 
Nevyork sergisindeki Türk pavi
yonlan, yeni Türkiyeyi Amerika
ya v~ Amerikalılara daha iyi ta • 
nıtmağa hi%met edecektıi-. 

Gemi işindeki ihtilafın Mesai o.erin 1Kozluda Bir Made 
Halli için Almanyadan Alaka ile I . " . 
Dün Bir Heyet Geldi Karşılandı Ocagı nfll~k Ettı 

Ankara, 27 (TAN Muhabirin- 2~ K•ı • Old • • 
Krup, ltirazlan ve Tazminat Talebini Kabul den) - Cümhurreuimiz ismet ~ Ş 1 U 

lnönünün dün alqamki meajla-

Ediyor, Denizbankta Müzakerelere Baılanch n Amerikada büyük bir sempatıi 
ve f e'Vkalade bir alaka ile b.rfı
lanmıfbr. Bugün, Amerika rad
yo tirketleri birliğinden Ankara 

l~i Yaralı Var, Enkaz Altında Kalan 10 
Alman tezgahlanı1da yaptınlan vapurların gerek malze

me ve gerekse yapılış tarzlan üzerinde Knıp müessesesiyle 
Deni7.bank arasında mevcut ihtilifı halletmek için dün sabah, 
Rayşbank Müdürlerinden Şimeller, Krup fabrikası müdürle
rinden Dr. Fredrik Yansen, Neptün Dreftin. Direktörü Teo-

Amele imdat T eşkila+. Tarafından Kurtarıldı 
radyosuna bir telgraf gelmi,tir. Zonpldak. 27 (TAN Muha-

T 1 fta · k · · • · "ld" ... \ birinden) - Bu sabah saat e gra ıeıın ço ıyı ışıtı ıgı, 

Amerika halkının bu hitabeden , 5,30 da Kozluda İsmail Erge
ı nin sahip olduiu 271 numarab 

dor Pete Şmit'den mürekkep bir heyet şehrimize gelmiştir. dolayı fevkalade mütehassis ol- ' Kasaptarla ocainıda Hacı Me-

. .ıı~c~ ~~~~ H üc;'Ik .. ~~!w;liJ.1°(.\ • ._..!Wıf;lliO.:;.;U..Qll~EaJIAj•-~wilııliılliiılli•M~ılMMN~ 
J)izbalika gelerek Umum Müdür Yu - Tiirlr mtizifinden çok mamnan •111t ıa kfti eeku altında bla-
suf Ziya Erzinle saat 17 ye kadar gö - oldukları ilave edilerek tetekkür rak b1mftfttlr. Bunlardan 18 111-

rüşmüşler ve ihzari mahiyette ~üza- edilmektedir. ı nm cesedi çıkanlmış ve cena-
kereye başlamışlardır. zelerl bugün meraslınle defne-

Diğer taraftan Nevyork bey- · Alman tezgahlarında yaptırılıp j dilmiştir. 
nelmilel sergi müdürlüğü de llmteslim alınan Etrüsk, Trak, Sus, Ma- 1 1 

rakaz, Suvat, Ulev, Efes ve Sur va - •t Veki.letine ayni mealde bir , ı 
telgraf çekmi.nr. 

purlarının mukaveleye göre altı ay- 1 

lık garanti müddetleri esnasında gö -

rülen noksanlan tesbit edildikçe l •ıt 
Krup müessesesine bildirmiş ve n n l ere 
Etrüsk vapuru hakkında tetkikat he- O 
nüz bitmediği için garanti müddeti - r 
nin' sonu olan 18 şubattan evvel iti- ve r ransa 
raz hakkının mahfuz tutulması is -
tenmiştir. Diğer taraftan Almanya - 'C' k 1 
da henüz tecrübeleri yapılmakta o - r ran o gu 

Kaza, lağım iştiali neticesinde 
hasıl olan grlzonun lnfilUdle 
ve çok şiddetli olarak vukua 
1relmlştlr. Maden civarında bu
lunan Ud amele de bu sırada 

yaralanmıştır. Ocak muhtelif 
yerlerinden çökmüştür. 

Kaza mahalline civar olan 
bir yerde çalışmakta olan Ah
met çavuşla 10 amelesi de çö
küntü altında kalmışlanbr. Fa· 

kat bunlar Mafa hava veren 
kompresör borusuna işaret ve
rerek kendilerinin sağ olarak 
imdat beklediklerini blldirııd' 
)erdir. Bunun üzerine lmdad1 
......., tefkilitı efradı maske ta
karak bunlan kurtarmışlardır. 

Ölen ameleden on kişi Enlt" 
köyünden, bir tanesi Tepeviran 
köyünden, bir tanesi Sanca kö
yünden, bir tanesi Kargala kö
yünden, bir tanesi Sürmene
den, bir tanesi Valdıkebirden
dir. 

Hidise haldmıda tahkikata 
başlanmıştır. İnfiliUdn bir kaı:a 
eseri olduğu anlaşılmaktadır 
Maden dairesi ve tahlisiye grup
tan vaka mahallinde icap eden 
yardım tedbirlerini almışlardu 

Kaza, muhitte büyük teessür 
uyandırmıştır. 

Denizbank Umum Mütta'ril 
Y uuf Ziya ERZiN 

lan Tırhan ve Kadeş vapurlarının da 
bir çok noksanlan görülerek oradaki ,.,.... d l 
heyetimiz tarafından bu noksanlar 1. an l l ar 
ikmal edilip şartname hükümleri ye
rine getirilmedikçe vapurların teslim 
alınamıyacağı İktısat Vekaletinden 

(Sonu: sa. 4, ril, 2) 

Tahsilden Dönen 

Londra, 27 (Hususi) - İngiltere 
ile Fransa hükumetleri bugı.in Fran
ko hükUmetini, İspanyanın biricik 
meşru hükumeti olarak tanıdılar. İn
giltere hükumetinin kararını .daşvt."
kil Mister Chamberlain, mutat gün
lere nisbetle son derece kalabalık o
lan Avam kamarasında ilan etti ve 
bu kararı vermiye saik olan s~heple
ri anlattı. 

Filistinde Bombalar 
Patladı, Araplardan 62 
Olü, 116 da Yaralı Var 

Masll Gençlerimizi 
Kaybediyoruz 

CEvvelld günkü nüshamızda Amerika ve Atmanyada okuyan cenı:· 
lert nasıl kaybettiğimizden bahseden başmakale, büyük bir alika uyan· 
dırdı. Ve ortaya yeni bir mesele çıkardı: Tahıllden dönen ıençlerbnfz 
nasıl kayboluyorlar? 

=1 Bu meseleyi de Amerfkada dok
ı--------·---.-. --ı 1 torasmı yapan bir genç kızımı% &!f&• 

Yunan Kral. Dun jldald mektubile orta;\·a atıyor. Bu 

Hariciye 

Yemeğe 

Vekilimizi 

Alıkoydu 
Hariciye Vekili Şükrü Sara· 

coğlunun, Attna ziyareti, Türk
Yunan dostluğu lehine büylill 

' tezahbrlere-vesile vermiştir. Sa· 
racotril'; dün hnan krab tara· 
fından tile yemeğine abkonul
muştur, Barlclye Vekilimizin 

, Atlna zl1aretlAe alt tafsilit 
(6) ncı S!lYf~edır. 

mektubu, Avrupa ve Amerlkada ~ah
silden dönen gençlerimizin uğradık
tan akıbet hakkında gayet vizih bir 
fikir verdlii için, aynen ne!frediyC'
ruz. Yarm da bu mesele hakkındaki 
miltaleamm yazacaiu:J 

"Bu sabah (Tan) da başmakalenizi 
okudum. Amerikadan tahsilden dö
neli henüz altı ay olduğu için bu ya
ZIIlIZ beni allkadar etti. Bahsettiği
niz döndüklerine pişman görünen 
gençler içine ben de dahilim. Fakat 
Amerikan konforünü aradığım için 

(Sonu; ~a. 4, trii..'1) 

Fransa hükumeti ise kararı, kabi
nenin ittifakı ile vermi~tir. 

C hamberlain'in beyanah 
Mister Chamberlatrı'in verdiği ıza

hat şu mahiyette idi: İngilterl:! hükU
meti vaziyeti tetkik etmiş, elde etmış 
olduğu bütün malümatı nazarı dik
kate alarak bu kararı vermıştir. Bar
selonanm düşmesjnden ve Katalon
yanın işgal edilmesinden sonra Ge
neral Franko İspanyanın E::n büyük 
kısmına ve en mühim sanayi merkez
lerine hakim olu:yordu. 

Cümhuriyetçiler bundan sonra 
mukavemete devam edecek olurlarsa 
da netice besbelli idi: 1''azla kan dok
mek ve sefaleti arttırmak! Cüınhuri
yet hükumeti bütün perişan bir va
ziyette olduğu için onu lspanyaya 
hikim hükumeti olarak tanımıya ~
kin yok. Onun için 1''ranko hükUme
tini tanunıya karar verilmiş, karar 
Burgos hüktimetine bildirilmiş ve o
na göre resmi muamelelere başlan
mlf!ır. İngiltere hük'1meti general 

(Sonu: Su.. 6~ ıü. 3) 

Müstakil Bir Arap Devleti Kurmak Karan 
Yahudileri Kızdırdı, Tethiş Hareketleri Artıyor 

Londrculaki. MiislümanltıT tarafından :4.rap muralalta.lan 
ıereline yapılt111 merasin11k 



PENCEREMDEN 

Mi yarderin Atı 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

B izim gazetede elbet görüp okudu 
nuz: Amerikalı milyarderler -

den biri şehirler orasında ııeyahat e
derken candan sevdiği, göz bebeği 

mcnzilesinde tuttuğu atını da bera -
her götürmüş \'C ilk konakladığı 

memlekette pansioner olarak girdiği 
evin bir odasını da sevgilisi hesabına 
kiralamış. Muhterem milyarder, so -
yunup dökünerek ve ipek pijaması -
nn bürünerek karyolasına uzandıktan 
sonra kulaklnnnı, burnunu yanıba -
şındnki odanın duvarlarına çevir -
mekten \'C sevgilisinin çapkın çapkın 
kişnemeleriyle tepinmelcrini duy -
maktan, neşrettiği kokuyu da yut
maktan memnun. Gelgelelim ki öbür 
pansiyonerler, yanlarında veya tepe
lerinde peyda olan hayvan sesleriyle 
ağır taaffüne tahammül edemiyorlar, 
mnhkemelere bnş vuruyorlar ve so
nunda milyarderi - dolgun bir taz • 
minat almak şartiyle ve ııevgilisiyle 
beraber - evden uzaklaştırıyorlar. 

Amerika gazetelerinde ve onlar -
dan iktibas suretiyle Tan sütunları -
na geçen bu haberi okurken milyon • 
dn bir insana nasip olmayan büyük 
bir refnh \"2 hatüı imrendirici bir ik
bal içinde yaşamış tarihi atları dü • 
şündüm .• 

Maarif Şurası 
Hazırlıkları 
Tamamlanıyor 
Haziranda Ankarada toplanacak o

lan Maarif şurasında konuşulacak 
meseleleri tesbit etmelc üzere 20 gün 
denberi şehrimizdeki orta tedrisat 
muallim ve müdürleri orasında ~a

pılmakta olan içtımalar bitmiştir. 

Lise, muallim mektepleri, orta mek
tep ve sanat mektepleri müdürleri de 
dün mnarif müdürü Tevfik Kutun 
riyasetinde İstanb1J! akşam kız ~ü
nat mektebinde bir toplantı yaparak 
ş(ıra için hazırlanan raponı tetkık 
etmişlerdir. Dünkü toplantıdzı bu ra
porun Maarü Vekaletine bilc1Jrilme
sine karar verilmiştir. 
Şimden sonra da ecnebi, ekalli

yet ve Türk hususi mekteplerindekt 
Türk muallimler maarif müdürünün 
riyasetinde- toplanarak ayni mevzu 
üzerinde tetkiklerde bulunac~lardır. 

Şehrin Temizliği için 

Abnan Tedbirler 
Bu mesut hayvanlardan ilkönce .. 

hatıra gelen büyiik İskenderin "Bu • 
ccphale,, ı dır. Bu nt İran ~öllerinde 
öldü, blitün ordunun iştirakiyle bir 
cenaze nlayı tertip olunarak mezan
na götiirüldü ve sonra o mezarın bu • 
lunduğu yerde bir şehir kuruldu. 

Bahtiyarlıkta Buccphale ile reka
bet edebilecek hayvanlardan biri Ro
mn imparatorlarından Auguste'ün 
meşhur generali Varus atrafından ter 
biye olunmuş olan Volkürisdir. Varus 
bu atı o kadar severmiş ki altından ya 
pılmış timsnlini daimn koynunda ta
şır ve her yerde onu çıkararak uzun 
uzun seyretmekten zevk alırmış. Vol
küris öliince Vatikana gömüldii. 

Fakat Buccphalc'i de, Volkiirisi 
de refah, ikbal ve snadct ;yolunda 

fersah fersah geçmiş olan at İnçita • 
tüstiir. Bu hayvan meşhur Roma im
paratoru Caligüla'nın malı idi. İn -
sanlar hnkkında hiç te şefkati olma
yan bu imparator, "İncitatüs,, e mef· 
tun \•e enikonu iışık denilecek kadar 
tutkun olduf.rımdnn ona her eyi la . 
yık görmüş ve her şeyi de yapmıştır. 

Tnrih kitnplnrındn Cnligula ile 
incitatiisün vaziyetleri hakkında u • 
zun uzun sözler yazılıdır. Bu ııözle -
rin hir kısmını işte alıyoruz: 

Nedınl seYiyemtı 
oturdugu1t1uı s h
rin 1em\ıliği ,ıe 

clcülür 

Sehir ·!uttugunuı 
l< dar temiz 

kahr 

Belediyenin-cutığı aliıler 

Belediye vapurlara ve ~ehrin kala
balık meydanlarına konulacak came
ktınlı afişlere ait hazırlıklarını ikmal 
etmiş ve bu afişleri dün münasip 
yerlere asmıştır. 

1;>iğer tarnftan trnmvay durak yer
lerınde caddenin sağ ve sol taraflnn
na konulmnk üzere 60 kµtu ela hazır
lanmıştır. Üsküdar - Kndıköy tram
vay idaresi de ayııi maltscıtla kafi 
miktarda kutu hazırlatarak durak 
yerlerine astırmı.ştır. 

Belediye. sokaklann yıkanması i
cin tramvay geçen biitün caddelerde 
hE!t elli metrede bir musluk yapma
ğı kabul etmiştir. 

General Nesbitt 

Belgrada Gitti 

TAN 

-------------------------------------------~ 
1Evini Kaçak Kumaş1 

Deposu Yapan Kadın 
Nuruosmaniyede Bir 

Miktarda Kaçak 

Mühim 
Bulundu 

Evde 

ipekli 
Giimiik muhafaza teşkilatı 

memurları dün Nunıosmaniye
de külliyetli bir ipekli kumaş 
kaçakçılığı meydana çıkarmış
tır. 

Nuruosmaniyede oturan Emi
ne adında bir kadının uzun zg. 

mandanberi Avnıpadan mem

leketimize kaçak ipekli kumaş 
getirttiği anlaşılınıştrr. Emine 

bu kaçııkçıhkto en çok Roman
yadnn gelen muhacirlerden is

tifade etmiştir. Yapılan tahld
kat neticesine göre Emlnenin 

~omanyadaki ajanları oradan 

MOTEFERRI K : 

Çimento Fiyatları 

Hakkındaki Karar 
Çimento fiyatlnrınm indirilmesi 

hakkında İktısat Vekaleti tarafından 

yola çıkarılan muhacir kafilele
rinin eşyaları arasma kiilli~·etli 

ipekli kumaş \'e ipekli kadın 

elbiseleri yerleştlrmi ler. Emi
ne de bu kumaşları İstnnhulda 

muhacirlerden almış ve evini 
adeta bir depo haline getirmiş
tir. 

İhbnr üzerine Eminenln evin
de yapılan araştırınadn muhte-

lif kalitede birçok ipekli kmınş 
ve yiizden fazla Romanya biçi
mi işlemeli blUz hulunmu tur. 

Kaçakçı kadın asliye besinci 
ceza mahkemesine verilmlstir. __ I 

iMAARIFTE: 

Halkevlerinde 

Verilece!< 

Konferanslar 
verllcn karar dün vilayete teblığ e- İstanbul ve Ankara halkcvleri ta
dilmiştir. Bu karara göre, fabrika ö- 1 rafındnn geçen sene muallim ve 
nünde vesaiti nakliye içinde teslim doçentlere verdirilen konferanslar ki 
edilmek üzere Portland ~imentosu- tap halinde bastırılmıştır. Halkevle
nun tonu 15 lira, çabuk seı1leşen ri umumi merkezi bu konferanslara 
I'ortland (Super Sinan) tonu 18 lira- karşı gosterilen al::i.kayı gözönünde 
dan satılacaktır. bulundurarak bu sene daha geniş bir 

Toptan satış yapan ticarethanelı~r- program hazırlamıştır. Bu programa 
de ise bu fiyata nakliye ucreti, mağa- göre bu sene İstanbul ve Ankara hal
za, depo masrafı ve bir d~ ton başına kevlerinden gayri İzmır, Konya, A-
50 kuruş kar zam edilmek suretile dana, Sam.sun ve Bursa ha1kevlerin
azami bir fiyat tesbit edilerek bu fi- de de konferanslar verdirilecektir. 
yata göre satılacaktır. 

!5cryygti Vu:pur hırı ı 

Mart ayı içinde A vnıpanın muh
telif iskele1eriniien nlacakJan seyyah 
ları Hmanımıza getirecek olan vapur
ların listeleri beledıye turizm ~ube
sine bildirilmiştir. Bu 'istelcre r,c;re. 
ı O martta Saturnia, 17 martta Ge
neral Von Steuben, 19 martta Mie
voke, 21 martta Skotland, 23 martta 
Şamplen vapurları gelecektir. 

ikinci Müntehip Listeleri 
İntihabat teftiş heyeti, lic:telere iti

raz edenlerin itirazlarını tetkik ede· 
rek bunlar hakkındaki kararını ver
miştir. İtiraz edenler, teftiş heyetinin 
verdiği karara kanaat etmiyecek o
lurlarsa, üç gün zarfınaa r.ıahalli hu
kuk mahkemelerine müracaatla ka -
rar istihsal etmek hnkkını hai7.dirler. 
Bunun için kanunda bu gibiler hnk
kındn üç günlük bir mühlet Vl'ril -
miştir. Bu müdd .. t de yarın akşum 
bitecektiT. Bundnn sonra da ikinci 
muntehiplerin listcl~ri ve diğer inti
hap hazırlıkları yapılacaktır. 

Budapeşte Panayırı 

Talebe Müfetti.ıliği 
Merxczc a1ınan orta :h:vrupa-ıaıeo1;: 

müfettişi Reşat ş~msettinin yerine 
tayin edilen Maarif Vek3.le i hususi 
kalem müdürü Ni~nt Adil. yeni va
zifesine başlamak i'ızere di.in akşam 
Almanyaya hareket ctmıştir. * Muallimlere yardım cemiyeti, 
orta ve ilk tedrisatta çalışan mual
limleri biribirile tanı~tırmak maksa
dile 12 nisanda Tokutliynnıla bır çay 
ziyafeti tertip etmiyck~ rar vermiştir. * Müddeti biten ilk t"?drisat mec
lisi azaları yerine yenilerinin seçil
mesine başlanmıştır. 

-- -o--
Valinin Silivri Tetkikleri 

Bakkal Çırağı 
K aslen Yangın 
Çıkardı 
Dün sabah saat 6 fa Bcyoğlu'"lda 

Karnnfil soknğında bakknl Ynninin 
dükkanından bir ynngın çıkmış, bi
na ve içindeki mallar kısmen yandık
tan sonra İtfaiye tarafından sondü
rülmüştür: 

Ateş söndükten sonra dükkanın ar
ka tarafında Robeka apartmanının 

odunluğunda bir adamın gizlenmiş 

olduğu görülmüş ve ceb!nden 15 li
ra kağıt ve 750 kuruş gümüş para 
bulunmuştur. İsmi Dimitri olan bu 
adam paralnn Yaninin çekmecesin· 
den çaldığını söylemi§ ve şunları ila
ve etmi~ir: 

- Ben Yaninin çırağı idim. Bir 
hafta evvel beni kovdu. Diin gece, 
hırsızlık yapmak için dükkfinın pen
ceresinden içeri girdim ve çaktığım 
kibrit elimden d1iştü ve vangın çıktı. 

Bir yangın başlangıcı 

Dün saat 14 de de Nişantaşmda A
merikan hastanesi müstahdemlerinin 
ikametlerine tnhsi5 edilmi'.i olan Gü
zelbahçe sokağındaki ~ katlı evde bir 
yangın çıkmıştır. Ost katı tamamen 
yandıktan sonra söndürıilmüştiır. 

POLiSTE: 

iki Sahtekarhk Suçlusu 

Adliyeye Verirdi 
İş Bankasının Beyoğlu şubesi me 

murlanndan Müşfikin hariçten Nec
det Fahri isminde bir gençle uyuşa
rak onuıl namına sahte kayıtlar yap
tığı ve bankayı izrar eylediği anla
şılmıştır. 

Banka müfettişlerinin mutat mu
rakabesi esnasında r:ıcyctana cıkan 
bu sahtekarlıktan müddeiumumilik 
habe>rdar edilmiş ve maznunlat' hak· 
ktnd:l f.B1<tn:::ını :oa nınmışnr. 1'an~cı
da bu suretle yapılan sulist.imalın 
miktarı 18 bin lira kadardır. 

Arkada~ını Yaraladı 
Bostancıda oturan ııustafa ile ar

kadaşı balıkçı Hasan Ali arasında a

lacak meselesinden çıkan bir kavga

da Hasan Ali tabancası ile Mustafa
yı sol koltuğu altından ağır yarala

mıştır. Yaralı, Nü:nune ba:.tancsine 

kaldırılmış ve suçlu yakalanmıştır. 

Bir Çocuk Yandı 
Sultnnahmette Akbıyık mahallesın 

de oturan Hüscyinin kızı 4 yaşındo 
Fahire odanın içinde top oynarken 

' - " bu mangaln takılarak yere duşmuş. 
sıradn entarisi ateş alarak ya~mıyn 

. ra Fahıren\n 
başlamıştır. Bıraz son .. 

• i onu bir kılım 
imdadına koşan annes 
parçasına sararak nteşl söndürmüş 
ise de çocuk aldığı yaraların tesiri
le bir 'knç dakika sonra ölmüştür. * İki gün evvel yatakta sigara i

çerken yorgnnı tutuşturup kı>ııdisinin 

de yandığını yazdı~ımlZ Sadıye is
mindeki ihtiyar dün kaldrrıldığı has

tanede ölmüştür. 
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SUAL CEVAP]~ 

Sokak isimlerini 
Gösteren Rehber 
Var mıdır? 

S - I stanbulda sokaklann, 
hanlarm, semtlerin isimlerini 
ve adreslerini veren bir reh -
ber var mıdır? 
C - İstanbul rehberi isminde 

seyyahlar için hazırlanmış bir kitap 
vardır. Fakat bunda daha ziyade ta
rihi eserler, gezilip görülecek yerler 
ve saire hakkında malumat vardır. 

Böyle sokak ve han isimlerini ihtiva 
eden bir eser tanımıyoruz. ... 

S - Halikarnas Balıkçısının 
adı mü.stear mıdır? 
C - Evet, müsteardır. Şimdi 

Bodrumun bulunduğu yerde evvelce 
mevcut medeniyetin adı Halikarnas
tı. Oradan nlınmıştır. ... 

S - Bir kadmla bir erkek üç 
sene sevişerek beraber yaşı • 
yorlar, bu müddet zarfında 
çocukları oluyor. Sonra evle
niyorlar, tekrar iki çocuk/an 
dünyaya geliyor. Kanun na • 
zarmda nikalıtan evvelki ço .. 
cuklarla nikahtan sorıraki ço
cuklar arasında bir fark var 
mıdır? 
C - Yoktur. Baba ve ana çocuk

lannı kabul ettikten sonra kanunun 
bunlar hakkında söyliyeceği bir söz 
yoktur. 

* 
S - Mussolini Umumi Harp· 
ten evvel nazırlık etmiş mi -
dir? Etmemişse o vakit ne -
redeydi, ne iş yapıyordu? 
C - Mussolini cihan hnrbinden 

evvel nazırlık etmemiştir. O vakit 
Sosyalistti. Fakat sivrilmiş bir adam 
değildi. Bir müddet gazetecilik l!t -
miştir. 

* S - Atatürke ağıt ma11zu -
mesini yazan Ankaralı aşık 
Ömer: kimdir? 
o rı-•- °Hı>hret Kemal ir. 

Jf.. 
S - Ankara radyosunda halk 
musiki.sini köylü ağzırıdan 
sazla çallp oku11a11 Sadi Ya -
ver Ataman, müstear bir ad 
mıdır? 
C - Değildir. ... 
s - Alafranga ve alaturka 
11emek '!işi~me usullerini öli
reten hır kıtap tavsiye eder 
misiniz? 
C - İkbal kütüphanesinden" A -

lafranga ve alaturka yemek pişirme 

uc:ulii,, adlı kitabı alınız. 

iş ihtilafları 

''İmparator çıldırasıya sevdiği fn. 
citatüsc son derce~ sanatlı bir ahır 
yaptırmıştı. Bu ahırın duvarları en 
kıvmctli mermerlerden, yemlikleri 
e~ pahalı sadeflerdendi. Atın üzeri • 
ne örtülen çul, ilk çağlarda kralla
rın, impnratorların kullanabildikleri 
bir kumaştan biçilmişti. Gemi, impa
ratoriçelerin ağızlarını sulandıracak 
kndnr iri ve parlak elmaslarla ziimrüt 
Ierle, yakutlarla siislüydü. Ata bak
mağa memur olup en büyük devlet 
ricali kadar niihız ve haysiyet ka • 
znnmış olan hizmetçiler, bahtiyar 
hayvanın y.emini altın bir kova için· 
de getirirler ve yemekten sonra hay
,·ana - )ine altın kadehlerle - şarap 

'erirlerdi. 
İncitatiisün gördüğü ikram bu 

kadarla kalmazdı. Def,'Dle devletlile· 

ri, hatta prensleri ve kıralları sof -
rasına almakta ihtiyat ve istiJna gös
teren Caligula sık sık bu yarıcan ile 
sofra arkadaşlığı yapar ve hayvanı 

yanıbaşma alarak ona kendi eliyle 
altın yaldızlı arpa sunardı. 

