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Aziz Müalirlerimiz, Sirkecide kar,ılayıcılan arasında ve Ekselans Köseivanol 
Vali ·muavinimiz Hüdai ile tanışıyor 

11cı y; ., d:r1Misafir Başvekil Bugün 
zz er er e 
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Misli Namzet Ankarada Merasım e 
G·· 
..,,"i°:.~~'~!;c;_~,dn- , Karşılanacak 
l:ıı.,a - Öğrendiğimize göre, Parti 1 )tıı.l ı:u, bu hnfta içinde toplanarak 
~ti llıebus namzetlerini tesblt ede
~lar~ Namzetlerin tcsbitinde esas , 
!::-. ~ Prensipler karnrlaştınlmış-

1 ııı ta aJnzetıertn seçim kabiliyetlerl
lı: Yln için muhtelif sahalardaki 
~bUiyetıcr:l ve bilgileri tetkik e

J:>ı.o lt~r. 
~ ıfp rlcrin. banka ldnre meclisi 
~ 17ruıı, komisyon ve taahhOt iş
\>~a e Ufraşanların bu vazJfelerden 
~~ l'l'ı~busluktan birisini tercih et

)t::J hakkındaki knrar dolııyıslyle, 
tı tı:::cıısc gireceklerin sayısı, ka
~ ''ette maltim olmamakla bcra- · 
'Glrndtye kadar müracaat eden- ı 
tqca :>'eJmnu 4500 U geçmiştir. Mü- 1 
llıtı at lllUddeil yarın (bugün) bit
iöl'tı 0;acnktır. Dolasan bir şayiaya 1 

btı~ •tanbul, İzmir ve Ankarn gibi 
tôt~ liühirlerdc iki misli nrunzct 
'~lecek müntehlbisanller bu 
~bes tler üzerinde tercih haklarını 
''1~ kullanacnklnrdır. Partice 
CuJı: 1ecek namzetler hakkında bir 
boıı:~ent isimlerden bahsedilmekte, 
%ıU Adnan ve Halide Edibin 

eti üzerinde de durulmaktadır. 

Resmi Görüşmeler Başlıyor 
Bulgar Başvekil ve Hariciye Nazı- keci garını doldurmuş, istasyon Türk 

rı Doktor Köseivanof, yanında refi- Bulgar bayraklarile donatılmı~tı. 

kası, kızı Matmazel Peef, Sofya Se!i- Dost hükumet reisini getiren husu· 
rimiz Şevki Berker ve refikası, Bul- si tren saat 10 da alkışlar arasında 
garistanın Ankara Bü .. - Elç's· Dok- ar ir işfr. .• 
tor Kristof, elçilik müsteşarı Çokof Başvekil istasyonda Vali muavini 
mihmandarları, Hariciye Vekfllcti Hüdai Karataban, lstanbul Komuta
memurlarından Fikri, Bulgar mat- nı General Halis Bıyıktay, Emniyet 
buat mümessili Sarafinof, Otro ga- Direktörü Sadri Aka, Bulgar, Romen 
zetesi başmuharriri Danef, Mir ga- ve Yugoslav başkonsoloslan ve kon
zetesi sahibi Birzizof, Dncs gazetesi solosluk erkanı ve Bulgar kolonisi, 
müdürü Peratiç, Bulgar matbuat Bulgar mektebi talebesi tarafından 
müdürlüğü şeflerinden Dimitrof ve karşılanmış, Madam Köseivanofa ve 
iki foto muhabiri olduğu halde dün kerimesine buketler takdim edilmiş
sabah hususi trenle şehrimize gel- tir. Bando müzika evvela Bulgar 
miş, akşam Anknraya hnreket et~ış- sonra Türk milli marşlannı çalınış 
tir • ve bir kıta asker selAm resmini i!a 

Sirkecide istikbal 
Dost devlet Başvekilinin şehrimi

ze geleceğini duyan kalabalık bir 
halk kütlesi ve Bulgar kolonisi Sir-

etmi~tir. 

Aziz misafirimiz, askeri kıtayı tef
tiş ettikten sonra Bulgar kolonisine 

(Sonu.: Sa. 8, sil. 1J 
~~~~ 

Seçim Çok Hararetlendi 
'latandaşlar Derin Bir Sevinç İçinde Sandık 
8aşlarına Koıarak intihaba İştirak Etmektedir 

n~ Ankarada intihap faaliyetinden levhalar 
~!U? tnemlckcttc, ikinci münte-1 lunda 10665, Kadıköyde 5245, Emi- ı tihap hakkında btr nutuk sC\ylenecek 
~ :çı.tni, çok hararetli bir safhaya nönündc 3577, Bcşiktaştn 4053. Us- tir. Kızıltoprakta Behçet tarafından, 

14l' Ştfr. Dün hemen hemen tekmil küdarda 3666, Bakırköydc 1414, A- Erenköyünün Sosyal sinemasında 
~et lllerkezlcrimizden aldığımız dalarda 912, Eyüpte 1341, Fatihte temsilden sonra Iffot Oruz tarafın • 

aflarda halkın derin bir sevinç 8974, Sanyerde 2548, Şilede 2205, dan nutuklar söylenilecektir. Ayrı
l ltı.ı.~ sandık bnşlarına koşareık revi- Yalovada 4825 rey atıldığı tesbit e- ca Kadıköy kazası dahilinde mahalle
·ııettla~dığı bildlrılmcktedir. A;,iz dilmiştir. Kartal, Beykoz ve diger ler arasınd!ı halkın seçime iştiraki 
ha . lllızjn siyasi rüştlinü bir k<.>re kazalarda sandıklara atılan reylerin hakkında propagandalar yapılacaktır 
IQ[Jsbat eden bu tezahürleri rejim miktarı henüz mallıın değildir. Beyoğlu kazasında, Sütlücede, Ka-
~~a derin memnuniyetle kayıt ve Bugünün programı da çok zengin- sımpaşada saat 13-14 arasında nu-

h. .
1 

etmek lazımdır dir. Kadıköyde Hale siucmasıncfa ·sa- tu.klar söylenecek, pli\kla neşriyat 
l'11lıt • • . 
~ zın her tarafında da seçime at 21 de bir temsil verılecek, sonra yapılacaktır. 

lltt et~e devam edilmektedir. Ev- da güreş müsabakaları yapılacaktır. Bakmköy kazasınd:ı sandık başında 
Run rey sandıklarına:\ıı.,peyoğ- ada da Niyazi Tevfik 'tarafından in (Sonu Sıı. 8, Sü.4) 

Bohemya ve 
Moravya 

İçin Anayasa 
İICin Edildi 

Macarlar, Rütenyanın 

işgalini Dün Akşam 

Tamamladılar 
Prag, 16 (Hususi) - Her Hitler 

bugün Bohemya ve Moravya gibi 
Slovakyayı da himayesi altına a1dı 

ve Bohemya ile Moravyanın anaya
sasını ilan etti. 
Slovakyanın Alman himayesine 

girmesi Slovakya Reis ve Başvekili 
Tissonun Her Hitlcre gönderdiği bir 
telgrafla tahakkuk ctmi;ı-tir.Tisso tel
grafında "Size bütün kuvvetimle gü
venerek memleketimi himayenize 
tevdi ediyorum" demiş, Her Hitler 
de bu telgrafa cevap vererek Slo
vakyayı himaye etmeyi kabul etmiş
tir. Slovakya iki gün evvel istikliili
ni ilan etmiş, Macaristan ile Lehis
tan hükOmeti tanımışlardı. Her Hit 

(Sonu: Sa. 1 O. sil. 1) 

-Gazetelere Göre 
Son ilhak hAdlsesl karşısında, in- son A 1 m an 

glllz, Fransız ve Amerikan mntbuatı 
asabiyet iı;erisindcdir. Deyli Telgraf 

di:~a!1:rejlmi yaşadıkı:a. bu ısuk- Hareketi Her 
manyanın bütün komşuları tehdit y d T k b • h 
altmdodır. MUnih zihniyeti ölmüş er e a 1 
rahtan kurtulamıyacaktır. Artık Al- ı 

ve defncdllmlstlr.9 
._ ____________________ ..: 

Slovakya Reisi Tisso 

Ediliyor 

Londra Gazeteleri, 

Çok Ağır ve Şiddetli 

Lisan Kullamyorlar 
Londra, 16 (Hususi) - Almanya

nın Bohemya ile Moravya ve Slovak 
yayı himayesi altına alarnk ilhak e~
mesi Avrupanın bütün resmi ve gay
ri resmi mchafilini ve matbuatını 
meşgul etmektedir. Bugün Mister 
Chamberlain ile Lord Halifax uzun 
uzadıya görüşmüşler ve Lord Hali
fax Fransa sefirini kabul etmiştır. 
Avrupanın diğer hükumet merkezle
rinin çoğunda buna benzer mülakat
lar olmuş ve vaziyet derinden deri
ne tetkik olunmuştur. 13ugun anla
şıldığına göre Fransa Cümhurreisi
nin haftaya vuku bulacak Londra 
seyahati esnasında Bonnet de kendi
sine refakat edecek, bu da !ki ~ük.fı-

( Sonu.. Sa.. 10, Sü.. 3 deJ 

Mezarlık 

Davasında 

Son Safha 
Mahkeme, Nakz Kararına 

Uydu, Otobüs Davasında 
60 Şahit Dinlenecek 

IKasden Çıkarılan Bir 
Yangın Neticesinde 

Bahçekapıda Dün Gece 
3 Büyük Mağaza Yandı 

Ankara, 16 (TAN Muhabirin-
den) - İstanbul Eski Vali ve Bele
diye Reisi Muhittin Üstündağ ve 
arkadaşları hakkında, İstanbul oto
büsleri işindeki yolsuzluklarından 

dolayı açılan davaya bugün saat 
10,30 da Temyiz Dördüncü Ceza Da
iresinde devam edildi. Reis Mecdi 
Beydeş, aza ve Başmüddeiumumi 

ayni zevattan mürekkepti. Maznun
lardan Muhittin Üstündağ, ve Ek
rem Sevencan hazır bulunuyorlır

dı. Diğer maznunlar geçen duruş
mada vareste karan aldıkları için , 
gelmemişlerdi. Salona açık bulunan 
üç kapıdan başlar uzanmış, büyük 
bir kalabalık muhakemeyi takip için 
gelmişti. 

Ateş, Hasan Ecza Deposundan Çıktı, Y amndaki 

Mağazalar Yandı, Yangını Çıkaran Yakalandı 

Dinlenecek ,ahit liate&i 
Celse açıldıktan sonra Başmüdde

iumumi Başmuavini Arif Cankaya 
ayağa kalktı ve reise hitaben: 

- Geçen celsede bazı şahitlerin 

dinlenmesini istemiştim. Şimdi bun
ların listesini takdim ediyorum. Ve 
burada iki noktanın da tasrihini ri
ca ediyorum, dedi. 

Reis, şahitlerin isimlerinin okun
masnu istedi. Başmüddeiumuminin 

gösterdiği şahitler arasında ismi ge
çen zevat ~ tasrihi istenen ilci nok
ta şudur: 
İstanbulda Tan gazetesi sahibi ve Baş

muharriri Ahmet Emin Yalman, İstan
bulda Sirkecide Boyabatlı Mustafa oğlu 

(Sonu.: Sa. 7, sü. 1) 

Atef, üç mağazayı lulufturmuf vaziyette 
Dün gece Istaııbulda bir yangın 

faciası daha oldu. Kasten çıkarılan 
bir yangın neticesinde Bahçekapıda
ki Hasan Ecza deposu, Ertuğrul el
bise mağazası, M:inerva radyo acen
tesi, Trak terzihanesi ve bir b~rber 

salonu tamamen yandı. Dün gece yap 
tığımız tahkikata göre, bu hadisenin 
tafsilatı sudur: 

Yangın Hasan ecza deposunun üst 
katından çıkrruş ve birdenbire ge
nişlemiştir. 

Saat 21.15 te o civarda dev -
riye bulunan polis memuru ve bek
çi Hasan ecza deposundan duman 
çıktığını görmüşler ve deponun ka
pısına giderek vaziyeti öğrenmek is.. 

(Sonu, Sa: 10; Sii.: 4) 



Denizbank 
U. Müdürü 

ün Geldi 

Yusuf Ziya Erzin 

Muhtelif işler Üzerinde 

izahat Veriyor 

Koca Sinanın 
351 inci 
Yıl Dönümü 
Büyük Mimar Sinanın 351 ıncı 

yıldönümü münasebetiyle önümüz -

D · B nk u M .. d .. - y deki dokuz nisan günü büyük bir 
enız a mum u uru u- . 

f Z. E · d- b h h · · 1 ihtifal yapılacaktır. Mımarlarımız su ıya zın un sa a şe rımıze .. .. . 
d .. ·· t •· u M .. d.. d.. bu munnsebctle Sinanın muhım e -
onmuş ur mum u ur un şu - . _ 

b ·d ·· ı· i ı ·· - k b r da serlerinden bahseden bır broşur neş e mu ur er ye goruşere u a . . . . . 
b 1 d 

y •t · 1 - redeceklerdır. Bu ış ıçın mımarlar -u uruna ıgı zamana aı ış er uze -
· d · ah t 1 t dan Karun Çeçen, Kemal Altan, 

rın e ız a a mış ır. .. . 
Y f Z. E · d - k di 1• le Vasfi Egeliden murekkep hır heyet usu ıya rzın un en s y 

- · bir h · · 1 D ı"z seçilmiş ve bu heyet dünden itiba -
goruşen mu arrırım ze en 
B k 't ht l.f · 1 Ankara ren $inanın bazı eserlerini gezerek an a aı mu e ı ış er ve -
daki temaslan hakkında şunları söy- hazırlıklarına başlam~ştır. Bu bro _ 

ı . t• şürde Sinanın eserlcrınden en kıy -
emış ır: . . • 

k 
. . 

1 
rnetlilcrının plan, makta ve tafsilat 

''- Ankarada Ban aya aıt ış er . 1 . ·ı b b · ah t d 
resım erı ı e era er ız a ı a bu _ 

üzerinde Vekaletle temaslar yaptım. 1 kt unaca ır. 

Lazım gelen izahatı verdim. M. 1 A k t · 
ımar ar, n ara, zmır ve E • 

Almanyadan gelen heyetlerle dirnedeki arkadaşlanna d ·· t ·· 1 a muracaa 
muzakerelere stanbulda devam e - ederek $inanın oralard k . 1 · · 
d·ı kt d. M .. ak 1 bildiğiniz a 1 eser erı ı-

ı me e ır. uz ere er çin yrdımlarını istemi 1 d . 
·b · K ·· · t lan ş er ır. gı ı rupp muessescsıne yap ırı Mimarların ye · ·d h . 

- •Y 1 t b•t nı ı are eyetı: 
Etrusk ve dıger vapur arın es 1 e- Türk Y .. k k M· . . . 

. 1 ·· u se ımarlar bırlığı 
dilen noksanlarını ıkına mevzuu u- geçen hafta t y 1.k k yap ıgı sene ı ongre -
zerinde yapılmaktadır. sinde yeni idare heyetini şu şekilde 

Her iki taraf için de faydalı ola- seçmişlerdir: 
cağı ümit edilen bu neticenin pek Reis, Arif Hikmet Holtay; katip 
kısa bir zamanda elde edileceğini Faruk Çeçen, muhasip Fazıl Oysa: 
zannederim. Etrüske konulan kazan-

aza Zeki Sayar ve Rıza Dunar. 
lann Prudan Kapüs kazanlarından 

başka bir tip kazan olduğu hakkın - MAARiFTE : 
daki haberler doğru değildir.,, 

Umum Müdür İstanbul limanının 
tevsii ve tersane işlerine ait suale 
karşılık da: 

"- İstanbul imanının tevsi ve 
tanzimi için esas proje henüz hazır
lanmış değildir. Bu projenin ihzarı 
için Kip inşaat müessesesi mühen -
disleri lstanbulda tetkikat yapmak· 
tadırlar. Proje hazırlandıktan son -
ra tetkik ve tatbikine geçilecektir. 
Bu projede şüphesiz ki kömür mın
takası da yer alacaktır. 

:l".orsane işi üzerinde uzun zaman 
danbcri devam etmekte olan tet -
kikler henüz ikmal edilmemiştir. Bu 
tetkiklerden sonra tersanenin yapı -
lacağı yer tesbıt edilecek proje de 
ona göre yapılacaktır ... 

Telefonsuz! 
Polis Karakolu 

Geçen g~ce Topkapı dışında 
b r yangın oldu ve Mithat paıa 
kiişkü adı ile maruf ahşap bir 
köşk yandı. Yangını tahkike gİ· 
den bir arkadaşımız tahkikat 
neticesini bildirmek için bir te • 
lefon aramıı. Oralarda bir ec • 
uıhane ile bir de Şehremini Na
hiye merkezinde umumi telefon 
olduğunu öğrenmiş. 

Eczahane dokuzda, Nahiye de 
beşte kapandığından ikisinden 
de istifade mümkün olamamı11. 
Aksaraya gitmes'ni tavsiye et -

mişler. 

Şehremini Ser Komiser • 
liğine gelince, eskiden beraber 
oturduğu nahiye merkezi ken • 
dine ait olan telefonu alıp gii • 
tilrdüğünden karakol telefonsuz 

kalmış. 
Gece rUndüz farkı olmadan 

herkes'n müracaat edeceji bir 
yer olan polis karakoluna mı, 
yoksa saat beşte kapanan Na • 
hiye merkezine mi telefon da -
ha lüzumludur 

Takdirini si:u bırakıyoruz. 

Talebeye Adabı 
Muaşeret Dersi 

Maarif Vekaletı ötedenberi mcJc
teplerde tatbik edilen 5dabı muaşe. 
ret kaidelerinin me:-:tcplcrdc taleb~ 
ye öğretilmsi hakkında bir tı:ımim 

göndermiştir. Vekiılet mekteple .. den 
yetişecek gençlerin bu kaideleri da
ha mektep sıralarıntla iken b~renme
lerinin lazım geldiiını gözönıinde tu. 
tarak mektep .aıuullinı Ye idarecile
rine bu hususta bazı vazifelet ver
mektedir:.• Tamh'ne nazaran ~tep 
idareleri bu maksatla sık sık konfc-
ranslar tertip edecekler, müs:.hnbe. 
ler yapacaklar ve adabı mua eret ka
idelerini öwenmb·en talehE>ler hak
kında ciddi tedbirler alacaklardır. 

Muallimlerin Kongresi 
Muallimler yarclmı sandığı yaı ın 

saat 14,5 de Üniversite konferans Ea
lonunda senelik kongresirtl aktede
cektir. * Dağcılık klübundc yarın saat 
1!1 te bir heykel sert,isi açılacaktır. 
Memleketimizdeki b ütiin lıeykeltraş
lar bu sergiye iştıro.k etm~ktedirlet. 

Suat DervİJ 
Yiyanaya Gitti 

Muharrir arkadaşımız, Suat Der
viş. evvelki akşam Viyanaya git
miştir .. Kendisi Viyana sergisinde 
Türk Matbuatını temsil edecektir. 

Silifkede Klevland 
Pamuğu Ekilecek 

Silifke, (TAN) - On bin kılo Kı
levland cinsi pa:nuk tohumu getırti
lerek çiftçiye dağıtılml:jtır 

Ziraat idaresi, g'!tirttı~ iyi cins 
elma, şeftali, kaya•, badem, Ga2ia,..
tep fıstığı, zerdali, Trabzoıı hunnası 
fidanlarını çütçıye vermıştir. 

Mıntakamızda ~i .. aat va m.?yvac•
lığa çok iyi randımaı1 verdiği gıbi 

hayvancılık ve h:ıy•;an ~insinin ısla
hına da himmetle slll~,lmaktadır. 

GUNUN RESiMLERi : 

17 - 3 - 939 

SUAL CEVAP ? 

'ı6 Mart Şehitleri içi~ 
Dün Bir lhtif al Yapıldı 

Hatay Mektubll 
için Kaç Kuruşl 

Yeşil Saha için Pul Yapıştırmall 

Mehmetçiklerimizin Eyüpteki Mezarları 

Başında Binlerce Kişi ihtifale iştirak Etti 
Dün İstanbulun işgalinin yıl 

döniimii;) dii. Her sene olduğu gi
bi hu sene de bu faciada ehit 
edilen Mehmetçiklerimiz n E - • 
yüptcki mezarları basına bin -

lerce halk v erncktepli toplandı. 
Ve çok hazin hir ihtifal vapıldı. 
Saat 14 te ihtifale gidecekleri 

E~·iibe götiirmck iizere Kiiprii · 
den hu usi bir vapur hareket et 
tirildi. 

İstanbul Merkez Kumanda • 
nı İsmail Cemal Okan. İstanbul 
mebusu Bayan Nakiye, Ş~hir 

Meclisi azalarından bazıları, bir 
askeri miifreze, Eyüpteki llk ve 

orta mektep talebeleri ve bin • 
terce halk ve mektepli toplandı. 

1 meydandan başka bütün mezar-

POLiSTE: 

Bahçekapı Yangını 

Tahkikatı 

lıklal'ı doldurmuşlardı. 

İhtifale askeri bir bando tn· 
rafından çalınan matem havası 
ile başlandı. Bundan sonra söz 
atan Şehir Meclisi azasından 

Meliha Avni Sözen bir nutuk i . 
rat ettı. Ve 16 mart faciasını çok 
müessir bir lisanla anlattı. 