İngiliz İstihbarat Dairesi Müdür 
Muavini General Nesbitt, dün An'ca
radan trenle şehrimize gelmiş, akşa· 
ma kndar şehrin muhtelif yerlerini 
ve müzelerini gezmişı akşamki tren
le de Belgrada müteveccihen hareket 
etmiştir. General Belgrattnn sonra 

20 nisandan sekiz mayısa kadaı 

devam etmek üzere Rud"IJ>('Ştede bcv 
nelmilel bir pnnayır aç ılıcaktır Hü· 
kumetimiz bu panayıra iştirake davet 
edHmiştir. 

22 marttan 27 martn kadar yine Bu
dapestede bir ziraat Sf'!rgisi .çılncak

tır. Bu c::ergiye nak1edi1ccek havvnn
larm Macar hudutlıırı dahilindE> trcıı 
lerde meccnnen n<ıkle~lileceği aL~ka

da:-lara bildirilmiştir. 

Vali ve Belediye reisi Dcktor Lut
fi Kırdar, pa7.ar tatilinden istifade 
ile vali muavini [Iiidai ı< aratabnnln 
beraber Çatalca ve Silıvriye giderek 
her iki kaza kaymakamlnrı ve halk
ın göruşmiis, mektep ve rlisDanser ih
tiyaçlarını tcsbit ı>tmiştir. Lutfi Ktr
cinr, bu esnada Silivrililerin bfr orta 
mektep açmak hususundaki te<;ebbils 
lerini de tetkik etmiş, evv<>lcmirdc 
Maarü Vekaletinden mürarıdc alın

ması zaruri o'duğunu S•>vlemiştir 

Vali bu kazada dispanser i~in· de 
tetkik etmiştir. Esas~n bütçede bu 
havalide bir dispanser tf"si-.i icin 2000 
liralık bir tahsisat v;ırdır Yapılan 

keşifte bu dispanserin 2500 liraya 
mal olacağı anlasılmıştır Ltıtfı Kır

dar halkın da dilckl<'rini dinledikten 
sonra. geç vnkit İstanbula dönmüş
tür. 

* Kasımpaşnda Hacı Hü.,rev ma
hallesinde Kadrinin kahve ·inde ku
mar oynıyan Rıza ve Muharrem ya
knlanmışlnrdır. Suçlular me,. cude 
müdeiumumiliğe teslim "dı"'mı· 1 n 

- 1 ş er-

İş ihtilaflarının halli için hazırla
narak Devlet ştırasına ver'lmiş olan 
nizamnamenin milzaker~sine başlan
mıştır. Mnrt içinde tatbik mevkiine 
geçmesi için bugünlPrde neticelenm~ 
si beklenmektedir. Nizamname çıkın
ca marttan mayıs sonuna kadar üç 
aylık müddet içinde mümessıl işçi in
tihabına başlanacaktır. Ayni zaman
da işçilerle iş verenler arasında vu; 
kua gele<:ek ihtilaflar bu .1izamna
meye göre ve mahkemc>yc müracaat 
t'tmeden halledilebilecektir. 

TAKVİM ve HAVA 1 

Atına aşık lmpara!or bir aralık 
sevgilisini papaslar meclisine aza ta
yin etmişti. Ömrü vefa etseydi Con
sul nasbed~cekti. Fakat ansıun ıe • 
len ecel aşıkla maşuku ayırdı, impa
ratoru mezara ve sevgilisini ~ayıra 

sürüp götUrdU. 
Bugün de incitatüsün bahtına im· 

renen kaç insan, hatta okur yazar 
kaç insan \'ardır, acaba tahmin ede -
bilir miyiz? 

Sanayi Birliği Kongresi 
$.mayi birliğinin senelik kongresi 

bugün saat 15 de yapılacaktır. Bütiin 
sanayi erbabı kongreye llavet edil -
mişlerdir. Birliğin seneli'c nıesnisi ve 
hesnbat raporu kabul edildikten son
ra tadil edilceek nizamname madde
lerinin müzakereleri yapılacaktır. 

doğru İngiltereye gidecektir. 
=--~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------

dir. 

Gi.i.., i..lrı 

Li.ıte ve ortamektep müdürlerinin dünkü toplantılan lngiliz. l•tihbarat Müdürmuavini General Nesbı.tt J·· ·· el • · ·.J• un muz en gezuı 
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Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a

lınan malOmata göre, hava yurtta Doğu 
Anadoluda ve cenup bölgelerinde bulut
lu, Orta Anadoluda ve Karadenlzln s:ırk 
tarafiannda kapalı, diğer Yerlerde kapalı 
ve mevzii yağışlı geçmiş, rilzg6rlar umu
miyetle şlmııli istikametten orta kuvvette, 
Ege denl:zlndc kuvvetlice esmiştir. 

Diln tstıınbulda hava kapalı geçınls, 
rüzgllr şimali şarklden saniyede 6-8 metre 
hızlıı esmiştir. Saat 14 te hava ta:zyikı 
765,6 milimetre idi. SQhunet en yüksek 
9,4 ve en dilsilk sıfınn altında 1,1 san
tigrat olarak kaydcdllmlstır. 



28 - 2 - 939 

1 BUGÜN 
Filistinin 
istiklaline Doğru 

Yazan: Ômer Rıza DOGRU L 

TAN 

939 Bütçe Proiesi 
Tetkik Ediliyor 

..: 

Pul 
Yazan: B. FELE 

Bir giizel söz, hangi dilden olu 
sa olsun güzeldir. Manalı, n· 

teli ve kuvvetli bir söz. 
Frenklerin bir lafı var; birbirler 

ne okuyup yazma bilip bilmedikler 
ni sormak için: 

- Sen hiç ekinci kızın sırtını y 
Jamadın mı? derler? 

L ondrada toplanan Filistin kon
feransı buhranlı günler ge -

çirdikten ve bir takım çıkmazlara 

saptıktan sonra ümit verici bir saf -
haya girmiş gibi görünüyor. Londra
dan gelen haberlere göre İngiltere 
hükumeti Filistin Araplarının haki -
miyetini tanımağa, Yahudileri bir e -
kalliyet saymağa, Yahudi muhace -
retinin tahdidine dayanan bir siya -
:!ıet takibine ve Filistinde teşekkül e
decek Arap hiikumeti ile bir ittifak 
muahcdzsi aktine karar vermiştir. 

Harp Vukuunda lngiltere l
1 

Fransaya 100 Bin Asker, 
2000TayyareGönderecek 

Fransa, ltalyanın T rablusgarpteki T ahşidatma 

Filoları Gönderiyor - lngilterede Yeni Bir 

Ankara, 27 (TAN Muhabi
rinden) - Vekiller Heyeti bu
gün saat 16 da toplanmış, 9:-J9 
bütçe projesi üzerinde goruş

melerine devam etmiştir. Too
lantıda Maliye Müsteşarı Cemal 
Yeşil de bulunmuştur. 

Hani biraz. kaba gibi görünen b 
laf şu demektir. Çoğu Fransız pos 
pullarının üzerinde tohum atan b 

~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiimiii..-.....;,-...ıiiiiiiiiiııiiiöoiiiiiiiii~ kız resmi vardır. 

Londrada ,·erilen bu kararlar, A
rap memleketlerinde ve Filistinde 
çok iyi karşılandığı ve herkesi sevin
dirdiği halde yahudiler üzerinde çok 
fena tesir etmiş ve Yahudiler hoş -
nutsuzluklarını göstermek için her 
çareye baş vurmuşlar, hatta anlaşıl· 
dığına göre tethiş hareketlerine te • 
\·essül etmişlerdir. 

Filistinde İngiliz siyasetinin, mü
him bir değişiklik geçireceği, Filistin 
konferansının davetinden belliydi. 

Filistin davasını benimseyen müs 
takil Arap memleketlerinin konfe -
ransa davet edilmeleri ve bunların 

Filistin meselesinde vaziyetlerini a -
çıkça anlatarak orada müstakil bir 
Arap memleketinin teşkili üzerinde 
ısrar etmeleri v~ sonra Filistin mese
lesini bir şeref meselesi yapmalan, 
tesirsiz kalacak bir teşebbüs olamaz
dı. 

Çünkü İngiltere ile Araplık ilemi 

arasındaki müşterek menfaatler, ha· 

yati bir kıymeti haizdir. İngiltere im

paratorluğunun en mühim muvasala 

hatlan Arap memleketlerinden geçi

yor ve İngiltere, bu memleketlerle a
nan~vi bir mahiyet alan dostluğunu 
yaşatmak ve inkişaf ettirmek ihtiya

cını hissediyor. 
Bunun pek miihim 'bir sebebi, hu 

··-····~1. ... u._.,ı ~u.ı .. r .... ıl1tnln kazan -
..J,... - ........ u,yctur. J!;skıden lngiliz Clo 

nanmasının denizlere hakim olması, 

İngiltcreden uzakta bulunan yerle -

rin miidafnasına kafi geliyordu. Bu -

Londra, 27 (A.A.) - Pl'ople gaze
te.5inin yazdığına göre harp vuku 
bulduğu takdirde İngiltere, Fransa
ya 10 fırkalık bir kuvvet gi)ndt-recek
tir. 100 bin kişiden biraz daha fazla 
olacak olan bu seferi kuvvl't, l!ll4 te 
Manşı geçen kuvvetlere nisbetle da
ha az ise de İngiliz ordnsunun bütün 
motörlü cüzütamlarını ıntiva ejecek
tir. İlk harp tehdidinde !n5iliz hava 
teşkilatının en iyi tayyarelel'inden 
iki bini daha şimdiden kendilerine 
tahsis edilmiş olan Fransız hava mey 
danlarına hareket edeceklerdir 

Söylendiğine göre, bu nusustaki 
kararlar, iki memleketin erkanı har
biye heyetleri arasında yapıl~n son 
müzakereler esnasında ittihaz edil
miştir. 

Fransa C ezaire tayyare 
filosu gönderiyor 

Patis, 27 (A.A.) - Altın<-ı hava fi-

500 Yahudi 
Denizde 

Bırakılıyor 
----0-

,....:ıı!:.~ı~r Yahudi 

Aleyhtarı Nümayişler 

Yapıyorlar 
Berlin, <Deyli Expresin muhabi -

ri bildiriyor) - Bir kaç gün sonra 
Danzigten hareket edecek olan bir 
gemi facialar taşıyarak limana veda 
edecektir. 

losunun Morane - 406 tipindeki 21 
avcı tayyaresinden mürekkep ilk 
grupu, yarın Hyeres't müteveccihen 
hareket edecektir. Tayyareler Hye
res'e vasıl olunca orada Comman
dant - teste. tayyarP gemisine konu
lacak ve ihtimal cezayire gönderile
cektir. 

Bu tayyareler, Cezayirde Dijon'· 
dan gelmiş 18 tayyare ile birleşerek 
seyyar filoları vücude getirecekler
dir. 

İtalyanın Trablusgarptaki kıtaatını 
fevkalade takviye etmekte olduğu sı
rada erkam harbiy,.. tnrafından bu 
kararın ittihaz edilmes1 ıı:ayde Şô""'n
dır. 

lngilterecle bir harp 
ilacı brılunclu 

Londra, 27 <Hususi) Daily 
Sketch gazetesi y:ızıyor: lngiltnenin 
Sıhhiye Nezareti kasasında, harp za. 

Karşı 

Harp 

Cezai re 

ilacı 

Tayyare 

Keşfedildi 

manında Ingilizleri boz~na uğra
maktan kurtaracak olan bir ilaı; for
mülü vardır ve bu ilaç guddeli vita
minden hazırlanmıştır. Tecrübe için 
hazırlanan bu formül ile. ~ava mü

dafaa!nna karşı halk1 ko,.umakla meş

gul olan Sir Ander!>on, ~on derece 

alakadar olmaktadır. Hükumet na

mına çalışan tıp mütehassısları. bu 

formülü Madride götürerek tesirini 

halk üzerinde denemeyi teklif edi

yorlar. Sir Anderson il&cın komprl· 

me haline getirilmesi için alakadar 
sıhhiye makamlarile temas etmekte
dir. Bu ilacı hazırlamaktan maksat, 
harp zamanında halkın uğrıyacağı 
Slkıntıları tahdit etmektir. Mütehas
sıslar, bu ilaç. Madridin bombardı -
mana uğradığı sırad:ı haik üzerinde 
denenmesinin son derece müfit ola
cağını söylüyorlar. 

Polonyalılar Danzigi 
ilhak Etmek istiyorlar 
Varşovada Almanya Aleyhine Nümayişler 

Y apıltyor 1 lir 

Gazeteciler 
Kahvede 
istiskale 

de ltalyan 
Uğraddar 

lannı çalmaS'tnı istemişler ve koro 
halinde marş söylemeğe koyulmuş -
lardır. Fakat muzika birdenbire meş 
hur "T'salongvay to Tipperary., şar
kısını çalmağa başlamış ve Polonya
lı müşteriler de hep bir ağızdan söy
lemişlerdir. 

giin bu vaziyet tamamıyle değişmiş 
bulunuyor. Artık İngiltere bir çok 
yerlerde tehlikeli komşularla karşı • 
}aşıyor. Bu tehlikeli ve muzip kom
şulara karşı, İngiltere için hayati 
kıymeti haiz yerleri müdafaa etmek, 
yalnız İngiliz kuvvetlerinin başara • 
bil~eği bir iş olmaktan çıkmıştır. 
Buralardaki İngiliz kuvvetleri yerli 

Varşova, 27 (A. A.) - Hariciye 
Nazın muavini general Gansuz Glu
chovski ile bir çok erkanı harbiye za
bitTeri, tale~e lejyonu lideri albay 
Tomaszevski tarafından üniversite 
binasında Almanya aleyhinde tertip 
edilmiş olan bir mitingde hazır bu -
lunmuşlardır. Bu miting, başvekil ta

Danzig'in Nazi lideri Horster ya- rafından verilen hususi bir müsaade 
hudilerden kurtulmak için yepyeni sayesinde yapılabilmiştir. 
bir plim ~ulmuştur. 

1 
Albay Tomaszevski, gençliğin fe-

Bunun üzerine İtalyan gazetecile
ri, derhal kahveyi terketmişlerdir. 

MacariatanJa ela Alman 
aleyhtarlığı var • • 

halkın teveccühü ve itimadını kazan-
mış değilse, her buhran bu kuvvetleri 
hem hariçten, hem dahilden tehlike
lerle karşı karşıya bırakır, ve bu da 
f ngiliz nıüdafaasını ta temelinden 
sarsar. İngiliz diplomasisi bu haki -
katleri iyice kavramış olduğu ıçın, 

bir çok Arap memleketlerinde, daha 
liberal bir siyaset takibine, ve müda
faa işini bu memleketler halkı ile 
paylaşmağa karar vermiştir. !rakın 

ve Mısırın istiklalini tanımakla, bu 
kararı tatbik ettiğini göstermişti. 

Beş yuz erkek, kadın ve çocuk -1 dakarlıkta bulunmağa hazır olması 
tan müteşekkil bir yahudi kafilesi- lazım olduğunu beyan etmiş ve şöyle 
ni eski bir gemiye yükletecek ve ge-I demiştir: 
~i hareke~ edec~k~ir. K~pta~a gemi - "- Terkedecek hiç bir şeyimiz 
yı. b~ş çevırn:ek ıçınA ka~ı. e~ırler ver- yoktur, fakat istiyeceğimiz bir çok 
mıştır. ~.e~ı evvela Fılıystıne uğra - şeyler vardır.,, 

Budapeşte, ~7 (A. A.) - "Macar 
partisi,, nin feshi üzerine tevkif e -
dilmiş olan 47 Nasyonal Sosyalist -
ten ve tevkifi kuvvetle muhtemel o
lan daha bir kaç yüz kişiden başkaca 
bir kanunuevvelde gürültüler çıkar -
mış olan 53 Nasyonal Sosyalist te -
cemmü kamplarına gönderilecektir. 
Bu suretle yeni intihabat takdirinde 
hükumet partisindeki müfritler va
ziyetlerini kuvvetlendirmiş oluyor • 
lar. 

yacak. yuku oraya atmaga muvaffak ı Talebe, yaşasın Polonya Dantzig, 
olmazsa Suriyeye gidecek, daha son-ı diye bağırmışlardır. 
ra Şimali Afrika limanlarına uğraya-, Hatip, bundan sonra Dantzig'in 
caktır p ı b .. y ~ d b. b 1 · y . o onyanın ogrun e ır çı an o -

Açlıga ve tazyıka dayanamıya - duğunu ve bu çıbanın de~ilip tedavi 
c~k hale gelenler gemiye girmek için edilmesi tazım gelmekte bulunduğu· 
şımdiden müracaat ediyorlar. Gemi nu söylemiştir. 
geri döndükten sonra tekrar doldu -
rulacak ve tekrar yola çıkarılacak -

Diğer taraftan Macar üniversite 
Irakla Mısırın istiklalini tanıdık • 

tan sonra sı.ra Filistine gelmiş, ve t 
ır. 

Araplar bu Arap ülkesinin de ayni * 
muameleyi görmesini ummuşlar ve Loııdra, 27 (A. A.) - Dün akşam 
beklemişlerdi. Fakat Yahudi yurdu Arvick-Hippodrame tiyatrosu açıl -
meselesi bu işin iyi şartlar içinde ba- madan biraz evvel Manchester'de Fa-
şarılmasına mani oluyordu. şistler bir nümayiş yapmışlardır. 

Nihayet Londra konferansı top - Tiyatroda mülteciler için topla -
landı ve bir takım çıkmazlardan son- nan, ''Baldvin sermayesi., menfaati
n İngilterenin Filistin istiklalini ta- ne bir temsil verilecekti. Aralarında 
nıyacağına, Yahudileri ekalliyet sa • bir de kadın bulunan 12 nümayişçi 
yacağına n yahudi muhaceretinin tevkif edilmiştir. Kaldınmlara atı • 
tahdidini kabul edeceğine dair ha - lan yüzlerce risalede şu cümle yazılı 
herler gelmeğe başlamıştır. idi: "İngilterede sefakt ve işsizlik 

Gerçi bu haberler henüz resmi varken ecnebiler için neden iane top. 
mahiyet almamıştır. Fakat İngiliz .si- layalım?,. 
yasctinin bu istikameti alacaiını söy 'f. 
1emek miimkiindür. Çünkü bütün A- Prag 27 (A. A.) - Röyter Ajansı 
raplık alemini darıltmak, ve Aarap muhabirinden: 
memleketlerinin İngiliz düşmanla • Dün bir yahudi mağazasında bir 
riyle teşriki mesai etmel~rine yol aç- bomba patlamıştır. Bu mağaza, son 
mak. İngiliz siyasetine uygun gel - zamanlarda komünist fırkasının koo
mez. Yahudi yurdu ise, esasen kurul- peratifiydi. Şehrin tam merkezinde 
mu ve Yahudiler bu bakımdan hoş- kain olan mağazanın bütün camlan 
nut edilmişlerdir. Yahudi yurdu ti • kırılmış ve cam parçaları havaya uç
zerinde fazla ısrar etmek, bütün Fi · muştur. ., 
listini hir ~·ahudi yurduna çevirmek Polis, tahkikat yapmaktadır. 

Bunun üzerine hazırun: 
''- Fakat Beck, iyi bir cerrah de talebesi, Alman ekalliyetleri reisi 

Y•1 d i 1 d' Basch'ın vereceği konferansı yasak gı , em ş er ır.,, 

B. Tomaszevski, talebeyi Kont ettrimeğe muvaffak olmuşlardır. 
Ciano'nun Varşovayı ziyareti müd - ----<>--
detince hiç bir hadiseye sebebiyet Arnavutlukta 
vermemeğe davet etmiş ve Kontun 
Polonyanın bir dostu olduğunu söy - Vaziyet Normal 
lemiştir. 

Tirana, 27 (A. A.l - Anadolu A-
Dün Gdyniada da Almanya aley· 

hinde tezahürat yapılmıştır. Takri . jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
ben beş bin nümayişçi: "Dantzig'e Bütün Arnavutlukta umumi vazi-
yürüyelim.,, nidalariyle Almanya yet tamamiyle normaldir. Memleket. 
konsoloshanesine yaklaşmağa teşeb _ te tam bir sükun hüküm sürmekte 
büs etmişlerse de polisin müdahale- ve hükumet her bakımdan vaziyete 
si üzerine dağılmışlardır. hlkim bulunmaktadır. Bazı yabancı * Ajansların Arnavutluğu alakadar e . 

Danzig, 27 (A.A.) - Sen:ıto ikin
cı reisi Huth tarafından Leh diplo
matik mümessillığıne şif ahi bir no· 
tada Leh hükumetini Leh talebe ce-
miyeti tarafından kabul ediıcn karar 
suretini resmen takbihe davet edil

der tarzda verdiği haberlerin hiç bir 
aslı yoktur. 

f KISA HABERLER 
, ............................................. ! 
. ............................... . ...... . 

• Ankara - Sanayi umum mGdüril 
mektedir. Reşat Everin istifa ettiğine ve yerine ~~-

1 talyan gazetecilerini isti•kal kasının tayin edildiğine dair olarak ban 
Varşova 27 (A. A.) _ Havas A _ İstanbul gazetelerinde intişar edP.n ha

berlerin doğru olmadığını beyana Anado-
jansmdan: lu Ajansı memndur. 

lkhaat Vekili Hüsnü ÇAKIR 

İktısat 
Vekilinin 

Beyanatı 
---<>-

Vekaletin Teşkilatına 

Yeni Memur 

Almmıyacak 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)

İktısat Vekili Hüsnii Çaktr Vekale
tine ait işler üzerinde !'orduğum 

muhtelif suallere karşılık şu beyanat· 
ta bulundu: 

"-Sanayi pliınının tatbiki vazifesi 
kendilerine verilen müesseseler bu 
baptaki faaliyetlerine devam ediyor
lar. 

Vekaletçe henüz teşkilfıt kanun 
projesi hazırlnnmtş değildir. Bu iti
barla vekalet kadrosunun arttı"'llma
sı veya eksiltilmesi yolundaki haber
ler mevsimsizdir. Yalnız vekalete 
bağlı te§ekküllere bütçeleri taı:dik e
dilinciye kadar yeniden memur alın
maması ve mevcutlara ı:nm yapılma
ması emredilmiştir.,, 

Hüsnü Çakır, Denizbankta yapılan 
teftişler hakkında da şunları c::öyledi: 
"- Denizbankta başlamış olan tef

tişlere devam edilmektedir Bu teşek
kül teşkilaıtnı murakabe kanununun 
hükümleri dahilinde ve bu kanunun 
tayin ettiği müddet içinde tanıdın e
decektir. İstanbulda teşkil edilen ko
misyonlar yeni vapurlar üzerinde 
tetkikler yapıyorlar. Komısyon ra
porlarının tamamı heniiz vekalete 
gelmemiştir.,. 

Dahiliye 
Şehrimize 

Vekili 
Geliyor 

Ankara. 27 <Tan Muhabirinden)
Dahiliye Vekili Faik Öztrak refaka
tinde hususi kalem miidilriı olduğu 
halde bu akşamki ekspresle İstanbu
l& hareket etmiş. istasyonda vekalet 
ileri gelenleri tarafından uğurlan

mıştır. 

Faik Öztrak, bugün ö~leden son
ra İktısat Vekili Hiisnii Çakın ma
kamında ziyaret ederek 15 d kika 
kadar görüşmüştiir. 

lstanbulda ikinci 
Vali Muavinliği 

olur ki bu da mandanın reddettiği Bu suikastın hükumetin Faşist 
hir şeydir. general Rudolf Gadja'yı kabineye al-

Onun için bundan biSyle Filistin maktan imtina etmesinden münfail 
konferansından daha iyi haberler olan faşistler tarafından yapılmıı ol-
selmesl beklenis. duj'u zannolunmaktadır. 

Dün akşam garip bir hadise ol- e Prııg: Alman ırkından olan Çe'kos
muştur. Kont Cianonunun maiyetin • lovak tabaım mecbur! askerlikten istisna 

de bulunan bir çok İtalyan gazeteci- edilmiş terdir. 
si bir kahvede oturmuşlardı. Bu ga- Macarlar ne Polonyatılann da mecbur! 

' • askerlikten Wima. edilecell sarulmakta-
zetecıler, muzikadan İtalyan marş - dır. 

Ankara 27 (Tan muhabirinden) -
İstanbulda ikinci bir vali muavinliği 
ihdas edilmiştir. Bu vazifeye Dahili
ye Veklıleti nüfus müdür muavini 
Muzafferin tavini mukarrerdir. 

Bunu mektuba yapıştırmak içi 
arkasını yalarlar malum ya! 

İşte o söz budur. Tuhafca bir laf! 
Ben bu küçük tekerlemeyi p 

mevzuuna sıçramak için yaptım. 
Pul çok ayanı dikkat bir şeydir. 

Ve insanlarla pullar arnsında gari 
amma çok garip bir müşabehet var 
dır. 

Ne gibi? 
Şu gibi ki: Pullar yapışkan, ke 

narları tırtıllı, ayni kıtada fakat ren 
leri, kıymetleri başka başka bire 
dört köşe ka~rıt parçasıdır. 

Büyüklükleri aynidir. l\lahiyet 
leri de aynidir. Matbaada baskı ma 
kinesinin altına girmeden evvel hep 
si bir destenin kağıtlan olduğundan 
hamurları da aynidir. Fakat makine
ci şu kağıda beş paralık pul basar, 
ötekine on kuruşluk, berikine elli ku
ruşluk. Ve her birerlerini de başka 
başka renkte. 

Ve bir kere basıldı mı, demin 
kıymetleri ayni olan kağıt parçaları 
derhal fiyatça birbirinden ayrılırlar. 

Pulların hepsi gibi insanlann 
hepsi de yapışkandır di~·emeyiz. Ve 
bereket ki böyle değildir. 
Lakin hakiki değerleri ne olur a ol
sun hayatın baskı makinesinde her 
birinin üzerine vurulan kıymetle 
kıymetlenirler. Renklere boyanırlar. 

İçlerinde posta pullarında olduğu 
gibi çok kıymetlileri, nadirleri, hatta 
envaı arasında t~k kalmış nü,une
leri ve sürşarjlı olanları vardır. 

Vardu nmma nihayet pul gibidir
ler. Aslında az çok ayni kıtada, ayni 
mahiyette ve hU\iyettc iken Üzerle
rine konan kıymet rakamlariyle u -
cuzlar ve pahalılaşırlar. 

Puldan yegane farkları, bunların 
koleksiyon meraklıları, kataloğları, 
amatörleri ve profesyonelleri vardır. 
Ötekinin yoktur. Ne kataloğa girer -
ler, ne koleksiyona. 

• 
Okuyuculanma: 

(Bir haftadan fazladır İstanbulda 

olmayışım, okuyucularımdan gelen 
muhtelif mektuplara cevap vermemi 
geciktirdi. Özürler dilerim.) 

Vefaknr okuyucum "M e· " . 
Zevkli iltüatınıza teşekkürler ve 

minnetler. 

Başkaları benim kör olmamı dilerken 
siz iyi bir kronikör olmamı istiyorsu
nuz. Temenniniz benim için büyük 
teveccühtür. Saygılarımla. B. F. 

Bakırköy: Bay Vefik, 
Derin mütalealannıza ve acı tatlı 

yazılarınıza hürmetkar teşekkürle -
rim. B. F. 

LENINiN 
KarRsa Öld .. 

Moskova, 27 CA.A. ) - Lenitun dul 
zevcesi Nedjda Konstantinovna 
Krupskaya bu sabah sna! 6,15 te ve
fat etmiştir. Dün kendisinin dogumu
?~n 70 inci yıldöııümii 4;csit edilmiş 
:dı. 

Madam Krupskaya Leninin bütün 
hayatında ona arkadaşlık etmiş, Av
rupada en büyük mahrumiyetlere 
katlanarak kocasının ıhti!al hareket
lerine iştirak etmiştir. İhtiltıldcn son
ra Sovyet Rusyada kendisine büyük 
bir mevki verilmiştir Lenin öldükten 
sonra Krupskaya kocasımn eseri üze
rinde çalışmıya devam etmiştir. Tah
sili yüksek bir kadındı. Sovyet Rus
ya ihtilalindeki rolü ve mevkii bü
yüktü. 

Tunus Veliahti Ö~dü 
Tunus. 27 (A.A.) - Tunus veliah

d1 Mahmut Bey, dün 73 yaşında ol
duğu halde vefat etmiştir. 

Veliahdin cenaze merasimi, bum• 
Beyin, valii umuminin ve askeri ve 
sivil erkanın huzurile yapıJacaktır. 

Mahmut Bey, şimdiki .Bey, İkinci 
Ahmedin amcazadesi idi. Yeni Veli
Rhrl R~vin veiiPni Tahir Beydir. 



4 - TAN 

Tahsilden Dönen 
Nasd 

Filistinde 
Araplardan 62 

Ölü, 116 
Yaralı Var 

Londra, 27 (Hususi) - İngiliz hü

Gençlerimizi 
Kaybediyoruz kQmclin~ Arnp ve Yahudi mum~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!~~~~~-~ 

haslarına tekliflerini bildirerek nis- "MALACCA'lı kadın" ve Ateş Fil· 
bi temsil usulüne istinat eden mu-CB•ıı 1 incide) 'takip etmesini rica etti. Ankaradan minin unutulmaz yıldızı 

değil, uğradığım büyük sukutu ha- hareket ettiğimden tam bir buçuk vakkat bir hükümeti müteakip, Ya-
yal iç.in. ay sonra emrimin Üniversiteye gön- hudileri bir ekalliyet tanıyacak miıs- Edwıge Feulllere 

1934 senesinde Amerikan Kolle- derildiği habc,.i geldi. Bir saat içind~ takil bir Filistin hükumetinin vücu
jinden mezun oldum ve Wellesley hazırlanarak yola çıktnn. üniversi- de getirilmesine razı olduğuna dair 1 

Kollejinden aldığım "fellowsbip" teden ve çalıştığım profesörden cok intişar eden haberler Arap muhitle
üzerine o yaz Amerikaya gittim. O memnunum. Bütün zahmetlere rağ- rinde memnuniyet uyandırmış ve 
sene Biyolojiden Master derecesini men gayet iyi bir laboratuar tesis Y~h~dileri son derece müteessir et
aldım. etmiş olan bu kıymetli zattan Jıer- mıştir. Bugün siyonist olan ve olmı-

Sene sonunda mesleğimle çok ala- gün istifade ediyorum. Ve hergün Y~n Ya~udilcr de toplanmış ve ln
kadar olduğumu gören hocalarım yeni bir şey öğreniyorum. Fakat gılterenın bu kararlarını reddetmeğe 
malumatımı tevsi ettirmemi ve dok- maalesef bu, memnuniyetim, nek u~ sözleşmişlerdir. Yahudiler bugün 1 

toramı almamı tavsiye ettiler. O yaz zun sürmiyecek. Çünkü, 60 lira ile İngiltere hükumeti tarafından veri
Colombia'nın yaz kurslarına devam geçinmek imkansız. Yalnız, elektrik len bir ziyafete davet edilmiş olduk
cttim ve eylulde (Yale) den bir fel- ve havagazile ev kirası ayda 22 lira- lan halde ziyafete iştirak etmeyi 
lowsbip alarak Tıp Fakültesinin fi?- ya çıkryor, Yemeklerimi her akş<.ı:n, ~eddetmişlerdir. Diğer tanıftan Fi
yoloji kursuna intisap ettim. Orada işten döndükten sonra kendim ·. listindeki Yahudiler yer yer protesto 
~ulunduğum müddetçe Amerikarla şirdiğim, lokantalarda' ye d"ğ~ı mitingleri yapmışlar ve bir sürü ted-
t d - T · k k d l · me ı \M h" h k 1 · · · · l d' 

ve 

Rlvlfrnnın Mat"ern Perest kadını, Meşhu 
Kontes Mcrclli'nln Aşıkane maceralarım 

tasvir eden ve 

JEAN MURAT 
ile beraber çevirdiği 

ER 
Filminde, Güzelliği ve Şıkhğt ile seyircilerin gözlerini kamaştırıyor. 

Emsalsiz bir Lüks; Tuvalet ve Dekor nümunesidir. 

Yarın Akşam SÜ ER Sinemasında 

anı ıgım ur ar a aş anm muın- halde aylığım yetişmiyor. Tandan ış . _ar~ et erı_?e gı_n~ış er ır. 

künse maarif hesabına tahsil etme- başka hiçbir gazete ve mecmua oku- Fılistınde mustakıl hır Arap dev- ,••••••••••••••••••••••-••••-. 
mi ve Türkiyeye döndükten sonra muyorum. Amerikadan arkadaşlan- leti vücude getirmek ve Yahudileri E Sineması u·. J D E 
daha kolaylıkla iş bulacağımı tavsi- mm gönderdiği mecmualarla vakit bir ekalliyet tanımak, Yahudilerin müdavimlerine 
ye ediyorlardı. Uzun müddet uğras- geçiriyorum. Filistine muhaceretini tahdit etmek- Ynrın nkşam Yeni ve MELEK sinemasının beyaz perdesine yakışan 
tıktan sonra o sene sonunda hülcfı- f le hüliisa edilen İngiliz tekliflni f 

. . şte bütün anlattığım vakalann te- NEF S ve ÇOK GÜZEL BİR FİLM Başlıyor. 
met talebcsı oldum. Geçen hazıran sirilecr ki T" ki .. . .. h" hakkındn Avam Kamarasında c;ual-
:fi l .. d doktoramı aldım ır ur yeye donelı mut ış ler sorulmu!':, Mister Bakdonald b" s A T 1 L 1 K B E B E K zyo oJı en . ve bir sukutu hayale uğradım. Ne z:ı- Y "' 

memlekete hızmet etmek g:ıvesile h k b k b" d"" li . suallere cevap vermiş. ve Araplarl<.ı 
. .. .. ~ man er esten aş a ır uş ncemı y h d"l 

avdet ettlm. Doner donmez Vekalete s" 1i k 
1 

. t"h .1 k ~ a u ı ere sunulan teklülerin he-. . . . oy ycce o sam. ıs ı za ı e at"ı·- . .. 1 bır ıstıda verdım; doktoramı alarak la t N t" ed k d" d 1., ntiz muna rnşa olunduğunu, onun :cuı . ~. . · ş ım. e ıc e, gene en ım e , .. - b 1 d · · 
avdet cttigımı ve nereye tayin edil- b h t b 1 k Türki enin fencılere un ara aır beyanatta bulunmak 
diğimi bildirmelerini rica ettim. şi~=iki ~::e 'ihtiyac; olmadığı. yal- sırasının henüz hüliıl etmediğini, 
~ektubumun cevabım ancak yirmi nız teknisyen yetiştirmek istediği ka- matbuat tarafından verilen eksik 
bırun sonra aldım. Sonra da aı"lem ve malumatın Filistinde mühim hadi

rarınn vardım. 
arkadaşlarım bana Ankaraya k!'!n- selere sebep olduğunu, onun içın sa-- Şimdi Türk gençlerini muayyen 1• 

Fransızca Sözlü SPENÇER TRACY-JEAN CRAVFORD 
Baş Rollerde: ve yeni Jönprömye: ALLA CURTIS 

Dikkat: Numaralı koltukların bugünden aldınlınası rica olunur. 
Tel: 40868 

Filme ilave olarak: Hususi surette Amerikadan getirilen ta
ma.mlle renkli en son kadın EŞYA TUVALET ve MODALARI. 

Bugün bilton seanslarda ve 
yann yalnız matinelerde SON DEFA OLARAK dim gitmemi ve işı"mi takip etmemi ahiyete istinat eden beyanatı bekle-bir ideolojisi olnn memleketlere gön-

tavsiye ettiler. Amerik·ada en bu··yu""k • . . mek lazım geldiğini söylemiştir. a.. dermeyip te nereye göndereceğımızı ~--. 
ışleri kısa bir zaman zarfında yaptı- . . Yahudi yurdunun vaziyeti hakkın. ÜYÜK sorarım size. Her memleketın bır i-
ltım için bu tavsı'ye bana bı"raz anrtp t da sorulan suale Mister Makdonald "' .., dcolojisi vardır. deolojisi olmıyan 

ld. F k cevap vererek "Henüz devam etmek-
ge L a at enniha~t gü~ğe k~ birmemlckct ~~~uredem~orum. ,.~~~~~~·-~--~-----~-~~---~-~~~ d . te olan müzakereler dolayısile bir 
rar ve~ ım. Amerikaya gidenlerin kozmopolit <1e 

A k d "k k ·· ~ · eli ~'- söz söyliyemiyeceğini" anlatmış ve n ara a yu se ogretim rı=- insaniyetçi olarak döndüğünü vazı-
1 · b · t ik. k l d hükumetin ancak parlamentonuı1 oru enı gaye naz ane arşı a 1• yorsunıız. Bu yanlış bir görüş mti-
K ndı·s· "'mk" Ü • "t muvafakati ile Filistindeki siyasetini e ıne mu unsca nıversı eve dür?. Bunu herkes kabul etmıı.?li ~i 
intisap etmek istedıgı"mi, oradaki değiştireceğini ilave etmştir. ideal bir görüştür, belki de pek pra-
prof~örlerden istifade ederek tıe- tik değildir. Filistinde bombalar patladı 

Kudüs 27 (A. A.) - Bütün Fi -
1ısurure-ye-rıı bırtemış nareKeu l.lay 
lamıştır. Bu tethiş hareketlerinin fa
illeri bu sefer arablar değil yahudi -
!erdir. Ve Araplar aleyhine tatbik 
edilmektedir. 

Hayf ada Arap çarşısında bir çok 
bombalar atılmış ve bunun neticesin
de 32 arap ölmüş ve 52 arap da ağır 
surette yaralanmıştır. 

Bülbüllerin yuva kurduğu şairane ülkelerin ... 

Ab ve Hayat .fışkıran çağlıyanlann ... 

Şürin, aşkın, Musikinin terennüm ettiği güzel Şarkın 

Hassas ince ruhundan ,kopan 

YA iM 
ABDÜLVEHABIN en son zafer tibidesidir • .; 

y::ı~da SÜMER ve TAKSİM Sin:=~a-
• 

tebbülerime devam etmek arzusun
da olduğumu arzettim. Bay direktör, 
kadroları araştırdrktan sonra genel 
fizyoloji profesörü Doktor Winters
tcin'in yanında bir asistanlık miin
hal olduğunu soylcdi. Tabii çok se
vindim. Fakat bu sevinmem, ancak. 
bir iki saniye sürdü. Çünkü direkt5r 
maaştmın 75 lira olduğunu ve elime 
ancak 60 lira geçeceğini söyledi. F..
ğer ailem İstanbulda olsaydı, yahut 
bana, yardım edebileceklerini ümit 
t'tseydim hemen kabul edecektim. 

Evt>t~ 1.'.e. Avn.tDadan dÖ· 
nenlerin ekserisi pişman. Niçin' 
Çünkü memlekete dönünce bir ecne
bi nazarile bakılıyorlar. En ufak iş

ler için saatlerce dairelerde aya1da 
bekliyorlar. Ve memurların istediği. 
ne göre işlerini yaptırabiliyorlar. 

Tahsilde iken bizi gayet rahat ya~a
mağa alıştıran maarif, dönünce ade
ta intikam alıyor ve bizi büyük 
mahrumiyetlere katlandırıyor. Biraz 
da sizler kendinizi bizim yerimize 1<0-

Ara~ar endi~ gös~~eğe baş - ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~··~~~~~~~~·~ 
lamışlardır. Hatırlarda olduğu üzere 
bundan bir kaç ay evvel de ayni çar
şıda buna benzer bir suikast yapılmış 
tı. 

Beni böyle sukutu hayale uğramış yun ve sonra karar verin." 
gören Bay direktör, Türkiyede avda "' 

ıo lira ile seçinenlerin bulunduğu- Gemi is· ndleki 
nu hatırlattı. Anadoluda doğup b:.i-
ytldüğüm için ayda ıo lira ile geçi- ihtilaf 
nen ailelerin pek çok olduğunu ma
alesef ben de biliyordum. Fakat aa
yın Bny direktör ve siz de takdir e
dersiniz ki, medeni bir insanın ihti
yaçları artar. Ve İstanbulda hayat, 
Anadoluya nisbetle birkaç misli daha 
pahalıdır. 

En nihayet, orta öğretime geçme
ge karar verdim. Ayni zamanda, ai
leme bir mektup yazarak vaziyeti 
anlattım. Benim halime acıyan orta 
.>gretim direktörü Erenköy lisesinde 
haftada 16 saat orta kısma ve 9 sa
at te liseye ders vermek şartile beni 
tayin etmeğe karar verdi. Bu hakıkat 
suydu ki, ben bilhassa tıbbi fizyolo· 
jidcn ihtisas yapmıştım. Orada vere
ceğim derslerle alakam yoktu. Hem 
ben, bilhassa, tetebbü yapmak ni
yetinde idim. Benim için, her 7.a
man büyük fedakarlıklarda bulu
nan babam, bir yıldırım telgrafilc 
Üniversitede kalmamı ve maaş:m 
artıncaya kadar bana yardım edece· 

( Baııı 1 incide l 
verilen direktif üzerine Krup mües -
sesesine bildirilmiştir . 

Tazminatı kabul ediyor 
Mevsuk olarak ögrendiğimize gö

re Krup müessesesi gemiler hakkın
da yapılan itirazları, ve Denizhan -
kın tazminat talebini esas itibarıylc 
kabul etmiştir. Heyet reisi Rayşbank 
mumessili Şimellcr de bu ihtilafın iki 
devlet iktısadi miınasebetlerine asla 
tesir etmiyecek şekilde halledilmesi 
için Alman hükumetinin murahhası 
olarak gelmiştir. 

Bugün Denizbank Umum Müdü
rü tarafından bir teknik komisyon 
teşkil edilecek ve Alman heyetiyle 
esas müzakerelere devam edilecek -

Yine dün Yafnda bir arap tüfek
le öldürülmüş ve Telavivde. de iki 
arap cesedi bulunmuştur. 

Telavivde altı bomba patlıyarak 

26 kişinin ölmesine ve 47 kişinin ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. Bir 
arap, ruvelver kurşunu ile itlaf edil
miştir. Arablara ait bir otobüs, yan
mıştır. Seyyar hasta arabaları, feca
at ve felaket sahneleri arasında yara
lıları nakletmektedir. Biri istasyon -
da, diğeri adliye sarayında olmak ü
zere iki bomba atılmıştır. Fakat ölü 
ve yaralı yoktur. 

Yafada bir bomba patlamıştır: İki 
yaralı vardır. 

Teliıviv - Lydda treni, bir kun -
dakçılık yüzünden yoldan çıkmıştır: 
Beş yaralı vardır. 
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TEPEBAŞINDA DRAM 
KISMINDA 

ıu akş.,m saat 20.30 dtı 

ANNA KARENiN 
STIKLAL CADDESiN· 
')E KOMEDi KISMINDA 
Bugün saat 14 ve ııkşam 

Amerika San,at dünyasının EN BUYUK DERDi 

Herkesi U ~hra.n Güldüren Eğlendiren Dedikodusu 

RADY 
Önümüzdeki 

PERŞEMBE 

AKŞAMI 

MUHAREBESİ 
Baş Rollerde: Sevimli Fransız Yıldızı 

SIMONE SIMON 
Radyo Kralı 

BEN BERNIE 

İPEK Sinemasında 
........................................... m!!I .......... 

~ ....................................... . 
Vazife ve Kahramanlık Filmı ... . 

Sinemaya alınan en nezih Film ... 
Bütün heyecan ve Helecanlan doğuran Film ... 

HARP DÖN Ü SÜ 
Raimu • Alberf Basserman ve Germaine

1 
Dermoz 

tarafından Fevkalade tarzda yaratılan Şaheser 

Pek Yakında TAKSİM Sinemasında 
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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. 9456 Kes. 20 Kw. 

Sah, 28. 2. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği -
PL 13 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri. 13,10 14 Müzik (Kü
çflk Orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 -
Paul Holzner (Saksunya köym dansları) 

2 - Beethoven (Skoçya havalan), 3 -
Ganglbcrger (AGk çanları), 4 - Gounod 
(Avc Maria), 5 - Bccce (İklncl İtalyan 
süiti) 6 - Beccc (Birinci İtalyan rlliU). 

18,30 Program, 18,35 Müzik (Dans -
Pl.), 19 Konuşma (Türkiye postası) 19,15 
Türk müziği (Halk muslkist Tanburac:ı 
Osman pehllvnn) Sadi Yaver Atamanın 
iştirakiyle, 19,35 Türk müzif,'i (bce saz 
faslı - Muhayyer), 20 Ajans, meteorolo
ji habcrJcri, ziraat borsası (fiyat) 20,15 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşat E- • 
rer, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan
lar: Mustafa Çağlar, Melek Tokgöz, 1 -
Bestenlgftr peşrevi, 2 - H~im Bey Bes-. 
tenigftr şarkı (Kaçma mccbunından). 
3 - SalAhnddin Eviç şarkı (Gözyaşla~ 
ruz), 4 - Resat Erer (Keman taksimi), ,. 
5 - Acem aşlran şarkı (Dinle sörumü 
ey dilrllba), 6 - Nikogos Acem aş\ran :f 
şarkı (Ey çeşml ahu), 7 - Artald XQr... -
dili hlcnzkftr (Cismin gibi ruhun da gü
zel), 8 - Hicaz şarkı (Ağlamış gülmüş 

cefaya), 9 - Ahmet Rasim Segfıh Sarkı J 

(Benim sen nemsin ey dilber). 10 - Se-. ' 
gı'ih saz semaisi. 21 Memleket saat ayn-
n, 21 Konuşma (Hukuk İlmini Yaynm 
Kurumu). 21,15 Esham, tahvilAt, kambi-
yo - nukut borsası (fiyat), 21,30 Müzik 
(Radyo Orkestrası - Şef: Praetorius), 
1 - Fnınz Schubert (İtalyan uvertürü), 
2 - Fr. E. Auber: (Fra Diavolo ope.'"11-
sından uvertür), 3 - G. Verdi: (La Fo~ 
zn del DesUno operasından uvertür, 4 -
C. Salnt - Sacns: (Le rouet d'Omphale, 
Senfonik şiir). 5 - G. Bizet (1 fnci Arl~
siennc süiti), a) Prelüd, Allegro deciso, 
b) Mlnuetto, Allegro gicoso. c) Adagiet-
to, d) Carfllon, 22,30 Milz.lk (Opereiler 
Pl.) 23 MOzlk (Cazband - Pl.) 23,45 24 
Son ajans haberleri ve yannki program. 

* SENFONiLER: 

21 BOkreş: Senfonik stiidya orkestrasl. 

HAFiF KONSERLER: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlencell prog~ 
ram (8.15: Devamı), 8 Peşte: Sabah neşri
yatı, 11,45 Berlin kısa dalgası: Büyfik ka
rışık konser, 13: Hnfif musiki, 14,45: Keza, 

Prıut kum dalgası: Hafif musiki (12~ 
v .. \ l•~ ..... ~-"' ..,~ 10 .Bilkreş: JUı~ 
orkestrası (14.30: Devamı), 17 Bnıno. 

Stüdyo orkestrası, '11,45 Bcrlin kısa dal
gası: İşsonu konseri, 18,17 Bükreş: PlAk 
kon.seri, 18,30 Moskova: Rus halk hava
ları, 19,15 BQkreş: Mandolin orkestrası, 

20,10 Prng kısa dalgası: Konser nakli (21: 
Keza), 20.25 Prag: Karışık bQyük prog
ram. 21.10 Muhtelif Alınan postalan: Kn
nşık konser, 22,10 Prag: Stüdyo orkes-o 
trıısı (kısa dalga: (Hafif müzik), 22,20 
Peste: Orkestra konseri, 23,15 BOkres: 
Askcrl mahfclden konser nakli. 23,30 
Muhtelif Alman postalan: Karışık mu ... 
siki, 20 Bcrlln kısa dalgası: Strauss'un 
(Romada karnaval) isimli opcretL 

ODA M usl Kisi: 
10.15 Berlin kısa dalgası: Oda rmıst.. 

kisi konseri, 18.30 Berlin kısa dalgası: 

Triyo konseri (Hudut komşulannm ~ 
scrlerinden), 18,30 Prag: Yaylı Aletler kıı• 
arteri 

DANS MUSiKiSi: 

15,45 Berlln kısa dalgas: Grleg'!n Nar-. 
veç danstan. -

TEŞEKKÜR 
Oğlum Selçuk Yalım'm üfulü h&; 

disesfnin, zaten ıztıraplı bulunan ai
le muhitimizde husule getirdiği teeS.: 

1 sürleri, yavrumun cenazesine çelenk 
'göndermek, bizzat iştirak eylemek 

ve telgraf ve mektup yollamak su-
retile tadil ve tesliyetkfır ve nevaziş
kar sözlerle bu kara günümüzde ai
lemizi taltif ve tatyip buyuran zeva
ta şükranlarımızın arz ve iblağtna 
gazetenizin yüksek delaletini dile
rim.. 

Avukat Necati Yalım 

gini bildirdi. 
Esasen Bay direktör,. birkaç ay 

içinde maaşlarımızın artacağını söy
lemişti. Muamelenin birkaç gün için
de biteceğini, emrini ve harcirahımı 
bana birkaç gün içinde gönderecek
lerini öğrendikten sonra, Anknndan 
ayrıldım. Emrim'n gelmesini bir haf 
ta beklcd'm. fki hafta bekledim. Ma
arüe bir mektup yazarak. tehirinin 
sebebini sordum. Cevap yok. Bir h~f
ta sonra, ikinci bir mektup yazdım. 
Arkadan bir telgraf çektim. Cevnp 
yok. Eğer mecburi hizmetim olma
saydı, bana iş vermekten vazgeçtik~ 
lerini zannederek başımın çaresine 
bakacaktım. En nihayet tekrar ba
ham imdadıma yetişti ve Ankarada 
btr arkadaşına mektup yazarak işi 

tir. Alman heyeti vapurların fenni 
raporlarını hfımil olarak geldikleri i
çin mlizakerelcr nihayet tesbit edi -
len noksanlığın karşılaştırılmasına 

ve bunların nasıl ve ne surtele ıslah 
edileceğinin tesbitine ve tazminat 
mevzularına inhisar edecektir. 

Denizbank Müdürünün sözleri 

saat 20.30 da 
BiR MUHASİP 

ARANIYOR 

ihtilfıflan en geniş bir hüsnüniyetle 
halletmek arzusunu ünde etmiştir. 

Müzakereye iyi bir hava içinde baş
lamış bulunuyoruz.,, 

Busriine kadar lstanbulda en büyük filmler bile ancak 2 büyük Sinemada birden 

Gösterilmiştir. HALBUKİ l 
Denizbank Umum Müdiırü Yu -

suf Ziya Erzin dün kendisiyle görü
şen bir muharririmize bu mevzu u -
zerinde şunlan söylemiştir: 

" -Vaktiyle Almanyaya sipariş 

edilmiş ve yaptırılmış olan gemiler 
dolayısiyle bir takım ihtilaflar var -
dır. Bunları halletmek için biri Al -
man hükumetinin murahhası olmak 
üzere bugün Berlinden üç kişilik bir 
heyet geldi. 