Bunu müteakip Fatih Halke
vi ha kanı Dr. Ertuğrul Hulusi, 
Üniversite tal~besinden Bahadır 
söz aldılar. Söylevler hitam bul • 
duktan sonra askeri miifrezeden 
tefrik edilen bir manga asker 

mezaTın önüne gelerek üçer el 
havaya ateş ett'ler. Askeri ban
donun iştirakiyle mezarın önün
de bir geçit resmi yapıldıktan 

sonra ihtifale nihayet verildi~ 

BELEDiYEDE : 

Atatürk Köprüsü 

inşaatı 
Mtiddeiumumi muavini Necati Y.ü- AUıtürk köprtbünün inşaatını üz~-

tiikçü ile Sultanahmet sulh birınci rine alan firmanm belediyi? ile yap
cc7.a hakimi Reşit ve iki elektrik mil- ı mış olduğu mukav~lename mur.ibin
hendisindcn tcşekkiil eden heyet dı.in c·e ~öpriı~ün 2~ a~wtost:t beled ·ycy~ 

d S 1 h hk.k t"le teslırn edılmesı lAzımdır. IIalbukı 
e utan amamı yangını ta ı a ı k.. .. .. . h .h k d b·t ·oprunun ınşaatı 'J tarı e a ar ı -

nıeşgul olmuş. muhtelif muosseselerc mis olsa bile iki başındaJd meyrlan-
aıt meydana çık,Jrılan on dôrt kac:a- ların Uınzim edilmemcsinde:ı dolayı 
dan geri kalanların1 da açmıştır. Ka- yolculara ve nnkil vasıtalarına açıl
salardan pek çoğu sağlam olarak bu- ma.c;ına imkan yoktur. Hu mcydanlar
lunmuş ve içlerindeki defterler ve dan başka, şirke in inışaatm1 derulı
dosyalar müddeiumum liğe nakledil- de rtrç.~ olduW-t <f~ir köprü ile mey 

danlar arasında 12 metre uzunluğun-
da bir de beton köprii ynpılaC'aktır. 

Tahkikat 
Açılıyor 

Belediye, Şehir planında evvela 
yeşil saha olarak muhafaza edilme
sine karar verilmişken sonradan ta· 
dil edilen planın tatbik sahasına ko
nulmadan evvel ne suretle inşa edil
diğini ve bunda kimlerin rol oyna -
dıklannı tahkik edecektir. 

Verilen malUmata göre Prost bu
ranın yeşillik bir saha olarak tan -
zim edilmesini, şehrin güzelliği ha· 
kımından lüzumlu addetmiş ve pla
nını ona göre hazırlamıştır. 

Fakat bu plan bilahare tadil edil
miştir. 

Fakat b~ arazinin sahibi bulu -
nan Emlak Bankası tadilattan ha -
berdar edilmemiştir. 

Yalnız bazı şahıslar, bu arazinin 
sahibi bulunan Emlak bankasına 

müracaatle araziye talip olmuşlar -
dır. Tam bu tarihlerde belediye t -
mar Müdürü Ziya da istifa etmiştir. 
Mesele sonradan anlaşılınca bir ta -
raftan Emlak Bankası, bir taraftan 
da vaktiyle buralarda arsa alıp da 
inşaata müsaade edilmiyeceği anla -
şıldıktan sonra mahkeme karariyle 
Emlak bankasından paralarını is -
tirdat eden bazı şahıslar Belediyeye 
müracaatle şikayette bulunmuşlir -
dır. 

MOTEFERRlK : 

Yeni Vali Muavini 

işe Başladı 
İkinci Vali Muavinliğine tayin e

dilen nüfus umum müdür muavını 

Mu7.affer Akalın şehrimize gelmiş 

ve dün yeni vazifesine başlamıştır. 

Muzaffer Akalm 338 senesinde Miil
kiye Mektebinden mezun olmuş on
dan sonra da muhtelif kaymakam
l?klarda bulunmu ur. 

Avni Bayer Bulunamıyor miştir. Kasalardan çıkan paralar sa

hiplerine verilmıştir. Salamoıı 'föle
donun içinde mühim nıiktard:ı alacak 

Arkadaşımız Ahmet Emin Yalman 
· F kiri re Hurma Dağıtıldı 

belediyedeki yolsuzlukları tenkit e-
Hatay 

derken ortaya çıkan ve kendisine 
~encdi bulunan kasası tamamen yan

mıştır. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikatta 

Son günlerde limanımmı 

menşeli külliyetli miktarda 

gelmiştir. Halbuki Hatayda 

hurma 
bin lira verdiğini iddia etmek sureti

hurma 
le hakaret eden dişçi Avni Bayer As 

hadisede kasıt bulunduğunu göstere- yetişmediği bilindiği için bunlnra 

cek bir delil elde edilmij değil<lh. Hatay mallarım tatbik edile'!'l !arife 

Yangının Ata Atabek hanının üst kıı- tatbik edilmemiştir. Bu y:izden hur

tındaki trikotaj fabrfüasından çıktı. maları getiren tüccTr, malı gilmrük

ğJ hakkındaki tahminler kuvvet bu1- te terketmiştir. Bu ı:tnrmalar Cılm

muştur. Bu hanın heniiz ikinci ve huriyet Halk Partisi marüetile di.in 

üçüncü katlarındu yıkılma tehlikesi şehrin muhtelif ~emtlerinde L<ıkirle

bulunduğu için araştırma yapılama- re tevzi edilmi.,c::tir. Bu ~urmalardan 

mıştır. 

Bir Amele Kolunu 
Makineye Kaptırdı 

Eminönü, Eyüp halke\'leri kanallnri

le 1200 kilo, BeyCJğlu, Şehremini, Ka 
dıköy, Şişli ve Bakır~öy balk .. vleri 

vasıtasile de 600 kilo hurmıı bu semt 

Cibalide tutün fabrikasında c;ah- lerdeki fakirlere tevzı ı-dilmiştir. 
san 38 yaşında Osman dün kolunu Himaye heyetleri vasıtasile de mek 
makineye kaptırarak muhtelif yerle- teplcrdeki yoksul çocuklara da 15 
rinden ağır yaralanmıştır. Yaralı has ton hurma tevzi cdilmı~tır. 

taneye kaldınlmış, kaza Ptrafında 

tahkikata başlanmıştır. 

Bacağı Kırlldı 
Sirkecıde Nevbethan" caddesinde 

bir kamyonetten ker<>stt> boşaltan 

Hakkı kerestelerin iizerinc yıkılma~ı 

neticesinde sol bacağı kırılmıştır. Ya

ralı Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Yall lylleılyor 
Bir müddettenberı rahatsız bulu

nan Vali ve Beledi3e Reisi Ltltfi Kır
dar iytleşmektedır. Ancak doktorlar 
daha bir kaç gtin i.stir11hat tavsiye et. 
miş olduklarından Ll'.itfi Kırdar da
ha bir iki gün evınde ıstirahat ede. 
cektir. Valinin pazarteo;ıden ıtibaren 
\•az fesine başlayacağı ümit edilmek
tedir. 

liye Birinci Ceza Mahkemesi tara
fından üç ay hapse mahkum olmuş 
ve hüküm de katiyet kesbetmişti. 

İlamat müddeiumumiliği cezanın in
fazı için dört aydanberi Avni Bayeri 
arattığı halde henüz yakalanma
mıştır. Avni Bayerin Suriyeye kaç
tığı söylenmişse de polis bunu da 
tesbit edememiştir. Müddeiumumi
lik Avni Bayerin aranması içlıı po
lise tekrar müzekkere yazmıştır. * Dün Güzel Sanatlar Akademi
si konferans salonunda Akademi 
mimari şubesi hukuk profesörü Ah
met Saki tarafından Milli Hiıkimi
yetin esasları, intihabatın ehemtl"J
yet ve mahiyeti vatandaşların bu 
hususta hak ve vazifeleri mevzuu 
üzerind.~ b~ konferans verilmiştir. * Gumruklerden resimsiz geçiril
mesi icap eden terbiyevi filmlerin 
muafiyetten istifade edip edemi e
ceklerini tayin için Ankarada Ge~el 
Kurmay, Emniyet Umum Müdürlü
ğü, Türkofis ve Ziraat İşleri Umum 
Müdürlüğünden birer mümessilin 
i~ir~kiyle bir komisyon teşekkül et
mıştır. 

S - Hataya gönderilen 
tuplara kaç paralık pul 
nur? 
C - Hataya giden mektıl 

Türkiye dahiline gönderilen 
tuplar için tatbik edilen tarifeye 
bidir. 

* S - Umumi yerlerde 
daşların Türkçe konUIJT11 
emreden bir hüküm var 
dır? 
C - Yoktur, her vatandaş 

yerde istediği lisanda konuşııb 
Yalnız bazı vatandaşlarımızın b 
ifrata vardırarak hi~ Türkçe k 
madıklar görülmektedir. Bu 
değildir. 

* S - Almanyadakl yük8't 
caret ve iktUJat ok 
rehberlerini getirtmek 
yorum, nereye müracaat 
yim? 
C - İstanbulda Alman Ko 

hanesine müracaat ediniz. 

* 
S - iki sene evvel maligt 
murluğundan tasfiyeye t 
tutuldum. O vakit Derlel 
rasına itiraz ettim. JJliikt 
ren tekit ettiğim halde et 
almadım. Ne yapayım'! 
C - Büyük Millet Meclisine 

racaat ediniz. 

* S - Kara. deniz, havcı g 
li ravuş, üst çavuş, baş cd 
ve baş gedikliler barem 
nundan istifade edebili// 
mı? 
C - Bunlar haremden tstifsd' 

demezler. Mektepten çıktıktan 
25 lira ücretle vazife •e başlarlııt' 
retleri 75 liraya kadar çıkabi.Ut· 

* S - Milli liankalar gıbi, 
ıüni'sdelci ecnebi ba11~ 
küçük cari hesap sahiple 
faiz veriyor mu? 
C - Veriyor. 

* / S - Türk edebiyatınıfl ıl 
miintahap romanı haJll 
dir? 1. 
C - Bu suale cevap 11t-~ 

mümkün değildir. Çünkü mev~ı 
zamanına, okuyucusuna ve da:,; 
çok şartlara göre romanın eb 
yeti değişir. 

* S - 13 aylık bir çoc11i11' 
ııar, fakat resmi nikah 
kı yılalı ancak bir bııçdJ 
oldu. Gocuğuma nüf118 
kartmak istiyorum. B 
bir cezası var mıdır? ~ 
C - Yoktur, nüfus dairesine 

racaat ediniz, yapılacak muaıııt 
öğreniniz. ~ 

============--
Basın Kurumu Balo•" 

18 Martta verilecek olan ~ 
Kurumu balosu, hazırlıklaı11'1 
mal için 25 Mart Cumartesi al< 
na bırakılmıştır. Balo, o gece, 
Maksim salonlarında vertıecetc 
her yılkinden daha çok par~ 
muvaffak olacaktır. 

17 Mart 1939 
CUMA 

---------~--------~.ı~ 3 üncü ay GUn: 31 Kasııtt· 

Afabf• 1858 aumf 
1
' • 

Muharrem: 26 ?vf11rt~ 
Gilnes: s.oo - Öfle: :: 1s 
İkindi: 15,45 - Aksam: 

4 
sO 

Yatsı: 19,48 - tm~ftk: 

Yurtta Hava Yaz! ıetl 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonund

1111 

lınan mnllimata göre diln h ,,a \'ti 
her mıntakasında kapalı ve y ı 1 

11 miı, rilzgAr Doğuda Cenup v~ C t 
Sarklden, Egede Cenup, dlğ r Jt\1 

larda umumiyetle slmal t ı1I 
orta kuvvette, Doğu ve Cenubi A ,e 
da kuvvetli, Kıırcıdeni:ıle Mamı rıı. t 
gc denizinde fırtına eklinde rnı 1 

rLl!eri lntamu: Eyiip yalurula, Meliha Sözen Şehitler mezanmla nutkuna söylüyor 

Dün hava fstanbuldn kısmen ICllP11 ,ıı 
yağışlı geçmiştir. RllzgAr Şarktıırı 
Yede 5 - 7 metre süratle esml tfr. ııt 
1f te hava tazyUd 750 onda yedi dll 
metre idi. Sühunet en yüksek 8 orı 
en dilSOk 0,05 santigrat idi. 
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~,,_ ll11hıahız Dıı,Her 
~'(TAN) -- Cüm.'ıuriyet rad

oturan nıu \D ile Ruscnk 1111"-

~de oturan H~seyin hakkında, 
~ dişçilik yaptıklan madde-

. !ı\lh~ tak~bata bıış'anılm.ıt
--nn evlerin·te bulunan dia-

• &it alat da mw.adere edilmif-

Bandırmada 2 Klılyl 
Tren Ezdi 

Bandırma - lznıir ekspresile bu-
l. _ 

0 
• raya gelen ild yolcu, bir 11n evvel va-

"''... pur bileti al~ ic;bı acele trenden 
il . lal Peten lurgosta inip kofarlarken, arkalarından gelen 

'1-ia 16 (A. A.) - Fran.sanın İs- lokomotifin altında kalmı,ıar ve par-. 
~i leflri marep1 Petain, dün çalanarak ölmütlerdlr. Bunlardan bi-

8-tııt - Sebuttene hareket et- rinin Dikilili, diğerinin de avukat ol
dulu te.blt olunabllmifUr. 

Tedavüle Çıkanlan 

Yeni Banknotlar 
Ankşan, 16 (A.A) - Türkiye 

Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Bankamız 15 İktncitepin 1937 ta

rihinden itlbaMD tedavüle ç*annı
ya bqladıjı yeni harfli banknotlar
dan 15 Mart 1939 tarihine kadar: 

Beş lrelıklardan 39.632.740 
On liralıldardan 24.252.670 
Elli liralıklvdan 21.104.000 
Yib liırahkl&rdan 21.215.200 

108.Z04.HO 

Ceman, y&ı a1tJ milyon Hd yüz 
dört bin altı yiiz on lira tedavüle 
çıkanhnış ve mukabilinde eski harf
li banknotlardan ayni mikdar yani, 
yüz altı milyon iki yüz dört bin altı 

3 

ELEK 
1 

1 Sert Olsan 
' Ne Olurdu ki ? 

Yazan: B. FELEK 

I Şef Diyor ki : ~ 
~ Bugün istikrar lnılmllf bir 
1 milli varlıktan ve feyizli in-

lnlôplarla tefeklrül etmİf 
)'eni cemiyetin emniyet ve 
huzıırundan balaaeJ ebilme-
miz on be, •enelik Atatürk 
iJarainin müsbet neticai 
olaralt miimWn olmalttoılır. ... 

ltf emleltetimu Büyük Mil
let M eclüinin yeni •eçimi
nin bcıptula gö~ lıamClfhncı 
bir oaiyette bulunuyor. 
T ürlı milleti beynelmilel si
yasetin yann için beklen
medik h&li.eler laazırlama
sı ihtimali lıarpsımla her 
tiirlii nilaktan maun ue mü
tenellir bir l.alde, kent/ine 
llÜVenir rHUiyetteJir. 

1. lnönü 
yüz OD lLTa tedavtilden kalc:lmlmıt- ll!!i!ii!iii!i!l!!!B--iiiiiiiiiii!i!iii!Bii!iii!~ 
tir. 
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Bir Kilo Kemiksiz Etten Çıkan 
Karışık Bir Davaya · Bakıldı 

25 lira az para değil Insanı bir 
kaç mahkemeye gi.clip gelmıye 

katlandırır. !şte Kum!tnpıd:ı ka
saplık eden Sülcyrmın da mahke
medeki heyecanlı nutuklarını bu 25 
lira için irat edlyordu. 

Laf arasında Hataydan yeni gel
diğini de S<1ylıyen Süleyman lJ1 su
çu belediyenin 32 kuruşluk narkına 
muhalif hareketle ..ıo kuruşa et sat
mış olmasıydı. '}ahit olan üç zabı
ta memuru, vakn yerinde tcsbit et
tikleri zabıt varakasındaki ifadele
rini teyit ettiler. Evet, bu adamın 
belediye nal'hına muhalif hareketi
ni duymuşlar ve eti verirken yaka
lıynrak zabrt tanzim etmişlerdi. O
rada kasapla müşteriden başka kim 
se yoktu ve bu Süfoyman etin iyi 
tarafından vermek için kırk kuruş 
istemiştL 

Süleyman bu if adclerl kabul et
medi. Zabıta memurları elbet zabıt 
varaknsındaki ifadelerini teyit e
deceklerdi. Hıç kendi sö:r.lerl.tti ken
dileri bozarlar mıydı? Gerçi kırk 
kuruştan et sattığı doğruydu. Fa. 

Eldiven 
ve Kilim 
Çalmışlar 

kat bu satış mflşterinin hususi ar
zulnnna ve ısrarlarına müsteniden 
olmuştu. Müş+..eri gelmiş, içinde hiç 
kemik olmamak şartile bir kilo et 
istemişti. Kendisi kemiksiz vere
miyeceğini, bunun kendismi zarara 
sokacağını söylcmi.fı, reddetmi~se 
de müşteri fark olarak ııe para is
terse vereceğini, zararını kapataca_ 
ğını söylemekte ve bir kilo keıtıik
siz et istemekte ısrar etmişti. Ni
hayet güç bela razı olmuş ve ke
miksiz olarak bir kilo et tartmıştı. 
Bu sırada polislerden biri içeriye 
girmiş ve zabıt tutmuş sonradan 
gelen iki memur da kendileri bir 
şey duymadan ve görmeden zaptı 
imzalamışlardL 

O sırada dükkanda bulunan pos 
bıyıklı, arabacı kılıklı Kirk.'>r da 
kasap Sülcymanm ifadelerini tas
cUk etti. Şahit polis, l<irkorun ora
da bulunmadıgm1 iddia ettiyse de 
Kirkor orada olduğunu, hatta bunu 
o sırada kendisini aramağ:ı gelmiş 
olan iki kadın vasıtasib isbat ede
ceğini söyledi. Hakim: 

Paylaşılamıyan 
Bir Çocuk 
Davası 

Bir müddet evvel lı:ndın, haysiyet
siz bir hayat 't'!Ürdüğü ıçin ~anma 

- Canım sen ne telfişlanıyor
sun? Sen nihayet bir şahitsin. A
sıl suçludan fazla gayret gösteri
yorsun. Orada olup r)lmamakla ne 
kaybedeceksin. Niçin şahitler ge
tirme zahmetine katlanacaksın? 
diye sordu. Kirko:- şerefine doku
nulmuş bir adam vekarHe: 

- Efendim, dedl lJcni yalancı 
çıkarıyorlar. Göztlm ile gordüğüm 
şeyi, görmedi, orada yoktu diy<.r
Jar. Ben buna dayanamnm. ŞRhıt 

getireceğim. Nah şu efendi oturdu, 
yazdı, şu da komiserin arkasında a
yakta duruyordu. Bentm namusıJm 
var. Ben yalancı 1eğllim. 

Muhakeme pazartesi giıniine tıı
lik olundu. Dışarıyn çıktık. Kirko
run şahitleri olan kadınlur oraday
dı. Kirkor, içerdc anlattıklıırını ba
na bir kere daha anlatırken şahit 
kadın atıldı: 

- Geçen gün başı kesllmi§ ta
vukları yazan siz ıdini?.? 

- Hayır. Ney~ sordun? 
- O tavuklar benim idi de ... 

1. K. 

ResülCiyn 
Posta Şefi 
Mahkum 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah kararile biribirlerinden ayrılan Al- Resülayn posta ve telgraf şefi fke:rı 
kemesi, dün ellerindeki malların kcn. man Niman ile eski karısı Kalyopi, yirmi gUn evvel rnühim miktarda 
dilerine ait olduğunu =sbat ~d<.-miyen tekrar mahkemeye dtiştü1er. Mahke- para çaldıktan sonra ;zini kaybe<len 
:iki sabıkalının duruşmasını yaptı. me, boşanmaya hükmederken dört ! Fahrcttinin evvelki gün bir otelde 

Bir polis, dün saba.'l Bahçekapıda yaşlarındaki çocuğu babasına teslim yakalandığını ve tevkıf edildiğini yaz 
sa:hıkalılardan Avninin elinde verıi ctmf§ ve haftada bir kere annesinin mıştık. Sultanahmet sulh birinci ce. 
bir güderi eldiven görmüş ve ştip- çocuğunu görmek hakkını ilama yaz- za hakimi Reşit dün Fahrcttinin ya· 
helenerck yakalam~tır. Avni clclive- mıştı. Şimdi Kalyopi, çocuğun ken- lan hüviyet vermekten ve memnu 
ni nereden aldığını ısbat <!demeniş- disine teslimini istiyordu. Sebep ola. silflh taşımaktan dolayı da sorgusunu 
tir. rak erkeğin vaziyetinde bir değişik- yapmıştll'. 

Bir ba'Şka polis Kap:ı.hçnrşıda ?nPŞ llk göstermek kanunen icap ettiğin- Fahrettin posta ve telgraf idare., 

bur sabıkalılardan Zekinin omuzun- den Kalyopi Nimanın w~rem oldu- sinin 30 bin lir:ısmı ~ırdıktım sonra 
dn iki kilim gôrmüş, şüphe üzerine ğunu, binaenaleyh çocuğa baknmıya. Mardine, Dlyarbakır3 ve Samsuna 
çevirmiş, o da kilimlerin !!ahibi ol- cağını iddia eyliyordu. gitmiş, Samsundnn da lstanbulıı gel
duğunu fsbat edememiştir. Müdafaa avukatı bu iddiayı red- mişt.ir. Sirkecide misafir kalacağı o. 