Heyetle ilk ihzari müzakereyi bu 
gün yaptık. Heyet her noktai nazar
dan hükumetin ve Denizbankın ar -
zularıru yerine getirmek ve mevcut 

Yeni kadro bildiriliyor . 
İ}ttısat Vekaletince tasdik edilen 

Denizbankın yeni kadrosu yarın ala
kadarlara tebliğ edilecektir. 

İktısat Vekaleti fen heyeti reisi 
Abdurrahimin riyasetindeki vapur -
ların kazanlarını tetkik eden komis -
yon dün de Deniz Ticaret Müdürlü -
ğünde toplanarak tetkiklerine devnm 
etmiştir. Komisyon bu hafta içinde 
mesaisini bitirerek rnporunu Veka -
letc verecektir. 

3 BOYOK 

P E K 
• 
GöSTERILECEKTIR. 

YAKIN DA 
SiNEMADA BiRDEN 

MELEK • SARAY • İPEK 
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TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, tıerıcyde 
temiz. dOrOıt, ıamlmt 
olmak, karlln gazeteıl 
olmıya çatıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecnebi -

1400 Kr. t Sene Z800 Kr. 
750 ., 6 Ay 1503 ,, 
400 " 3 Ay 800 ,, 
150 ., 1 Ay 300 ,, 

~1illctleraraSJ posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mliddet sırasiyle 30. 16 9, 
:ı,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 ıruruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kurus
ltık pul iHlvesi Ulzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Hayat işte 
Böyle Pahahlaşır 
H ayat pahalılığından tikiyet 

ediyoruz. Pahalılığın sebeple
tinj ortadan kaldırmağa çalışıyoruz. 
Fakat bu pahalılığı icap ettiren ye-
. ıkın bunlara nı sebepler ortaya ç ca 

karşı lilayıt kalıyoruz. 
Eminönü meydanı açıldı. Arka !a-

hflarda kalan binalar birde~bıre 
d. 8 · sahıplebeş misli kıymetlen ı. .ına 

ri müstecirlere, kira bedellerini . beş 
ınisli arttıracaklarını tebliğ ettıler. 

d ·ok muy-Buna haklan var mıy ı, ' .. 
1 d, Fakat hu· du, hu ayn bir ınese e ır. • 

kıimete ş:kayet edildiği zaman verı· 
B. de onlardan len cevap şudur: ız 

beş misli fazla vergi alınz. Alınz, 
alırız ama ne olur, bu kıymet fa~ -
lalarını biz, yani halk ödey.eceği~, 

d w•ı o da hına kı-bina sahipleri cgı · ra . . 
raları kendiliğinden biç bır ka.deye 
tabi olmaksızın yükselirse, malların 
da kıymeti o nisbette yiik~elir. . 

Buna daha esaslı bir hal çarcsı 
bulsak daha iyi olmaz mı? 

' 

* FRAHKOYU 

TANIYORLAR 
IU h t l U o1.) a~.. 1 .... ı C k CU Onr 

ı._,....,. __ ....... ,...,yıcucrı oıdugu nnı· 

de biitiin büyük devletler General , 
ı~rnnko hükumetini tanımağa başla· 
dılar. Bugün de Fransa ve İngiltere· 
nin Franko hükumetini tanıyacak
lnrından behsediyorlar. 
Yalnız hu tanıma hadisesi, ortaya 

b'.:r takım yeni meseleler çıkarmış

tır. 

İngiltere, Franko'yu tanımak. iç!n 
Fransaııın kararını heklemıştır. 
Fransa, Burgos'a gönderdiği münıes· 
sili vasıtasıyle on gündenheri tanı· 
ına şartlarını tesbitc çahşmaktadır. 
Fransa üç şart ileri sürmüştür: 

ı - Frankonun umumi bJı- aI ilan 

etmesi, 
2 - Antikomlntem pakta girme· 

biesi, 
3 - İspanyanın Alman ~·e İtalyan 

nüfuzuna boyun e'>"JUcmcsı. 
General Franko bu üç şartı da ka

Yttsız kabul etmemiştir. Yalnız Is • 
ı>anya topraklarında bulunan ya -

h . k ğı hakkında ancı askerlerı çı araca . . 
teminat vermiştir. Bu askerlerın Is· 
:Panya t~praklarını terketmesi de 
Qllcak ispanya harbinin tamamen 

bitmesine bağlıdır. , 
o halde Fransa General Frank~ -

dan fazla bir teminat koparmaJ;a 
lnuvaffak olamamıştır. 

Yalnız İngiltere bu ~artlara pek 
ehemmiyet vermiyor görünmekte
dir. Çünkil Franko'yu tanıdıktan 
sonra da onu elde edebileceğine ka· 
nid:ıt. Minorka adasını Franko'cula· 
:ra teslim hususunda elde ettiği mu
vaffakıyet İngilizlerin bu hu~ustnki 
iirnitlerini arttınnıştır. İtalya ıle İn
giltere arasındaki anlaşma mucibin
ce zaten İtalyun askerleri İspanya 
topraklarından çekilecektir ve İs· 
l>anyanın istiklaline zarar verecek 
hiç bir harekette bulunulmıyacnktır. 
Ve İngiltere nsJl hundan sonra Fran· 
ko•ya muhtaç olduğu parayı vermek 
sı.ıretile onu kendi tarafına kazana
cağını ümit etmektedir. 

Et altından Franko İspanyasında 
İngiltere, siyasi faaliyetlere de ba!
Janıış bulunuyor. İngiltere bu pla
nında muvaffak olursa, Almanya ''e 
ltalya yaptıkları yardımla kalacak· 
lardır. 

Fnkat hunun ne dereceye kadar 
tahakkuku mümkün bir hayal oldu· 
lunu zan1an ıöstereccktir. 

TAN 

..... 

\ y E 

MfRAKES 
' 

Akdeniuleki deniz üıleıini ve başlıca ticaret 

AKDENİZE 

A kdenTz nedir? 
Bu suale alınacak üç cevap 

vardır: 

1-Süveyş kanalının açı!masından 

beri Akdeniz, Atlas Okyanusunu, 
Hint denizine, Çin, Japon denizle
rine ve Biıyük Okyanusa kavuştu
ran uzun ve beynelmilel yol olmuş
tur. 

2 - Akdeniz karmakarışık bir 
cidal sahnesidir. Burada milletler 
denizlere veya karalara iıfıkim ol
mak için doğüştüler, şimdi de ha
va hakimiyeti için döğiişüyorlar. 

3 - İtalya Duçenin idaresinde 
eski Roma imparatorluğunu kur
mıya teşebbüs ettiğinden Akdeniz, 
di.mya diplomasısinde canlı bir a
mil olmuştur. 

1913 de İtalya 
..._........ '"'"'il. 

"Hiı;blr kimsenin Akdeniz hak
kında 1\lnre No~truın (Bizim 
deniz) derneğe hakkı yoktur. 
Bu deniz hiitiin milletler ic;in 
açık bir muvasala yolu olmalı
dır." 

On yıl sonra isP. Sinyor Mussoll-
ni şu sözleri söyledi~ 

"Akdeniz, Akdenizli nıtlietle
rindir." 

Fakat bundan maksat, Akdenizin 
bilhassa İtalyan milletine ait oldu
ğunu anlatmaktı ve bu nokta İtal
yan dış siyasetinin temellerinden 
biri oldu. 

Coğrafyacı politikacılar, Akdeniz 
dediğimiz büyük göhin kıyılarında 
yaşıyan milletlerin değil, üç mil
letin İngiltere, Fransa ve İtalyanın 
ona hakim olduğunu anlatıyorlar. 

A kdenlze dair yazılan v~ bu 
denizin adını taşıyan bir e

ser, Atman muharriri Hummel ta
rafından neşrolunmuştu. Bu esere 
göre, coğrafya, hakimdir. Küçükler 
ve zayıflar siyasi coğrafya kanun
larına boyun eğmek ıztırarmdadır-

lar. 
Yine bu esere göre. Akdenb:in iki 

anahtarı vardır: Garpta Cebelütta
rık ile Balear adaları. Bunlardan 
geçilerek Sicilya - Bizerta Boğazı 
yoluyla şarki Akdeniz havzasına 
varılır. Şarki Akdenizin kapısı ise 
Süveyş ıkanalıdır. Buradan Şap de
nizine. Babülmendep boğazına ve 

Cibutiye varılır. 
Akdeniz. Ccbelüttarık. ~ğaz.ın~a 

top ateşi ile seddcdilebıhr. Hıçbır 
Akdeniz devleti bu anahtan açmı
ya muvaffak olamamı~ır. " 

Septe. İngilterenin vebel.u.tta;k· 
t k' mevkiini tehdit edcbılır a
k:t ı bununla beraber fnı:tiltere bu 
tehlikeye aldırmıyor. Çiinkü Cebe
lüttank'a dayanan bir donan~a c~ 
belüttarık etrafnıda cok genış. bır 
d . vücude getirir. Burcdan bıraz: 
aıre . . d ilir 

ilerisine "Fransız denızı.. en • 
Çünkii burası Fransa ile Afrika a
rasındaki muvasalavı temin eden 
arcadır. Korsika Fransanın bura
~ki vaziyetini sağlamlamakt~dır. 
Fransanın Toulon limanını Bızer
tadnki donanması takviye eder ve 

KİM HAKİM? 
News Mecmuasından 

mesi, İngiliz muhalefeti yüzünden, 
boşa gitmiştir.,, 

Hummel, bütün bu rnülfilıazalar
dan çıkacak neticeyi hulasa ederek 
diyor ki: 

CE Nİ_tAocha 
"Bugün Akdenizdekl en kuvvetli 

devlet. Akdeniz devleti olmıyan İn
gilteredir. İngilterenin kuvveti ise 
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, 
donanmasına bağlıdı:::-. Bir harp vu
kuunda İngiltere, Biiyi.ik Harpte 
Scapa Hov'da yaptığJ gibi İtalyayn 
karşı uzaktan bir abloka yapar ve 
donanmasını da tehlikeye t<ğrat
maz. İngiltercnin f talyaya ithalat 
yapılmasına muni olması. İtalya ü
zerinde kati tesir yapar. İtalya ise 
lngiltereye ayni şekilde mukabele 
edemez. Çünkü İtalya (İspanyaya 
dayanmadıkça) Cebelüttarıkı tay
yarelerile tehdit edemez. Yalmz !s
kendenye, On iki adadan taarruza 
uğrıyabilir. 

AkclenizJen çıkıı mıntakcuını gösterir harita 

"Fransa, bir harp vukuunda, şar
ki Akdenizle muvasalesini muhafa
za edemez ve bu yüzden, petrolu
nun mühim bir kısmını aldığı Su
riye ile ticaretini kaybeder. Fakat 
Fransamn tek değil, çüt ı;ahili var
dır ve Atlas Okyanusu yolundan is
tifnde edebilir. 

Korsika garbi AkifenJzde kuvvetli 
bir stratejik mevki teşkil eder. 

Hummel'e göre burası, Fran
sanın yalnız tedafüi değil, 

icap ederse tecavüzi bir vaziyet al
masına da müsaittir. Şayet burada 
muvasale tehlikeye girecek olursa 
Fransa Atlas Okyanusu yolundan 
da istifade edebilir. Fakat şimali İ
talya ile cenubi İtalya arasındaki 
muvasele volu kesilecek. İtalyanın 
sahil demiryolları işlenıtyecek olur
sa İtalya altüst olur. Bu yüzden 
İtalya Korsikayı. kendi varlığı ba
kımından bir tehlike saymakt:ıdır. 

Fakat Fransada Sardunya adası 
ile Balear adaları tarafmdan tehli
ke ile karşılaşabilir. 

Balear adalan, Ce~yir ile Mar

silya arasındaki yolun adeta orta

sındadır ve büyük bir stratejik kıy

meti haizdirler. 
Garbi Avrupa devletleri, İspan

yayı dalına hesaba katmak mecbu
riyetindedir. Bu cenah kimin elin
de olursa hasmını kati surette teh
dit eder. 

Akdenlzin şark havzasına gelin
ce, coğrafya bakımından en müsait 
yer, Tunustaki Bizerta limanıdır. 
Buradan garbi Akdenizin muvasa
le yollarını müdaiaa mümkündür. 
Bn noktada Afrika ile Sıcilya hiri
birine çok yaklaşır ve aradaki dar 
'!CÇidi kapamak imkanı hasıl olur. 

Hummel şunları anlc.ttıyor: 
"Tunusun siyasi coğrafya 

baklmından vaziyeti, Akrleniz üıe
rinde hakimiyet verir. Bu yüzden 
Tunus, Fransa için son derece kıy
metlidir ve İtalya için son derece 
caziptir.,, 

Tunus Fran.o;a ile Jtalya arasında 
daimi bir ihtilıif ı>ebebi olacaktır. 
Fransanın demografik vaziyeti, 

İtalyanın gittikçe artan nüfusu ile 
bir tezat teşkil etmektedir. 

"Fransa, tam manasile bir deniz 
devleti değildir. Çünkü tam bir de-

nlz devleti, denize hfildm olmak is
ter. Buna mukabil İtalyanlar dai
ma büyümek ve genişlemt>k fikrin
dedirler. Fakat İtalyanın, Roma im
paratorluğunu ihya etmeyi iste- O halde Akdf:'nizin stratejik va-
melde çok ağır bir işi Üzerlerine al- ziyeti şu şekilde tarif edilebilir: 1-
mışlardır. talya Akdenizde hôkim olmak isti-

İtalyanlar, Roma düş..Jncesfni, 1- yor. Fakat bunu temin iı;in askeri 
talyan hududunu aşmak için ma- vesaiti kfıfi değildir. Fransa, Atlas 
nevi bir saik teşkil ediyorsa da o- Okyanusu yolundan istifade edebi-
nun cLbanşümul"bir vazifeyi üzeri- leceği, Akdeniz yolundan bir müd-
ne alması, tahammüliinün çok fev- det için müstağnt kalabilir. İngil-
kinde bir yüktür. Onun ıçin İtal- tere, Yakın Şarktaki vaziyetini mü-
ya, pHinlan tahakkuk ettirmek i- dafaaya muktediı:-dir. O dtı. bir müd 
çin, yalnız İtalyan milletinin gay- det için Akdenizden miistağni kala-
retlerine değil, hadis~leı e de gü- ~i~r ~e ~zaktan tatbik edeceği ab-
venmclidir. o a e asmmı yere serer.,, 

"İngitere, Fransa ve İtalya .gibi ,-
pek geniş sahalarda yerleşmemiş, Çok Çocuklu 
ve adalan, yarım adaları zapt ile 
iktifa etmiş ve bunlarla imparator
luğu arasındaki muvnsaleyi temin 
etmek istemiştir. Bu noktaların va
zifesi, muvaseleyi konınıak ve İn· 
giliz donanmasını beslemektir. 
"Cebelüttarık, Akdeniz methalir.e 

hakimdir. Malta. Akdenizin orta 
havzasını kontrol eder. 1skenderi
ye - Kıbrıs - Ha~ fa hatları. Akdc
nizden Kızıldcnize giden yolu ko
rur. 

"Bir harp vııkuunda, İngiltere, 
belki de Akdeniz yolunu terkeder. 
Fakat onun burada vücude yetirdi
ği engeller, bir kimsenin ondan mü
saade almadan Akclrnize l?irmesine 
veya çıkma ına im.kan vermez.,, 

A yni mülahazalar, Kızıldeni

"r.in Aden ve Perinc'in haki
miyeti alhnda bulunan hoğazı hak
kında da doğrudur. 

"Fransa çoktanberl, Yemenin 
Şeyh Salt mıntakasını işgal ederek 
Kızıldenizde ikinci bir Cebelütta
rık vücude getirmek arzusundadır. 
Bir aralık bu mıntaka Fransız işga
lhıe geçmişti. Bu gün de buranın 
kime ait olduğu mesele!lli hallolun
muş de~ldir. Fransanın Kızıld<miz. 

de Obok ie Şeyh Saıt arasında mü
hlm bir engel vücudc getirmek iste-

Annelere MükCifat 
Silifke, (TAN) - Altı çocuklu an· 

nelere verilmesi mutad olan nakdi 
mükafatl almak için burac.ıan vuku 
bulan müracaatlara henüz hir cevap 
gclmerniştir. Aradan hayli zaman geç 
tiği için bu çok çocuklu annelere hak
larının yakında verılnıe,;i beklenil
mektedir. 

Bu sözleri yazan Niuz Chronikl 
gazetesinin Fransadaki muhabiridir. 
Bozguna uğramış bir ordunun sefa . 
let \"e facialarını, hele İspanyada se
nelerce aç ve silahsız harp eden bir 
ordunun perişanlığını, biltiin renk • 
]eri, bütün iç sızlatıcı acdığı ile de • 
ğilse bile, yine tahayyül edebiliriz. 
Fakat bu yıkllı tan sonra dahi. hali 
l\ladritte göğiis geren, Fransada kar· 
nını doyurduktan sonra hududa ıcit . 
mek aşkını taşıyan milletin cesareti· 
ni, metanetini, imanını anlamak için 
ya İspanyol olmak, yahut da İspan • 
yolu yakından tanımak lazım. 
İspanyada harbin bitmediğini, bit· 

miyeceğini, bu ydolıştan sonra har· 
bin, harplerin başlayacağını hildiği • 
miz içindir ki "İspanya iilmiyecek,. 
sözü ile gözlerini dünyaya kapayan 
askere hak veriyoruz. İspanya, mu· 
kaddemesinde olduğumuz cihan 
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Türkiyeden 
Amerikaya Selan 
Yazan: Sabiha Zekeriya Ser 

I• smet İnönü, Cihan Sergisin 
Türkiyeye tahsis ettiği gün 

de, Amerikaya Türkiycnin selam 
gönderdi. Bu mesaj, iki demokrasi 
nin, beşeriyeti harpten, harbin (ad 

}arından kurtarıp sulha ka\ uştur 
mak idealinde ne kadar beraber ol 
duklarının güzel bir ifade idir. Ro 
sevelt, azgın A vrupaıım, ideolojil 
perdesi altında güttükleri istilacı 
mellere, harpçi emellere, insanlı 

bir cehenneme ~evirecek olan empc 
yalist emellere bütün milletiyle b 
raber harp açmıştır. İsmet İnön 
Türkiyenin sulh yolunda açtığı har 
bi, sözle değil, fedakarlıklariyle, icr 
atiylc isbat ettiğini Amerikalılar 

haykırmıştır: 

"Türk inkılabından evvel, bi 
tün komşularımızla ilıtilalı 
mız vardı. Bugün bütün kon 
şıdarımızla ihtil~fsız bir .. ha 
deyiz. Onlarla rızaya must 
nü dostluk muahedeleri ak • 
dettik.,, 
Bu, Türkiyenln bilfiil sulhcü old 

ğunun en büyük delilidir. Eğer Tür 

kiye istilacı emeller besleseydi, kom 
şularına terkettiği toprakları alma 

için hugiin harpçi milletlerin ha ın 

da olurdu. Biz, kendi topraklarımız 

da ve cihanda sulhu temin etmek i 

teyen bir milletiz. istilA.cı ve müte 

caviz olmadığımız içindir ki komsu 

lanmızla dostuz, kimsenin toprağın 

da gözümüz yoktur. Kendi 

ve istiklilimizden de kimseye zırnı 

vermeyiz. Biz insanlığa sulh, refah 

saadet getiren he eri yükselmeleri 
taraftarıyız. 

İsmet İnönU, Tlirkiyenin sulha ne 

kadar candan taraftar olduğunu şu 
beliğ cfimlelerlc ifade etmiştir: 

"Asil ruhlu, Birleşik Amerika Dev 
letlerine1 bize uzak olmasına rağ
me!! nmimt dostluğun kuvvetli 

rabıtasiyle bağlıyız. Milletlerin 

birbirleriyle anlaşmalan müm -

kündür. Sulhun çalışmaları ve ni· 

metleri, en parlak silfilı zaferleri -

nin neticelerinden çoktur, kıymet

lidir. Milletlerin birbirini tanıyıp 

takdir etmeleri için bütün vasıta

ları, yorulmadan kullanmakta se
bat edelim.,, 

Sulhun çahımalan ''e nimetleri 
en büyük silah zaferinden çok kıy _ 

metlidir. Bu sözü söyli~·en büyük bir 

kumandan, bir devlet adamı, istiklil 
savaşından çıkmış bir inkılapçı, Tür

kiye Cümhurreisidir. İsmet İnönü ve 

Türk milleti, harpti, istilacı siyaset • 

lerin, küçük milletlere karşı çevirdi

ği tahrip topunun ne demek olduğu

ma pek candan bilir. Çünkü bu millet 

bu topa göğsünü germiş, ve bugün -

kü mesut vatanı, hu topun karşısın .. 

da parçaladığı nice göğüsler şerefine, 

dökülen nice kan pahasına elde et • 
miştir. Türkiye, sulhcuyum dediği 

zaman, her milletten daha samimi -

dir, çiinkii bugün kurtuluşunu ancak 

ya ad1ğı bu sulh de\'Tesinde temin 
etmi tir. 

Yer yüzünde harpçi milJetler tü

rediği gibi, bun]arm insanları harbe 

scvkedecek propaganları, her mi1le -
tin hiırimine girmektedir. Sulh idea
line, propagandasına düşman kesi -
lenler, kahraman yetiştirmek iddia _ 
sı güdenler var. 

Kahraman, bir millet diişman te
caviiziine uğradığı zaman, vatan top 
raklarını kurtarmak için her Türk 
bir kahramandır. Türk bu terbiyeyi, 
anasından emdiği sütle beraber içer. 
Biz sulh taraftarıyız, çiinkü harpten 
hiç bir şey heklemiyoru2. Harpçi de
ğiliz. harp porpagandası yapmağa 
ihtiyacımız yoktur, biz kendimiz için 
olduğu kadar, bütün dünya için ebedi 
bir sulh istiyoruz. Fakat bizi harbe 
sürüklerlerse harbetmesini de bili • 
riz ... Ve biitiin bir millet halinde. 
Sulhun ne kadar samimi dostu ' 'c ta
raftarı olduğumuzu anlamıyanlar var 
sa, ismet İnönünün mesajını oku • 
sunlu. 
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Ankara ve Istanbul 
uhtelitleri Bu 

Ha ta ~arş 1aşıyorlar 

İngi.tere- Fransa 
Frankoyu 
Tanıdılar 
Frankonun, İspanyanm ananevi istik
lalini muhafaza cdecegine ve intikam 
siyaseti takip etmiy!!rek yalnız ı:ıleyh
lerinde cinai takıbat yapıbn ki:nse
lere ceza vermekle kanacai:ına dair 
beyanatını hoşnutlukla karşilamıştır. 

Sert bir münakaşa 
Mister Chamberlaini'n bu beyana

tı. muhalefet saflarından "yazık! A
yıp!,, nidalarile karşılanmış, hüku
met taraftarları ise hükümctin kara
nnı alkışlaml§lardır. Bunun iizerine 
Başvekil ile muhalefot lideri arasın
da sert bir münak;ışn vuku hulınuş. 
Mister Atlee şu .:ıözleri söylemi51ir: 

·.,. ŞAKAL~R 

K .ç k Fikirler 
Yazan: Naci Sadullah 

"Ciddi,, (!) gazetenin maruf "bita
raf,, (!) muharriri Peyami Safa, hu -
zurunuza ikide birde çıkarmaktan 

teeddüp ettiğim bir zattır. Fakat ne 

işten Çıkan işçiler 
içi Hazırlanan 

Şehadetna meler 
Ankara muhteliti, İstanbul muh

teliti ile karşılaşmak uzcre bu hafta 
şehrimize gelecektir. İki şehir muh -
teliti, pazar günü bir maç yapacak -
}ardır. 

ceklerdir. Bu beyannameyi verme -
yen klupler teşkilat harici kalacak
lardır. 

~·apaynn ki, h.u ~~~' nasıl müsamaha. İktısat Vekaleti, iş dairesi reisliği,,-
ıle karşılanabıldıgıne hayret etmek-ı iş verenler tarafından işten çıkarılan _ ._.......,,,,,__.._ ________ .... '\ 

t~n kendimi alamadığım ça~1lar de- işçilere verilmesi icap eden şehadet- B Q R SA 
vırmekten usanmıyor. Devrılen bu nameler hakkında alakadarlara bir 

Diğer taraftan bir turneden dö -
nerken İstanbula uğrayan Romanya
nın Tamışvar takımı halen şehrimiz -
dedir. 

Ankara muhteliti, Romanyalıla -
n perşembe ve cuma günleri olmak 
üzere iki maç için Ankaraya davet 
etmiş ve mutabakat hasıl olmuştur. 

Romenler, Ankarada iki, fstan 
bulda yapacakları bir maça muka -
bil bin lira alacaklardır. 

Bu paranın sekiz yüz lirasını 

Ankara ve ecek, dönüşte yapacakla
n bir maçı ikiyilz liraya oynamış o

lacaklardır. 

Klüpler Beyanname 
Verecekler 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü klüplcr için umumi bir talimat 
name hazrlamaktadır. Bu talimatna
me Vekiller Heyetinden geçtikten 
sonra bütün federe ve gayri federe 
klüpler bu talimatnamelerdeki esas
lar dahilinde kongrelerini aktede -
cckler ve iki ay zarfında yapılan ta
limatnameye uyduklarına dair Genel 
Direktörlüğe bir beyanname vere -

Şild Maçları Hasılatı 
Şild maçlarının her üç satatta 

yapmış olduğu hasılat mecmuu yir
mi sekiz liradır. 

Bu rakam şild maçlarına olan a-
lakasızlığ göstermek noktasından 

kayda değer bir meseledir. 
Buna mukabil Taksim stadınkaki 

gayri !edereler maçı sabahleyin ya
pılmasına rağmen bin sekiz yüz lira 
hasılat getirmiştir. * Beşiktaş jimnastik klübü ge

çen pazar yaptığı toplantıda bütçe 

üzerinde görüşülürken geçen sene 

bütçesi olan yirmi dört bin liranın 

raporunu tasvip etmiş ve önümüz

deki sene için yirmi beş bin liralık 
bir bütçe kabul etmiştir. * Galatasaray mürakabe heyeti 
mart ayı içinde bir toplantı yapacak
tır. Bu toplantıda mühim kararlar 
verileceği ve idare heyetinde de bazı 
değişiklikler yapılacağı söylenmekte 
dir. 

Bu meyanda umumi kaptanlık i
çin eski milli takım futbolcülerinden 
Leblebi Mehmcdin ismi geçmekte -
dir. 

etaksas Ve Saracoğlu 
t uğumuzun Geniş 

A nasıni If ade Ettiler 

- Başvekil geçr.n perşembe günü 
hükumetin ne yapncawna dair hiçbir 
şey söylemek isteme<li. lfalbııki bir 
gün. Daladier Fransız narlanıentosun 
da İngiltere hükiımetinin Frankoyu 
tanımıya karar verdiğini b!ldirıni~

tir. Demek ki, Baş\·ckil Avam kama
rasını iğfal etmiştir. 

Başvekil buna karşı Av:ım kama
rasını iğfal e.tmedi~ini, kahineni::ı ge

çen çarşamba toplantısında bu mt'ı:;E"
le üzerindeki kararı kend;sine ve ha
riciye nazırına bıraktığını, ik:ic;inin 
hnfta sonunda kararı verdiklerini an
latmıştır. 

Muhalefet partisi, hükfımeti tev· 
bih kararı vermiş, hükfimet de Fran
koyu tanıma kararmm yaı1n müza
kere olunmasını kabul etmiştir. 

Burgosa bildirildi 
İngiltere hükumetinin ka!"arı, Bur

gostaki İngiliz ajanı Sir Hodgscm·a 
bildirilmiş, o da bu tanıma karan ile 
birlikte rnaslnhntgnzar vazifesini de· 
ruhte ettiğini Fr.ankonun Haric!.ye 
nazırına anlatm~tır. 

Fransa hüktimetl de v~rmiş o:duğu 
kararı Burgosa bildirmiş bulunuyor. 
MJSır, Arjantin, Venezuela hükumet 

leri de bugün Franko hükümetini 
tanımışlardır. 

çamları da, - her ne pahasına olu~sa tebliğ göndermiştir. Buna göre iş 
olsun . doğrultmaya çalışmak da, a - kanununun 31 ci maddesi mucibince 
deta milli bir vazife halini alıyor: herhangi bir suretle çıkan veya çı-

Çünkü biz de kendisini, hiç ol - karılan işçiye ış veren tarafından yal
mazsa hir parça daha "mutedil,, d~.v- nız işin nevini, mahi) et ve müdde
ranmağa davet etmesek, bu zat, .gos: tini gösteren bir şehadetnrıme veril
terdiği gi:r.li gayrete, daha tehlıkeh 1 mesi icap etmektedir. Bu şeha::letna
vc aleni bir resmiyet verecek! . meye ancak işçi tarafından talep e-

..... t k" b"ır ''azısında ltal 
• .,ı e ını, son ·• ' - d'ld"ği t kd' d k ı· · · h l . . . . . ı ı a ır e cııt ısının a ve yan Faşızmını, kulemının olanca me-

haretini harcayarak, süslemiş, püs - hareketile çalışmasının ne yolda ol
lemiş, göriici.iye çıkarmış. Çünkii ga- duğu da ayrıca yazıl:ıbileccktir 
fil ve mistik meslektasım, halkın fik-

~ 
Kanunun yukarda emrettiği şekil-

rini halfı bekar sanıyor. de işçiye şehadetname vermek veya 
Yazdıklarını aynen iktibas etıni- şehadetnn.meye işçi hakkında doğru 

v.cceg~rim: 1 1 k • h'" ., o mıyan yazı ar yazmak .anunı u 
Milli endişeler, kalemimi bun • kümlere göre cezayl muciptir. İşçiye 

dan meneder. 

Zaten, o satırları iktibas etıne -
me, bu endişelerim kadar kanun da 
manidir: Çiinkü Peyaminin bu yazısı, 
İtalyan Faşizminin sade izahı ile kal
mıyor, Cingöz Recaiye benziyen mas
keli ve sabıkalı kelimelerin yardımı 
ile, onu, kaçak eşya gibi fikir güm
rüklerimizden içeri sürmeğe çalışı -
yor: Bu iddiamın icabında isbatı is -
tenirse, hazırım. 

İtalyan Faşizmini ballandıran 
diinkii yazıyı, setriavret gayretiyle 
kullanılan o sabıkalı kelimelerden 
anadan doğma soyarsanız, 
k!!!-n _çıplak iddia şudur: 

elinizde 

verilecek şchadetnamede ışçinin ti-

caret sicilindeki adı. unvan ve adre
si, doğum tarihi, işçilik numarası. 
yaptığı i§in nevi ve mahiyeti yazıla
cak ve hangi tarihten hangi tarihe 
kadar çalıştığı da kaydedilerek iş ve
ren tarafından imza edilecektir. 

SATIŞLAR: 

Dünkü Buğday 

Satışları 
Son iki günde piyasam17.a 699 ton 

buğday getirilmiş, ınühim bir kısmı 

27 - 2 - 939 

ÇEKLfüt 
Londra 
Ncvyork 
Paris 
MiUıno 

Cenevre 
Amstcrdam 
Bl'rlin 
Brüksel 
Atina 
So!yo 
Prng 
Madrlt 

5.93 
126.3625 

3.35 
6.6475 

28.7315 
67.0425 
50.7050 
21.2575 

l.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

Varşovn 23.8450 
Buda peşte 24.9675 
Bükrcş 0.9050 
Belgrad 2.87S 
Yok ohama 34.62 
Stokholm 80.5325 
Moskova 23.795 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 
Sıvas-Euzurum I 

19.85 
)9.75 
19.35 
67.50 
93.75 

Sıvas-Erzurum III 
% 2 1932 Hazine tahvili 
% 5 7938 Hazine tahvili 

\_ 

iHRACAT: ---------
Yunanistana 

Gönderilen 

Yumurtalar 
"Faşizm ruhçu bir sistemdir. Türk 

inkılabı da öyledir ve eğer fikir kü -
tükleri dikkatle karıştırılırsa, Türk 
inkılabının, İtalyan faşizmi ile yakın 
akraba olduğu şıp diye anlaşılır!,, 

satılmıştır. Yumuşak buğdaylar 5.25- Atinadan Türkofise bildirildığiııe 
5,35 den sertler 5,02,5 - 5,lı5 kuruştan göre, Yunanistana ihraç ettığimiz 
\·erilmiştir. Çuvallı olar3k yt~mlik yumurtaların evrakı geç gonderıldi
arpalar 4,20, dökme Anadolu arpala- ğinden, yumurtaların Pire lımanuıda 
n 4,15 - 4,16, keten tohur.ıu 12,10, günlerce bekliyerek bayAt.adığı ve 

"Ha at, Bizi Daima, 

Vaşingtonda Hariciye na:cırı Mis
ter Cordell Hull, Amerıkanm da 
Franko hükumetini tanıma meselesi
ni tetkik ettiğini c;öylemi~tir. Bugün 
İspanya cümhuriyetini.n Vaşington 
sefiri Mister Hull ileg örüşmüş ve 
hıucı1\..on•n '1"-~-e-~- '-·1••""""" 

muvakkat İspanyol sefarethanesi ka

patılmıştır. 

Bu acaip iddiaya inanmak müm- natürel nohut 6,22,5, iç tombul fındık her yumurtanın hava boşıuğu altı 
kün olsa, koşup..ı. birer kara gömlek Akçakoca malı 85,30 kuruştan satıl- milimetre kadar genişlediği için kıy-
• .,, .... u2nı1111ııuz a7ım. --~.---pı..-.,....iJttnr beyan~ .ı-mu- ""rttısn-?tP .... ,,,.e-.. "nt.tnn:r.;-1~~ .... • •• 

31,30 - 32,37 kuruştan venlmıştır. lıakika ihraç edılcn yumurtaların 

Gere Meşakkatte Bulacaktır" Birleşik 
Azana Parüten ayrıldı 

hariciye nezareti hususi kalem direk- Cümhuriyetçi İspanya c:imhıırrei
törü Andrulis, hariciye erkanından si Azana, bugün Paristc cümhuriyet 
Mostras, Manos, Papadopulos, Baş- seiarethanesinden nyrılmı~ ve Snvoy
vek:ilin yaveri Albay Nolulis ve da- daki kayın biraderinin yanında alc
ha bir çok zevat hazır bulunmuştur. lade bir vatandaş gibi yaşamak üze-

Belki matbuat hiirriyeti; bu sa -
menşe şehadetnameleri de ayni 1.a-

tırların yazılmasına bile gülümsiye- Devlet Müesseselerine manda gönderilmek lazu, geldiği 
Atina, 27 (Hususi Muhabirimiz

den) - Şükrü Sa.racoğlu ve refikası 
bugün öğle yemeğini Kral Grorge'un 
misafiri olarnk sarayda yemişlerdir. 

Yemekte, Bay ve Bayan Saracoğ
lundan başka, Başvekil B. Metaks:ıs, 
Hariciye Daimi müsteşan B. Mav
rudi, Türkiye orta elçisi B. Ruşenü
naydın, B. Snrncoğlunun maiyeti er
kanı hazır bulunmuşlardır. 

Öğleden sonra B. Metaksas ve 
Türkiye Hariciye Vekili ve Bayan 
Saracoğlu şerefine Maraton'da bir 
çay ziyafeti vermiştir. 

Savarona Riyaseticüınhur yatı Pire
ye gelmiştir. Saracoğlu salı akşamı 
Vapurda Metnksas şerefine bir dine 
verecektir. 

Haririye Vekilimiz, ':>ugi.ir. Yuna· 
nistan futbol şampiyonluk müsaba
kalarında hazır bulunmuş, gazeteciler 
tarafından uzun uzadıya alkışlanmış-
tır. 

cek kadar müsamahakardır. Fakat halde bazı tüccarların bu mühim nok-
b h.. · t· Satılacak Bug .. daylar 

bu satırlara, tıpkı mat unt urrıye 1 tayı ihmal etmiş olabilE-C~!tlerı düşü-
gibi bıyık altından güliimsiyecek bir Neşredilmiş bulunan 3491 numara- nülmüş ve aliıkadarlara tebligat ya-

d . ·at daha var· lı kanun hu .. kümlerine göre, devlet mevcu ı~ ..- · pılmıştır. 

Ziyafeti çok parlak bir kabul res- re Paristen hareket etmiştır. Azana-
mi takip etmiştir. nın cümhurreisliğindı~n istifası bck-

Ziyafetin sonlarına doğru Başvekil lcndiği halde istifa vuku b11lmarmş-
Metaksas aşağıdaki nutku söylemiş- tır. . 
tir: Fransanın Burgos hükumeti nezdı-

"Aziz arkadaşım. ne gönderdiğı Berard, bu sabah Bon-
Sizi çok iyi tanıyan, sızın de çok net ile, daha sonra her ikisi Ba~ve

iyi tanıdığınız bu memleket, sizi ilk kil Daladier ile görüşmiişlerdir. Bon
deia olarak Türkiye! Cümhuriyetınin net, İspanya milletine ait olup Frnn
l:Iariciye vekıli yiiksek sıfatile kabul sada bulunan her şeyin !ade oıuna
etmekle bahtiyardır. Sizin şahsınız· cağını bildirmiştir. 

daı büyük bir sevinçle, Türkiyenin l _.:ı bu 
milletile daha ilk temas ar1 ııc.ıa, 

dürendiş bir vekilini VI? Ytınanista- milletin onun memleketine karşı olan 
nın tecrübe edilmiş bir dostunu sc-

'"- Halk!., . 

Halkın uyanık dimağındaki sıkı 

gümriikten içeri sokulacak olan fi -
kirler, kontenjana değil, derin ve iş
lek bir idrakin kontrolüne tabidir. 
Ve bu kontrol o kadar sıkıdır ki, o • 
radan içeriye kaçak bir satır fikir so
kabilmek, Cingciz Recai kurnazlığı -

nın bile harcı değildir! 

Bu siitunun serlevhasına bakıp da 
dudak bükmeyin: Bu sözlerim şaka 

değildir! "Ciddi,, (!) gazeteyle şaka -
)aşılır mı? 

* Evvelki günkü yazısında Peyami la mhyoruz. dostluğunu gördü. 
İki komşu milleti ebedi bir suret- Safa: 

Aziz nrkadnşım. memleketinize dö- 1 k 1 t b. " - Ben, dı"yor, şimdiye kadar te bağlıyan dost u yo u mesu ır ııerken, dost ve mUttefüt Türk mil· 
Şekı.lde devam ede<:ektir. lierkesin hı"ç kı"mseve hayatta oldug· umu ve letine Elen millelınin kArdeş selamı- "' 
bunu bilmesi faydalı olur. Türkiye · k ·· d • isbat edeme nı götürmenizi diler kadehimi, şe- iyı ötu yazı yaz ıgımı -

daire ve müesseselerinin ihtiyacı ola-

cak buğdayları toprak mahsulleri o- Yunanistan Kuzu Alacak 
!isinden tedarik etıneleri l[ızım gel
mektedir. Ofis, bu kanunufl tatbikatı

nı kolaylaştırmak için verilecek buğ
dayları maliyet fiyatı üzerındcrı ve
recektir. 

Muafiyet Ruhsatnamesi 
Kiremit. tu~la sanayii ile ç<'ltik 

ve ikiden fazla mekiklı tezgiıhbrda 
".nnlrl" r t . kuına..:larla, yapılan ıt'~ ı an ezı ... 

makarna, şehriye, ve kanaviçe. ~uval 
s~nayiindc yeniden tesisat ''.ucu~e 

.. 1 . ve bu sanayıin genışlctıl-
getırı mesı 

. . . İktısat Vekaletinden altı 
mesı ıçın 

ny müddetle tesisat için muafiyet 

ruhsntnamesi verilecektir. 

Yunanistan halkı h~r S"ne pa~kal
va yortularında yfö: binden fazla ku 

7u kesmek itiyadındadır. Bu kuzula 
nn seksen bini Makedonyadan, geri 
kalan da diğer memleketlerden ithal 
edilmektedir. Bu sene Makedonya 
kuzuları iklim tesirile gecikmiştir; 

Paskalya yortuları ise nisanın doku
zuna rastladığından Atinaya meml~ 
ketimizden fazla miktarda kuzu ithal 
<'dilmek ihtimali vartlır. Geçen sene 
Atinaya 10900 kuzu satılmıştır ~ 
çi bazı mıntakalarda şap hastalığı 
varsa da emsali görüldüğü üzere Yu· 
nanlıların bu mıntakalardan bile ku
zu tedarik edecekleri haber veril
mektedir. 

Akropol, dün akşam Saracoğ1u şe
refine reflektörlerle aydınlatılmış, 
K onkordia ve Kanunuesasi meydan
ları ve stadyum yolu amt1uller ve 
Türk bayrakları ile donntıhı1ı.5tır. A
tina gazeteleri. bu ziyaret münr.sebe
iile hararetli neşriyatla doludur. 

refinize ve nazik bayan Snracoğlu· vekili, Yunan milletinin bubr\in ken· dim. Benim yer yüziinde mevcudi - bizim ccrideyle birlikte Refik Ha-
di.5ini büyük Türkiyeye bağlıyar. dost sı, d t ı 1 b · ı ihraç ettiğimiz nun şerefine kaldırmama müsaade- '-•etimi "TAN,. gazetesi isbat etti! !ide taarruz e en şu sa ır ara iti . Dünya pıyasa arma . luk hakkında başka türlü bir zihni- ., h 1ıı __ 

nizi rica ederim.,, Bundan gurur ve sevinç duydum!,, yor: l meşe palarnutu ve palamut u cs.ı>a• 

Palamut Satışlan 

Ziyalette söylenen nutuklar 
Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Dün akşam Türkiye Hariciye Ve

kili Şükrü Saracoğlu şerefine .~l~n 
hükumeti tarafından ver:len buyuk 
resmi ziyafette, Başvekil ~etaksas 
ve refikası ve Şükri.i Saracoğlu ve 
refikasmdan başka, Atina valisi na
zır Kotzias ve rc(ikası, matbuat ve 
turizm müsteşarı Nikoludis ve refi
kası, saray mnreşalı Merkatis, sa
ray teşrifat nazırı Levidts, Türkiy.e 
elçi.,i Rusen Eşref Unaydm ve refı
kası. Tiırkiye elçiliği ve Balkan kon· 
fcronsında Tiirkiye heye:ti aza.c:1 ve 
rcf' aları. Yugo;;lav elçisi Lazareviç 
ve refikası, Romanya ma.c:lahatgüza· 
rı Negulesko ve refikası, Hariciye 
genel direkH>rlcrinden Daim~zos, v.e 
refikası, elçilerden Papadnkıs. Tn
andifilakos, Sartaferas ve refikaları, 
Hariciye nezareti Balkanlar dairesi 
oircktörü Gafos 7P. refikası, hariciye 
protokol şefi Matiopulos ve refikası, 

Şükrü Sarncoğlu, aşağıdr.ki nu - yeti olmadığına emin olsun. rd· T 1 fi tı 
tukla mukabele etmiştir: Eleiteron Vima gazetesinden: * "ltcfik Ha 1 ı, an gazetesi bir - ]arının Yunan palamut arının ya -

Dün Başvekil ile dost ve müttefik Bu itirafına bak11ınca, Peyami Sa- kaç günde meçhul şöhretler arasına na muadil bir fiyatla ~atıb1akta ol-
"Aziz başkanım, . ·ı· S • h ı· d tt ' ltib il 11 
B - b d 1 k t• . t Türkiyenin Haricıye Vekı ı aracoJ~- fanın, o sonsuz kibir ve na ve ın en a ı.,, masına rağmen kalite . ar e ma a-ugun, ura a, mcm e e ınızc am . \k k · •· ., 

bir birlik rabıtaları ile bağlı bulunan lunu karşılayan bu kadar kesıf ·~:ı kurtulduğu sanılıyor. Ç~inkü es .~ - Gö~u~·or ~nus~~uz. Artık iistadın rımız daha iyi görüldüğünden tercih 
b . leketi temsil etmek benim tabakasının alkışları, Yunan mılıe- den; romanlarının her lısana tercu - sade fıkırlerı degıl, ciimleleri bile d"l kt d' D iyasalar Ege mm-ır mem . . . . .. . . ·~· . d d' K d" . h" h' .. t t _ e ı mc c ır. ış p 
. . t ·r edı"lmez bir scvinı• teskil ey t1nın hıssıyatmı gostenr. me edıldıgım zannc er ı . en ısı - ır ırını u nıamaga basladı· Yazısı- ll 

1 
dan istemektedir-ıçın arı ~ .. k" . .. .1. pılan . . . . . b d '" · takasının ma ar n }emektedir. İki memleket arasındaki Tür ıyenın mumessı ıne ya ni diinva edehıynt tarıhıne gırmış nın aşın a: 

k h l 1m ' ·,c· ·· R · k"Ir tını ler. bu bağlar o dereee kuvvttli<.iir ki, alkışlar az şev .ve . :y~a~ ı ~ .a- sanırdı. ' mgoz ecaı,, u ıya "- Tan gazetesi heni bir satırla 
hayat, bizi daima, gerek s:tadette, ge- mıştır. Yunan mılletı ıkı. m~lletı bır- papyekuşe üzerine ~·eniden hastırt- meşhur etti!,, diyor. Ada nada ihracat 

k kkatte i:>irlcşik bulacaktır. leştiren hususi dostluk hıssıyatından tığını, ve bu eseriyle Nohel miikfıfa- Biraz onra da: Adana. <TAN) _ 1939 yılı kanu-
re meşa 1 ··sı k'l 1 ak Türk drijanlarının tına talip çıktığını da hatırlıyorum. 
Bu sabah Elen lıükiımeti ile E en mu 

8 1 0 
ar ' . ·-· "- Tan gazetesi, Refik Halidi, İ· 

mı"lletı"nı'n b"ıze y"ptıi'..11 har:\retli hili;- Yunan hükumetinin .. de takıp ettıgı Her gelen Larusse'i ac;ar, "P., ve k" .. d 
" 

0 

k t ı gun e mt'c;hul etti!., diyor. ··k b 1 bu birliğin bir burhanıdır. müsalemet iilkülerını tahakku e - ''S., harflerinde kendi ismini , bii -
nu 

8 

u • 1 · · h k' l Bu sapıhşın verdiği endişeyle, Bu hüsnü kabul, bugünü yaşamak tirmek için olan. gayret ennı a ıcı e yük bir iimit, ve telaşla arar. Bula -
k d alakadarlardan iistndı mii ahede al· detine mazhar ol'ln bizim hepi - takdir etme te ır. mayınca, Larusu tertip edenlere pro. 

sna · b ·· T- k" d tına almalarını dilerim. izin üzerindeu nutulmaz bir intıba Yunan milletı, ugun ur ıye ış testo telgrafları çekerdi. . 

:rakmıştır. Tür~t milletine, Elen politiknsını idare etmekte olan dev- Hattn geçenlerde Parise kadar Ayni yazısında bizim Zekeriya 
milletinin bu hüsnü kabul ile beliğ }et adamını hararetle a.lkışl.~makta: sırf bu hakkını arnmnk maksadiyle Sertel için: 
bir surette ünde ettiği kardeş h~ssi- dır. Bu alkışlar sempat~k. Turk. vekı· gittiğini de söylerler. "- O, diyor, gazetecilikte 

yatının mesnjını götürmeke bahtı~~ linin şahsına ?lduğu g~b~. aynı za - Şimdi ise, nihayet, bu hülyaları . edenlerin muvaffak olduğunu 
ziyan 
is bat 

olacag~ım. Aziz başkanım, kadehırm manda Yunanıstanın çozulmez bağ - h şhığunu anlamıc: görünÜ'-'or. etmiştir.,, 
b l d ğ T.. k" nın o ~· " şerefinize ve nazik bayan "Metaksasın larla merbut u un u u ur ıyeye b •t• f d . A ld Bu iddia,.·ı, M. 

·· · · · ·· · kk h.. · Eğer u ı ıra ın a samımı o u -şerefine kaldırmama musaadenızı rı- muteveccıh ve ha a urn:ı:e~. ve rıa- ~una inanabilseydim, Megalomani şeriki Halil Ltltfi 
Zekeriya Sertelin 

salahiyetle tekzip ca ederim . ., yet esasına dayanan ve butun yarı- g . '-- _ ediyor, ve: 
• • · t d ·netlerinin refah ve terak _ d~nılen ~astnlıktan kurtulduguna se-

Yunan gazetelerının nefrıya ı ma a mı . ed b tlf . . .. ·ıneccktim Fakat fütad, maalesef "- Yahu, diyor, bu işin içinde · · · k"l ini temın en arışın vıyesı .. · · · 
Atina, 27 (A.A.> - Katımerını ga-

1 
er 1 1 . t bunda da samimi değil Çünkü "Tan ben de vanm. Ziyan eden bir işte 

için başarı mış o an eserın amamen · " b b 
zetesi yazıyor: tasvibi mahiyetindedir. gazetesine teşekkürle başlayan yazı- en olunur muyum?,, 

"Türkiye Hariciye Vekili Yunan • 
• 

\ 

nusanisinde ithalat ve ihracatın, 938 

kanunusanisindekinden (azla olduğu 

tesbit olunmuştur 938 in ilk ayında 
Adananın ihracatı 895,093 lira iken 

bu senenin ilk ayında 1,0IS.652 lira

ya çıkmıŞtır. İthalat da :10628 lira

dan 645065 liraya yükselmiştir. 

İhracatın artmasına bilhassa se
bep olan mallar şunlardır: Pamuk 
ve ıskarta pamuk. pamuk çikidi, un. 
bez. yapağı ve barsak. 

İthalatl arttıran maddeler şunlar
dır: Benzin, çimento. petrol, hırdavat, 
kösele ve şeker. 

Çimento ithalatının ~azlalığı, inşa
atın artmasından ileri gelmiştir. 
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KUKULETELILER 
Nasıl Çalışıyordu? 
1937 senesi eylülünde dostum 

Kont De. B. nin şatosunda 
bir kaç hafta için misafırdim. Hane 
sahibi ile ayni yılın şubatında A
vusturyada dost olmuş, o da beni 
davet etmişti. Şato, iki katlı hır bi
na idi ve cephesi beyaz mennerden
di. İlk kattaki odaların bütün ka
pıları camlı idi ve bu kapılardan 
şatonun her tarafına git.'llek müm
kündü. 

Benden başka da misaffrler var
dı ve hepsi de Fransız:dılar. İki mü
tekait zabit zevcelerile birlikte gel
mişlerdi. Vaktimizi konuşarak, ya
hut yakın olan bi.r nehird.? yüzerek 
geçiriyor, akşamları briç vey=ı po-
ker oynuyorduk. ' 

Eylül sabahı vaziyet birdenbire 
değişti. Sabahleyin Çizmetçiler, ga
zeteleri getirmiş, biz de okumıya 

başlamıştık. Gazetelerin hepsi pat
ronlar federasyonu civarındaki in
filaklardan bahsediyor \'e zabıtanın 
hadiseleri araştırdığını anlatıyordu. 

Gazetelerin bu hadiselt!ri yazma
larından başlıyarak şatodaki vazi
yet değişti. Herkes, biribirile fısıl
daşıyor ve kadmlar sar:ırmış görü
nüyorlardı. İçlerinde tek yabancı 
olduğum, için kcndı k~ndime düşü
nüp duruyordum. 

B ahçede dolaşarak ortalığı 
kaplıyan gerginlikten kur

tulmak istedim. Fakat buna da im
kan bulamadım. Çünkii ev sahibi, 
evin içinden çıknıamnnın daha iyi 
olacağını anlattı ve odama çekildi
ğim takdirde kendisinin de bana 
iltihak edeceğini ilave etti. 

Vaziyet hakikaten tuhaftL Fakat 

söz dinlemekten başh~ çare yoktu. 