Avni kendisini miiı:hfa::ı cdPrken: detti. Çam yarması cibi müekkilini tele hüviyetini verirken~ 
- Sabıkalı olmax ne fena .. Allalı göstererek: "Böyle bir adam::ı verem 

bol para verse, mal verse kim'>eye ı- demenin garip,, oldulttınu ı:öyledi. 
ınandırarnıyacağım. Ben eldiveni ~ôl- Bundan başka .Kalyopinin hala !ffet
mış değilim. Sol:takta buldum, dPdi. siz bir hayat sürmekte ve hayatını 

Zeki ise müdafaasını şöyle yap1ı: bu suretle kaummakta olduğunu, 
- Ben bu kilimleri bir çocuktan hatta hakkında Galatasaray polis 

satın aldun, satacaktım, yaknlad.1ar. merkezinde tnhkikat evrakı bulun -
Ben satın aldığım çocuğu gostcreme- duğunu ilave ettL 
dirn. Sabıkalı olduk diye artı}. mal Kalyopinin, çocu~un:ı Almanlık a. 
alıp satmaktan da menedilemeyiz ya. şılandığı iddiasını da garip buldu. 
Ne ile geçineceğiz. Ta~, t1Jpra~ yiye- Cocuğun resmen l 8 yaşına kadar 
cek değiliz ya.. 'l'iirk kalacağını, ondan sonra hakkı 
HakJm dosyayı tetkik et.ti. lklslni de hiyarmı kul1anncağını söyliyerek 

ellerindeki malın meşruiyetlerini is- böyle üfetsiz bir havnt süren bir Er
bat edemedikleri için ;kışer p,ün ha- ı meni kadınının çoct;ğuna nusıl Turk
pis cezasına mahkum etti. lük aşılıyabilecezini sordu. Çocu~un 

Eldivenlerle, kilımler ınusadere o. rnuhafauısı hakkmclaki ihtiyati tcd
lunmuştur. Sahibi çılanca verilecek· birin kaldırılmasını, davacı avukntı 
tir. ihtiyati tedbir knldırıldıb'l takdirde 

___ 0 çocuğun Almanyn7a kaçırılacağını 

Çocuk Düşürtme 
iddiasının Mahiyeti 
Pangaltıda oturan Doktor Bazir. 

ganyanın iki kadının çocuklarını clü
şürttüğü hakkında adliyeye bir ih
barda bulunulduğu yazılmıştı. 

Bazirganyan, bize gönderöiği bir I 
mektupta bu iddianın doğru olmadı
ğını, adı geçen kadınları tanımadığlnı 
bildiriyor ve ihbarı yapanlar hakkın. 
da adliyeye müracaat ettiğini anla
tıyor. 

ve esasen kaçırılırken yakalandı~nı, 
bu hususta şahitler t:ör;terereklerlni 
iddia ettiğinden mnh'kcmı? dn\•nyı şa
hitlerin getirilmesi, Knlyopi hnkkın
dnki evrakı tahkikiycn"n gönderilme· 
si için Galatasaray merk~zinc:? müzek
kere yazılmnsı için talik etti. 

111111111111111 
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TEPEBAŞINDA DRAM 

Bu nkı;am snat 20 3'l dıı 
ANNA l(ARFNlt.ı 

lattklU C•ddealnde 
KOMEDi KISMIND.A 

1-iU ak!ı,rn !IDDt ?O 30 "'" 
:ılR MUHASiP ARANIVOR 

- Ben Ankara maliye memurla
rından Mehmet K~m~lim, d~mfştir. 

Otel sahibi kendisinden" şüphelen
diği için polise haber vermiş, yaka
lanıl".ken de üstünde bir tabanca bu. 
lunmuştur. 

lşte birinci sulh ha.kimi hu iki suç
tan dolayı sorgusunu yapıyordu. 

Fahrettin hakimin sorduğu sualle
re şöyle cevap verdi: 

- Bay hfıkim ben rnü~rhuim. Ve
rilecek cezaya miistabukım. Çiinkü 
ben içkiyi itiyat haline 6 etiren, dev. 
let müessesesinde içki masası kuran 
bir adamım Gece giindfı;,, iç~n bir a
damın elinde para kasası bulunur 
mu? Ben içki yüzünden mniyctim
deki memurlarla laübali olmu~tum. 
Devlet kasasının anahfarı ellerde do
laşırdı. Ben zıkkımland1(!ım içkinin 
humarile dairede sızdığım zaman 
memurlar anahtarı alır, ı araları aşı

rırlannış. Açığım mcydan3 çıkınca 

utandım. Rcsillayni bırakıp kaçtım. 
Uzunca bir seyahat yaptıktan S'Jnra 
lstanbula gcidiru. Hilviyctimi yanlış 
verdim. Scyahnt esn:ısında tabanca 
almıştım. Onu da yanımda t>uldulnr. 

Hakim, her iki suçun'.1 sabit gör
düğü için kendisine dôrt giin hapis 
cezası verdi. Fahrcttin mııhku'lliye
tini bitirdikten sonra Resfili'ı)·n m!.ıd
deiumunılliğine gönderilect'ktir. 

Damadtnı Döven Kaynana Bu akşam TURAN Tiyatrosunda 

Geçenlerde Beşiktnşta oturan Os
man isminde bir zatın mahkemeye 
yalancı şahit getirdiği ve kaynan:ısı
nı tokatla döğdi.Jğü hakkımla gazete. 
mizde bir yazı intişal' etmigti. Bila
hare yapılan tahkikattan, bu davadı:ı 
dinlenen şahltlerJn yalancı şahit ol-

. madığı ve Osmanm kaynana.c;mı df'
ğil, kaynanasının onu ıemsiyc ne 
döğmek ıstediği anlaşılmı~tır. 

MEVLOT 
Unkapanında Hacı lsmail ve Lale~ 

Taşhandn Hacı Mu::;tnfanın .rf~hdlan ı-
. b .. LfıleU camii şerı m c cu-

çın, ugun ıut kıraat 
ma namazından sonra mev lf 
olunacağından :ırıu edenlerin te"r -

lcri rico olunur. 

DÜMBÜJ.l..Ü İSMAİL GECESİ 
Okuyucu RÜRHAN ve saz heyeti, 
ERTUÔRUL SADİ TEK ve arkadaş.. 
lan MİŞEL VARYETESİ. okuyucu 
SEMİHA, S. A1JLA revüsü, Ayak 
oyunları, Mic;e Pcnçcf Varyetesi. 
Fiyatlarda zam yoktur. Tel: 22127 

JlllJ .................. _ .. I ___________ _ 
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ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon PostJ1 

Türkiye Radyosu Ankara Rad 
Dalga Uzunluğu 

Kereste Fiyatlarında 
Bir lhtikir Bu unduğu 

1639 m. 183 Kes. 120 f 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 !(; 
T. A. P. 31,70 m. 9466 Kes. 20 

Cuma, 17. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Tilrk müziği 
Pl. 13 Memleket saııt ayan, ajııns. 111 it 
oroloji haberleri, 13,15 - 14 Müzik ( 

Hakkında Şikiyet Var fit senfonik plAklar). r: 
18,30 Progrnm, 18,35 Müzik (Dans ır. 

zlğl - Pl.) 19 Konuşma, 19,Hi Tilrk # 
zlği (Fasıl heyeU), CcUil Toksesln l, 1 
kiyle, 20 Ajans, meteoroloji haber 
ziraat borsası (!lynt), 20,15 Türk rn e1' 
Çalanlar: V eclhe, Cevdet Çağla, !( 

Niyaı.l Seyhun, Refik Fcrsan. Ok\11 S 
Radife, Hnlılk Recai. ı - peşrev. 

Refik Fersan - Muhayyer Stlrkl - rnıı' 

Tüccarlar, Sandıkçllar, Tornacllar Bu işe 
Hükumetin Müdahalesini istiyorlar 

[Millt Şefimizin açtığı çığır üze
rinde yilrUyerek hnllcın dertlerini 
dlnlemiye, memleket meseleleri ü
zerinde alAkndarlarla g6rlllerck di
leklerini ortaya koymıya devam e
diyoruz. Bugün de, pnrça kereste s:ı. 
tan tilccarların, sandıkçıların, tor
nacılann neler dilşündUklerinl "le 
neler istediklerini okuyacalwnız:) 

Kere•te buhranı var 

Parçacı keresteci tüccarlarılc ko. 
nuşuyoruz: 

-Ne kadar kereste sarfcdi_yo:"Su
nuz? 

- Elimize ne kadar geçse o kodar 
sarfedeceğiz ama kereste ncıeJe ki? 

- Kereste yoit mu? 
- Piyasada müth~ l~ereste buh. 

ranı var. Fiyatlar da alabildiğine 

yükseldi. Bu gidijlc daha da yUkse. 
lecek. 

- Fabrikalar yetiştırenıiyor mu? 
- lşin görünen tarafı öyle. Fakat 

hakikat çok başka. 
- Ne gibi? 
- Fabrikaları btr k'lç sermayedar 

tuttu. Fiyat ibresi insaflnrına bağlı. 
İstedikleri zaman buhranı yaratır, 
keresteyi do istedikleri !:yatla Eata
bilirler. 

- Siz fabrikadan kereste alamıyor 
musunuz? 

- Evvelce alıyorduk. Şimdi ~ere-;. 
te atelyelere gelinriyc kadar dört el. 
den geçiyor: 

Fabrika ile ;iş y::ıp:m iki üc bijyük 
sermayedar. toptancılnr, parçac.-ılar. 

-Yeni fiyat ibresi bunlardan han
gisinin insafına bağlı? 

Fabrika ile doğrucan doğruyn t~ 
masta bulunan ~rmayedarlann. Bu 
sermayedarlar fabrikadan kerPSt.eyi 
alır, stok yaparlar. Fabrikalardn az 
kereste çıkarınc:ı piyasa bu stok
ların esiridir 

Ortada ihtikar var 

- O halde buhran yok. Ihtikar 
var? 

- Hem de katmerli ihtikar. iki ~e.. 
ne evvel 26 lira •>lan kereste hu gün 
43 liradır. 

- Fabrikalar bu vaziyeti önlemi
yorlar mı? 

- Fiyatların bu kadar yükselme
sinde amil olan fabrikalarrlır. 

- Nasıl? 
- Mesela fnbriknln.- niya-;anm ih-

tiyacını karşılıyacak kereste ghn-:ler
miyorlar. Eskiden Istanhula haftada 
en az iki vapur kerest..? gelirken. 

lar ki, bunu herkes veremiyor. gOzelin bağındıı, s - Ali Efendi - ıc~ 
- Bize hariçten kereste eli or vent &arkı - Sevdim yine, 4 - s. 

? g Y mık - Bin g(ll dağlannda, 5 - :Mulı 1' 
mu· 1 şarkılar, 21 Memleket saat nyarı, 21 

- Ayni sennayedatlar 1sted;kfori nuşma (Haftalık spor servisi), 21,15 

zaman Romany::ıdnn, Rusyn<:ıan da ham, tahvilAt. kambiyo - nukut sı 
getiriyorlar. (fiyat), 21,25 Neşeli pl5klnr - R·orı 

- o kerestelerle bizimkiler nr2- Müzik (Rlyasetfcümhur Flarmonik )f 

d bi 
trası), Şef: Practorius, 1 - W. A. _ıt. 

sın a r kalite farkı var mıdır'/ zart: Klarinet için konçerto Ln rrıJJ· 
- KeresteJerimtz onlardan daha i- op. 622 a) Allegro, b) Adagio, c) ıı~ 

yi olduğu halde koııtrpla\;larımız çok Allegro. Solist: Hayrullah Duygun.~ 
fenadır. A. Glazounow: 8 inci senfoni Mi tD 

_ Ne itibarla? majör, op. 83, a) Allegro modctll 
· Mesto, e) Allegro, d) Moderato s<>St 

- Ne itibarla? ı -..-zııc to - A legro modl?nlto. 22,45 mU .ıff 
- iyi ynpıştırılmıyor. Yapıltr ya- pcra selcksyonlan, Uvertnrleri ve ,...., 

pılmaz prese de bekletilmeden p!ya- 23 Milzik (Cazbnnd - Pi.) 23,45 ~ 
saya sürülüyor. Bazan da kötıi mal. Son ajans haberleri vcı yarınki pr 

zeme kullanılıyor. Bu yüzden yerli SENFONiLER: * 
kontrplaklar hususi inşaatta bi.; sar- 20 Bcrlin kısa da~: Senfonik 
!edilmiyor. Ancak müteahhitler alı- ser. • 
yorlar. HAFiF KONSERLER: 

- Bu mevzu :izerinde başka hir 7 Bllkreş: S:ıbah neşriyatı. 7,10 
düşünceniz var nıı? kısa dalgası: Karışık musiki (6,15: 1 

- Hükumetin kereste nıeselesi ü- mı). 13,10 Bil kreş: Salon orkestrası-. ( ııı 
Devamı). 13 Bcrlin kısa dalgası: Hafif_., 

zerinde azami hassasiyetle durması. siki (14,15: Devamı). 16,15 Brüno: ~~ 
nı bekliyoruz. Memleketimi?. b!r in- yo orkestrası. 17,15 Bertin kısa ds:'ı 
şa devri yaşıyor. Kereste fiyatların- Hafit musiki. 17,45 Berlln kısa dJI'~ ... 
da bariz ihtikar var. İli sonu konseri. (19,10: Keza). 19 sr• 

llıva: Hafif musiki. 19,15 Bilkr~: i-L 
musikisi plakları. 20,15 Varşovn: Vır';/ 
musikisi. 20,45 Peşte: Ork~tı lt~ 

Saru/ıkçılar da mü,teki 

Sandıkçılnr da, tornacılar da ke- 21•10 Peşte: Çlgıın orkestrn.s.ı. 21,15 f 
reste fiyatlarının en çok kendi sanat- furt: Halk musikisi. 22 Bcrlln: Balette"' 

sikisi. 22 Torino: Mcngelbergln eser 4Ji 
lerlne zararı dokunduğunu söylüyor- den. 22,10 Prag (1): Llh·re'nln aaıııı 
lar. 22,30 Prng: Solon orkestrası. 22,30 ~ 

- Keresteyi nereden alıyorS' . .muz? Halk . orkestrası. 22,30 Pnris P. T. 'l'~ 
_ Parçacılardan. P~te: Srtldyo orkestrası. 23,30 rt 

Alman postaları: Hnfif musiki. 
- Ka:uınc.ınız nasıl? 

- Eskiden şöyl!.? bôyl13 qeçinıyor· 
duk. Fakat kereste fiyntlan ıki mis
Uni bulunca gün oluyor bir lira bile 
almadan dükkanı knpıY.oruz. )o· .. ntı
ğımız malın malıyetini ucu:Glatmak 
için işçilikler yarıy:ı dijştü. 

- Motör kullansanız dah:ı ucuza 

OP.•ftA:LAPlı O,..EPIBTL Pi: rJ 
20)5 Bükreş: Opera piyesi. 21,ıo 

gart.: (Bnrbur de Seville) operası. 22 
mn: Sttıdyo opereti. 
ODA MUSiKiSi: 

19,25 Prag: Snlon kenteU. 22,10 osıt' 
Salon kenteti. 
RESiTALLER: 

11,15 Berlln kısa dalgası: Ş:lr:f, 
mal etmez misiniz't (11,45 Gilzel ~nrkılar). 18,15 Peşte~ 

- Motör kullnnanfot< da var. Ta- konseri. 19,20 LAypzfg: Piyano ,t 
bii uımandan, işçiden kazanılır Lh
kin nerede o iş ki, zamanı da dü~ü
nelim.. Sonra keresteyi bile yarim 
metre, bir metre alıyoruz. Kaldı ki, 
motör için para. z~ten bizim sanat 
gittikçe ölüyor. 

- Sizin bir ccıniyetlniz yok mu? 
- Çok istedik, yRpahm dlye ama 

hepimizi bir araya getil'ip te bir ce.. 

miyet kuracnk baş yok. 
- Vaziyetinizi niizcltmek ıçin ne 

lstiyebillrsin.iz? 
- Kereste fiyatlnn inmell Bu 

sanatte olanların dertlerini du
yurabilmek için bir teşkilatımız ol
malı. 

20,15 Bükreş: Keman musikisi. 22,15 
Un losa dalgası: Halk şarkıları. ,,/ 

Donanma Piyangos&I 
Donanma Cemiyeti İkramiyeli TaJı~ 

tı Piyangosunun 15 Mart 1939 günl1 Y ... 
lan 69 uncu ke:idesindc ikrnm!ye fi 
morti isabet eden tahvil num 
&österir cetveldir. 
Kcşidede İtfa Olunan Tertip Nu 

340 552 1273 3009 3718 
4549 6039 7443 9360 9605 

İkramiye İsabet Eden Numarııtıı! ~ 
İkrnmiyc TL. Tertip No: sıt9 

looo 55z as 
150 7U3 jS 

100 4235 ~~ 
10 840 il" 

şimdi 15 günde bir vapur anc'\k ge- Babasının Evinden 
liyor. Eskiden fabrika ajaniarı pı· K d• K 

10 9360 ~ 
10 1273 ~ 
10 552 ., 

yasanın içinde idiler. Küciik tiiC'car- . e.~ 1 açmıJ 
lar da mal alabilirlerdi. Şimdi öyle Bır kaç gun evvr.1 adliyeye baba. 
değil, fnbrikalar mohdut bir iki ser. sının, kendisini evden koğdnğunu id-

1 l On din eden 12 ya~larındn Ali isminde mnyedar a munme e yapıyor. -
lnr da istedikleri ~ibi piyasaya hfı- b1r çocuk getirilmisti. Çocuk posta-
klm oluyor, fabrikadan istc<likleri hane odacılarından Refi~in oğludur. 
kadar mal çckiyorl::ır. ::apılan tahkikat neticesinde Alinin, 

- Demek kereste fiyatlarının yük otedenberl sık sık babasının evinden 
selmesinin sebebi bu? 1 kaçıp tekrar geldiği ve haylazlık etti-

- Ana sebep budur. Fabrikada, ğJ anlaşılmıştır. 
bu pahalılık nisı,etinrle oJmam:ıkla l ı •••• ••••••••, .. 
beraber, iddiay:ı göre, yem ormnn 

1 L A-. L E 
knnunundan sonr~ ırntiyat masrafı ı 
arttığından fiyntlarn zam yapmıştır. 

10 4235 ı5 
5 340 s 
5 552 M 
5 340 19 

5 3718 80 

5 9505 s~ 
BalMaki terüplcrin hiz:ıl:ınnd• g6 

kn sıra numaralarından mutcbşld il 
terUplerin diğer sıra numaraıarıtı• 
8009, 4549, 11039 No. Ju tertiplere ıtAıl' 
amorti lsnbet ctml§Ur. ; 

ikramiye ve amorti bedelleri 22 ~ 
1939 tarihinden itibaren tediye edil 
tir. 

AmorU bedeli beher tahvil fç!tl 
Ttlrk Lirası yirmi kuruş~ 

YENi NEŞRlY AT : 
KontrpUiklardan fikayet 

SiNEMA GÖSTERME MA- ıı c. 
ı ANA - Çocuk Esirgeme Kuruı11 

- Toptancı tüccarlar isterlerse K NALARI, TEKA.MULON nel Merkezi tarafından ncşredUefl ti 
fabrikadan mal alamazlar mı 7 1 EN SON MERHALESi st. aıhhı ve içUmat mecmuanın 14 n11ci> 

- Fabrikalar evvelce yuzde yirmi· NEMA SANA YllNlN EN yısı cıkmı!ıtır. f; 

beş peşin alırlardı. Geçen sene peşin 1 DEMİRYOLLAR DERGİSİ - JJll (>~ 
nisbetinl yüzde llltmlŞ beşe çıkardı-1 SON NUMUNESiDiR. lık fenni derginin J68 fncl say1$1 

....................... lllli~-
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YAŞASIN AŞK Abdülvahob 

Leyla Murad 

Görülmemi§ bir muvaffaklyetle devam ediyor 

Bu filmin bir kopyası büyük fedakarlıklarla İzmlrde TAYYARE sinemasında ayni zamanda ~österiUY0'' 
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'"'r.A.N 
Gündelik Gazete 

--0-

TAN'ın hedefi: H11ber
de, fikirde, herteyde 
temiz, dOrUıt. aamlmi 
olmak, karlln gazeteıl 

ol mı ya çalıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi --l4oo Kr. ı Sene 2800 Kr. 
7SO 6 Ay 1500 ,. 
400 ,, 3 Ay 800 
ıs " " O ,, 1 Ay 300 ,. 

!\tıııetıcrarası posta ittihadına dahil 
~lınıyan memlckeUer itin ııbone 
Cdelı müddet &ll'llsiyle 30, 16, 9. 

3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adr~ değiştirmek 25 kuru§tur. 
~evap itin mektuplar 1 O kuruş-

..!!zk Pul fl ftvesi lbımdır. ____ .. 