Ben Ôe odama çekildim ve hane sa

hibinin ana iltihak etmesini bek
ledim, Ylıımi dakika sonra geldi ve 
anlattı: 

- Son derece müşkül bir vazi

yetteyiz. Derhal başka bir yere 

naklolunması icap eden bir ~k 
eşya var, 

Bunlarla meşgülüz. Bu yüzden 

rahatsız olmamanızı istiyorum. Fa

kat bu meselenin gizli tutulmasını 
da rica ederim. 

Hane sahibine bana güvenebile
ceğini temin ettiğim için o da şu.o
lan söyledi: 

- O halde gel ve brze yardnn et! 

Birlikte aşağı indik . .Hizmetçiler 

büyük sandıkları taşımakla meş

guldüler. Evin önünde üç kamyon 

bekle~ekte idi. 

Herkes yardım ediyor ve hane 

sahibi ile misafirleri a~ır şeyler ta
~orlardı. Ben de onlara katılarak 

yardım ettim. 

Çok geçmeden bir sandığın kapa
ğı kaymış ve içinin revolverlerle 
dolu olduğu görülmüştü. Bu hadi
se, hane sahibi ile arkadaşlannı 
son derece bozdu. Ben de onları da
ha fazla rahatsız etmemek için o
dama döndüm, fakat kamyon sü
rücülerinden birinin: 

- Louveciennes'c gidiyoruz! 

Dediğini işittim ve pencereye 
yaklaştığım zaman kamyonların 
hareket ettiğini gör9üm. 

B irkaç dakik:ı sonra hane so
hibi tekrar göründü ve ben

den sır saklamak için bir hayli te
minat aldıktan sonra anlattı: 

- Yakında iktidarn mevkiine ge
çecek olan kuvvetli bir teşkilatın 
silah dağıtmıya memur şubE-sinin 
şefiyim. Maksadımız pnrti sistemi
ni kaldırmak ve krallığı iade etmek 
tir. Her şey hazırdır. Yakında ha
rekete geçeccği7 .. 

Hane sahibinin bu sözleri beni 
hayrete düşürmüştü. l·'akat kendisi 
vaziyetinden ve taraftarları olduğu 
hareketin muvaffakıyetinden <' ka
dar emindi ki, biraz daha izahat 
vermekten çekinmedi. Fakat onun 
mübalAğa ettiğini anladı?n i~in, 

sözlerine mukabele etmedim .• O da 
bana bir süru tafsilat verdi: 

YAZAN: 
Will Freschauer 

·-· ~ .1 

Kukuletelilerin şeflerinden 
Eugene Deloncle 

O gece uyuyamadım. Çünkü alt 
kattan mütemadiyen sesler ve hare
ketler aksediyordu. Saat ikiye doğ
ru telefon çaldı ve daha sonra bir 
otomobil gürliye gfırliye şatoya 

yaklaştı. Yatağımdan fırlıyarak pen 
cereden baktım ve kimin geldiğini 
anlamak istedim. Otomobilden çı
kan iki kişinin baştnda beyaz kuku
letcleri vardı. Bu otomobilden son
ra beş otomobil daha geldi ve bun
ların içinden birincilere benziyen 
adamlar çıktılar. 

O damın kapısına dohıru yürü
düm ve kapıyı açarak dışan 

çıkmak istedim. Odamın kapısı dı

şardan kilitlenmişti. Fakat beni o

damda hapsetmek kolny bir iş de

ğildi. Penceremden sarkarak bah

çeye indim, evin etrafoıda dönerek 

misafir odasına yaklaştım. Pence
releri örten perdelerin kıvrıntıları 

arasından yirmi kadar kişinin içer

de toplandıkları anl:ışrlıyordu. Fa

kat demin gördüğüm beyaz kukule

tcler, yine ba~lannda idi. Bunlann 

biribiTilerine ne yaptıklannı anla

tıp emirler aldıkları anlaşılıyordu. 

Kendimi orta ça~arda ve orta 
çağlann gizli cemiyetlerinden biri

nin karşısında sanıyordum. 

Tam bu sırada bir motosikletin 

yaklaştığını hissederek kimin gel

diğini görmek üzere koştum. Fakat 

ben köşeye varmada:ı evvel, moto

sikfotli adam, içeri girmiş bulunu
yordu. 

Bir şey anlamıya imkan kalma

dığı için, ben de kimseye görünme

den odamın penc1?resine tırmandım 
ve ertesi sabah buradan ayrıldım. 

Maksndım, bu teşkilatrn mahiye

tini tahkik etmekti. Fakat bütün te

şebbüslerim boşuna bit~işti. Gör

düklerimi bir iki dostum:ı ımlathm

sa da sözlerimi gülerek k:ırşılamış

lar ve içlerinden birı, riiya gördü

ğümü söylemişti. 

İki ay sonra Başvekil Şotan, 

Fransız pariamentor;una kukulete

lilerin faaliyetlerindt!n bahsetmiş, 

o zaman dostlarım, bana hak ver

mişlerdi. 

Bu cemiyet hakkın ia yaptı
ğım tahkikntın hulasası şu-

dur: 
Bir takım arazi sahiplerile sana-

yiciler, mütekait zabitler ve sağcı 

siyasiler, Fran51Z faşist !ideri de la 
Rocque'a ait yan askeri teşkilatın 
feshedilmiş olmaSlndan memnun 
değillerdi. Bu teşkilatı yenilemek 
ve kullanmak isti:rorlardı. İlkönce 
para toplamış, Paris ve sair yı>rler
de merkezler kurınuşl3ıdı. Teşki
latın başında Eugene Delonele na-

l . . b 1 
mında zengin bir ma ıyecı u.unu-
yordu. Yüksek mevkili bir çek a-

damlar da ona yardım etmekt<:> idi
ler. 

İdare heyeti ansından her birine 
vazifeler verilmişti. Miitekait zabit
ler, erkanı harp heyetim teşkil et
mişlerdi. Bunlar bir darbei hüku
met yapmak için plR.nlar hazırla
rnışl;;r ve sivil memurlardan, zabı
tadan ve saireden yardımcılar te
min etmişlerdi. 

Diğer taraftan Almanya ve İtal
ya ile temas edecE-k adamlar bu
lunmuş ve buralara gönderilmiş, 
krediler vaadile geri dönmüşlerdi. 

Çok geçmeden silah geJmiye baş
lamış, bunları huduttan t~ıyacak 
adamlar bulunmuş ve giimrük me
murlanna rüşvet esirgerunemişti. 

Cemiyet azasından olup P:tris veya 
civarında büyük konağı veya köşkü 
bulunanlar bunları silah depo et
mek için veriyor, hu şekilde 50 de
po vücude getirilmişti. 

Boş evlerin alt !tatları hazırlanı

yor ve tahlcim ediliyordu. Yüzler

ce mitralyöz, kiri derecede mi.llıim

mat depo olunmu ·tu. 

Dostum olan Kont B. b;ıe bir şo

för gibi çalışıyor ve !)ara~ı sayesin

de hiçbir engel ile karşrlanmıyor

du. 

v aziyet bu şekfld~ :ıylarca de-
vam etti ve !eşkilata (C. S. 

A. R.) ismi verilmişti. ~u harfler 

"Comite Secret a'action Revoluti
onnaire" kelimelerinin bR"Ş harfleri 
idi. Manası : İhtilal h3reketi gizli 
komitesi. Komitenin m.::rkezi şube
lerle yaptığı muhaberattll şifre kul
lanıyordu. 

Fransada faaliyete geçmek içir\ 

her şey hazırlanmı~tt. 'Verilecek i

şaret patronlar federasyonu binası 

önünde patlryacak bomba idi. Bu 

infilakın mesuliyeti, komünistlere 

yüklenecek ve bunu tcthiş hareket

leri takip edecekti. 

Daha sonra başı kukuleteliler or

taya çıkacak ve darbei hükumeti 

yapacaklardı. Bunun işareti de Pa
clsteki Ark dö Triyomf(Zafer (takı) 
bom bal:ımaktı. 

Bu hadise vuku bulıtr bulmaz 

her şey olup bitecek ve tethişçiler 

iş başına geçecekler, b;:mun için de 

otobüsler, tramvaylar, hususi oto

mobiller müsadere edilecek, umumi 
binalar işgal olunacak, bütün hü

kumet erkanı ve fırka liderleri ya
kalanıp kaçırılacaktı. Ay&i zam:ın

da beyaz kukuleteliler, en belli 

başlı yerlerde mPvki alacaklardı. 
Vilayetlerde de ayni hazırlıklar 

yapılmış. tethişl1?rin her yerde ya· 
pılrnası kararlaştırılmıştı. 

B u teşkilatın muvaffakıyetsi7.-
lige uğramasının sebP.bi, 

patronlar federasycınn l:>inası yanın-

da atılan bombadır. O giın patron

ların idare meclisi toplanması JR •• 
zım geldiği halde toplanmamış ve 

zabıta bu hareketten ~üphelenmiş

ti. Demek ki patronların idare tl'e<.'· 

lisi bir şeyler biliyordu. Zabıta me

seleyı derhal ciddiyetle de almış, 
memleketin emniyetini korumak ı

çin ipucu bulmuş, ve "ıud.ıtta silah· 

lar yakalanmış ve bunlan getiren 

lskubitz adındaki adam tutulmuş, 
ve onun isticvabı r.etkesinde daha 

başkalan da yakalanmıştı 

Zabıta daha sonra s!lah depola

rını birer birer bulnıuş, yavaş ya· 

vaş teşkilatın ileri gelenleri de tev

kif olunmuşlardı. Dük Pozzo di 
Borgo bunların biri idi. M. Mor

ceau de le Meuse, general Doseg
neur de bunlar :ırasında idiler. 

Araştırmalar, dostumun şatoda 
bana anlattıklarının doğru olduğu
nu gösterdi. Zabıtnnıo k:eşifle!"i 

Fransayı bir ihtilalden, tam vaktin
de kurtardL 

f'HAfTANIN 
~ RESiMLERi 
~"'~- ..... r'V' 

Bel~ika hükumeti tankların ansızın taarruzuna karşı hudut üzerinde hu tahkimatı yapmıştır. Tel 

örgülerini çelik kazıklar takviye etmeldedir. 

---- - --ı 

Belçika hududunda tayyare dafi t•plannı korumak için Belçika hududunda müdafanın bir kısmını teş· 

bu topların üzeJ"ine \ubbeye benzeyen yuva yapılmıştır. kil eden yeraltı tünellerinden birinin methali. 

İspanya muhacirlerinin Fransaya akışı çok feci bir mahiyet almqtır. 

Argelesden Fransaya gidenlerin sayısı yetmiş bini bulmuştur 

Carse";on şe::-ır::mn su!.u•uno mu
teakip ya\·aş ya\·aş normal hale dön
muş ve şehir halkı işleriyle giiçlerile 
meşgul olınağa başlamışlardır. 

f ngiltercnin Bertin sefiri llenderson geçenlerde Bertinde bir nutuk 

söylemiş ve İngiliz - Alman dostluğu olmaz.sa Avrupanın 

sarsılaca2'tnı söylemistir. 

~r ':>.aç gün önce lngiltere hilktl· 
meti 35,000 tonluk Kral Beşinci Corc 
adlı zırhlını1t suya indirme merasi· 
mini yapmıştır. 



Konya a 
··zeltilecek 

Yollar 
Konya (TAN) - Marttan başla -

nılarak hazirana kadar devam ede -
cek olan yol faaliyeti şöyle tesbit 
edilmiştir: 

KonY.a - Çumra, Beyşehir - Akseki, 1 
Akşehir - Reşadiye yollarının tes -
viyesi; Akşehir - Ilgın ve Akşehir -
Afyon, Konya - Meram yollarının 

silindirajı; Kadınhan - Ilgın arasın

da taş kırılması ; Karaman - Ereğli 

yolunun düzeltilmesi. 

Kütahya ile Elektrik 
Santralı Arasında 

P emiryolu Yapılıyor 

1 

TAN 

Çankırı da 
Köylü için 

Pulluk 

28 - 2 - 93q 

,~· --------------------------
O'NUN İÇ İN 
Yazıl a nlar • Söylenenler 

Fatih Halkevi DİJ. TARİH, EDEBİYAT ŞUBESİ tarafından hazır
lanan ve Ebedi Şefimi~ Atatiirk'ün ölümünü müteakip yazılan bütün 
yazılan bir araya toplayan bu çok kıymetli eser cıkmıştır. 

90 tarunmıt muharririn 215 tane makalesi bir arada 
500 sahife 75 kuruş 

Tevzi yeri: ÇIGIR Kitabevi. 
Ankara caddesi No. 153 

Çan kın (TAN) - Vilayet, bu yıl S • • 
beş bin liralık küçük tipte pulluk ı·~~;;;;;;;;öiiiiiiiiiiiiii. UMER BANK 
alarak, bir kaç senede ödenmesi şar- 1 

.. -
tiyle zürraa vermek kararını almış- Birleşik Pamuk iplini ve 
tır. Böylelikle Çankırı çiftçisi, ted- ':I 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: ricen sapandan kurtulacak ve mah
sul miktarını iki, üç misline çıka -
rabilecektir. 
Bağı olmıyan köylerde bir dönüm 

arazinin bağ haline getirilmesi vila
yetçe emrolunmuştur. Asma çubuk-

PAMUK iPLiGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

İstasyon - şehir arasındaki bir 
bucuk kilometrelik bulvara ve Cüm
huriyet. hükumet meydanlarına da 
parke döşenmesine karar verilmiş
tir. ' 

]arı köylüler tarafından temin olu-
nacaktır. Gelecek yıl her köyün bir J 

1 16 " 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 11 

il 

415 Kuruş 
480 
580 

il 

Otorıaylara ihtiyaç ıJar 
Konya (TAN) - Münakalatm da

ha süratle temini için Akşehir - E
reğli arasında otoray işletilmesine 
teşebbüs olunmuş, fakat ancak yeni 
makineler getirild ikten sonra bu -
nun mümkün olabileceği anlaşılmış
tır. 

Gercüşte imar 

Hareketleri 

Kütahyanrn istasyon methali 
Kütahya (TAN) - Haydarpaşa - şılmaktadır. 

Ada.na trenlerinin Kütahyadan geç- Diğer taraftan, büyük elektrik 
mesı ve Alayunt'ta aktarmanın kal- santralının kurulacağı Beş değir
dırılması hakkında Nafıa Vekaletin- men mevkiinden buraya 16 kilomet
ce bi.r proje hazırlanmıştır. Bunu relik bir derniryolu inşası ve bu mev
temin için Kütahya istasyonunda kiden Seydi Öm~r kömür havzasına 
yapılacak kavsin güzergahı üzerin- da havai bir hat yapılması için tet
de istimlaklere başlanılmıştır. İnşa- kikatta bulunan fen heyeti işini biti
ata ilkbaharda başlanılacağı anla - rerek dönmüştür. 

Karı 

Adamı 

Koca Bir 

Öldürdüler 

Devrekte Bir 

Çocuk Boğuldu Gercüş (TAN) - Mardin vilayeti
nin bir kaza merkezi olan kasaba _ 
mızda hükfımet konağı ve belediye Eskitehir !TAN) - Dağküpü kô- Devrek (TAN) - Zonguldak hu-
dairesi inşa edilmektedir. Bunlar, yünde bir cinayet işlenilmişti r. Yc-1 s.usi muhasebe tahsildarı Hasanın 
yakında bitirilecektir. İyi içme suyu tim Mehmedin karısıyle seviştikleri 2,5 yaşındaki oğlu Dildar, kasabadan 
meselesi hallolunmak üzeredir. anlaşılan Mehmet isimli diğer bir geçen ırmağa düşüp boğulmuş, ce-

Burada bir, köylerde de iki mek- şahıs, Nailenın evine gitmiş ve ora- sedi otuz saat sonra uzaklarda bu-
tep binası yaptırılmaktadır. da, aralarında bir kavga çıkmıştır. lunmuştur. * Gercüş (TAN) - Çocuk esir- Naile, küçük bir bıçakla ~ehmedi Devreğe bağlanan köyler 
geme kurumu, bu yıl 35 yavruyu yaralam~ştı~. Bu esnada Ye~ım Meh- Devrek (TAN) - Zonguldak mer-
giyindirmek suretile sevindirmiştir. met yetışmış ve karısının aşıkı 01 - kez kazasına bağlı Veli, Ali, Dereli, 

-----<>---- l duğunu tahmin eyiediği Mehmede Yaka Demirciler, Kara Musa köy
bir balta savurmuştur. Bacağı ko- 1 · ı 

dönüm arazisi meyva fidanlığı itti
haz edilecek, fidanlar \'"ilayctçe ve- 1 

rHecektir. 

1 

Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 11 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
1 O Balyalık &İparitler için " 

,, ,, 
" 

ti il 

il 580 .. 
n " 
il il 

Kulağınıza küpe olsun 1 

R ~·~AD;~ ~kl.N i 1 

15 
25 
50 

,, .. il 

" 
,, il " 

Fiatlarla fabrikada teslim ~artiyle !!atılmaktadır 

575 
570 
565 
560 " .. 

İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 

j 1 

1 

delleri mukabilinde ihtiyaçtan nisbetinde iplik siparişi verebilecek 
leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa
muk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal
nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur 

İktısat VekCiletinden: 
Vekaletimiz ic ticaret Umum Müdürlüğü İhracat kontrolörlükleri icin 

(Louis Schopper) Marka (9) adet hektolitre (3) adet kalbur makin~si 
(6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi satm alınacaktır. 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli (3114) üç bin yüz on dört lira o
lup muvakkat teminat parası, f233) lira (55) kuruştur. 

2 - Eksiltme 17 / 3/ 939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onria 
Vekalet satınalma komisyonund:ı yapılacaktrr. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve teminat paralarını yatırma~ ü
zere Ankarada Veka let levazım müdürlüğüne ve İstanbulr)a İktısal Ve
kaleti ihracat kontrolörlüğüne müracaatları ilan olunur. '1287ı lf)RO ı 

- -----Hendekte Tamı·re pan Mehmet, biraz sonra da ölmüş- erı e Zonguldağın Beycuma nahi -
yesine bağlı Kalafatlı, Araboğlu, 

tür. Buru~aya. e ·hoğl Ka b.aşı.. Diş doktorunun bütün hastalarına 
Mu O.taç Bir Köprü Naile ve kocası tevkif edilmişler- Horcınas köyleri~in ~ebrek Y~aza- söyled1ğl g ibi dişleri sadec~ parUı.t

dir. Bura ağırceza mahkemesine ve- sına bağlanmalan katiyet ıkesbet _ makl~ kalmıyarak onlaz:ı rn~kroplar
rilmek üzeredirler. miştir. dan, muzır salyalardan ve hamızlarHendek (TAN) - Düzce ile Akçe

koca arasında ve Üsküp köyü yakı
nında, küçük Melen suyu üzerind~ 
kı büyük köprünün uzun müddet
tenberi devam eden tamiratı hala 
bitmemiştir. Bu yüzden, nakil vası
talarile hayvanlann, suyun içinden 
geçmeleri icap etmekte, kışın pek 
azgın ve tehlikeli olan Küçük Me -
len de buna imkan bırakmamakta
dır. 

iki Mahkumiyet Kararı 

Eskişehir l'l'AN) - Sabıkalılar - Sarıkamış ta Koşu 
dan Paşa namiyle maruf Mehmet, 

Sarıkamış (TAN) - Halkevleri
nin açılış yıldönümü münasebetiyle 
icra edilen merasim esnasında bir 
mevsim koşusu da yapılmıştır. Or
taokul talebesinin iştirak ettiği bu 
koşuda birjnci sınıftan Polat birin
ci, üçüncü sınıftan Bekir ikinci gel
mişler ve gümüş madalye almışlar
dır. Üçüncü gelen, ikinci sınıftan 

Samiye de bronz madalye verilmiş
tir. 

birisine esrar satarken yakalanmış 

ve iki sene hapse mahkum edilmiş

tir. Bu mahkumiyet, katiyet kesbet

miştir. 

Vaziyet, halkın aleyhine netice -
lcr vermekte, zira köylü pazara qi
dC'memekte, işleri yüzüstü kalmak
tadır. Köprünün tamirini bir an ev
vel bitirmek lazımdır. 

* Sarhoşken karakola götürül-

mek istenildiği sırada polise haka -

ret etmekten suçlu Münip isminde 

biri de, bir ay hapse mahkum edil

miştir. 

GÜNDÜZ 

Mi.işteri kafese koyan, ömür sürükliyen, zurna 
çaldıran, meyhanede sızan ve salonda kusan bar 
kızları, ve altmış yaşında bilek emeği, alın teriyle 
yaşıyan Ermeni madam Vurgun'u bir sevgi ve şef
kat çemberi içine almışlar, teskin etmeğe çalışıyor

lardı. 

Ayni zamanda, cebindeki tabancasının kabzasını 
avucunda tutan Vurgun'un çıldırmış olmasından 
korkuyorlardı. 

Vurgun sendeledi. 
Bir iskemleye oturdu ve boğuk bir sesle: 

- Kızlar! dedi. Bir doktor çağırınız, başımdan 

kan alsın.. Madam! Sonra beni Ortaköydeki Şifa 
Yurdu'na götür. iyi havaya, istirahate ve kimsesiz
liğe ihtiyacım var! 
Şunun bunun eğlencesi olan kızlar, insanlığın 

kendisi olarak ağlıyorlardı. Mutfaklarda eskimiş 
ve mutfaklarda hayat tüketecek olan madam ağlı
yordu. 

Vurgun birdenbire sarsıldı, gerindi, geniş bir ne-
fes aldı ve bu kötüye çıkmışların göz yaşlarına 
baktı, baktı: 

- Ağlayınız! dedi. Kendinize değil, benim gibi

lero ağlayınız! 
Kendisi de sarsıla hıçkıra ağlamağa başladı. Ilı-

tiyar madam da: 
- Sen de a.iHa! dedi. Istediğin kadar, doya doya 

ııi!la. 

TEFRiKA No. 53 

Ve bir küme insan harabesi baş başa , yürek yü
reğe, ruh ruha ağladılar. ağladılar. ağladılar ... .. 

Meli'ye yaptığı ağır muamelenin yerinde olup 
olmadığını düşünmedi. Haftalar gürültüsüz bir 
buhran içinde geçiyordu. Kalbini ve kapısını her
kese kapamıştı. Tam baharın ortasında emektar 
madamı Balıklı hastanesine götürdü. ihtiyar ka
dıncağıza birdenbire sürekli bir fiyevr gelmişti. 
Hastaneden ne vakit alabileceğini sorunca müte
hassıs doktor dudaklarını büküp başını esefle sal
ladı: 

- Çıkacağını hiç ummuyorum. Nereden üşüt- \ 
müş? Zatürree iki tarafta başlamış. Bu yaşta olan
lar için en tehlikeli hastalık. Bununla beraber bün
yenin dayanıklı dayanıksız olmasına bağlı. 

Vurgun bu cevabın her kelimesini beynine vuru
lan birer çekiç darbesi acısiyle dikkatle dinledi. 

Hayatında ondan yakın, ondan dost, ondan vefa
lı kimsesi yoktu. Bu kadın da giderse? Bunu dü
şündükçe "Ah kuru kafa ah!,, diye başını yumruk
lamak istiyordu. Kimi bulacak? Bulsa huyu huyu
na uyacak mı? Hele şu son zamanlardaki sessiz ti
tizliğine madamdan başka kimse tahammül ede

mezdi. 
Hey gidi günler hey! Her haftanm pazar sabahı 

yem günüydü. Artık yem gününü de devam ettire
miyordu. Gelir kaynaklan gittikçe suyunu çeki
yordu. Kazancı o derece azaldı ki, işte ikinci ay da 

dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

diılerinizi 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevrnlii, kırıklık ve bütün a9rd'2rınızl derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

ADYOL" " \ 

Diş macunile muntazaman 
f ırçalaymı7.. - ıı. • r ~.. •. : , ~~--;-• ,..\; 

bittiği halde ev kirasını verememişti. Buna çok 
üzülüyordu. Aklı başında b ir adamın tutmıyacağı 

yollara sapmasaydı, bugün böyle olmazdı. Doluya 
koymak boşa almak fayda verir mi? Hakikat bü
tün çirkinliği ve çıplaklığile işte gözlerinin önünde. 

Kazlıçeşmenin bataklıktan kurtulamıyan cadde
sindeki kahvelerden birinin önünde oturdu. Canı 
bir sade kahve ile bir nargile istemişti. Ilerideki 
başka bir kahveden gramofon sesi geliyor. Içerde 
tavla oynuyorlar. Sağ taraftaki masada bir sarhoş 
delikanlı. Karşısında bir kaç kişi ayak üstünde. iç· 
!erinden birisi genç sarhoşa - kendisinde bir ağa
beylik vehmederek - çıkışıyor, ötekiler de söyle
diklerine ağız birliği ile hak veriyorlar: 

- Böyle zom olacak yine ne vardı? Apartıman
ların mı yandı gemilerin mi battı? Deri fabrika· 
sında iş başılık böğrüne mi battı? Senin yaşta iş 
başı olmuş kaç kişi var? Eloğlu senin gibi yüz alt
mış kuruş gündelik almıyor. Elli kuruşa fit olu
yor. Şu zıkkımı hepimiz içiyoruz. ama işimizden 
kalmıyoruz. Oküz aynaya bakar gıbi ne bakıyor
sun bönbön suratıma? Yalan mı arkadaşlar? Hak
sızsam haksızım deyin, darılmam! Daha toy cocuk 
yüz altmışı her gün bir arada görünce sapıtıverdi. 
insan paralı olunca dostu da çoğalır. Ettiler piya
zı, verdiler koltuğu , seni bu hale getirdiler. Işin

den gücünden de oldun. Yine nereden para bulu
yorsun da gün ortalarında zurnaya dönüyorsun? 

- Direktör almam da almam demiş, dayatmış. 

Yalvar, yakar para etmemiş. 
- Nasıl para etsin bilader? Gün yirmi dört saat 

sarhoş, üstelik te haftanın bilmem kaç günü işine 

gitmiyordu. 
- Şimdi kendine iş te bulamıyacaksm? 
Sarhoş delikanlı her ağızdan çıkan bu sözleri 

sessiz sedasız, uslu akıllı dinledikten sonra ıçını 

çekti ve epeyce bir zorlanmadan sonra ayağa kal
kabildi. Karşısındakileri şöyle bir süzdükten sonra: 

- Baylar! dedi. Siz hepiniz sarhoşsunuz!! Akıllı 
ağzı laf etmiyorsunuz. Benim sarhoşlarla uğraşa
cak halim yok. Kendi derdim kendime yeter. (Ma-

kamla) Söyletme .?e~.i derdim büyüktür, doksan 
altılık beynime yuktur .. 

Sallana s~ndeliye yürüdü. Arkasından gülüştü
ler. Ağabeylık taslıyan ortaya mırıldandı: 

- Bu kakavanlıkla daha çok k 1 
b

. çe er. 
Vurgun ıraz acı, biraz mi ahi b" d" .. 

daldı: z ır uşunceye 

- Zavallı delikanlı ı T 1 . 
.. .. d k 

11 
· asa anma, daha gençsm, 

onun e ço yı arın var K d ' .. k . . . 
·· ·· f tl 1 · en ıne donme ıçın bır 
sur~ _ . ırsa ~ a karşılaşacaksın. Ben ne yapayım? 
Dedıgın dogrudur • • sana onları söyliyenler sarhoş-
turlar. Sarhoş olm 1 .. 

1 1 
asa ardı, o sözleri sana değil, ba-

na soy eme eri lazım g r d"' 
O sö 1 e ır ı.. · 

'k z ere ben layıkım. Bir gün sen yine deri fab-
~ asının tekneleri içinde hayatını kazanacaksın. 
k en 7e yapacağım? Elbette avansı da, aylığı da 

eser er, karşılığını vermiyorum ki. Acaba vermi
yor muyum verem· ? B .k. . . . . . ' ıyor muyum. ence ı ıcısını 

ıtıraf etmek vicdan borcudur. Bir muharrir randı
man veremediği gün darülacezede bile yer bula-

d
maz. Mesleğimizin hazin ve zehırli tarafı burası
ır. 

Yedikul.e meyhanesinden girerken gülümsedi: 
- Hadı be sen de! Ne ukalalık edip duruyor

~un? Ellisinden sonra saz çalmağ~ yeltenirsen, böy
e olursun işte! 

D .. kk. u an kapanıncaya kadar oturdu. Aklısıra ha-
va alınak için biraz yürümek istedi. caddeyi sapıt
tı, sokakları şaşırdı. Bir dar sokağın dönemecinde 
tatsız bir sahne ile karşılaştı. Arkası dönük bir 
sarhoş genç bir kızın bileğini yakalamış, tehditler 
savuruyor, kız ağlıyor: 

- Bırak beni! Sen kimsin r Evine gidenlere sa
taşılır mı? Beni ne sandın? 

Sarhoş ta bir şeyler söyli yor, fakat anlaşılmı
yor. Kendisinden baskın derecede olduğunu '>ezin
ce hakkından geleceğini kes~irdi. Bir eliyle ada
mın ense tarafından yakasın 1 yapıştı, diğer eliyle 
gfiya tabanca çekiyormuş va2 lyeti aldı: 

- Ne istiyorsun bu kızdan? 
(Devamı va,.} 
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Guraba Hastahanesıne Yatacaktım ı~, ~~~~~·Yazan: Hankarnas aahk!•~s·~~~~~ 

t= t<at Eminönünde ln9iliz Bendesi Olan Polis Kısmı 
Siyasi Başmemuru Hafız Sait Beni Tanımıştı 

G crçi ev sahiplerini rahat-
sız e d i y o r s a m da 

ben rah.:ıttını. Fakat, kader bu ra
hatı da bann çok görmliştn. Bu eve 
sığın:lı~ımın dordüncü günü akşam 
vakti idi. Beylerbeyinden Burhani
yeye gelen yol üzcrind<', tanı kar
şımıza düşen tnşlık yanıaçlarm ö
tesindr> berisinde, başları kaipaklı, 
sırtlnn goınlekli, belleri kamalı 
Çerkeslerin birer kara nok!a ,gibi 
belirdikleri göziime ilişmiş, dertle
rimi depreştirmişti. Biraz sonra e
ve gelen Rüştünün. işgalcilerin bir 
kaç polis ile azılı adamlarından 
Çerkes Bekir ve Kasunpaşalı kol
başı İsmailin mahalle kahyesinde 
oturduklarım söylemesi ve bu şe
rirlerin o gece bazı evler: basacak
larını işittiğini d~ sözlerine ekle
mesi yüzümu morartmıştr. K"nı çe
kilen dudaklarımı ısırıyor, uzun sa
kalımın tellerini koparıyor ve dü
şünüyor, düşünüyordum. 

Q sırada evin kadınlarından 

yüze gelmiştik. Beni çok iyi tanı
yan bu İngiliz b~ndcsi ve Hiirriyet 
İtilaf beslemesi birden giılmi.iş, seri 
bir hareketle de sol tarafıma geçe
rek koluma girıni~ti. Polis cağrr

mak için, yeleğinin cebindekı dü
düğünü çıkarmış, üflemek ıçin de 
avurdunu şişirmişti. Gözıeri.mi aç-\ 
tım, sevincinden kızarnn yüzüne 
ters ters baktım ve sağ elımi cebi
me sokarken: 

- Hafız. çek diiclü~tii ağzından; 

dedim. Yoksa şimdi c .. nını alırım. 
Düdük elinde kalmış. yanakları 

sararmış, kırçıl sakalının sakladığı 

tombul çenesi oynamıya başlamış
tı. Kolumdan çıkmak, bPnden ay
rılmak ve belki de kaçmak istiyor
du. Fakat, bu vaziyette bu şeriri 
bırakmak, kaçındığım tehlikeye 
kol açmak gibi bir hareket olılcaktı. 
Kurtulamıyacağını anlıyan başme

mur titriyerek yıılvarmıya haşla

mıştı. Acılığını hissettiruiğim bir 
gülümseme ile baktım yuzüne ve: 

şılması ve bilhassa beni bıle bile 
yanında alıkoymak gibi, o zaman
larda her babııyigititı göze alamı
yacağı bir tehlikeyn omu.: sallıyan 
Ethcım ağanın başma da bır felaket 
gelmesi ihtimalleri benı iırkütü
yordu. 

A rtık sabrım, takatıın kalma-
mıştı. Yirmı bir ~ün inzivaya 

çekilmiş bir derviş gibi her c;Hesi
ne katlandığım bu sığınağımı da, 
sahibinin biraz dünyalık He gönlünü 
ederek, bıraktım ve kaçtırn. 

Üsküdara geçmek, vaziyetin icap 
ettirdiği şekilde hareket etmek iste
m.iştim. Niyetim Siliıhtarağa, Kağıt 
hane yoluyla Şişlıy~ çıkmak, Orta
köyden bir sandal ile Kuzguncuğa 
veya Paşalimanıno. atlamaktı. Fa
kat, Silahtarağa köprüsü başında, 
tesadüf programırnı bozdu. İçinde 
bir bahriye neferi ile bir amele ve 
bir de küçük sandık bulunan bir 
sandalın, doğruca Salacak iskelesi
ne gideceği haberini duyunca ben 
de atladım bu sandala. 

(Devamı var) 

Bahar geldi. Bütün ağaçların 

tomurcuklarından yeşil a -
!evler fışkırdı. İkizlerin ikisi de 
çocukluk çağından çıkmak üze -
reydiler. Yürekleri duygu ile aşıp 

taşıyordu, gitmek istiyorlardş. A
çıkta yol alan bir gemi gibi Üzer
lerindeki gökten başka göklere 
zağlanıp fırlamasını özlüyorlar • 
dı. Mehmet tedbiri ile, Ahmetse 
hesaba sığmamazlığile, köyde ma
ruftular. 

1 ki çocuğun bakışları ırma -
ğın sularına daldı kuşlar gi 

oi cıvıldaya cıvıldaya denize akan 
ırmak, o bakışlardaki özleyişi de
nize götürüyordu. Suya böyle ba
karken bir yayın balığı gördüler. 
Yayın, maşallah yaşayacağı haya
ta göre yaradılmıştı. Sığınacak bir 
koğuk, yutacak bir kaç uf ak balık, 
içinde yüzecek biraz çamur bulun 
ca, pes diyor, başkaya bakmıyor -
du. 

Çocuklarsa insandılar. Gönül
leri arzulardan, bu sürü özleyişler 
den, ileri atılışlardan yuğurulmuş 
tn. Parmaklan yapıcılık isteği ile 
yanıyordu. Bakışlarını milyarlar -
ca manzara doyurmuyordu. Ço -
cuklar yayına "budala ne duru -
yorsun? Denizin o büyülü alemi-

ne yüzsene,, diyorlardı. Yayın 

"peki,,, diyerek çocuklarla beraber 
kıyıya doğru yüzdü. 

Kıyıya varınca, tuzlu su yayı -
nın hiç hoşuna gitmedi. Hemen ır
mağın kenarındaki bir gölcüğe 

saptı. Ve çocuklara şöyle konuştu. 
• "Sizin yaşamak istediğiniz ha

yat boş bir rüyadır. Sizin hayalha
mınızdır. Siz o hayali yaşayamıya
caksınız. Sizin yaşıyacağmız ha -
yat asırlnrdanberi kağıdın üzerine 
mürekkeple çizilmiştir. Ve yemek 
yiyeceğin, uyuyacağın, defihacct 
edeceğiniz saatler, dakikası daki -
kasına tayin edilmişlerdir. Kağıt
taki çizgiden çıkarsanız belayı ba
şınızda biliniz. Beladan kaçınırsa -
nız, ki kaçınıyorsunuzdur, ka -
ğıttan ve mürekkepten bir hayat 
yaşarsınız, onu o kadar can sıkıcı 
sanmayınız, bakınız şu kıyı şeb -
rinde ne eğlenceler, sinemalar. o
yunlar, ard sokaklarda neler de ne
ler var. Hiç gönniyeceğiniz şeye 
ne can atıyorsunuz? İlk fırtınada 
pişman olacaksınz. İşte şu içine tı
kıldığım göl gibi emin bir ev yapı
nız, yiyip içmek, paranızı, tırıng tı
nng cepceğinize atmak varken, 
bomboş göklerin mavisini aklınız -
la pergellemekten ne çıkar? Göz -
lerinizi uzaklara yıldızlara takma-

Gök o gün o kadar maviydi ki 
Ahmet, kendisinin ona karışması -
nı ve kendisinin bir şarkı, bir sa -
da olmasını, ve mavilerde gövde
siz bütün bir sevinç olmasını mu
sikiyle biten ve mavilerde kalan 
bir türkü olmasını özlüyordu. 

Kayığı yıldınm gibi gidiyordu. 
Adalara yetişiyordu . Bir aralık ar
kasına baktı. Koca dalga arkasın
da, dimdik bir yeşil billur sütun 
gibi yükseliyordu, güneş onun için 
den mavi çakıyordu. Adaları ar -
tık kıyılıyordu. Kıyıya çarpıp açı

ğa dönen dalgalar birbirlerinin koy 
nuna dalan şeUıleler gibi köpük -
lerde sarmaş dolaş dönüyorlardı. 

A adaların arasına dalınca Ah
met kendini rüya parçala -

rının arasında uynndı sandı. Ada
lar gök mavilerine asılı idiler. Ber
rak bir süküt üzerinde beşik gibi 
salınan adalar. Yaradılış sanki bu 
mesut yavrularına ninni söylüyor· 
du. İçine daldığı bu yer bir koy 
muydu, yoksa bir saadet kuyusu 
mu? Yeryüzüne düşmüş göklerin 
bir tebessümü müydü? Bunlar her· 
halde çirkinlikten evvel yaradıl -
mışlardı. 

birinin getirdiği kara haber, 
yalnız gözlerimi değil, götılümü de 
karartmıştı. Bu kadıncağız, bir düş
man polisi ile iki Çerkesin, bulun
duğumuz evin on bes metre kadar 
açığında bulunan ah;rtn duvarı di
binde gizlendiklerini ve f'VJ gözle
diklerini söylemişti. Yaklaşan kara 
tehlike hemen bizi harekete geçir
miş«. Rüştü ile tabancalarımızı 
kapmış. arka odalanfaıı birinin pen 
ceresinden kendimlzi bahçeye at
mıştık. Bir kaç duvar aştıktan. bir 
hayli bahçe ve bağ dola~tıktan son
ra Tomrukağası bayırlarına sar
mıştık. Bir tazı hıZl ile koşuyor, 

kaçıyorduk. Çakal dağına gE>ldiği
miz zaman uzun bir nefes almış ve 
fundalıkların arasınıı uzanmıştık. 

- Evde bekliyen "ilene, yavru
larına kavuşmak ist..,rs~n. çeneni 
tut ve bir arkadaş gibi istediğim 
yere kadar benimle bt~raber yürü. 
Tekrar ediyorum. ters bir hareke- r------------~---------~~~~~~~---------------------~--------------·~-. 

yınız. Onlar yalnız pırıldamasını 
bilirler, sizinle hiç alakadar olmaz
lar. Onlar isterseniz bağırın, eğer 
tınarlarsa bana yayın balığı deme
yin. Halbuki ağzınıza bir lokma a
tın! Onu gevelerken göreceksiniz 
ki lokma tükürüğünüzle, tükürü -
ğünüz de lokmayla birden alakadar 

Ahmet dışarıya çıktı. Sarma -
şıkların beklenmez, tahayyül edil 

mez renklerde açılan çiçekleri bi

rer sevinç çığlıkları gibiydiler. Tit 

reşen yapraklar arasında gök ma

visi bakıyordu. Sanki gök ufak u -

fak kırpılmış, yapraklar arasından 

Ahmedin üzerine dökülüyordu. Alı 
şam oluyordu, ada rüyasının koy
nunda, rüyası adanın koynunda u
yuya kaldılar. 

Kara kalpaklılar, biz evden çık
tıktan iki dakika sonra kapıya o
muzlamışlar, kamalarına, !abanca
lanna nsrlm1slar. evi aramışlar. 
Tabii aradıklarım bulamaymca da, 
zavallı kadınlan hırpalamaktan u
tanmamışlar. 

E rtesi gün Çakal dağında al-
dığımız bu haber beni co~ dü

şündürmüştü. Bu vaziyette benim 
için sığınacak bir yer kalmnmış de
mekti. Anlaşılıyordu ki, kara kuv
vetlerin kara kulakları bütün gay
ret ve hassa~yetleriJe çalışıyor, a
dım adım beni takip ediyorlardL 
Böyle devam edc;se belki de beni 
değil, fakat ölümü ele geçirebilir
lerdt 

Ümitsizlik, hele <."an kaygm in

sanın hatırına neler ~etirmez. O an 
da kararlarımı süratle vermiş. işe 
de başlamıştım. Civar kö~klerin bi

rinden edindiğim bir makasla sa
kaltmı biraz kısaltmış, bryıklanmı 
bir hocanınki gibi kırpmıştım. Bu 
suretle şekli değişen ç~hremi büs
bütün tanınmıyacak bir hale koy
mak için, yammdan hiç eksik et
mediğim yara sarırı be7.lerile, başı
mın bir kısmını sarm1s ve yüzü
mün bir tarafım oldu~ gıbi kapa
mıştım. Bu halimle ve bir hasta 
tavrilc Havuzbaşı yolund~m Çen
gelköyüne, oradan da b!T sımdal i
le Tophaneye varmıştım. 

Galata gümrüğünün hamal başr
Sl rahmetli Salih reis bile beni güç 
tanımıştı. O geceyi rahat ve emni
\•P.tll' !!ecfrdiğim hamnl kovuşun
dan, ertesi :ııabah yırtık pırtık bir 
hnmal kıyafeti ne çıkmıştım. 
Salih reisin Galata polis merkezin
den aldığı bir fakir ilmübaberile 
G"reba hastanesine gidiyordum. 0-
rnda ismim unutuluncıva kadar 
~z',.ne<."ek . hem de mill~t sayesin
de rahatça dinlenece~.dim. 

Köprüyü geçmiş, Enıinönii mey
danına gelmiştim Maksadım Bah
çekapısından Topkapı tramvayına 
binmekti. İzmir sokağının tramvay 
caddesine çıkan köşesinde, o za
manın polis erkanından, kısmı si
yasi başınemuru Halız Saitle 1'iz 

tin, uygunsuz bir teşebbüsün ceza
sı ölüm olacaktır. 

Tehdidim tf'.sirini göstermişti. 
Kolkola, gümrük binaları ile an
trepolar arasınrluki yoJdan ilerle
dik. Araba vapurı l I:;kele:ri meyda
nında gözüme ilişen bir otomobilin 
kapısını açtım, içeri girerken şofö
re: 

- Oğlum. Çok h:-zlı gitrre. E
fendi hastadır. Çakmakcılar yolu 
ile Süleyınaııiyeye. 

Emrini verdim. Belimden ç:ıkar
dığım tabancayı da başmemur be
yin şişkin göbeğine s:evirdim ve sol 
elimin şehadet parmağını dudakla
rıma götürerek, <ıes çık:lrmamasını 
i~retledim. Otomobil Süleymani
yeye gelmiş, verdiğim göz işareti 
ile Tiryaki çarşısındaki kııhvc1erin 
önünden geçerek askeri matba.anın 
bulunduğu sokağa girmişti. Çok 
ıssız ve o derece sessiz Q]an bu yo
lun tam ortasında şoförP. durma
sını seslendim. Yine tabancam e
limde olduğu halde, geri geri eği
lerek otomobildım çıktrn. Bu ha
reketimle, hele elimde duran faban 
canın soğuk manzarnsilc sararan şo 
före, güler yüzle bir s::ın lira u
zattım ve: 

- Oğlum, dedim. Knpıyı kapa. 
Bu efendi İstanbul polis müdüri
yetinde başmemuriur. Kendisini 
dilediği ve verdi~im p:ırnmn idare 
edeceği yere kadar göt'.ir. Haydi 
marş. 

Otomobil, bozuk kaldırımlı 
sokakta sar~ıla sarsıla iler

lerken ben DariHhadis sokc..ğına 

sapmış, bacaklarımdaki bütün kuv
veti harcıyarak bir kurşun hın ile 
kütüphane kapısı sokağından cami 
meydanını, Mchmetpn~a yokuşun -
dan Küçükpaznr caddesini hoyla -
mıştnn. Unkapanından bir otomo
bil ile Zeyrek yoluyla Fatihe, ora
dan bindiğim bir fayton He Edirne 
kapısına inmiş, hiç şiiphesiz izimi 
kaybettirm?ştim. 

Topçular mezarlığından, Rami 
üzerinden rahat lıir yürüyüşle Si
lahtarağaya indiğim zaman ferah -
lamlŞ, eski tanıdıklanmdan Bay
burtlu Ethemin tuğla harmanında
ki basık tavanlLt odasına girince 
de rahatlamıştım. 

Beni hakiki hüviyetim ile tanı
yan bu eski dostun yanında tam 20 
gün gerçekten ve bütün manasile 
münzevi bir hayat yaşadım. Fakat 
merakımdan da çatlıyacak, sinir
den kibrit gibi parlıyncak bir hale 
gelmiştim. Üsküdar tarafındaki va
ziyetten haber alamam.Jk beni çok 

1 

sıkıyordu. Yine r.vime. aileme sa1-
dınlma.sı ihtimalleri yüreği.mi sız
latıyordu. Adam gönd~rmek, ma
llı.mat edinmek imknnları yok de
lfldl. Fllbt, mfmdığml ,mn anı. 

Kastamonu'nun kinden bir erkek 
okuyucumuzun yü~ünde, ellerdeki 
slyillere benztyen kabarcıklar pey
da olmuş, ilkin iki tane iken uyı
lan yediye çıkmış. Oralarda miite
hassıs cilt hekimi olmadığı için o
kuyucumuz, hunlar nedir, nic:in ol
muştur, nasıl kaybolur, diye bizdf'n 
soruyor ... 

Bu zat kendi yaşını da yazml'l 
olsaydı iyi etmls olurdu, çünkii 
yaşlıca kimselerde, yahut gençler
de olduğuna göre hunlann manası 
değişir. Yaslrca olanların neresinrle 
böyle si:vlller peyda olunu pek te 
çok vakit geçirmf"den cilt müte
has~mııı olan yere kadar ~itınek 
münasip olur, çiinkii bunların 
sonradan kanser hao;talılhna dön
düğü vardll'. Vakıa böyle hir mari
fet yanabilecek olan c:ivilin avrı 
bir şekli var~a da onu i~san ken
disi ayırt edemez, miitehassısın 
görme!'li lazımdır. 

İnsan ı?enç olunca pek te ac"le 
etmiyebillr. Zaten siyillerin veri
ne ve saytııına J?Öre ehemmiyeti 
başka hao;kadır. F.11erdekf cıiviller 
düz de ol'la, kabarık ta ols~ ('tık 
olunca makbul savılmaz. Pakat 
yiizde olunca bir iki tanı> kabarık 
slyil ~irkin lik verme7., Diiz :;ivil
lerin ~oğu bile zevk !lahiplerinden 
bazılannın hoşuna gidrT: Püc:lciit'
me benli şarkısında olduğu ~ihi ... 

Ama hu okuyucumuz genç hir 
delikanlı olup ta nişanlısı o <;ivil· 
leri istemiyo"a krzın emrini ıiin
lemeğe tabii, mecburdur. Ancak 
hunları kayhcttirmek te uzun bir 
iştir. Bazılarında bir tanesi elek
trikle :rnhut kızgın demirle • hissi 
u;vuc;turduktan sonra _ vakınt'a ö
tekiler de gerer, fakat bu kolaylık 
her vakit beklenlleme7.. Birer hl
rer yaktırmak lazım olur. Yakı
l~n yerlerin ııonradan nasıl gö
runeceği dt' önceden keıııtirilemı>"l!. 
E'lklden nefesin tesirine inananlar 
slyfllerlni okuturlarmış, bö-vle<'& 
geçtiğini de rivayet ederler. Simdi 
o türlü tesire inanan kimse ,2'aliba 
hl<; kalmadığı icin okutma He o;f
ytlln geçtiği artık hiç tşitilmemek
tedir. 

Elektrikle yahut 1mınn demlTle 
yaktırmak yerine, sivillerin iize
rine nasır ilacı siirerek birer birer 
eritmek te mümkündür. Fakat ,, 
ilacı yfüc sürmek - ilaç kirli hlr 
:şev değilse de - insana çirkin ı?el
dlkten başka gene birer birer u:-,_ 
raşmak epeyce uzun bir istir. So~
l'a da onların tekru çıhoalarrna 
mani olmak Üzere aifzdan U7.Un<'a 
müddet ilaç içmek lazım. Bunları 
da hep cilt mütehassısı tertip ede
cektir. 

Onun için okuyucumuz hu sl
yllleri mutlaka kaybettirme~e 
mecbur olunca zahmet ederek cilt 
mütehassuı bulunan bir şehre ka
der l[ltmesfnden ba,ka çare yok-

tur. Daha kolayı nişanlıs1nı kındı
rar k güzel huyu ile siyillerl unut
turmaktır. Bunlann kaplıca teda
visi ile yahut sadece yüksek Mr 
yerde hava tebdili ne kaybolduk
lan da vardır. Meı1eli BU1'5a kap
lıcalanna yahut Kastamonu vila
yetinin meşhur çam ormanların
dan birine balayı seyahati yapar
lar ... O seyahate kadar, Arap sa
bunu IJe kiikiirt to:zunu ve ~llserl
ni müsavi miktarlarda kanstırta
rak geceleri yüzüne !llilrer. Belki 
böylece onlan kaybettirir de ba
layı yolculuğu daha tatlı olm. 

Okuyucumuz bunlann nereden 
peyda olduğunu da merak etml-.. 
Onun Klbi meraklı başkalan va~a 
haber vereyim: Bazılan l"idir, 
derler. Fakat kabank 9fyillerin 
bulaşık ve mikroplardan daha 
küçük canh sebepleri olduğunu A
merikalı hekimler bulmuşlardır. 
Bir kabarık slyJl tuzlu su içinde 
ezilip mahsus süzgeçten geçirildik
ten sonra birinin derisinin arasına 
şırınga edilince - iiç haftadan üç 
aya kadar süren uzunca bir müd
det sonra - orada slyll peyda olur. 

Bir elden ötekine, ellerden :vü
ze geçmesi yahut yüzde bir t~ne 
peyda olunca çoğalması böyle hu
laşık olma<ıındandtr. Bazılanntıı 
yiiziinde yüz taneye kadar ('oa-al
dığı bile göriilmü tür. Sadece yedi 
tane slyil sahihi bu kadarına ~iik
retmelfdir, Bununla beraber vü
ziinü havlu ile cok uğuşturmam.ak, 
cllerile kaşımamak iyi olur, böyle 
yapınca başka yerlere bulaşma
ması kolaylaşır. 

Kabarık ben bazılannda büyiir, 
sarkar. O vakit et heni derler. Ru 
da yerine ~öre kapalı bir yerde, 
mesela kann iizerinde oluncıt lc:im-
se görmez. Gerdan üzerinde et he
ni, sahibi olan hayan biraz da eda
lı olursa, güzelliği arttınr. Fakat 
göz kapağı iizerinde olunca çir
kinlik vermemesine imkin yok
tur. O zaman onu elektrikle yak
tırmak zaruri olur. 

• 
Ankarada Bayan (H. M.): 
- Onların hastalıklarından do

layı kusurlarına bakmamakta pek 
isabet ediyorsunuz. ~irdikleri 
buhranın adma eskiden hekimler 
isteri der ve _g~erlerdi. Şimdi 
kendilerini muayene edip tahlil 
etmeden bir şey diyemiyorlar. 
Kendiniz metanetli kaldık~a bu
nun sirayet etmiyeceğinden .emin 
ola bilirsiniz. 

• İstanbulda (V. P.): 
- Sizin benimle alav etmek is

tediğiniz ihtimali daha ziyade ol
masaydı, "emsalleriniz" sizinle 
eğlenmişler, diyecektim. Fakat sö
zünüzü ciddi tutarak vazifemi ifa 
edeceki.m: Hiç durmadan ·evlene
bilirsiniz. 

olacaklardır. 