~~================== 

GUNON .. MESELELERİ 

4nkara 
ltadyosunun 
'#erdiği Haberler 
Qrta Avrupada mühim hadiseler 
~ oluyor. :Memleketler yer yü -
ta .ilden kaldırılıyor, dünyanın bari • 

1/
1 değişiyor. Bu bir siyasi zelzele • 

1 sarsıntısı bütün dünyada h:s -
aed·ı· b 1 1Yor, yalnız Ankara radyosu 
ll sarsıntıyı duymuyor. 

~· E\"\•eJki akşam diinya haberleri • 
ı~ takip eden bir çok meraklılar gi
oı b· 
tı.ı •'Z de radyomuzun başından ay· 
lll(al'lladık, hangi Avrupa iı:;tasyonu
l açsanız Çekoslovakya, Karpat -
.. a.r, Macarlar, Bitler sözlerini isiti -
io ~ 

~ tsunuz. Bu sırada düğmemiz An -
•ra Uzerine düştü. 

Spiker haber veriyordu: 

l'I - Şimdi son aldığımız haberle -
"eriyoruz: 

ltı hemen kulak kesildik ve dinle -
tğe hazırlandık. Spiker okuyor. 

- Roosevelt Panama kanalının 
ttıırı· d 1Yetini arttırmak için 14 milyon 
olar .... 

~ P.. • b ı b lun nlar -hay -
~tle birb:~imize bakındık, fakat sab
·ıcltik: 

Spiker, devam ediyor: 

L . - Yugoslav kıralı Aleksandnn 
'lllt'J• 1 1 Hırvat ... 

llnyrctimiz arttı, fakat haberler 
l'atılış tasnif edilmiş olacak dedik, 
\'e dinlemeğ~ devam ettik. 

- İngilterenin Vulkan kruvazö

~ ile bir torpito filosu Palennoya 
tıtrni~t· ,. ır. 

Artık sabnmız tükenmişti, düğ • 
llıen çevirmek ü:ıere idik, spiker: 

-llaberler:miz bitti. 
tıı l>cnıez mi? Şaşa kaldık, ve gül -
di~~ ~i, yoksa ağlamak mı lazım gel 

61.llı tayinde tereddüt ettik. 

* b Ankara radyosunu mükemmel bir 
ha.le getirmek için muhterem Nafia 
teıt·ı· 
tıb ı 1 Ali Çetinkayanın ne kadar 
ıı. aştığını biliyoruz. Bu uğraşma -
d 

1
tl hayırlı neticelerini de görmüyor 
eğn· 
~ ız. Fakat radyonun haber verme 

~ ~tun hala i)i orıanize olmadığı-
torüyoruz. 

ta ~albuki radyonun en kolay or • 
Ço.tııte edilebilecek kısmı budur. 
tıı~'kü ne masrafa, ne de elemana 
ltı t.aç olan bir iş değildir. Anado -
\>e ~lansı bütün dünya haberlerini 

tıl·o 
tif r. Ankara radyosuna düşen va 
~o e, hu haberleri, dij'er dünya rad-
11.if ltıerkczlcrinin yaptığı gibi, tas -
topı ctntek, hulba etmek, derleyip 
dis ~lll~k, ve dinleyicilere dünya ha
d. e erıni takip edebilecek bir şekil· 
" "' btr l'fllektir. Bu lllzuma evvelce de 

tad ~c ile ile işaret etmiştik. Fakat 
lıll )o ldarcsı ehemmiyet vermedi. 
~Ot defa Ali Çetinkayadan rica edi • 
et.._ Uz: ltad~ o haberlerini organize 

··•ek .• 
te~ıı· ıçın bu kısmın başına gaze . 
ltr 1kten anlayan bir zatı getirs:n
lerİ lıu adamın vazifesi gelen haber
heş gazeteye girecekmiş gibi, on 
§etqdakika içinde verilebilecek bir 
nll l de tanzimden ibaret olmalıdır. 
ıs._ 17.at Avrupa radyolarının, bilhas-

ng·ı· 
tıstıı·· .1z radyosunun haber verme 
L,. Un(ı tetkik ve tatbik ederse. An-
~~r, . 
\>i • radyosunun haber verme ser· 
ı~: de kolaylıkla tekemmül etmiş o-

TAN 

Almanyanın Hedefleri 
A ilmanya Avrupayı tahakkü • 

mü altında bulundurmak 
istemektedir. Bu planını tahakkuk 
ettirmek için kuvvetli motörleş • 
miş bir orduya ihtiyacı vardır. Al
man ordusu bu motörleri elde ede
bilir. Yalnız bunun için kullanıl
ması lazım gelen iptidai maddeler 
elinde yoktur. Uzun sürecek bir 
harbi emniyet altına alması da ge
rektir. Bu sebepten her şeyden ev 
vel petrole, nefte ve ehemmiyet • 
li madene, hububata ve ete sahip 
olmalıdır. 

Almanyanın elinde disiplinli 
büyük bir ordu. ve harp malzeme
lerni ihzar eden fabrikalar bulu • 
nuyorsa da. bunların muhtaç ol -
dukları iptidai maddeler de Bal • 
kanlarda ve yakın şarkta mev • 
cuttur. 

S on r.amanlarda, Müttehit A· 
merika harici işleri komi • 

tesi. Berlindeki sefiri M. W. E. 
Dodd'dan, Avrupa şeraiti hazıra • 
sı hakkında bir rapor vermesini 
istemişti. M. Dodd buna verdiği 

cevapta, Berlinde büyük bir hari
ta gördüğünü, bu haritanın için • 
de Avusturya, Çekoslovakya, Ro • 
manya, İsviçre, Felemenk, Polon
ya Pomeranisi, Baltık devletleri 
bulunduğunu, Balkan devletleri -
le yakın şarkın da mukarrer nü
fuz içine alındığını yazmıştır. Bü
yük İtalyaya komşu uzanan bu a
razide, Mısır, Filistin, İspanyanın 
cenubi, Marokun tahkim edilmiş 
sahilleri. yanı Cibralta ve Süveyş 
te dahildi . 

Alman mekteplerinde çocukla
ra, yüksek bir halk olduklan, da· 
ha ziyade kıymete sahip olan halk 
lan idare hakkının kendilerinde 
bulunduğunun tedris edildiği kay
dedilmişti. 

Bütün bunları M. Dodd söyle
mişti. 

İngiliz, Fransız, İtalyan spes • 
yalistleri, Almanlar hakkında yi
ne ayni şeyleri söylerler: 

• 
u p anlar ister Alman hükO-

metinin programının bir 
kısmı olsun, isterse olmasın, on • 
lar her zaman eski halleriyle, yi
ne Almandan başka bir kavim göre 
memektedirler. Büyük Frederikin 
daha XVIII inci asırda yaşamadı
ğı bir zamanda, On dokuzuncu a
sırda Bismark faaliyeti eline al -
madığı bir vakitte, yani Nazilerin 
doğumundan çok evvel, Almanya 
M. Hitlerin yine bugünkü muvaf
fakıyetleriyle çalkanıyordu. Habs
burg'lar, Avusturyada ayni pren -
sipler üzerinde imparatorlukları • 
nı kurmuşlardı. 1917 deki Alman 
imparatorluğunun gayeleri de ay· 
ni prensiplere istinat etmekteydi, 
ayni ruhtan doğmuştu. Biz bunu 
Almanyanın Avrupa siyasetinde 
bir temel olarak kabul edebiliriz. 
Almanya, iki istikamet aramakta
dır: Birincisi denize doğru yürü -
mektedir ki bu ona bütün dünya 
mikyasında geniş bir faaliyet sa -
hası temin edecektir; bu denizle -
rin anahtarları f ngilterenin elin -

"Çe oslovakyadan Sonra 
Balkanl~r ve Şarktır.,, 

~~ 

Bir lngiliz gautes:ne göre, Almanyanın Balkanlar \ ' C Şarktaki siyasi hedefinin istikametini gösterir harita 

--- ... _ .......... - ........ YAZAN : .......... - ...... -·-----·· 
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D. ]. Toseviç 

1 11 Sene Çekoslovakyada Oturan ve Orta Avrupa İf lerini 
1 Gayet Yakından Takip Eden Yugoslav Muharriri 
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niz ve Baltık denizinden tamami • 
le ayrılacak , ve bu denizlerle olan 
alakasını kesecekti. Kafkasya Fe
derasyonu , Almanyanın himayesi 
altında teşkil edilmişti. 

Ayni tahrik Efganistanda ve hatta 
Hindistanda da vardı. Umumi har
bi takip eden on sene bir dinlen • 
meden sonra, Almanya bütün Av
rupaya taarruz edecek, ve hatta 
İngiltere imparatorluğunun kalbi
ne dayanacaktı. 

O zamanlar, bu taarruz niyet
leri, garpta Alınan ordusu

nun hezimetiyle suya düştü. Fa -
kat bugün Almanya bu kaybettik
lerini kazanmak istemektedir. Tu
nanın ortasından geçerek yeni iş
gal ettiği plCmleketler bu taarruz
da esas noktaları teşkil edecektir. 
Böylece cenuptan İtalynya şarktan 
da Polonyaya, daha cenuptan ya
kın şark hükumetlerine, ve cenu
bi Rusyaya karşı harekete geçebi
lecektir. Şüphesiz ki Polonya ile 
Romanya, Berlfnin vereceği emir
lere karşı koyamıyacaklardır. 

1 şte bu Almanyanın şarka 

doğru istila arzusu, ona bu 
topraklarda harbin nihayetine ka
dar bir milyon askeri saklattırdı. 
Biraz sonra da bu ordunun yarısı 
Ukraynaya ve Baltıklara getiril -
di. Bundan da gaye garbe karşı o
lan taarruzu kati bir surette ne • 
ticelendinnekti. Almanya Brestli-

tovsk muahedesiyle kazandıkla -
rını elinde tutabilecek bir halde 
olsaydı . Rusya garbında Almanlar 
tarafından idare edilen bir çok kü 
çük hükQmetlerle sarsılmış ola -
caktı. Bundan sonra da Almanya, 

müstakbel Asya istilasını kclayhk 
la temin edebilecekti. Avusturya, 
Bulgaristan, Akdeniz tamamiyle 
nüfuz altna alındıktan sonra, İra
na geçecek, bu parlak muvaffakı -
yetlerlc Hind denizine kadar ine • 
cekti. 1918 Irandaki Alman ajan -
lan, İngiltere aleyhine bir tahrik 
husule getirmeğe çalışıyorlardı. 

de bile olsa... İkinci istikamet, 
şİırkta A vrupanın geniş zengin pa- -
yitahtlanna yayılmaktır. Ve işte Nevyorkta Türk Tiyatrosu 

Bu planla Romanyanın en e -
hemmiyetli bir kısmını işgal eder. 
Bu ehemmiyet Çekoslovakyanın 

1 
cenubu şarkisindeki Romanya top 

1 rakları üzerinde daha bariz bir su 
bu ikinci istikamet, Almanyaya 
kendisini müdafaa edebilmek im
kanını verecektir. Burada şunu da 
kaydetmek lazımdır ki Almanya
nın §arka doğru hücumu, Çek dağ 
lannın tabii istihkamı ile durdu -
rulmaktadır. 

Nihayet Nazi şeflerinin yazı -
!arına ve düsturlanna bak

mak bunu anlamak için kafidir. 
1917 senesinde Brestlitovsk'da 3 
martta Almanya ile Rusya arasın

da aktedilen muahedeyi hatırla -
yalım. 

Bu sulh muahedesi ile Rusya 
300.000 kilometre murabbaı bir 
saha kaybediyordu; burada otu -
ran halk miktarı 55 milyon idi. 
Yani Almanyanın dörtte üçü ka -
dar bir ntifus. Şimalden Rusya, 
Litvanyayı, Letonyayı, Estonyayı, 

Finlandiyayı, garptan Polonyayı, 

Ukraynanın cenubunu kaybediyor 
du. Bundan başka Almanya Cene
ral Krasnovun parçalayıcı hare -
ketlerini tasvip ile (Küban) ve 
Kafkasyayı da ayırtmak istiyor • 
du. Yani böylece Rusya Karade • 

Bundan 19 sene (\vvel Atl"erikaya giden !brahim Raif isminde genç 
bir Türk sanatktm Ncvyorkta rurk sanatini Amerıkalılar:ı tanıtmak için 
çalışmıya başlamışta·. Tiyatro, kı.ca bir zamanda haylı ataka toplamış, 
ve büyük rağbet görmüştür. Yakar ki resimde, bu tiyatrod'l çalışan Türk 
sanatkarlarını muvaffakıyet kazanan tarihi temsillerinden birisinde gO.. 
rüyoruz. Ortadaki znt, İbrahim Raif tir. 

rette görünüyor. Çünkü burada 
Avrupamn altında zengin petrol 
menbalan vardır, motörleşmiş or 
dular için lazım olan madeni yağ -
lar vardır. 

T arlhte şarktan gelen istilalar, 
daima .Macaristanın mün -

bit topraklarından geçerek garba 
doğru akmışlardır. Almanyanın i -
lerlemesi de, ancak Romanya pet 
roller.inden geçmek suretiyle ola -
bilecektir. Buna muvaffak olacak 
bir Almnn ordusu daha iyi hazır
lanacak. 1918 de kaybettikleri yer· 
lerl tekrar işgal edebilmek kabl • 
liyetinı iktisap edebilecektir. 

Hülasa olarak şunu divcbiliriz: 
Almanya Çekoslovakyadan sonra 
Romanyaya ve Mncaristana taar . 
ruza hazırlanmaktndır Bunu ta . 
kip edecek müstakbel taarruzu da 
Balkanlara ve yakın ~rka tevcih 
edecektir. 

Balkan hükumetleri ve yakın 
şark bunu pek tabii olarak anla -
maktadırlar. Fakat istikbali em • 
niyet altına alabilmek için ne yap
mak W.zundır?., 
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Tarihi Bir Gün 
Bir Resim Galerisinin 
Açılı§ı Münasebetiyle 

Yazan: Prol. Leop~ld Levi 

Taksim abidesinin karşısında, 
on S"kiz grn!i ressam erfane ile bir 
küçük galeri açtılar. Senelerden -
beri, belediyenin bir türlü tabak -
kuk ettiremediği bu galeri l'§ını, 

pek küçiik rnıkyasta da olsa, azim 
kar on sekiz gencin, yanm saat -
lik bir göriişme neticesinde ha ar
mış olmaları cidden tcbrikc değer. 

Taksim meydanınd,a bugün, 
Türk res:m ve heykeli kendini gös 
teriyor. O, bu cihetten vazifesini 
yapmıştır. Halka düşen vazife de, 
milli sanayi, müdaf an, ekonomi ve 
kültiir işlerinde olduğu gibi, re -
sim ve heykeli te~.'·ik etmek, on
dan alôkasını esirgememektir. 

Bu münasebetle, tanınmış Fran 
sız ressamı ve Güzel Sanatlar A
kademisi Profesörü Leopold Levi
nin galeri hakkındaki bir yazısını 
okuyucularımıza vermekten bu • 
susi bir ze\•k duyuyoruz. 

Bir resim galerisi açmak hal -
kın nazarında nihay.ct bir ticarete 
girişmek, bir dükkan açmaktır. 

Halbuki, bu, çok başka bir iş • 
tir. 

fstanbula gclirgclmez burada 
resim galerisi yokluğunu görmiiş 

Tiirk sanatkarlarının ekseriya bü 
yük bir istidada yaşattıklan bir 
sanatın bu zaruri intişar vasıtasın
dan mahrum oluşuna hayret et • 
ıniştim. 

Edeb:yat için tabi ve kitapçı; 

musiki için konser salonu ne ise 
resim için de galeri odur. 

Galeri olmadıkça ressamlar boş 
bir tiyatro salonu karşısında oy • 
nayan aktörler gibi kalırlar, ve 
yalnız kendi kendilerine hitap e • 
den ressamların, erger biitün !lievk . ~ ~ 

lerıni kaybetmeleri tabiidir. 

Sanat sanatknr için bir iman 
olmalıdır. Fakat her iman gibi sa
natın da kendine bağlanacak ruh
lar araması lnzımdır. 

Sanat adına Juyık e er, rnlls -
takil bir hay(\tl\ v. Jlbdderatn 
sahip olan bir '\.'arhktır. Onu doğ
duğu yerde boğmak bir cinayet • 
tir. 

lluharrir olsaydım, meşhur bir 
tablonun hayatını anlatmak ister -
dim. Fakat müzeciler, yahut 
"Chartre,, mektebi t.debelerinin 
anlattığı gibi değil. Onların iti ek
seriya bir eserin tercümei halini 
çıkarmak \'e sahte olmadığını is • 
bat etmektir. 

Ben eserin atölyeden çıkıp ha
yata girdikten sonraki "psikolo -
j:k,, macerasını, zamana \'e şerai· 
te göre uyandırdığı reaksiyonla • 
n, hayranlıkları anlatır, medeni • 
yet tarihinde büyük mübcşşirler 
yeti tiren resimle içtimai hayat a
rasındaki ruhi münasebetleri ve 
mütekabil tesirleri gösterirdim. 
Fakat böyle bir mevzula uğl'Bşma. 
yı başkalarına bırakarak dükkana 
dönelim: Taksim meydanında, iki 
bisiklı:tçi mağazası arasında açı • 
lan dükkuna .. 

Bu dükkan benim fstanbulda 
duyduğum -ilk endişelerden biri 

nin tahakkuku olduğu için çok bal 
tiyanm, 

Sanatkar için eserini satmak 
meşru bir gaye olmakla beraber 
bu diikkan bir ticaret maksadiyle 
açılmış değildir. 

Hayır. Asıl mesele Türk res -
semlarının ya. adaklan cemiyetle 
temasa gelmesi ,,e onunla tesis e
decekleri miinasebetlerde inki af
tan için zaruri olan havayı, ışığı 
ve hayatı bulmalarıdır. 

1900 senelerine doğru Pariste 
ufacık bil' dükkiin vardı. Bugün -
kü resmin bütiin bUyiik şöhretle • 
ri bu dükkanda, "Tanguy baba • 
nın,. önünden gelip geçmişlerdi. 
O zamanın anlayı lı amatörleri 
sırf ı;:-üze11ık &'\kiyle oradan çok 
ucuz satın aldıkları tablolar sa~·e· 
sinde bugün muazzam birer ser • 
vet sahihi olmuşlardır. 

Kehanet sahibi değilim. Fakat 
kuvvetle tahmin ediyorum ki 1960 
senelerine doğru Tiirkiyede şu sa
tırlara yakın bir ·ey yazılncaktır: 

"1939 senelerhıde, istnnbulda 
Taksim meydanında iki bisikletçi 
mağazası arasında ufncık bir diik· 
kan açılını h- Bu dükkanda ... ., 
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Bu Haftaki Maçlar 
Milli Küme ve Birleşik Klüpler 

Maçlarına Pazar Günü Başlanıyor 
~filli KÜII"e maçları bu pazar her üç bölgede birden baş· 

:ayacaktır. 

İstanbulda Beşiktaş - Galatasarayla, Fenerbahçe - Vefa 
ile, Ankarada Ankaragücü - Demirsporla. İzmirde de Doğan
spor - Ateşsporld karşılaşacaklardır. 

Fenerbahçe _ Vefa maçı, Fener -ı--
bahçe stad sahibi olduğundan dola • M•ıı" 
yı Kadıköy stadında oynanacaktır. 1 1 Güreş 

Takımımızın İyi 
!iazırlanması İçin 

Futbol Federasyonu bu maç için 
Feridun Kılıcı hakem intihap et -
miştir. 

Bundan evvel Beşiktaş - Gala -
tasaray müsabakasının Beşiktaş Şe-

ref stadında yapılacağını yazmış _ Federasyondan Mühim 
tık. Fakat dün akşam Galatasaray -
Beşiktaş klüpleri maçın Taksim sta
dında oynanması için mutabık kal
mışlarsa da Taksim stadı buna mu
vafakat etmemiştir. Haftanın en 
mühim karşılaşması olan Beşiktaş _ 
Fenerbahçe maçı Şeref stadında ya

pılacak, ve Tank t~rafından dare •ı 
edilecektir. 

F utbol Federasyonu İstanbul böl · 
gesine gönderdiği tamimde milli kü
me maçlarında yan hakemlerini, or
ta hakeminin kendisinin tayin et -
mesi bildirilmişse de, geçen akşam .1 

Bir Ricam ız 

Ankarada 
Yapılacak 
Kır Koşusu 

-0--

6000 Metre Uzunluğunda 

Yapılacak ve iki Defa 

Stada Girilip Çıkılacak 
Bu sene Ankara, Aydın, Adana, 

Bursa, Bolu, Gaziantep, Kocaeli 
Kayseri, Kastamoni, Edirne, İstan -
bul, İzmir, Muğla, Trabzon ve Yoz -
gat mınta~larının iştirakiy1e yapı -
lacak Türkiye kır koşusu birinciliği 
Ankarada altı bin metre üzerinde 
yapılacaktır. 

Alınan malumata göre, atletizm 
federasyonu bu koşu için karışık bir 
giızcrgah çizmiştir. Şöyle ki: 

Her sene ayni mesafe üzerinde 
yapılmakta olan koşunun mesafesi 
altı bin metredir. Bu mesafenin 1400 
metresi stadyom pisti üzerinde 

' 4600 metresi de, hariçte kumlu, arı-
zalı çayırlı yollarda, derelerden geç
mek, manialardan atlamak suretiy -
le cereyan etmektedir. Yanşa başlı
yan koşucular stad dahilinde bir bu
çuk tur yapacaklar ve stadyomun 
maraton kapısından dışarı çıkacak -
lar 2600 metrelik bir mesafeyi dışar 
da koştuktan sonra, stadyoma gire -yapılan hakemler toplantısında bu-1 

tün hakemler bu işi bölgeye bırak -
tıklarından bölge de Beşiktaş - Ga -
latasaray maçına Nuri Bosot ile Nec 
det Gezeni, Fenerbahçe - Vefa ma -
çına da Eşref Mutlu ile Halit Gayı 

tayin etmiştir. 

1 
rek bir tur yapktıktan sonra tekrar 
dışarı çıkacaklar, bu sefer dışardaki 
yolun aksi istikametinde katederek 
stadyoma girecekler ve yarım tur 
da stadda yaparak yarışı ikmal ede
ceklerdir. 

Pazar günü ayni zamanda birle -
şik klüpler müsabakalarına da baş -
!anacaktır. Taksim stadında Süley -
maniye - Şişli birleşiği Topkapı • Ar
navutköy birleşiği ile karşılaşacak. 

Bu maçı İzzet Muh1ttin idare e -
decektir. 

Fener~b'°'a!l'!!t•ç"'1 e-st'"'a-d""'ı°n ... d-a ... ,''-HilaI - Kur 

tuluş birleşiği İstattl)aliipor _ Pera 
birleşiği ile oynayacak bu maçı da 
Şazi Tezcan idare edecektir. 

----o----
Milli Küme Maçları 

Komitesi 
Milli küme talimatnamesine gö -

re maçlan idare için bir komite teş
kil edilmesi Uızımdır. 

Beden Terbiyesi İstanbul bölge
si, Futbol Ajanının başkanlığında 
Kemal Salim ve Fuat Ramazanoğ _ 
lundan müteşekkil bir heyet kur _ 
muştur. 

Stadlar Ne Hisse 
Alacaklar 7 

Milli kümede aynayacak klüpler
le haricinde kalan klüpler maçla -
rında hasılatın ne suretle taksim 
edileceğini yazmıştık. 

Statlar ise mahıılli müsabakalar

da hükumet hissesi çıktıktan sonra 

yüzde kırkını bölgeye verecekler 

yüzde altmışını stad hissesi olarak 
alacaklardır. 

Deplasman maçlarında da stad -
lara yüzde ona yakın stat hissesi ve
rilecektir. 

---0-

Tebliij 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Fut

bol Ajanlığından: 
19-3-1939 Pazar gunü yapılacak maçlar. 

feref St•dınd•: 

SOleymanlye, Şişli - Topkapı, Ama
vutköy muhte11tleri saat 14,30 Hakem İz
zet Muhittin Apak. 

Yan hakemleri Zıya Kuyumlu ve Fık

ret Kayral. 
Galat' :ıray - Beşiktaş Saat 16,15 Ha

kem Tarık Özerengin. 

Milli güreş takımımızın 
Atinaya giderken alınmıf 

rerimleri 

Bu sene Norveçin merkezi :>;!an 
Oslo şehrinde yapıl~::ait :\.vrupa Gre
ko Romen blriiciliği':\e i~tırok ede-k 
milli güreşçilerimiz için Ankarada i-
ki aya yakın bir zamandır devam e
den bir çalıştırma kamoı 'kurulrlu~u 
malılmdt!I'. 

Memleketten celhe-lilcn yirmiye 
yakın irili ufaklı gürpşç1ler geçen 
hafta yapılan seçmeler netlcC;s1 ncie 
tasfiye edilmiş ve yarJya indirilmi;r 
tir. 

Geri ka1anlann nisan başında tek
rar bir tasfiyeye t."tbi tutulması ka

rarlaşmıştır. 

Son tasfiye müsab:ı:.Caların.1 gerçi 

lstanbulda kalıp k:ımpa sokulmıyan 

gtireşçiler de çağırılmış ıse de Ya-

Geçen sene, bu yarışın ferdi bi -
rinciliğini Kocaeli bölgesinden Galip 
Koşar, ikinciliğini Eskişehirden Beh 
zat Akdeniz almıştı. Takım tasni -
finde ise, birinciliği İstanbul, ikinci-
liği Eskişehir, üçüncülüğü ise Anka
ra almıştı. 

19 martta yapılacak olan bu mü
sabakalarda İstanbulu Rıza Maksut, 
Artin, Hüseyin ve İbrahim temsil e
decektir. 

Kızılcahamam Hc1kimliiji 
Kızılcahamam (TAN) - Asliye 

ve sulh hukuk ve ceza mahkemele
rile icra işleri münferiden uhdesin
de bulunan kazamız hakimi Abdul
lahın sınıfı Adliye Vekaletince bir 
derece yukseltilmiştir. 

Hükumet doktorumuz İbrahim 
Alp, Ankara Nümune hastanesi da
hiliye asistanlığına tayin olunmuş-
tur. 

şar. Saim, Yusuf A.:ilan, Yahya ve /#••••••••••••• 
K.üçük Hüseyinden mürekke1J olan 
bu tecrübeli güreşçile"C ta!;fıy'? mii
sabakalarma çağırılınadan evvel Jıa
bertlar olmadıkları fçin :dmansız hul
do bulunduklarından zaten sıkletleri 
kategorilerinden fazla ılan Yaşaı la, 

Saım, bu müsabakalara ıirememiŞ

ler, Hüseyin bir mi.is, bakadan :,onra 
hr.stalanrnış, Yusuf Ao;lan tasfiye) i 
~aybetmiş, yalnız Yahyn bırinci ol 
muştur. 

!kine~ bir tasiiyenirı yapılııca~m:ı 
giire memlekctinıizı bihni<kın temsil 
edecek güreşçileri t:ım hir isabetle 
cP.çebiimek için evveke hazırlan»·ıa

laı ı ihtar edilmemiş olan hirincı sıru! 
gı.ireşçilerimize on beş giinlük bir 
hazırlık müddeti bırakılrp seçmelerin 
bt.A sefer de Istanbulda y:ıp1l'!"lnsmı 
fayc:W lı ve lüzumlu gôrmeideyiz M'il
lı takımın iyi hazırhıııı~1osı •:;in icap 
eden bütün tedbirleri alacağından e. 
mm olduğumuz gürr:ş fedc:rAsy:mu
muzun bu haklı temcnnımizi kabul 
etmesini beklemekteyiz. 
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ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

ARKA 
BEL 

ve b ütün 

Çabuk ,ifayı bulununuz.. 

TAN 

Zavallı Eftalya 

Sen Okuduğun 

Şarkdarın Hepsinden 

Acıkh Bittin 
Denizkızı Eftalvanın ölı.imüıı· 

den bahseden sat~lara, '>ir olum 
ilanının dar çer çeve'ii dışında cia 
yer verilmesini fazla bulacak olan
lar çoktur. Çünklt onlara sorarsa
nız, sesinin kısa merdiveni, Deniz
kızı Eftalyayı, "sanatkar., sıfatı 

nın irtifama kadar ulaştırabilmiş 

sayılamaz. 

Fakat bana sorarsanız, Denizkızı 
Eftalyanın bu memleket kad.:ır ge
niş bir şöhret kazanabilişıni, takdi
re layık bir marifet saymamak 
mümkün değildir. 

Eftalya bu geniş şöhretini han
gi meziyetine borçlııydu'.> 

Umumi Harp yıllarındakı lstan
bulun sefahat alemlerınde gördüğü 
devamlı itibara nu? 

İttihat ve Ternklci .arihinin bir 
kaç satırında, adınıll yer alabilişi
ne mi? 

Yoksa, uzun bir tagnyyüp devre
sinden sonra üzederin:.l'-' yer alrlıfı 
gazino sahnelerinden viıkseltti~ o 

sesinin avladığı raıtbete -ni~ 
Eğer bana sor,lrsamz. Eftalyayı 

o geniş şöhretine, ba <;aydı~m yol
ların biribirlerine e!.;:lenmesi ka
vuşturabilmiştir. Eftalyanın gazi
no sahnesinde görünmesi, onun ma
zisini bilen bir çok vatand"~larm 
hatıralarını dile gt!tirnııştir ve Ef
talya, gazino sahnclerın<l~ kL<;.a b:ı 

zamanda kazandığı rağbeti, ~ôhre
ti, o günlerin dedikodusu nalirı.e ge
tiren o eski hatıraların halkta l'
yandırdığı teccsstise borçlanmıştır. 
Eftalya şöhretinin yeniden ve g,._ 
niş mikyasta yayıltşım, biraz da, 
bu dedikoduların ortsılıkta •ıyanan 
tecessüsü arttır:ı<'aıt ·lt'recede mü
balağalı bir mahiyete sokuluŞ'ına 

borçludur: Bu şö!ın-ti çabıık şişiren 
sebepler arasında: "Denizkızı,, gıbi 
merak gıdıklayıcı bir 'akabı bile 
sayabiliriz. Fakat l'e olursa olsun, 
Eftalya, kendisini c·vvelfı sadec('ce 
seyre koşaniarı, :;esile oyalaına.'C 

meharetini de hayli mudd~ göste
rebilmiştir: Ve neticede halk, bir 
çok yorgun gecelerinin •leşt'Sini o. 
na borçlanmıştır! 

Zavallı Eftalya. .. 
Onun, üstüne ~ıktığı sahnede, i· 

lerlemiş yaiının sesmrle~ı. yüzün
deki ve içindeki b 'itıin izlerıni gı l

lemek için ne yıprotıcı bir gayret 
harcadığını yakıaclan bilirim. Za.. 
ten onu üç buçuk s~ne evvel yata
ğa düşüren de, o yıpratıcı gayretin 
ezici heyecanı değil miydi? 

Dün, onun, uç buçuk sene sür .. -n 
bir mücadeleden s~mra oliim"? 1••s
lim olduğunu 5ğrenince, içim derm 
bir merhametle sızladı 

Çünkü hastalık onun, bütü'l Ö:>ı

ründe, bir araya gelmemi/ olon 
yakasına, tam dinlcnm~.t im.kan.n& 
kavuşacağı sırada y:ıpıştı. Başıncfa 
bir ırgat gibi çalışt!ğı, ve borca gö
mülerek yükselttigi apartman mn 
içinde, her şeye cağmeo 'lle!:ut g< ç· 
memiş bir ömrün acı. tatlı yorguı -
luk1arını gidermek emelindeydi· 
Ben onu bu bakımdan, clikımlı, taş
lı bir yokuşu solııv~ soluya, dü e 
kalka tırmanıp t:ı.. tam dinlenete. 
ği sırada yıkıl:\n talisiz yolculara 
benzetirim: Bir ,mm mlnı-. !lÖ?e l ~· 
tan büyük ve name ... ı- .ı servctlı>r l"'i
bi dillere dolanan o :T!..?~hur ·~t-s,. 

apartmanına. dillcrilı~. ka cmlerııe 
taş atanların vicdanl~rı bill':"?em l>u 
hazin netice karşısında ua sızhn 1· 

yaca mı? 

Şimdi mutlaka gözlerini kapa_ .. a 
madan ölen D~nızkııının. BPlvü 
bahçelerinde veya Çiftlı!t parK a
rmda belki hala ak•slcri kalan se
sini duyar gibi oluyorum. 

Zavallı Eftalya .. Sr:n, okuduğun 
şarkıların hepsinden acıklı bittin' 

Selim T evl ik 

Ytın hakemleri Nuri Bosut ve Nec

det Gezen. 

Kongreye Davet .................... ~ 
Fenerbahçe Stadında: 

Hılal, Kurtuluş, fstanbulspor, Beyoğlu
spor muhteliti Saat 14,30 Hakem Ahmet 

BoOnlçl Spor KIObUnden: 
Klübümilziln senelik umumi kongresi 

Amavutkoyünde Cümhuriyet Hallc Par
tıs! binasında 19 Mart 939 Pazar günQ 
sut 10 da yapılacağından Qyelerlmizln 

Akın ve Şazi lOtfen kongreye ~flerinl ehemmlyeUe 
Adem Gögdiln. 

Yan Hakemleri Adnan 

Tezcan. 
t 16 15 Hakem 

Fencrbahçe - Vefa san ' 
Feridun Kılıç. 

. f ?.Kutlu \'C Halit 
Yan Hakemlen Eşre Jn 

Calip Ezgu. }(ilme 
Not: Bu sene yapılacak milli bütün 

maçlarının devamı müddetince 
•tadlardıı Balkon 100, tribün 50, ve dü-
huliye 25 kurustur. 

rica ederiz. 

Halkevinde Konferans 
Türk Dili ve Duygusu Yayım Kurumu 

önümilzdeki Pazar g{lnQ saat 14,30 da 
Şişli Halkev:inlde bir konferans verdire
cektir. Bu konferansa kurum Azalan, az
lıklar okullan müdOr ve öğretmenleri, 

meSul he)'1:!Ucri davet edibnektedir. 

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, liınkhli, ve bütün ağrllarınızi derlial lieıer. 

ftM lcabı .. da günde 3 kaıe ahnabillr. 
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Çekoslovakya ile 
Aramızdaki Ticari 

Münasebetler Durdu 
Çekoslovakyanın Almanya tara-,--

fından işgali bu memleketle iş ya- ,,, ____________ , 

pan ticaret müesseselerimizde bü -
yük bir durgunluk tevlit etmiştir. 
Çekoslovakya firmalarının şehri -
mizdeki bütün mümessilleri musevi 
vatandaşlarımız olduğundan bunla -
rın hepsi son vaziyetten endişeye 

düşmüşlerdir. Çekoslovakyaya ihra
cat yapan firmaların ekseriyeti son 
vaziyet üzerine muamelelerini dur -
durmuşlar ve neticeyi beklemeğe 

başlamışlardır. Çekoslovakyanın 

memleketimizle olan ticaret müna -
sebetleri son sene içinde hayli in.ki -
şaf etmiş bilhassa tütünlerimizin se
nede iki milyon kilodan fazlasını al
ma ksuretiyle bu memleket tütün pi
yasamızda iyi bir müşteri olarak ta
nınmıştı. 

Çekoslovakyanın aldığı kuzu, ko
yun ve oğlak derileri ile beraber 
krom madeni, yumurta, pamuk, fın
dık, incir gibi maddelerimiz için 
mevcut ticaret anla~amıza göre 
yapılan ihracat ve ithalat mıktan 
beşer milyon lira arasında bulun -
maktaydı. 1936 senesinden itibaren 
artmış olan ticaret muamelelerimiz 
bu memleketi Orta Avrupada iyi bir 
müşteri vaziyetine getirmişti. Çekos-

BORSA 
16 - 3 - 939 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MllAno 
Cenevre 

ÇEKLER 

A.msterdam 
Berlin 
Brilksel 
Atina 

Sotya 
Prag 
Madrlt 
Varşova 

Buda peste 
BOkreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.5925 

3.3550 
6.6575 

28.7875 
67.2050 
50.7925 
21.3025 

1.0825 

1.56 
4.3275 
5.93 

23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.83 

34.62 
30.5375 
23.8725 

ESHAM VE TARVİLAT 

Sivas - Erzurum Il 
Sivas - Erzurum 111 
Sivas - Erzurum IIII 

19.375 
19.375 
19.375 

lovakyanın Almanya idaresine geç -
mesi Avusturyanın Almanyaya ilha- dir. 
kı üzerine hasıl olan vaziyete benze- Bu memleket, Almanyaya geÇti 
yen ayni bir vaziyet tevlit edeceği ğine göre, Almanyanın matluburnt.ıl 
söyleniyor. olan kliring hesabından mahsubu ya· 

Bu itibarla Çekoslovakya ile pılmak imkanları bulunabilir. çüıı• 

olan ticaret münasebetlerimiz de - kü Almanyanın bize kliring A hesa· 
vam edecek Alman kliringi gibi iş... hından 7,833,700 ve B hesabındşıı 
leyecektir. 1,318,000 ki ceman 9,101,700 Ut' 

Çekoslovakya ile aramızdaki it - borcu vardır. 
halat ve ihracat muamelelerine göre Südet arazisinin Almanyaya geç • 
Cümhuriyet Merkez Bankasının kli- mesi üzerine hükılmetimizce yapı • 
ring hesaplarında borçlu bakiyeler lan Südet protokolu gibi Çekoslo • 
arasında Çekoslovakyaya üç milyon vakya için ôe Almanya ile yeni \f 
31 bin lira ve kredili hesaplardan protokol yapılması ihtimali mevc1J~ 
705,566 lira borcumuz görülmekte - olduğu söyleniyor: 

SATIŞLAR: 

Dün Yedi VaCJon 

Buğday Geldi 

iHRACAT: 

Yeni ihracat 

Talepleri 
Dün Anadoludan Toprak ofisi na- 1 Bazı Alman müesseseleri nıcnılr 

mına yedi vagon buğday getirilmış- ketimizden şarap, Jngıliz firmalat1 
tir. Limanlardan da dört yüz ton l:uru üzüm ve Alman firmalarındall 
buğday gelmiştir. Yumuşakların ki- bfr kaçı da muiıtelif surette· hazır~ 
losu 5,26-6,09, sertlere 5-5, 10 Sam lanmış Türkiye bal.klarından satıJl 
!:Un fop arpa 4.09, çavdar 3.35 - 4, almak istediklerim alakadarlara biJ.. 
beyaz mısır 4,02,5 - 4,06, dôkme dirmişlerdlr. 
kuş yemi 5,02,5, kaba nohut 9, tilki 
derisi çifti 350-1150 kuruştan satıL 
mıştır. Bir miktar iç cevizin ihracat 
için kilosu 67-72 kuru'i arasında ve
r:lmiştır. 

Yapak ihracatı 
Almanya piyasamızdan yapak al

makta devam ı:tmektedir. Dun yine 
~üz yünlerinden yıkanmış olarak 
1200 balya, Bandırm.1 Karar.ab~y ha
valisi mallarından alınmıştır. 

. Bu .yapakların ıçinde yfü:de beş 
nısb.etınde renkli yapak bulunması 
şartıle kilosu 80 --:J0,10 kuru'itan sa
tılmıştır. 

Trakyanın kırkım yapakları da 
yerli fabrikalarıınız tarafından aran

maktadır. Fakat verilen fıyatı az gö
ren müstahsiller mallarını elden çı

karmakta acele etmemektedirler Di

ğer bazı mıntakalarda y:tpak pazar
lıkları devam eylemc-!ttcdir. 

Sümerbank Fabrlkalannın 
Kongreleri 

Sümerbankın Istanbul şubesinde 
dün bankaya bağlı olan 13akırkoy 
Beykoz, Feshane ve yıinlti duku~~ 
şirketlerinin senelik hisJe.:iarsn heye
ti umumi bir toplant. yapmışlardır. 
Her şirketin idare meclisleri tarafın
dan hazırlanmış olan raporlar ok1ın. 
muş, bilançol::ırı tetıkik ve lcabul edil
miştir. 

Sapanca Meyvalan 
Tehlikede 

Sapanca (TAN) - Nahiyemiz bal· 
kı, geçen sene olduğu gibi, bu sene
de ağaçlarının meyva vermiyect' 

ğinden korkmaktadırlar. Bu hal, j]Ci 
yıldanberi dut, şeftali ve elma ağaÇ" 

lannın iç kabuklarına arız olan }>6-

ceklerden ileri gelmektedir. Burs ' 

da açılan ziraat şubesi fenni tedbir

ler almışsa da müsbet neticeler elde 

edilememiştir. Yemişten maada ge
çim vasıtaları olmıyan Sapancalılar• 
ağ;ıçlarının tamamen kuruyacağıfl' 

dan endişe etmekte, bu muzır bôcel<· 
lerin itlafı çaresının bulunmasıııl 
Zira:it Vekaletinden dilemektedirler· 

YURDDAŞ : 

Millet mürakabe•inin ida· 
re üzerinde hakiki ve fiili 
olduğuna milletçe kanaat 
eJinilmedikçe halk idare•i 
vardır, denilemez.. Bu kana· 
ati kuvvetlendirecek m ille· 
tin •eçimlerdeki reyleridir. 

Mebua ıeçmek güne,ten, 
havadan faydalanmak gibi 

tabii bir hak, m emleketi mii· 

Turfanda Domates dalaa etmek kadar yiik•ek 
Bu senenin ilk turfanda domatesi bir vazifedir. V atandaf, brı 

dün piyasamıza çıkarılırustır. Bu do-

1 

lıaltkını kullan, bu oaziferıi 
matesler Seyhan mıntak~ından geti- yap. 