Ben mesela kendi evliıdım da 

olsa daha küçük yayınları yutarım. 

Geçimim buracıkta keka; hiç bu

radan ayrılır mıyım? Öldüğüm 20.

mansa - çünkü ölümümün mukad
der olduğunu bilirim - hayatımın 

ölümümle bitmiyeceğine imanla i
nanırım. Her halde şu gölü yara· -
danın pek sulu bir maksadı olsa 
gerek. Ölümün ötesinin kupkuru 
olmayacağını duyuyorum. Mutla -
ka orada, daha sulu bir suyu olan 
ebedi bir göl vardır. O ebedi gölde 
bu dünya balçığından daha yağlı 
bir pislik olacak. Orada tombul 
tombul lahuti tırtıllar, bir arşın u
zunluğunda şişman solucanlar her 
isteği olan yayının lüp diye ağzına 
düşecekler, ve hem de yutulmaya 
hazır layemut küçük yayınlar ola
cak. Ben mesela bu fani gölde ö -
lünce o sudnn ibaret cennete gide
ceğim ve artık o lfıyetenahi sulak
ta ilelebet kuruluk, kuraklık nedir 
bilmiyeceğim.,, 

Mahmut ''Yayın doğru söylü-
yor,, dedi. Ve kıyıya çadır 

kurup otura kaldı. Ahmet "benim 
gönlümü kimse avunduramaz, eğ -
lendiremez, çünkü gönlümün eğ -
lencesi gönlümü vermektir .. dedi. 

Kıyıda kalıp her fırsattan isti

fade ederek cebini doldurmağa ba 
kan Mahmut bir gün su bakracını 

omuzuna korken mevzun bilekle -
rinde bilezikleri şakırdayan Fat

maya rastladı. Onu çok sevdi. Fa -
kat Fatmanın parası yoktu. Mah -
mut bir zengin kızla evlendi. 
Ahmet hemen bulduğu bir kayığa 
hopladı. Uzakta, nasıl ki pembe bu 
lutlar küme küme birbirlerine sa -
nlıp mavi göklere yaslanırlarsa, 
hayal meyal, denizlere uzan • 
mış mesut adalar farkediliyordu. 

Rüzgar aldı. Deniz solumağa 
koyuldu. Yüreği ~arpmağa başladı. 
Rüzgarda saçları savrulan kızlar gi 
bi, fırlayan kayık da, dolaşıp sü
zülen püskürmeleriyle ve deniz 
dumanlarile göklere harelenen bir 
alev salıyordu, Ahmedin kendini 
kapıp koyverdiği o cazibede bir 
şahlanma, bir kanad çarpma, ça • 
kan bir sevinç kahkahası vardı. 

Gök boşluğuna boşanan can atı
şında bir ilerleyiş vardı. Sevinç mi 
ilerleyişi, ilerleyiş mi sevinci do -
ğunıyordu? Bilmiyordu? İlerleyi
şin mükafatı kurtulu~, kurtuluşun 
mfiklfatı ilerleyiş oluyordu. 

Süzülüp çıkan ay adayı, gsij -
nin teDP<:İnflpn +.,.no(i•ncı. .,.ı.,..,n d-.. 

vağı gibi, bembeyaz nuruna bü :" 

rüdü. Usul usul kayıp giden gece

ye, Ahmet ferahlayan soluğu ile 
tempo tutuyordu. Neden bilemedi. 

"İşte insan bunun için yarıldıydı 

fakat kaçımız bunu görüyor?" di
ye bağırdı. Ve kendi sesine şaştı. 

Yine gümüş tozu gibi rıhlara yas

landı. Ağaçlar sakin gölgeler uza

tıyorlardı. Adada karanlık yoktu. 
Fakat sıcak ve esrarengiz gölgeler 
vardı. Gök dahn vasi ve daha yakın 

gibiydi. Ahmet o vüsati çekip bağ
rına basmak niyetiyle kollarını u- ' 
zattı. 

Fakat tam o zaman bir çıtırdı 
oldu. Ahmet hiç oynamadı, gözet
ledi. Çıplak bir kadın vücudu ay ı
şığına, kayıp ağardı. 

Yürürken yalnız kumların fısıl· 
tısı duyuluyordu. Gövdesine mu -
bit ve ay ışığı bir aliha halesi yara
tıyordu. Kız denize girdi. Çırpındı 
oynadı. Denize girmeden evvel, ay 
ışığında şeffaf denecek kadar ağa
ran vücüttcn, sudan çıkarken san
ki gümüşler akıyordu. 

Ahmet gayri ihtiyari yerinden 
oynadı. Kız gürültüyü duyunca et 
rafı çın çın çınlatan bir çığlık sal
dı. Mahmudun fıkara diye almadı -
ğı Fatmaydı. O da adayı kimsesiz 
bilerek kendi kayığı ile gelmişti. 
İki insan birbirine vardılar. 

A radan bir çok yıllar geçti. Ö
lüm Ahmedi de Mahmudu 

da ayni saatte ziyaret etti. Ahmet 
ölüme, yaşadım, fena veya iyi ol _ 
sun bir iş gördüm. Ölüm her yaşa
yan insan için olduğu gibi benim 
için gündüzün gecesi, uyanışın uy
kusudur. Dedi. Ve gözlerini yum • 
du. Mahmut yine kıyıda kendi bağ 
ladığı snğlam kazığa bağlı duru • 
yordu. 

Uğrunda bütün ömrünü heba 
ettiği paranın hepsini ölüme ve -
rcrek, biricik bir gün satın alma • 
ğa kalkıştı. Fakat hayat parayla 
satılmıyordu. Ölüm ona omuzunu 
çevirdi. Ne korkuşorsun, sen yaşa
madın ki ölesin. Zaten yoktun! Pa
ra tutup havyar yedin fakat ya -
şamadın! Kendini zengin ve kur -
naz sanırsın. Fakirsin, zavallısın, 

müfiissin dedi. 
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Çocukların en hayati gıdasıdır. Türkiycde ve dünyada HASAN YULAF ÖZÜNÜN henz~rine tesadiif etmek mümkün olnmnz. Bunu yalnız fngiltere yapabilmiştir. fngiltereden buraya gelinceye lı:ndar znmnn geçer. 
llnlhuki çocuklar gayet taze YULAF ÖZÜNDEN istifade edebilir. H".'-~A~ Yl!.LAF ÖZÜ bilhassa kemikleri kU\'\'etlcnclirir. Adelelere sertlik \'erir. Yücudiin tekfımülüne hizmet eder. Bununla beraber cabuk yü
riir, ~abuk diş çıkarır. HASAN YULAF OZII~E beslenen yavrular hiıtun omrunde hastalık -:ekmezler. Taın bir sıhhatn malik olurlar. 

· .-."' inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I .. • ' . 

J - Idaremizm Paşabahçc Fabrikası için şartnamesi mucibince sa
tın alınacak "l,, adet devvar ve seyyar elektrikli iskele vinci 17 /1/939 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı znrf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli sü Istanbul "13.000,, lira ve muvakkat te-

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM Haricf Askeri 

Kıfaat ilanları 

• TÜRK TiCARET BANKAS A.S. 
Eskişclıirde bir beton uçuş pisti 

yaptınlacaktır. Keşif bedeli 262800 
lira ilk teminatı 14390 liradır. Ka 
palı zarfla eksiltmesi 3-Mart-939 
Cuma günü saat 15 de Vekalet Sa
tınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve projeleri 13 lira 
14 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplanm ihale saatin -
den bir saat . evveline kadar An
karada M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. "814" 

minatı "975., liradır. 
III - Eks ltme 31 / 3/ 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.30 

da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alun Komısyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak e mek istiyen firmaların mufassal fenni tek· 
lülerile beraber kataloklannı, kaldırma ındırme ve fren tertibatını 

açık olarak gösteren resimlerini, birinci sınıf bir firma olduklarını 

gösterir evrakın ihale tarıhinden en az "7,, gün evveline kadar Inhi· 
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almalan lazımdır. Aksi tak· 
dirdc eksıltmeye istisal edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5. ci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme giinü en geç saat 14.30 a kadar mezkur komisyon başkanlığı· 
na makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (984) 

* Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 Muv. T. Saatı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

Lastik çizme uzun 
ve kısa konçlu 127 çift 745 - 55 87 14,30 
Balıkçı muşambası kı-

sa ceket, muşamba ve 
pantalon 150 adet 906 67 98 15 

Bahariye bakım evi 
elektrik tesisatı işi 321 58 24 11 15,30 

I - Cinslerile muhammen bedo Heri ve muvakkat teminat miktar
lnn yukarda yazılı malzeme ve iş ayn, ayn eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme 8/ 3/ 939 tarihine rastlıynn çarşamba günü hizaların
da gösterilen saatlerde Kabatşta Levazım ve mubayaat şubesindckı 
alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname ve keşünameler her gün sözü geçen şubeden parasız 

olarak alınabileceği gibi nümunele r de görülebilir. 
IV - isteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni vesaik ile birlikte 

mtılnir kom1syopa gelmeleri ve çi z.me ile muşambalar için nümune 
~oHr..,,nlori ilan olunur. (1083) 

Cinsi 

40 lık çivı 
15/ 50 m/ m. 
Kadranlı otomatik 

Miktarı 

2000 kilo 

baskül ı adet 
Kilot pantnlon 12 Takım) 

* 
Muham
men B. 

Lira·Kr. 

375 -

700 -

Muvak
kat T. 
Lira Kr. 

28 12 

52 50 

Eksiltm~ 

14 

15 

Kasket 12 ) 
" 546 -Kaput 12 " ) 41 95 15,30 

Çizme kösele 12 ) 
1 - Yukarda cins ve mik~n yazılı (3) kalem malzeme şartname ve 

mevcut nümunelcri mucibince ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös· 

tcrilmi ştir. 

III - Eksiltme 3/ 3/ 939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında 
yazıl.ı saatlerde Kabataşta kain levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
komısyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına· 
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte er, 7 5 güvenme 
paralarile birllkte mezkı1r komisyona gelmeleri ilan olu~ur.' (940) 

... 
Cinsi Miktarı Vah. Beheri Tuta. % 7,5 Eksiltme 

Muh. B. 'l'emınatı 
- - ----------L K. L. K. L. K. Şekil S. 

Gaz yağı 16000 Kg. 147 60 2360.=-177.- Açık ~k.14 
Göz taşı 18200 " 16,5 3003.- ~25.22 ., ., 15 
Goz taşı serpme maki-
nası <Vermeral marka> 110 adet 15 
Kukürt için serpme ma-

1650.- 123,75 ,, 15,30 

kinası <Superba veya 
Vezüv marka) 104 ., 15 1560.- 117.- ., ,, 16 

I - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı "4,, kalem malzeme ay
n ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlnn hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 13/ 3/ 939 tarihi ne rasthyan pazartesi günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta kfön şubcmizın alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Jsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 5 
güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(1081) 

* Cinsi Miktarı Muhammen B. 
Beherı Tutarı % 15 Eksiltmenin 

teminatı şekli, saati 
Lira K. Lfra K. Lira K. 

Bo bobir. sandığı 1500 A. - 65 ~75 - 146 25 Açık 16-
Artırma 

ı - Mart 939 tarihinden ağusto s 939 gayesine kadar Cibali fabrika
sında birikecek 1500 adet boş bobin sandıklan yukarda yazılı şekilde 

satılacaktır. 
n ~ Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 

TTI Artırma 16-3-939 tnrihıne rasthyan perşembe günü hizasında 

Merkezi: ANKARA 

Ve Sair "845" 

* 
BANKA MUAMELATI 

Kiliste iki paviyon inşaatı ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 76.238 lirn 31 kuruş
tur. Eksiltme 1-3-939 Çarşamba 
günü saat 14 de Kilis Alayı Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname plan ve modeller Anka
ra ve İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Ko. lanndan ve Kilis, 
Gaziantep, Maraş, Adana, İslfilıiye, 
Kayseri Askeri satınalma Ko. Iann 
dan görülür. Taliplerin 76,000 li
ralık işi yapabileceklerine dair 
vesaiki haiz olmaları. Taliplerin 
mühendis veya mimar olmalan, 
olmadıklan takdirde nyni evsafı 

haiz olan memurlan inşaatın so
nuna kadar bulunduracaklarına 
dair noterlikten musaddnk taah
hüt kağıdı ile temin etmeleri ve 
ihale tarihinden sekiz gün evvelC' 
kadar Ko. dan ihaleye iştirak için 
ehliyet vesikası almaları lazımdır 
İstenilen evrak ile beraber ti 050 
lira muvakıtat temfnatlannı hav1 
mühürlu m tuplanııı ihale SM 

tinden bir saat evveline kad 

Ankara 

Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

ş 

Bolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

R 

lstanbul 

iz mit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

, ----......~Umum Müdürlük: TÜR1<B NK - Şubeler: TIC RET 
Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

"GECE KASA Si .. 
Ko.na verilmeleri lazımdır. f n"ı: 
at müddeti 1. Teşrin 939 nihavpt 
ne kadar uzatılmıştır. Ka'ti kabu 
muvakkat kabulden altı av sonrıı Çok müsaid tartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundunılmaktadır. 

izahat alınmak üzere gitelerimize müracaat olunması. 
1 Y.apılacaktır. İstihkak raporları 

ayda bir verilir. Son istihkak mu
vakkat kabul raporu iledir. 

yazılı ~aatte Kabataşta levazım ve mubaynat şubesindeki satış komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün Ciba li fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin artırma için tayin edilen gün ve saatte yüzde 15 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1158) 

Cinsi Miktan * Muham-
men B. 
LiraKr. 

% 7,5 mu- Şekli 

vakkat 'f. ---
Lira Kr. 

Sa atı 

Eksiltme 
Prinç etiket 31700 adet 400 - 30 - açık eksiltme 14 
İçki satış kasaSl 2900 ,. 8700 - 435 - kapalı zarf 14.30 
Filit 4000 Kg. 2800 - 210 - Açık eks. 15 
Sinek kağıdı :iyi 150000 adet 1500 - 112 50 ,, ,, 15,30 
cins 
Filit tulumbası 146 .. 146 - 10 95 

" 
,, 16 

Yapışkan macu - 175 Kg 245 - 18 37 
" 

,. 16,15 
nu 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktnn yazılı (6) ka
lem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 15/3/ 939 tarihine rastlıyan çarşamba giinü hizala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. Sinek kağıdı için bir hafta evvel nu
mune verilmek lazımdır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerın % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri ve knpalı zarf eksilmesine iştirak etmek fst!yenlerin de mü· 
hürlü tcklü mektubunu kanuni vcsaık ile % 7 ,5 güvenme parası mak· 
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme güni.ı en geç saat 13,30 za kadar mezkur komisyon başkan-
lığına makbuz mukabilinde vermeleri ilim olunur. (1102) 

• Cinsi Miktan Muhammen 
B. 

Lira Kr. 

Tuz Küfesi 3000 adet 900 -

Yangın sön.. 
dürme levazımı. 

17 kalem 2337 54 

% 7.5 Mu- Eks11tme Saat 
vak Tem. şekil 

Lira Kr. 

-- -
67 50 Açık 16 

eksiltme 
175 31 " il 16.20 

I - Liste ve ş..ırtnamelerf mucibince yukarda cins ve mikdarı yazılı 
2 kalem malzeme ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile nıuvakkat teminatları hizalarında göste-

(820) (934) 

· . .oeylet pemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi !lariları 
Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki gurup 

malzeme her gurup ayn ayn ibal.? edilmek üzere 17 - 3 _ 1939 Cuma 
günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her guru
ba ait hi7..alarında yazılı muvakka: teminatlarile birlikte eksiltme crünü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Q 

Bu işe ait şartnameler Haydıır·paşa gar binasındaki komisyon tam· 
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 _ ıoo adet dökme demirden dirhem 50 kiloluk: Muhammen bedeli 
1400 lira ve muvakkat teminatı 105 liradır. 

2 - 21000 l{g. N_ebati katran muhammen bedeli 4305 lira ve muvak-
kat teminatı 322 lira 88 kuruştur. (l

3
04) 

~'--~--------------;;;;;;;;;;;;; 
TÜRK HAVA KURUMU l 
Büvük Pivanqosu 

Beıincl keıide : 11 Mart 939 Cladır. 

Büyük f kramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
( 2:~~an başka: 15.'000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

· ve 10.000) hralık iki adet mükafat vardır ••• 
Bu tertipten bir bilet alarak İ§firak etmeyi İh· 

'!'al etmeyiniz. Siı de piyangonun mes'ud ve bahti
"arları arasına CJİrmiş olursunuz. 

rilmiştir. 

III - Eksiltme 17 - 3 ~ 939 tarnııne rastııyan euma günü hızaıann
da gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A· 
hm Kornisyonuhda yaprlacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler her gün sözü geçen §Ubeden parasız ola
rak alınabilir. 

"V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
guvenme paralarile birlikte .mezkür komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (1311) 
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Tercih ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden mıı
muldür. Bütün bakkallarda satılır. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksilt me 
komisyonundan: 

Merkezimize ait Kavak tahaffuzhanesi banyo dairesi ve müteferrik 
1.anıiratı ile formol evi inşası açık eksıitmeye konulmuştur. 

A. - Tahmin bedeli "3593" lira "53" kuruştur. 
I3 - Buna ait şartnameler merkezimiz levazımından "18" kuruş mu

kabilinde alınır. 
C - Eksiltme 14 Mart 1939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara

Jnustafa paşa sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda yapıın
Caktır. 

D - Muvakkat teminat paras1 "269" lira "55" kuruştur. 
E - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafta 

idaresinden veya Merkezimizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri ~art-
tır. "131 o·· 

Bütün • in ve sızılara karşı en müessir ve mOtekl mll k-.e 

İktısat Asistanlığı 
Siyasal Bilgiler okulunda 35 lira asli maaşlı iktısadi ilimler asistan

lığı açıktır. Yüksek mekteplerden mezun olnn askerliğini yapmış bulu
lı.anlar nrasmda martın on beşinci çarşamba günU imtih an yapılacak ve 
muvaffak olan seçilecektir. Talipler in nihayet dört gün zarfında el ya
- o.Ole ha1 tercüme erini bildirir bir istida ile okul direktörlüğüne 
rnüracaatlan lfı.zımdır. (1218) ) 

1 
Levazım Amirliğ i Satan 
ima Komisyonu llCinlarr 

~-· Uçer adet çamaşır yıkama, sık-
ına ve ütüleme makineleri müte -
a.hhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 3 nisan 939 p:ızar
tcsi gi.ınü sant 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satınalmn ko
:rnisyonunda yapılacaktır. Hcpsınin 
tahmin bedeli 13300 lira, ilk temi
natı 997 buçuk liradır. Şartna -
Incsi komisyonda görülebilir. Bur
sa için ayn ve İstanbul için ayn 
olmak üzere her makineye ayrı 
f :yat teklif edilecektir. İsteklile -
ı-in kanuni vesikalarile ve Ko. da
ki şartnamesinde yazılı katalokla
rı ile beraber belli saatte komis
Yonda bulunıvaları. {516l (037l 

* 32 ton zeytin tanesi alınacaktır. 
kapalı zarfla eksiltmesi l mart 939 
Çarşamba günü saat 15 de Topha
nede levazım amirliği satınalma 
komısyonunda yapılacaktır. Tah -
:rnin bedeli 5760 lira, ilk teminatı 
432 liradır Şartnamesi komisyon
da görülebilir İsteklilerin kanuni 
Vcsikalarile beraber teklif mektup
larını ihale ~aatind0n bir saat ev· 
Vel komısyona vermeleri. 

(!)lfi\ IQ1~\ 

l<AYJP: Erenköy kız lisesi mut
•k tamirine ait 176 liralık liseler 

~u~asebeciliğinden aldığım temınatı 
. a~ ıye makbuzunu kaybettim, yeni

sıru alacnğımdnn hükmü yoktur. 
- l\Iiitcahhit l\hgırdıç Toşyan 

KAYIP: İstanbul Emniyet Dör-
d"' . 

uncu Şubeden aldığım ikamet tez-
keresile 1939 senesi Beyoğlu Topce
kenler sokağında 8 numaralı evin ta
pu senedini kaybettim, yenilerini a 
lacağımdan eskilerinin hükmü yok
tur. 

Beyoğlu Topçekenler sokak 
No. 8, istamat Ventu ra 

KAYIP: Kadıköy seyrüsef erinden 
nldığım 2552 numaralı çüt yük ara· 
bası plakasını kaybettim, yenisini a
lncağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kndıkiiv Nazar oilu Vahan 

Keodı Jo<ld• ihtım.amıu tndl odO•o ı.. 
loymrth hr,ıı krıları" baoyo tu .. ıeıı.., içıo 
Doktor OAFOE PALMOUVE'1 ıatlhap et. 

tikte """'" enlannkıod.a tabn daha u oault 
olaa ...,. cıldııılı '''" do el•eri'1ı ..S.cat> 
aııltirdır . Tuvaletınnde Yo baa1onıııda 

PAi MOIJVE'ı kulluıau • H~roe• burıtod•a 
fl°isellık -ıumuını tedarik odiDtı , iç PAl.
MOUVE •tın •lıoıı 

Betonarme Köprü ln~aata 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Bolu Vilayetinde Düzce - Hendek yolu üzerinde ahşap Merkiç

melen köprüsünün betonarme olarak inşantı (107.000) lira keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 3/ 3/939 tarihine müsadi! Cuma günü saat (15) de 
Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak (535) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ancak bir taahhütte en az Altmış Bin Lira bedelli 
betonarme bir köprü veya buna benzer bir yapıyı taahhüt ederek iyi 
bir surette ikmal ettiğini ispat edenler girebileceğinden isteklilerin 
eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekale
tine müracaat ve bu evsafı haiz olduğunu isbat ederek alacağı ehliyet 
vesikasını göstermeleri lazımdır. 

5 - Isteklilcrin Ticaret Odası vesikasile (6600) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlı
yacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten !>ir saat eY
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir . .Postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul edilmez. 

(439) (859) 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Ankara Belediyesi için son model iki adet imdadı sıhhi oto

mobili alınacaktır. 
2 - Bu arabalar benzinle işler her türlü fenni ve sıhhi şartlan 

haiz ve hastayı sarsmıyarak nakledecek evsafa malik birisi bir, di
ğeri iki yataklı olacaktır. 

3 - F inn&lann kendi arabalarına ait .evsaf ve şartlan ve bedelle
rini ve teslim şekillerini bildirir tekliflerini nihyet 15/3/939 nıha-

yetine kadar Belediye Encümenine göndermeleri. (386) (772) 

Taklidlerinden sakınınız. 

imatn.Uıane: Maltcpcde ••••••Telefon: 24S4o ••••lll 
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T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kunılus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TürlC Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Rnnkas1nda ktımbarnlı ve ihharsız tasamtf hesnplanncln r.-n :ı 

50 lirası bulunanlarn senede 4 defa çckilecrk kur'a ile n ağıdnki pH\" 
ıröre ikramiye dnjhtılacaktır. 

' 4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• 
• 
" 
" 
" 
• 

J .000 Liralık 

500 • 
zso • 
JOO " 
50 • 
40 " 20 

" 

4,000 Li ra 
2.000 " 
1.000 

" 
4,000 .. 
5.000 . ,. 
4.800 "' 
3 ,200 • 

DİKKAT· He!:aplanndaki paralar bir sene kinde 50 liradan eı;an
'IÜ<mliverlere ikramiye çıktığı takdirde o/r 20 fa7.lasivle verileceg.iT 

Kuralar senede 4 defa. 1 Eyl QI, 1 Birincikanun, 1 l\lnrt \'C l Bazi. 

rnn tar ih lerinde çekile<'t'ktı r. · 

Bartın Malmüdürlüğünden: 
Satılacak emvalin cinsı Batık Şahin vapurunun Çikanlan 

hurda demir, pirinç, bakır, pike, ve 
sairesi. 

Bulunduğu yer 

Tahmin ol~an kıymet 
Şartname mündcrecau 
Arttırma günü 
Arttırma yeri 
Arttırmanın şekli 

: Amasra limanında iskele yakınınd:ı 
bir kısmı karada ve bir kısmı deniz 
kenarında. 

: Beher tonu 3 liradır. 
Bedelsiz olarak Maliyede gösterilir. 
9/ 3/ 939 perşembe günü saat 15 de. 

: Bartm Mnlmi.ıdürlüğü odasında. 
Açık arttırma. 

Muvakkat teminnt akçası 
Arttırmaya girebilmek şartları : 

56,30 elli alt.1 lira otuz kuruştur. 
Müşterilerin Türkiyede mukim bu· 
lunduklanna dair hüviyet ve ika-

Masraflar 

Nakil Müddeti 

metgah kağıtlan ibrazı şarttır. 
: Gümrük tarife kanununa göre re

simler, gazete ilan masrafıı dellali
ye, damga resmi, tartma ve nakil 
masrafları gibi bilcümle masarifat 
alıcıya aittir . 

: Hurda demir ve parçalann nihayet 
ü-; ay içinde kaldırılması mecburi
dir. 

Yuka~a ci_ns v~ evsafı !a:1lı hurdalar açık arttırma ile satılacağın
dan talıplenn ıhale gunu ola':l 9 / 3/ 939 tarihine müsadif perııembe 
günü saat 15 de Bartın Malmüdürluğü odasında müteşekkil komisyon-
da haz1r bulunmaları ilan olunur. (1285) 

Birecik Belediye sinden: 
Urfa ~~la~eti~~n Birecik Kazası Belediye Eczacılığı münhaldir. Şeh

rl cıo_o) yuz .lıra ucretle ve oturacağı evin de Hazirandan itibaren icar 
bedeli Beledıye tarafından verilecektir. Bu suretle talip olanların Bire
cik Belediyesine müracaatleri ilan olunur. 

Erzincan Belediyesinden: 
~elediyemizin _108 lira. üc~etli Veterineri münhaldir. Laboratuvar iş

lerinden anlar bır Veterinenn Belediyemize müracaati. 