rilMiş ve h alde k:ilosu_ tıil~40-~~1~=5=0~ku..=~~~~~~~~~~~~~:__J[ 
!Uf arasında to al 
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lluıı -y l ( Bııı 1 incide ) 
~ oıeıı:dagelmez, Galatada Trabzon -

ansar e Seri! oğlu Mustafa, Balatta 
a Gu1r, ay caddesinde Baki oğlu Mus

N even, Slşlide Hacı Mansur soka
~~ ~ Oğlu Ali Rıza. Balatta Ka-

' Iıaı ahaUcsinde Ferit oğlu Ali Ok
. o~ıu ~tta Marselpaşa caddesinde Ha
~atıııda 1ll Peksoy, Üsküdarda Boyacı 
!e liacı :;_neı oğlu Ahmet Korkut, Fa-
1\ad.ıoğı asan mahallesinde Ömer Ha-
1\tırııı ~· Ey(lpte Defterdar caddesin
~t l>(' ~glu İbrahlm, Eyüpte Kwl 
ilaıı, ~ırrnen sokağında Salt oğlu Ab
Ostna Ptc Kızılmescit Balcı yokuşun-

~~lldaıı Oğlu Kemnl, EyUptc Zemzem 
'l'a.,.~ant Murtaza oğlu Melek, Beyazıt
llaııtın ı•ndıı İsmail Hnkkı oğlu Ra
lııde ~ &kUdarda Altunlzade mahal-
tıılıııa.haı~hrnet oğlu Mccit, Boğnzlçinde 
a~~ ede Hüseyin Hüsnü oğlu Av
lla.za. ıt Soğannta mahallesinde Rize
-, ~ ~azasından Mehmet Yusuf, Ka
aşı lia rnış caddesinde mütekait 
e Zl;y alit Öz, Kadıköy Bahriye cadde 
~ J:ln 8 0 tlu Scl1 Ulaştır, Fatih Şehre
~'ıind dtkzade mahallesinde Ulus yazı

tnc~ MUstnfa oğlu Salt Bcge, Sul
oeıu ı:lcındar mahallesinde Hüse
l?ıaJıau haetUn, Usküdar Gülsem Ha
.\tad:1nde Hüseyin oğlu Musa, Tak 
lturtu e sokağında Rl!at Kantarcı 
Sadık luşta Meydan sokağında Meh

i-Yet oğlu Sahin Yurdman, İstanbul 

22~ltıncı sube kom1ser rnuavinle-
lıı 'r numaralı Halil Tümer, Be-
~a ~bası Anjel apıırtımanında 

60 şı geçtiğini, bunların hangi hadi
seye şehadet için ikame cdiliikle!"i
nin bilinemediğini ve esasen dinlen
melerine de lüzum olmadığını söyle
di. Eğer şahitlerin dinlenmesine lü
zum varsa bu hususun iddia mnka
mınca tesbit olunmasını istedi. 

Müddeiumumi, buna C'evap vere
rek istinabe tarikilc ılinlenmcsini i!"
tediği şahitlerden bir kısmının maz
nun sıfatile ifadelerinin alınmış oldu 
ğunu ve şehadet l"clecekleri mevzu
ların da tahkikat Iezlckesinde yazılı 
olduğunu söyledi. 

Kenan Omer, tekrar söz alarak, 
müddeiumuminin hangi hadiseyi is
bat için bu şahitleri dinl~meği istedi
ğini ve esasen bu hadiselerin maznun 
lar tarafından inkar edilmediğini, 

söyliyemiyeceklerini ve binaenaleyh 
bu talebin kabulünde bir fayd3 bu
lunmadığını söyledi. 

Bundan sonra, reis, Muhittin Us
tündağa hitap etti. Ustündnğ, avuka
tının söylediği şekilde hadiseyi inkar 
etmediğini, şahitlerin yeni bir şey 
söylemiyeceklerini ve binaenaleyh 
dinlenmelerine lüzum olmadığını i
fade etti. Ekrem Sevencan da nyni 
mütaleaya iştirak etti. 

hakkında olduğunda şüphe var mı -
dır? Elbette yoktur. Demek ki, me
na{ii umumiye için mübayaa edile -
cektir. Mübayaasına lüzum görülen 
yerleri mübayaatında amme menfa
ati olup olmadığını ve olduğu tak -
dirde mübayaası Iazım geleceğini 

kim ve kimler takdir edecektir? 
Bu itibarla Millet Mecli:,;nin bu 

kararına istinaden pazarlık rızayı ta
rafeyn ile de istiml.ik yapılırken ev
velemirde menafii umumiye kararı
nın alınmaması mecburiyeti kanuni
yesi şu suretle de mevcut iken alın
mıyarak yapılması vazıfcyi suilsti
ınalin unsurunu teşkil •?t:nelttc<Ur. 

Bu karara ait izahatımızı bu su
retle arzederken yüksek ceza ı.unurr.i 
heyetinin bozmn kararında münde _ 
miç 7 şubat 1927 tarihli tefsir l:ararı
nı da aynen okuyac:ıi,rım. Bu karar 
dahi divanı muhasebat riyase~inin 

kf.nunuevvel 340 ve ağustos 341 ay
larına aıt 3 adet rapodarı üzerinde 
Millet Meclisince ittih~ız •lunup Res
mi Gazetenin 560 MlCl sayısına isti
nat eden karann yedinci fıkrası olup 
metni şudur,, diyerek aynen okudu. 
Müddeiumumi .-.özlerine devam ede
rek dedi ki: 
"Makamımızca yüksek heyetiniz

den ısrar hakkındaki müdafaanın red ılld aıt, Boyacıköy Reşitpaşa ma
lla e Sillcyrnan oğlu Kadri, Kadıköy 

eııtaı, t'a ıtıahallesinde Süleyman oğlu 
'!~~bul Vefa caddesi KAUp Çele

!! ;'1nde Ali oğlu Hilmi. Silley
lııza. etva yokuşunda Dcrviıı oğlu 
et ~ğltisküdnr SelAmsız caddesinde 
•ııaıtı u İsmail, İstanbul Taksim Cey-

Şahitler dinlenecek 
Bundan sonra, hakimler hc>ycti 

müddeiumuminin talebini müzakere dile nakzına ittiba hususunda suçun 
etmek üzere celseye ara verdi. Ha- kasten iş1cndiğinin sübııtuna matuf 

esas iddiamıza inzinıamen bu izahat 
kimler heyeti, yarım saat Jrndar sü-
ren bir müzakereden sonra açılan i- ta ayrıca mesnet ittihaz olduğunu 

arzeyledim. Yalnız bir noktayı izah 
kinci celsede kararını tefhim etti. Ka 

Ş, il, J\k ınanında Halil oğlu Atıf Ya
':l'Q OğJ~aray Cerrahpnşa cnddesinde 
~ cacıd Refik, İstanbul Kocarnustafa 

'tıa ~ es.inde Rıza oğlu Halit Kanat-
"'ırııa oğıu Knlyoncukulluk Tarlabası 
~ Özb~ında Bnrtınlı Mehmet oğlu Ke
~ Iıaıtı' Fatih Kıztaşı knrşısında Zikri 
% ~I\ Oğ}~ Kadıköy Kalamış caddesinde 
~tı ~aıı1d Niyaz! Ulastır, Sirkeci De
\(~ ~u a Selçuk apartımanındn İsmail 
,~ ~ret Songelcn, ÜskQdıır Kuz.gım
~ llQ_, ~nde Mehmet oğlu Fahri Çelik-

mecburı'yetı'ndevim kı', "' da şudıır: 
rara göre, talepnamed~ isimleri ya- .J "' 

zılı şahitlerin istinabe surctile din- Hamit Oskayın bu suçta iştiraki 
lenecek ve Muhittin Ustünda~ın be- hakkındaki iddiamıza mumaileyh 
lediye zabıta talimatnamesin~ ek o- tarafından bu baptaki encümen ka
larak tanzim olunan otobiis talimat- rariyle alakadar olmadığı müdafaa 
namesinin şehir meclisince tasdiki edilmiş ve yüksek heyetinizce de o 
keyfiyetini takip ve intaç edip etme- suretle teiakki ve kabul buyurula
dıği, bu talin1atnamcnin hangi tarih- rak mumaileyhin beraetine bu nok
te şehir meclisine tevdi edilmiş oldu- tadan karar verilmişse de dosyadaki 
ğu ve bundan sonra 2.7.938 tarihin encümen kararında sureti musadda
den 18.8.937 tarihine kadar olan za- kaST tetkik buyurulduğu takdirde 
man zarfında Muhittin Usttinda~ın bu kararın ittihaz edildiği celsede 
hakikaten infiJrak edip tekrar işe balasına encümen reis ve azalar.mm 
başlayıp başlamadığı ·orulacaktır. isimleri, yine altında imzaları bulu-

~. -·:!e li~ Cekmecenln Mimar Sinan k6-
~ S 5CYln oğlu Hakkı Sezer. Kadı
~ lr~{ :Ali sokniimda iManuk oğlu 
~~il Ciball Fener caddesinde Hak-
~-~a 

80 
• v n, r ' pı Ay-

tlı, ~ıı fake~atında Mehmet oğlu Murtaza, 
~ tl'Uı:ıt e caddesinde Mehmet oğlu . Na-
~ otıu c CamUkebir caddesinde Meh
l.ı.~e ~ad Dursun, EyOpte İskele cadde
~IO\ıı l> ri oğlu Ali Çetin, Aynzp:ışa İs
' ııcı11 ;ıasta Hnkul, fstanbul Balıkpa
~tı· laıa11b~van oğlu Petro Karne.ttım oğ
~ 'ltı it 1 lfalıkpaznn Taşc;ılarda gazCl 

~ete "f:. arn Ettim oğlu, İstanbul Bııkır
tıı lıbuı tııır AU oğlu Zekeriya Cingöz, 
ııı.~t.ırıa ertınlyet müdürlüğü altıncı şube 
~ nnda R t ~ C'add n efet Tekin, Beyoğlu s-
~ lıul'ada esinde Sabur Sami Draz, İzmir
~ otıu t·utlu sokağında Etem Kan-

i! ~ah l.!nirde Mustafa Bey cadde
t.f .. <ıettın oğlu Behçet Öz. 

Ş:ıı.. llc/cleiumumi •Öylüyor 
l.. "''•t .. 
"lııt~ lSınıieri bunlardan ibaretti. 
~ı en sonr "dd . . .k. ıtta a mu eıumumı, şu ı ı 

....._ ~a temas etti. 

~ g~ stanbuı otobiis işlerinde vazi
l'f!· sı'Usu 1 !si ~ ~tnnbul vali ve belediye 
~l°l h llhittın Ostlinda•• ve arkada"-akk b ~-
11~ ında cereyan etmekte olan 

}'~ada şahit sıfatiyle memuri

~~ti:e istimalarına lüzum görü
"11ır adresleri ve isimleri bun-

lh,_ ~ti~ 
~la ahc suretile mahallerince ıs-
l tını 

11 
-..... Ve aynı zamanda: 

4ı~ ıu~ h!ubittın Ustündağın ilımal
b.tı ~:u muhakemesini :n:ı,.ip o-
:tas1 taı·leler arasınd:ı belediye za
~ oıu ltnatnaınesine ek olarak tan
~ l' ~ec~a? 33 talimat~nmesinin şe
~ll-ıe~ ~ınce tasdiki takip ve intaç 
~Qqnesı kcyfıyeti de mevcut oldu
~'Jatna l'llu~ailcyh tarafından bu ta. 
.ı ~lisi tnenın hangi tarihte şehir 
11<1ıı ne te d' d'ld ~· · son v ı e ı ıgıııın ve bun-
\ı ~iğin~a takip ve 1.etki~ edilip edil-
e §irrıd·n ve edilmiş ise tarihlerinin 

llıası ıye kadar meclisten çıkarıl-
~ sebeplerinin 

kı ....... \'' ' 
il tahk· ıne mumaill".'yh hakkındaki 

1 CIJtsa 1katın açılması kararının ba_ 
~t''t!lt!r71nda gösterilen yolsuz mua
~~t!n rrı n kendisinı tedavi için me
~:İlli il eınleketten ayrıldı~ı 2.7.~137 
l l'i fl.rase llVdet ettiği 18 8.037 tarih
aa. (!el.il ınd.a yapılmı; olduğu miida

llı. li.hıQr;esıne göre, mumnilcyhin bu 
ış oıu e bu suretle vazife<ien ayrıl

;ııa_hiv p olmadığının dahi meclis 
~l'\ıı~ ettar makam ve merdinden 

ası talep olunur. 

Avuk t . . d' "-\'uıt a ıtıraz e ıyor 

~l.Q d'at Kenan Omer, iddia maka
I.nlenmesini ist00ir:i şahitlerin 

----·--·~ Muhakeme, 27 nisan perşembe gü- nanlann isimleri yazılmamış ve 
nü saat ona bırakılmıştır. daimi encümenin 21 Mart 934 tarih-

Mezarlık davası li içtimaında karar verildi,, dendik

Mezarhk Davası 
Temyiz dördüncü ceza mahke 

mesi, otobüs yolsuzluğu hakkındaki 
davayı müteakip Asri mezarlığın is
timlaki dolayısiyle evvelce verilmiş 
bulunan ve Temyiz Ceza umumi he
yeti tarafından nakzedilen beraet 
kararma ait duruşmaya devam etti. 
Mahkemede Üstündağ ve Şehir Mec
lisi azasından İhsan Namık hazır bu-
lunuyorlardı. Diğer maznun Şerafet· 
tin hasta olduğundan bahisle rapor 
göndererek duruşmadan vareste tu
tulmasını istiyordu. Rapor, okundu 
ve kabul edildi. 

Bundan sonra Müddeiumumi, A
rif Cankaya, iddianamesini okudu. 
İddianamede ezcümle şöyle deni! -
mektedir: 

"- Hadise; vazifeyi suiistimalin 
şeklindeki noktai nazarı evvelce yaz 
dığımız iddianemede tafsil ettiğimiz 
gibi, umumi formaliteye riayetsiz -
likten ziyade belediyenin kararına 

ve Yıkoğlu Eşrefin fuzuli ve fahiş 

menfaatinin teminine matuf mua -
mele ve hareketlerin sübutuna isti -
nat etmekte bulunmuş ve bu da zik
ri geçen iddianamede sebk tfıdat edi
len kanun münakaşa ve tahlil edil -
miş olduğu için geçenki duruşmada 
"gerek suçlu sanılanları ve gerek ve
kili müdafii,. eski kararda ısrar talep 
lerini esas ittihaz etmek istedikleri 
Büyük Millet Meclisinin 6.12.936 ta
rihli ve 278 numaralı kararı ile ahi
ren Yüksek Ceza Umumi Heyetinin 
bozma kararında gösterdiği kararı 

haklarında tekrar izahat itasına ih -
tiyaç görmemekte ise de yüksek ce
za heyetinin kararında tefsir kararı 

da badehu arzedilmek ve sırf huku -
ki bir muamele mahiyeti izafe eyle -
dikleri 6.12.926 tarihli karar hakkın
da bazı izahatta bulunmayı lüzumlu 
gören 278 numaralı kararda "mena
fii umumiyeye müteallik olup kanu
nu mahsustn zikrolunan mezkur ara
zi ve emlakin istimIBk tarihine geç
meksizin rızai tarafeyn ile ve müza
kerelere iştirak suretiyle de müba
yaası caizdir.,, denilmektedir. 

Bu kararın menafii umumiye için 
istimlaki lazım gelen gayri menkul 

ten sonra alt tarafı resmi mühür ve 
Hamit Oskayın imzaslyle tasdik e
dilmiş olduğu gösterilmiş bulunma
sına nazaran bu kararın encümence 
ittihazından sonraki herhangi bir ta
lep üzerine sureti çıkarılarak mıu
maileyh Hamit Oskay tarafından 

tasdik ve ita edilmek şek1inde değil, 
müzakerenin huzuriyle cereyan e
derek ittihaz olunduğu anlaşılmak
ta olduğu gibi bu işle alakadar oldu
ğu mülkiye müfettişlerine karşı sıeb
keden tahriri cevap ve tarzı müda
faaları ile de müeyyettir.,, 

Bir münaka1a oldu 
Müteakiben söz alan avukat Ke

nan Ömer, makamı iddiaya hiç bir 
zaman bahsimizin nakzı haricinde 
söz söylemek salahiyetinin verilme -
miş olduğunu, müekkili Hamit Os -
kay hakkındaki müddeiyatının bu 
celsede yeri olmadığını söyliyerek 
dedi ki: 

''Kararlarınız maznunlardan bir 
kısmının beraetine, bir kısmının da 
ademi mesuliyetine taalluk etmek -
tedir. Hamit Oskaya ait karar tet -
kik buyrulursa kendisinin bu işi ka
rar altına alan encümende bulunma
dığı, reislik de ettiği hadisede met
hal ve müşareketi olmadığı ve bu se 
beplerden beraet ettiği görülürse 
mahkemenir, kararı bu ademi mesu
liyeti tavzih etmektedir Binaena -
leyh ceza dairesi umumi heyetinin 
nakz kararı Hamit Oskaya şamil de
ğildir. İleri sürülen mutaleat yersiz
dir. 

"Kenan Ömer. bu arada makamı 
iddianın talepnamesinde para ka -
zandırmak gibi müekkilinin seref ve 
haysiyetine dokunur bir ibare kul -
lanmasınm yerinde olmadığını söy -
ledi, bunun üzerine makamı iddia ile 
Kenan Ömer arasında bir münakaşa 
oldu. Müddeiumumi. Kenan Ömerln 
makamı iddiaya tecavüz ettiğini söy 
ledi. Kenan Ömer iddiasını beyan e
derek dedi ki: 

"- Yüksek mahkemeniz karşı -
bir fark görmüyorum .. , ve nakz ka
rarında bahsedilen Meclis Divanı 

Muhasebat Encümeni kararının hiç 
bir mahiyeti hukukiyesi olmadığını, 

(Devamı 10 uncuda) 

Almanlara teslim olan Çek kıtaJ .... rı k zil d .. ve Çe mev erin en 

Beneş geçen mart lptidularmda bir propaganda 
nutku söylerken 

Çekoslovakyanrn ilk ve son Rei kümlmTlan: 
Mazarik ve Benes bi.r arada 

llitler, geçen sene alınan Çek istihkamlarını gezerken 

Almanların t'line 't'eçen Çek 
istihkamları 

Pragda Karbin köprüsü ve meşhur 
~ato 

Eski bir hatıra: .Mazarik Genç Çek ordusunu teftiş ediyor 

Pragda halk, parlime nto öntlnde nflmayf~ yapıyor 
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Seçim Çok 
Hararetlendi 

(Baştarafı l incide) = 

Misafir Başvekil Bugün Ankarada 
Merasimle Karşılanacak 

tezahürat yapılacak Ye bando tarafın 1 
gelmişlerdi. O zaman !kendileri ile dan akşama kadar musiki neşriyatı 

lezzet ve ne

f asetini, ancak 

ÇAPA )
1 

ı ııı• ııtı•ıııı• ıııı•ıııı 

Ekaelatı8 Kö•eivanol, Sirkeci gannda •eltim kıtalannı 
tef tif ediyor 

(Bap t incide) Perapalnstan çıkarak otomobUie Top 
ve Bulgar talebesine iltifatlarda bu- hane rıhtunına gelmiş!crdir Burada 
lunarak halkın sürekli alkıştan ara· kendilerini karşılıyan vali muavini 
sında emirlerine tahsis edilen oto- General Halis BLyıktuy, Emniyet di
mobillerle doğruca Perapalaa oteline rektörü ve Balkan devletleri konso
gitmiştir. loslarile birlikte emirlerine tahsis e. 

Köselvanof öğle yemeğini husust dilen Suvat vapurıle Haydarpaşaya 
olarak Perapalasta yemiş, öğledP.n geÇJl\lşlerdir. 
sonra şehirde otomobille küçük bir GJr, Türk - Bulgar bayra-klarile 
gezinti yapmıştır. donatılmış, havanın soğuk vo vaktin 

Kö•eirxınolun beyanah geç olmasına rağmen kalabalık bir 
Köseivanof Perapalasta kendileri- halle kütlesi istasyonda toplanTJ'l'itı. 

ni ziyaret eden gazetecilere §U beya- Köselvanof alkışlar arasında iskeleye 
nattn bulunmuştur: çıkarak gara girdi ve burada bir po-

'"Komşu ve dost Türkiyede bu ... lis müfrezesi tarafmdan resmi seliım 
lunmaktan ve pek az bir zaman son- ifa edildi. 
ra cumhuriyetin ·zimamdarları ile Dost Başvekil saat 19.40 da kendi
temnsa gireceğimden ve Bulgarfs • sini teşyie gelenler~ veda e lı•rek ~ü
tanda hepimizin :nilli şefiniz ekse. rekli alkışlar ar:ı.sında hususi tren1e 
lans İsmet İönime ve Türk mllletine Ankaraya sareket etmiştir. 
karşı beslemekte olduğumuz derin 1 Köseivano( tarafından, Atattirkün 
tekrim hislerinin ifadesini \ iblağ e- n;ıozolasına k~nacak o:a~ ve Bulga
deceğimden dolayı bilhassa bahtiya- nstandan getırılen buyuk çelenk te 

Başvekilin hususi treni!c Ankar;ıya 
rım. 

götürülmüştür. Türk toprağına girdiğimiz andan 
. . .. Oğrendlğimizc göre Doktor Kösei-
ıtıbaren hakkımızda gosterilen dik • f Ank d ·d .. " · d ·· ·· 
kat, bizi derin bir surette mütehas - va.?o ' . ara. a?. onıışnn c onu-
. t i t• h.'kl"ı. t k t muzdekı salı günu saat beşten yediye 

sıs e m ş ır ve u ume ma ama ı k d T" k · ~ t ·· a ar ur ve ecneoı ma11uun mu-
tar~fınd~ hakkımızda ibzal olunan messillerini kabul edecektir. 
nazikane ihtimamlardan ve İstanbul. • • • 
da btZe yapılan 'liararetli kabtilden Bulgar gazetecı•ı Jıyor ki: 
dolayı şimdiden derin ve dostane Bulgar Başvekili ile ~aber 
ıninnet ve şükranımı beyan etuıek memleketimize gelen gazetecılerden 
isterim. Dnes ve Parol Bulgar gazetesi dl-

Bu akşam Ankaraya gidiyoruz ve ~ktörü . Pratiç dün memleketi~izi 
yarından itibaren son on beş sene i- zıyaret mtıbalannı soran rnuharriri
çinde Atatürkün Türkiyeyi ihya et- mize şunları söylemiştir: 
rniş ve onu Avrupa medeniyeti için " -Türkiye - Bulgaristan ara
bir pişdar karakolu haline getirmiş sındaki dostluğu lruvvetle~.dirip e
olan muazzam teşebbüslerinin fış • bedile~irmek gayesiyle Turkl~e!,e 
kırmış olduğu bu efsanevi beldede geldik. Huduttan itibaren bilyuk 
b?lunacağımızdan dolayı sevinç i _ hüsnü kabul gördük. Bir g~t~.i s~-
çındeyiz... fatiyle uzun senelerdenberı Turlu-

HayclıarP'lf'Ula tezahürat ye - Bulgaristan arasındaki müna-
Dost devlet başvekili saat 18,45 sebatı tetkik ediyorum. Münasebet

te refakatind~ Sofya elçim.iz Şevki terin günden güne inkişaf ettiğine 
Berker, relikalan, Bulgar ataşemili- şahit oluyorum. 936 senesinde Bü
teri, Bulgar gazetecileri olduğu hal- yük ve muhterem Cümhurreisi f s
de halkın sürekli alkıştan arasında met İnönü Başvekil olarak Sofyaya 

AKA GONDOZ 

görüşmek şerefini kazanmıştım. 'yapılacaktır. 1 
Bulgar matbuatının Türkiyeye kar- Eminönü kazasında Osman Şerafet E MARKA 
şı büyük saygı ve sempatisi vardır. tin tarafından bir nutuk s5ylenecek- 1 
Türk matbuatiyle; Türk Bulgar mü- tir. Beşiktaşta saat 17,30 •:la parti 
nasebetler.ini kuvvetlendirmek Bal- kamyoneti vasıtasile propnganda 1 BAHARATINI 
kanlarda sulhü korumak yolunda plaklanle neşriyat. yapılacaktır. 
teşriki mesai emelindeyiz.,, Sarıyer kazasında, Kumköyünde 

Pitiondaki mera.im seçim hakkında bi!" nutuk söylene--

Kullanmakla 

! temin 

1 edebilirsiniz. Başvekil Köseivanof memleketi- cektir. 
mlze gelirken Pitfon'da trenden m- Usküdarda büyiik camilerde muh- : J 5 gramlık Salep 
miş ve orada Yunan hükfuneti na- telif h i t a b e 1 e ?' irat edile- ~ ve baharat 
mına Umumi Vali Kavdas tarafın- cek, ayrıca sandık ba~larında da muh ı= Paketleri 
dan selamlanmış ve şerefine bir çay telü hatipler tarafından nutuklar = her yerde 
ziyafeti verilmiştir. söylene!eektir. Saat 9 12 arasında da = 

Dost Başvekil, evvelki gece saat parti kamyoneti Üsküdar .;ar~ısın • 1 
22,20 de hududumuzu geçerek Ka- dan geçerek neşriyat yapaC'aktır. 
raağaç istasyonuna muvasalat et- Bcykozdan itibaren Usküdnra ka- 1 

dar bütan sahtı boyunc:-ı pnrtf kam-
miş ve garda Edirne Valisi Niyazi, 1 yoneti dört saat dolaşarak neşriyat 
Hudut Kumandanı, Bulgar Elçisi, 

yapacakhr. 
Bulgaristanın Edime konsolosu ve 1 

5 
kuruştur. 

hariciye erkanından bir heyetle f s- Yurtta Seçim 
tanbul matbuat mümessili Neşet A- • 

=•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•llll 

pota~ tarmafüfr~nde:ncsı' k~:=~~ :ır:! Faaliyetı ,llllllllllllllllllllllllllllllllffllllDllllll11llll111Dm1111 
Ankara 16 (A. A.) - "Bugün 16 -

lanmı"·+.r. b = İç ve dış BASUR MEMELERİNİN 
il... mart 939 perşem e., -

Bulgar gazetelerinin nefriyah İkinci müntehip seçimi bütün := İLTİHAPLARINDA, KANAMA-
soryal 16 (A.A.) - Bulgar ajansı · " h · l .11• = LARINDA, CERAHAT· vatanda dünku araretıy e ve mı ı -

bildiriyor: bir bayram tezahürü içinde akşama = LENMİS FİS-
K " i f E TÜLLEPn,... .-... Bütün matbuat, B. ose vano un kadar devam etmiş ve vatandaşlar = 

' " -

Türkiye seyahatine ait haberlere bil- büyük bir tehalükle c. H. P. nam _ = 
yük bir yer ayırmakta ve bu husus- zetlerine reylerin ittifakla vermiş _ E PATI 'noı 
ta müteaddit makaleler neşretmek- lerdir. := DEVAMLI TATBİKİ 

tedir Bursa ve Trabzon vilayetlerinde := İLE 
Yan resmi Dness gazetesi başma· sc . faaliyeti dün akşam tamamlan 5::Z: Şifayı 

kalesinde Bulgar milletinin At:ıtür- çımt . d d b k b't' · t• 
• 1 mış, zmır e e u a şam ı mış ır. = Ç A B U K T E M İ N E D E 1' kün ve onun mesaı arkadaş arının • d h l"f ·· ı & P 

zafer ve eserlerini nasıl bir sempati ~~ğ~:ı:!~;:!~e:a: ~u ~:;t g~~;:ı~ ~uaılllllllllllllllilflJlllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ile takip etmiş olduğunu tavsif eyle- her tarafta ikinci müntehip seçimi 
dikten sonra diyor ki: sona ermiş olacaktır. 

Türkiye bugün Avrupnda, d:ıhn-.:Ie-
ki mesut ihUkumeti ve harici bi.iy:.ik resinde olduğu gibi, devam etmekte 1 
muvafiakıyetlerile nümune olacak bulunan Rönesans devresınd~ de en 
bir devlettir. Bu sağlam mllll refah iyi şekilde anladık. Riincsııns devre· 
amillerini bir araya toplayan sebep nıizi takip hususundaki gayretlerımiz 
harp kargaşalıklarından sonra iki de onun da bizi anlayacağını ümıt e
mlllet maddi ve manevi kuvvetı~ri- diyoruz. Bu müşterek b!lrış fikrinden 
ni toplamak lüzumu karşrsında kal- hareket ederek, bizi bir1birimize bağ
mışlardır. Bunun iç'll de barış lBzım- !ayan ve samimi dost eden müşterek 
dır. Türkiyeyi, en büyük ihti)nç dP.v- yüksek menfaatim~ mevcuttur. 

Göynük Belediye Relsllğlnden: 
1 - Belediyemizin Göynilk'te yaptıracağı ele'ktnk tesisatından Dül'

bln, Dinamo, cebri boru nazım tevzi tablosu ve bunların bil'umum te
ferrüatının teslimi ve montajı 5100 lira bedeli keşif üzerinden elrsilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulfle 27 /Mart/939 Pazartesi günü saat 15 
de Göynük Belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işi yapabileceklerine aid Nafıa VekAletinden almmış 
ihtisas vesikasını ve aynca müteahhit vesikasile 939 senesi Ticaret Oda
sı kayrt makbuzu ve muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu
nun teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır. 

4 - Teklif mektublannın 2490 sayılı kanunun 30 cu maddesine uy
gun surette hazırlan.mı§ ve eksiltmenin ihalesinden bir saat evveline 
kadar Belediye Reisliğine verilmesi meşruttur. 

5 --: Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Muvakkat teminat 382,5 liradır. 
7 - Proje dosyasını görmek isteyenler Galatada Halil Paşa sokak Ça- ı 

nakcılı han 4 cü kat No. 28 de mukim Yüksek Mühendis A. Samuele 
veya Göynük Belediyesine müracaat etmeleri. "1569" 

Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir müddet "R~DYOLIN,, kul-
landıktan sonra dişleriniz inci gıhi 

parladıktan başka mikropların kami-

len mahvolduğunu zararlı snlya ve 
ifrazatın kesildiğini, diş etlerinde'k i 

iltihapların durduğunu ve nihaytt 

~ğzında lfıtif bir rayiha ba~ladığını 

duyacaksınız.. 

GAYET TEMiZ 

GAYET SIHHT 

GAYET UCUZ 

Her gün sabah, öğl~ ve a~;rıin ye
meklerinden sonra günde 3 defa 

dişlcrlnizi 

RADYOLIN ile Fırçalayınız 

bir genç nesil türemiştir. "Nasıl bu taze maarifle es
kiler alayım?" mısraı sanki bugün için söylenmiş
tir. 

neslin bir olgun delikanlısıydı, okumuştu, haystıı 
psikolojiyi, cemiyeti ve içtimaiyatı biliyordu. oyl' 
insanca bir müdafaada bulundu ki öteki suçlulaf111 
avukatları bile hayret ve takdirle şaşakaldılar. :ıvtüd• 
deiumumi Meliyi kurtardı, ve Meli müddeiumumiye 
hiddetle, kinle baktı: Senden başka beni kurtarac~ 
kalmadı mı? der gibi. 

TEFRiKA No. 66 

Ne olursa olsun, Vurgun bu lapa yaşayışın eri de
ğildir. Gevşemiş olan zenbereklerini kuracak bir şey 
arıyor. Bunu yine eski mesleğinde bulacaktır. Fakat 
bulmak için heyecan lazım. Heyecan içinse? 

Ve dayanamadı, yüksek sesle hakime sordu: 

- Şimdi ben nereye gideyim? 

Kupkuru, kıpırt1Slz, cansız bir hayat başladı. Dün
kü canlı, hareketll, heyecanlı Vurgun bir otomat - a
dam olmuştu. Nizamlı çalışıyor, tertipli riavranıyor, 
çekingenliği artmıştır. Randımanı iyidir ve kazancı 
eski yılların kazancını bulmuştur. Dünyada seri çı
karan standart mahsullü fabrikalar eibl hayatta da 
1erl çıkmış standart tip insanlar vardır. Bunlar nor
mal marka insanlardır. Guguklu çalar saat, havaga
zı kontörü, dönen banka kapın neyse bunlar da öy
ledir. Böyleler için hayat bir otbmat - adam oluştan 
ibarettir. Çok sevinmezler, çilnkü sevinmeyi becere
mezler. Hiç kızmazlar, çünkü ıinirlerl daima gevşek· 
tir ,gerginlik hareket vereceği için zevk yerine baş 
ağnsı duyarlar. lşlerine i§, sinemaya sinema, evleri
ne yataklı olduğu için giderler. Onların sayılı Tan
rıları vardır: Aile doktoru, mahalle imamı veya pa
pazı, polil memuru, maliye tahsil tubesi tahakkuk 
{ımfrJ, belediye tahslldan, ve, dünya evine girmtşlcr
te kanlan, girmemi§lerse anaları._ Bunların ~esu: 
olmalan icap eder. Fakat mesut değildirler, çunku 
saadetin ne olduğunu • mukayese vasıtalarından 

Bu durgunluğun ve otomatlığın sebebini anlıyor, 
birkaç kısa yıl içinde geçen uzun fırtınalardan sonra 
ikinci bir kasırgaya kadar durulmu§tur. Bugtın için 
eser veriyor, epeyce de kazanıyor, fakat bir kalem 
sanatkarı bunun muvakkat olduğunu bilir. Kalemi 
kıvrak yürüten el değil, heyecandır. Şimdiki randı
manı, fırtınasının ölü dalgalarından geliyor. Biraz 
sonra bir şey kalmıyacak. O zaman ne yapacak? Sıh· 
bati de gittikçe bozulmaktadır. Daha doğrusu omuz
larına çöken yıllar ve başına serpilen aklar kendisi
ni çökertmektedir. lhtiyarlıyorum derneğe cesaret 
edemiyenler (Ne oldu bilmem, şu günlerde biraz sıh· 
hatim bozuldu, kendimi üşüttUm galiba) derler. 

Kadın.. ah bir kadın olsa .. bir kadın ki ona tatsız 
aşk destanları okumasın, yılışkan göz süzüşlerl gös
termesin. llım, edebiyat ve pennenancı berber uka
lalıkları etmesin. Oyle bir kadın ki arkadaş olsun, 
dost olsun, sevgill olsun, ana olsun, hemşire olsun. 
O çalışırken alnını bir nisan bulutu gibi okşasın. Et
rafını bir renkli sisle kaplasın. Bir esans görünmcz
liğile içine dolsun. 

İşini bitirip kalemi atınca ve yorgunluğunu sav· 
m k için kollarını açıp gerinmeğe başlayınca arka
dan gelsin, kollarını açık koltuklarından geçirip göğ· 
sünün üstünde kavuştursun, ve berber elinde cah
laşmamış saçlarını, alnını esnesinde gezdirsin Göz. 
göze geldikleri anda içiçe olduklarını görsün. 

Duyan birisi için boş bir yatak odası kadar zindan 
ne var? Boş bir ev sonsuz ve susuz bir çölse, boş bir 
çalı§ma odası bir kör kuyudur; boş yatak odasının 
zindan oluşundan beter. 

Hakim manevi bir ıztırapla önündeki kağıtlar• 
baktı: Meli bir cevap alamayınca kendisini kurtarııl' 
genç müddeiumumiye dönüp sordu: 

- Beni zindandan kurtaracak kadar iyi ve bil· 
gili olduğunuzu gördüm. Fakat söyleyiniz bana, btl' 
radan krtulan beni sokaklardan da kurtarabilir ıııi· 
siniz? 

Müddeimumi dosyalarını koltuklayıp yandaki od•· 
sına gidri. 

En geri sıralardan birinde bunları görüp dinleyetı 
Vurgunun gövdesi bir su cenderesinin altında ezili· 
yordu. Zorla kalktı, kalabalığın arasında güçlillde 
yolu açıp ilerlemeğe çalıştı. Yarı karanlık geniş lcO" 
ridorun merdivene yakın bir yerinde yetşiti.Sokuldtl· 
Kalbi çatlamak üzereydi Sol omuzunun arkasındal' 
kulağına doğru fısıldarcasına seslendi: 

nhrum oldukları için - bilmezler Pek pek canları 
~ıkılsa çok yemekten mideleri bozulduğu ve bu yüz
den çok yemek yiyemiyecekleri için sıkılırla?'. 

v gun da böyle bir standart tip olmak ilzereydl. 
Hal:~ki buna hiÇ kabiliyeti yoktur. Sana~kardır. Ve 
her sanatkar gibi dümdüz yaşıyamaz, elinden gel-

mez. 

Vurgunun otomat - adam olmağa değil, dinamik 
adam olarak yaşamağa ihtiyacı vardı. Çünkil bütün 
hayatı böyle geçmi§tiı. Aşkta, meslekte ve politikada 
böyle yaşamıştı. 

Yeni bir hareketliliğe geçmek fçln ne yapmalı? 
Eski gürilltülü Babıallnin tadı kaçalı çok oldu. 

Sevda işleri, pazarlığı yasak eden son kanuna rağ
men pazarlığa bindi. Politikaya gellnce, politika yo
rulmuştur, artık uslu akıllı, efendi efendi yaşamak 
tarafdarıdır. Sahne de boştur, eski büyük aktörler 
dönüp gelseler bile sessiz filmlerdeki şekiller gibi 
gölge halinde biraz görünüp çekileceklerdir, çünkü 
halka klAsik palavralardan usanç gelmiştir ve ~iln
kü nesil değişmiştir, yepyeni bir nesil, dünü bilme
yen, evvelki günü hiç bilmeyen ve mühimsemiyen 

Bu, sade erkek için böyle değildir, kadın için, du· 
yan kadın için de böyledir. Erkek olmayınca kadın 
yarım; .kadın olmayınca erkek sıfırdır. 

Vurgun haftalarca böyle düşündü ve Yahya Ke
malin Mihrümah Sultanına aşık yedi gençten bir ak 
saçlısı olarak haftalarca dolaştı. Dibine indiği çıkı
nksız kuyunun tılsımını aradı. Bu tılsımı bulur bul
maz yeni bir alemin kapısını açacak ve bir yaz rüz
gan halinde o yeni alemin ufuklarında esecek ... 

Mektep çağında olmıyan bir çocuğun vaptığı in
san resmine dönen Meilyi ha~ unutmamakla bera
ber böyle düşünüyordu. 
Avukatsız Meli dediğini yapmıştı. Birçok hayali, 

uydurma cürümler icat edip hepsini üzerine almış 
ve hepsini itiraf etmişti. Fakat müdciumumt yeni 

- Meli! Meli! 

Melinin muameleli evraka benziyen yüzile karş~· 
!aştı. Meli loşluktan mı, yoksa nereye gideceğinı dıJ· 
şünmekten mi, birdenbire taınyamaclı: 

- Bana mı st-sJendiniz? 
- Benim Meli, sana iki söz ... 

- Söylemeyiniz. Biliyorum. Benimle beraber gel 
diyeceksiniz. Benim hiçbir hayat takatim kalrnııdı· 
Yalnız bir kuvvetim kaldı: Sizinle beraber gitıJle"' 
mek. Bu irade kuvvetimi olsun incitmeyiniz. 

- Neye inat ediyorsun Meli? 
Tık tık, tık tık! 

fI>evımı "ar} 
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Çevrilmek istenen Manevralar 
BiR CENTiLM 

D önüşte, ''Çaltık" taraflann-
da rastladığım yüz altmış 

kişilik bir Türkmen aşiretini de 
müfrezeme kattım ve (370) mev
cutla Yozgada vardım. Ben de ar- 1 
kadaşlarım da çok yorgunduk. Ku
mandanım İbrahim bey bölüğüme 
on beş gün istirahat verdi. Beni de 
kuvvetlerimiz için Sıvasta hazırla
nan cephaneyi getirmeğe memur 
etti. Ben Sıvasta iken. asilerin To-
kat ile Amasya arasında tekrar ha
rekete geçmek üzere bulunduklan
nı haber alan kumandanımız bü -
tün kuvvetile Yozgattan ayrılmış. 
Bunu avdette yolda öğrendim. Yü
rüyüşümü hızlandırarak kuvvet -
}erimize Kadışehrinde yetiştim. 

(Ömerli) köyünde karşılaştığı -

mız asileri perişan ettikten, elle -

rinde bulunan toplarını aldıktan 

sonra Çorum ve Amasyaya doğru 

sürdük ve dağıttık. Yozgat ile Ço
rum arasındaki Hatipboğazından 

tekrar ba~hyan takip hareketleri

mizde Çapanoğlu Celalin ortadan 

kaybolması ve maiyetindeki ele -

başılanndan Aynacı Mehmet, Ha-

san ve Hüseyinin de Tokadın \Di

morti) köyünde tepelenmelerile ni

hayetlendi. 

Bu esnada Çerkes Etemin isyan 

haberi geldi. Mustafa Kemal Paşa 

ile kumandanım Çolak İbrahim a-

· lan tarihi bir görüşme, kuvvei sey
yaremizin milli fikirler ve hareket

lere olan bağlılığını göstermesi 
itibariyle pek ehemmiyetli olduğu 
için, kısaca bundan da bahsetmek 

isterim. 

S on zamanlarda, Çerkes Etem 
gördüğ iltifat ve kazandığı 

takdirlerden aşın derecede şımar
mıştı. Bayağı şeytani bir gurura 
kapılmıştı. O kadar ki, kendisini 
herkesten üstün bir kahraman gör
meğe ve kaymakamlara, vali1ere 
emirler venniye, emir ve kumanda 
tanımamağa kalkışmıştı. Nihayet 
hükumetimiz, birinci kuvvei sey
yare adını taşıyan bu çapulculan 
dağıtmak kararını vermişti. Bu sı
rada, Mustafa Kemal Paşa Zilede 
bulunan ikinci kuvvei seyyare ku-

Bu sırada biz Ankarada yeni 
teşkilat ile meşguldük. İkinci kuv-
vei seyyare namı kaldmlml§ kuv
vetlerimize müstakil üçüncü SÜ -

vari fırkası adı verilmişti. Fırka 
kumandanlığına miralay Çolak İb
rahim ve muavinliğine de binbaşı 
Hacı Vasfi bey tayin edilmişti. 

(Devamı var) 

e<:<:<:<:~<:C< C)C:C<>e 

K ont dö Sagrcda, akşamın saat 
onunda, Capucines bulvarın

daki kulübüne giriyordu. Garson
lar koşuştular, bastonunu elinden, 
omuzlarını terkederken lekesiz bir 
plastronu açık bırakan muhteşem 
körkünü üzerinden almak ıçın ... 
İliğinde nişan işareti ve hiç deği~
meyen ketum üniformasile centil
men akşam yemeğine gelmişti. 

Kontun her şeyini kaybettiği dil
lerde dolaşıyordu. On beş sene ev
vel Parise heyt:ean veren muazzam 

servetini insafsızca savurmuş ve 
şimdi meteliksiz kalmıştı; Zengin
liğinin kırıntılarile yaşıyordu ar
tık. 

Kont dö Sagreda servetini, tam 
bir asaletle pencereden sokağa at
mıştı. O zaten ne karıları fahişe 
olan Polonya kontlarından, ne i~i 

kağıt çalmağa döken kumarbaz 1-
tlyan markilerinden, ne de her yer
de polisin hizmetinde çalışan Bo
yarlardan biriydi; o sahih bir cen
tilmendi. 

K ulübe başı yukarda. arkadaş
larını nnhvct karışık 

ince bir gülümseme ile selamlıya
arak, mağrurane girdi. 

Yaşı kırka varmıştı. Fakat vak
tile, ormanların sabah perileri ta-

rafından vaftiz edildiği gibi hala 
"güzel Sagreda" olarak duruordu. 
Yalnız bir kaç tel kır saç, göz ka
paklarının kenarında bir iki hafif 
çizgi, hümmnh bir vücudün yor
gunluğunu ifşa ediyordu. Gözler he
nüz gençti, ateşin ve melankolikti. 
O gözler ki dostları ve metresleri 
tarafından konta "Endülüslü" adı 
verilmesine sebep olmuştu. 

Kulüpte kontun iflasından, gizli 

bir merhametle bahsediliyordu. Za
vallı adam! artık ilerisi için bir ü
mit kapısı kalmamıştı. Ne yeni bir 
miras, ne onun şahsiyetini ve un
vanını satın alacak milyoner bir 

SANCI GELDiGi VAKİT ... 
Hemen istirahat etmek lüzumunu 

söylemyie bile lüzum yoktur. İn
san iki bükliim olur. krmıldanmak 
istemez. Fakat evinizde, apartıma
nmızda banyonuz ''arsa sıcak su -
yun içerisine girmek i<:ln hiç vakit 
geçirmemelisiniz: Yarım saat, bir 
saat otunırsunuz. Hem sancı geçer, 
hem de ona sebep olan taşlar hare
kete gelir ... Banyo olmayınca sancı 
olan yere dayanabilcceğiniz kadar 
sıcak su ile pansıman. İstersenh: sı
cak sıcak keten tohumu lapası. Fa
kat ateş yiiksck olursa, aksine, buz 
ke:ı;csi. tabii fanila iizcrinc ... 

Morfin ~iringaları adeta bu kara
ciğer sancılarına knr ı kat edil -
miştir, denilebilir: O kadar i~·i ge
lir. Sancı pek şidetli olunca insan 
onu yaptırmağa mecbur olur. Fa
kat hunun da iki tiirlii mahzuru 
vardır: Bir kere, insan morfine 
çabuk alışır. Karaciğer sancısı çe
ken bayanlardan bazılan, farkına 
varmadan, morfinomııın olurlar ... 
Bir de, morfin safranın çıkmasma 
en~cl olur. Bu da asıl tedavinin 
tam aksinedir. Onun için sancJYt 
sıcak su ile gedrmeğe çahsmak 
tercih olunmalıdır. Pek zanıri o
lunca morfin sırıngasından sonra 
bir bardak sıcak ve çokça tatlı bir 
şerbet içme~i unutmaYmı:r.. Kan
da şeker çoğalınca morfinin <ıafra
yı a7.altmak tesiri hafif kalır ..• 
Morfine ah<ımamak ciheti de kcn· 
di iradenize bağlıdır_, 

Sancı geçtikten sonra da perhiz 
i..inl diişiinmek Jil7.ımdır. Safra 
yolu sancısına karşı teda,·inin e -
sası ,?>erhizle olur. 

Bir kere kaTaciğer sancrsrnı u
yandırmakla ~Öhl'et almıs yemek
lerden sakınmalıdır. Bu :vemek -
lerde yumurta ile çukulat~ ve yağ
lardır. En meşhuru yumurtadır, 
çünkü yumurtada sancıya sebep 
olan kolcskol çok bulunur, yahut 
yumurta '.'>anst koleskol hasıl ol -
masına sebep olur da ondan. Neti
ce ayni yola çıkar. Yumurta. kara
ciğer bo:r.uk olunca, çok dokunur. 
Çukulata ile yağlann tesiri de öy-

le, dereceleri biraz hafif. Yumur
tayı ve çukulatayı büsbütiin bırak 
mak kolay, fakat yağdan biisbütiin 
vazgeçilemeı;, onun için tereyağ, 
pek taze olmak artile, yemeklerin 
üzerine ı;iy olarak konulur, o da 
pek az miktarda... Buna karsdrk 
zeytinyağı karaciğer sancısı çeken
lerin pek çoğuna iyi gelir... Her 
halde :yağh etlerden. et suyunun 
~·ağlısından çok cekinmek lazım
dır. Sütün pek severde ondan vaz
geçemeu.eniz, iyice kaynattırıp 

kaymağını ayırdıktan !'mnra iç
meli ini'l. 

insan karaciğer ancısı çekince 
terkibinde koleslrol maddesi çok 
olan ~·emekleri bcllcınelldir: Yüz
de hesabiyle. "Umurtada ve hc,in
de 20, terc,·nğında 4, karncii!erle 
böhreklerde 2 ile 4 arasında . Bun
ların bnn<ıı yer yemez sancı geti
rir. fakat hep'.'>İ sancının sonradan 
gelmesine sebep olurlar. 

Bir de baharlı, peynir gibi ma
yalanmıc: ~·emeklerle alkol pek do
kuntır. Onun icin koktellcrin her 
türliisü zararlı olur. hele Amerikan 
usııliindc yumurta ansı ile yapı
lan içkilerden olur.sa iki katlı ze
hir demektir. 

Bunlar çıktıktan sonra da ventle
bilccek haylice şey kalır: Yağsız 
et, ıskarada kızarmıs vahut ha<ıla
ma. Yağsı7: balıklar t~ze ve haş -
lama olmnk şartile. Sebzelerle ma
karna sade !'!UYa ha lama ve veni
lirk.e? füerine. hira'Z tereye;!. 'va~
h pıluva alı tıktan sonra pirinci de 
sade suya hac;lanmı ylvcınczc;eniz 
yağsız et '.'>UYU içinde pirine corha
Sl f('el'S.inb. Ta:r:e peynirler, h~ mev
simde kirlihanım pevnlrl ile dllpey
niri. Bol şekerli re('eller, kompos
tolar, ı~tersenl7. bal, fnkat yemi<;ler 
iyice olmuş, daha iyisi piş~iş olur-
~a •.. 

Bu hastalığa tutulmu olanlar 
İ<:in sık !'ilk ''e nzar azar vemek iki 
veya üç defada cok yem~kten daha 
iyidir. Çok yiyip mide gerilince 
sancı ıreUr, Sık sık yenilince de 
safra daha iyi çıkar, taş toplanmaz. 

Blasco • lbanez'den 

. 
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Amerikan kadını! Onu kurtarmak 
üzere bir şeyler yapmak lazımge
geliyordu. 

S agredanın, istikbal hakkında 
hiçbir kııruntusu yoktu. Iyi 

zamanlar olmuştu ki, akrabaları 

konta bol servetler bırakarak gö
çüp gitmişlerdi. Şimdi ise İspan
yada ona tarihi bağlarla merbut 
lüzumsuz yeğenler vardı ki onlar
dan artık yalnız hayırhah nasihat
ler ve icıraflarından dolayı tevbih
ler bekliyebilirdi. Her şey tam bit-

mişti. Onun kullandığı on beş se
nelik hayat; bütün mevrus serve
tini süpürüp götürmüştü. Endülüs· 
teki çiftlikler içinde bulunan hay
van sürüleri ile beraber kısa za
manda sahiplerini değiştirmişti. 

Castille'deki buğday1 Valanstaki 
pirinç tarlalarile şimaldeki maden
ler, ihtiyara ve varissiz amt:aların, 
halaların bıraktıklan servetlerle 
birlikte elden çıkmıştı. 

Paris ve şık sayfiyeleri bu, asır
ların biriktirdiği muazzam varlı.k
lan parçalayıp yutmuştu. 

İki meşhur aktrisle velveleli mu 
aşaka, bir düzine yüksek kokotun 
daüssılalı gülümsemeleri, bir kaç 
düello, kumar, ve centilmen göste
rişinin şöhreti; şan ve şerefin mu
hafazası.... İşte "güzel Sagreda" 
ya kalanlar ... 

" J smi sayesinde yaşıyordu; es-
ki krizleri hatırlayıp onun 

bir gün yine kalkınacağını uman 
muhtekirlerden borç alarak ... İnti 
har etmek niyetinde değildi. Onun 
gibi adamlar -şeref meseleleri müs 
tesna- borç için kendilerini öldür
mezlerdi. Şanlı ecdadı da bazı de
falar küçük adamlardan para al
mışlardı . Alacaklılar kapılarını 

kapadığı veya onu mahkemeye 
vermekle tehdit ettikleri zaman ya 
Legion Etrangere'e yazılacak, ya
hut ta dedeleri tarafından fetih ve 
imar edilen Cenubi Amerikaya gi· 
derek Şili kıyılarında Cow-Boy-

luk edecek, Patagonyanın hudut
suz ovalarında at oynatacaktı. 

Bu korkunç vadeye kadar, onu 
durmadan yalan söylemiye mecbur 
eden mağmum hayat yine fena de· 
ğildi. Mirasının son bakiyelerini 
tasfiye için gittiği İspanyadan, ha· 
raret ve tatlılığı, mutilii aşk dere
cesinde hayranlık uyandıran. güzel 

bir vilayet kızile beraber gelmişti. 
Ve ne gariptir ki tam hulyalarının 
idealine kavuştuğu bu sırada zen
ginlik onu ebediyen terketmiş bu
lunuyordu. Şimdi aşk yuvasını. 
bedbahtlıkla kurmayı tecrübe e
diyordu. Sagreda artık bir hayal o
lan kayıp servetine içi yanarak. e-
vinin muhteşem hayatını idame i
çin uğarşıyord u. Ayni konakta 
masrafını azaltmadan yaşamakta 

ve bu lilksle gözleri kamaşan mü
tevazi İspanyol dilberinin saf se
vinci ve çocukça hayreti karşısın
da adeta bir baba memnuniyeti 
duymaktaydı. 

S agreda, gittikçe batıyordu. gü
zel dudaklardaki gülürnseyiş

ler onun bir mucize eseri olarak 

uzayıp sona yaklaşmakta olan tat
lı rüyasını renklendiriyordu. 

Son zamanlarda onun için bir ü
vey ana haline gelen servet, san
ki yeni mevcudiyetine acıyarak 
imdadına yetişmişti. Her gece; ki
bar bir lokantada sevgilisile bera
ber vemek yedikten sonra onu ti
yatr~ya bırakır \'e şansın kendisini 

beklediği tek mahal olan kulübe 
koşardı . .Süyük oyun oynamıyordu 
Zengin izdivaçlarla servetlerini ve 
müref!'eh hayatlarını idamC' ettiren 

gençlik arkadaşlarile küçük parh
ler yapıyordu. Lakin, kvn~ masaya 

oturur oturmaz şans' da sanki o
nun yanına yerleşiyordu ve aziz 
dostları, boyuna kaybetmekten bık 
mıyarak, her akşam onu oyuna ça
ğınyarlardı. Oh! çok bir şey de 
kazanmıyardu ki! ekseriya on ile 
yirmi beş Louis altını arasında o
lan karı bazan kırk liraya kadar 
çıkardı. Fakat bu hemen hemen 
gündelik gelir, şahane konağının 
masraflarına ve sevgilisini muha
faza etmesine yetişiyordu. Kim bi
lir, istikbal ona neler hazırlamak
taydı?. 

11-s alonda Vikont dö la Tremissi
niere'e rastladı. Selamlaştı-

lar. Vikont sordu: 
- Bir parti yapalım mı? 
- Siz bilirsiniz. 
- Ama kav beş frank; işi bü-

yütmemek için. Bilioyrum ki siz 
kazanacaksınız yine! 

Oyun başladı ve şans yine konta 
sadık kaldı. Hiç zahmet çekmeden 
kazanıyordu, önündeki para daha 
şimdiden yirmi beş louis'yi bul
muştu. Bu sırada, içeriye salon sa
lon can sıkıntısı dolaştıran bir ta
nıdık girdi. Evvla kontun yanın
da durdu, sonra Vikontun arkası
na geçti. Vikont bundan rahatsız
lık duymuş gibi emareler göster
di Seyirci, onun kağıtlanna bakar
ken, birdenbire bağırdı: 

- Fakat siz delisiniz! Oyununu
zu doğru oynamıyorsunuz vikont. 
İyi kağıtları atarak fenalan sak
lıyorsunuz. Ne bu:ialalık bu! 

Daha fazla devam edemedi. Sag
reda kağıtlarını masaya fırlatmış
tı. Çehresi mora çalan bir sanlık 
içindeydi, yuvalanndan fırlayan 
gözleri vikonta dikilmişti. Sonra 
ayağa kalktı: 

- Anladım. Dedi. Müsaadeniz
le ben çekiliyorum. 

Ve asabi bir hareketle, para kü
mesini dostuna doğru itti: 

- Bu sizindir. 

- Fakat aziz Velasquez (ona 
böyle hitap ederdi) , ... fakat Sag
reda! bırakınız da izah edeyim .. 

- Kafi Müsyü. Size tekrar ede
rim ki anladım. 

Gözlerinde bir ışık noktalandı. 
Bu noktanın parlayı~ını; vaktile 
kısa bir münakaşadan veya tariz
cümlesinden sonrn, Kont muhata-

bını düelloya çağırmak için eldi

venlerini çıkarırken görmek fır

satını bulan dostları tanırlardı. 

Fakat kont kendisini tuttu ve 

titreyen bir tatlılıkla gülümseye
rek: 

- Bin defa tcşekkürit.-ı· vikont! 

dedi. Yaptığınız şey o hizmetler
dendir ki unutulmaz! derin min
netlerimi bir daha tekrarlarım! 

Şahane bir seUımla ve zenginli
ğinin en parlak zamanlarındaki 
mağrur hava içinde, uzaklaştı. 

Kont Sagredn, kürk mantosuna 
sarılarak bulvarda ilerliyordu. Ti
yatrolardan çıkılıyordu, içi aydın
lık ve dekolte kadınlar dolu oto
mobiller geçiyordu. Koca İspanyol 
acele acele, nereye gittiğini bil
meden, nerede bulunduğunu du
şünmeden yürüyordu, yürüyordu. 

B orçlanmak .. Bunda bir fevka-
ladelik yoktu. Borçlar bir 

centilmeni şerefsiz düşürmezdi. 
Fakat, bir sadaka almak!. Serveti
ni kaybettiği için zelil görüleceği 

(Lutfcn sayfayı çeviriniz) 
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H•tJ Si k da Son Alman 1 er . ova Y_ayı Hareketi Takbih 

Alman,~~.~~X~~!!~h~~~ Edmra:~ incWeJ 
}erin Slovakya reisine verdiği cevap bidir. Fakat Alman makamat lokan- met arasında yeni bir istişare vcsile
diınku tarihi taşıyordu. Alman M&- ta, gazino, sinema, tiyatrı> ve sair u. si hazırlıyacaktır. 
kerleri de dünden başlıyarak Slovak- mumi yerlerin saat sekizde kapan - Almanya takbila eJiliyor 
yayı işgale başlamışlardır. Alm;ınla- masını emretmiş, nskeri ;>aso taşıma- Biıtlin Londra gazetelerinin neşri-
nn bugün Bratislivaya girmeleri yanların gece yansındaıı aonra soka- yatı Almanyanın son hareketini şid-
bekleniyor. ja çıkmalarını yasak etmişlerdir. detle takbih etmekte birlefiyor. 

Bohemya ve Moravyanın anaya- ilk Alman askeri tayyareleri bu. Londra gazeteleri hiçbir zaman, 
sası bir beyanname ile ilan olunmuş gün Prag ufuklarmd.i uçmuştur. bu sabah olduğu gibi Almanyaya 
ve beyannameyi Almanya Hariciye Her Hitler bugün Pragdan ayrıl- karp nt>Jret hislerini ifade etmemiş 
Nazırı Von Rıbbentrop Eski ıaray mış ve anlaşılan .BraUslnvaya doğru ve bu derece acı acı haykırmamış
balkonundan okumuştur. Bütün Al- hareket etmiştir. tır. HİSS(\lunan istikrah o derece 
man radyoları da beyannameyi neş- General Blaskeviç, bugün neşretti- umumidir ki gazeteler hep bir ağız. 
re yardım ettiler. Beyannamenin bat ği bir emirname ile Alnuın ordusu dan Almanyayı takbih etmektedir. 
tarafında deniliyor ki: tarafından verilen .,mirlerin mutla- Taymis diyor ki: 

"Almanya için hayati bir saka o- ka itaatle karşılanması lazım olduğu. 'Nazilerin iktidar mevkime ıelme· 
lan bu mıntakada hiıküm sürmekte nu söylemiş ve herkesi çahşmıya da- sindenberi, Alman politlkuı, tama
olan şiddetli, anlaşmazlık ve keyfi 'et cde-rek çalı§mıyanların sabotaj mile sarih aUl'ette, asıl çehresini aös
hareket rejimine nıhayet vermek i· yapmakla itham edileceklerini bildir termittir." 
çin müdahale mecburiyetinde kaldık. mi§t!r. Deyli Telgraf hldisenin çirkin bir 

Bu mıntaka, sulh için daimi bir Pragda bir çok tevklfat yapıldıAı cinayet olduğunu ve bu cinayetin 
tehlike teşkil ediyordu. Çekoslovak. bildiriliyor. ilk tevkif edilenler ara- her yerde nefret ve istikrah ile kar
devleti, bu mmtakada yaşıyan mil- sında gazeteciler vardır. Seneşin es- şılandığını söylüyor ve Almanyarun 
letlerin müşterek hayatını tensik ve ki matbuat direktörü Baje!.c iki polis kendi ismini çok fena kirlettiğini lıll
sulhü idame etmek ehliyetini göste- memuru tarafından tevkif edilmıştir. Iattıktan sonra: 
remedi. Almanya, bu vaziyetin de- Rôyter ajansının Çek tabiiyetindP. o- "Nui rejimi yaıadıkça, bu iıtik· 
vam etmesine phit olmağı kabul e- lan Prag muhabiri de tevkif edilmiş rahtan kurtulamıyacaktır. Artık Al· 
demezdi. Ve binaenaleyh nizam ve \•e tevkifinden beri kendisinden ma- manyanın bütün komşulan tehdit al· 
sükunu tesis için rnudahale.}e karar lumat alınamamıttır. tındadır. Münih zihniyeti ölmiif u 
verdi." Alman polisin müdilrü Praga defneclilmiıtir." 

Anaycuanın hülıiimleri muvasalat edince. on bin kişinin tev- Daily Mail diyor ki: 
Daha sonra anayasa ahkilmı anla- kif edllecetmf, söylediği bildirilmek- "Bugiın yapabileceğimiz pyler 

tılmaktadır. Hüliaaaı flldur: tedir. şunlardır: Kendi emniyet tedbirleri-
"Bohemya ile Moravya Almanya Yabancı gazete muhabirlerine, w. mizi fazlalaştırmak, iflas eden Cham 

tarafından işgal olunmUf ve Alman recekleri haberleri ALman komiserin- berlain siyasetini değiştirmek ve 
Rayhına ilive edilmiştir. Burada mu den almaları tenbih edilmiştir. Fransa, Amerika ve Sovyetler ile 1f 
kim olan Almanlar, Alman vatanda- Gazeteler, Almanların işgal kıtaa- birliği politikasl yaparak, enternas
şı sayılacak ve Alman kanunlarına tını fevkallde şev~ ve heyecanla kar yona! adalet ve sulh prensipleri i~in 
tabi olacaktır. Bunlar Yahudiler a - şıladıklarmdan bahseden tebliğler müşterek bir tehlikeye karp koy -
Ieyhindeki tedbirlore de tabidir!~. neşretmektedirler. Fakat diğer taraf- mak.." 
Diğer ahali yerli sayılacak ve bu ul- tan Almanlann bu tezahüratı üzerine Daily Mail diyo rki: 
kenin vatandaşı tanınacaklardır. Çeklerin bazı Almanlara hıicum et.. "Memleketi, bot hülyalarla u111t-

Bohemya - Moravya muhtariyet tikleri kaydedilmektedir ki, gazete- mata çahtmamahdır. Her zaman 
sahibi olacaktır. ler bunlardan bahsetmiyorlar. tekrar edec~j'ınıiz ~fimle ıu olacalf· 

Fakat bu muhtariyetli ülkenin şe- Macarlar Rütenyanın tır: Si18hlanalım, silihlanalım" 
fi, Her Hitler tarafından tayin oluna. Son hadiseler dolayısile lng;Iiz 
cak ve "Rayın hamisi,, unvanını taşı- lcnaDnl Bltlrdiler kabinesinde tadilat yapıınıası ihıim:ı-
yacaktır. Bu şef 1-"ıihreri temsil ede- S''Jll !inden bahsolunuyor ve Eden ile 
rek emirlerinin tatbikine neu-ret e- Peşte 18 (Hususi) - Macaristan Duff Cooper'in tekrar kabineye alı-
decektir. Hiıkumet erkanını tayin et- Hariciye Nazın I<'.ont Chaky bugün nacaklan söyleniyor. Mister Cham
mek bu şefe aJ:ttir. Kendisi, Rayhın Karpat Ukraynasının ilhak edildiği - berlain'in Çürçili de kabiney~ ala-
~enfaatlerine uygun görmediği her ni resmen ilan etmiı ve yeni ülkeye rak ve amele ılc de teşrı.'lti mesai e
şeyi veto etmek hakkmı haizdir. muhtariyet verilecejinl, itıal ve il- derek milli bir kabine teşkili de nıuh
Hmıaye altındaki \ll~cnln de Raylh bakın kom§U memleketler menfaat - temel sayılıyor. Fakat amelenbr1ta
ne.unde bir mümcssıli bulunacak, lerini ihlal etmiyeceğlni bildirmi§ - bul edilmiyecek şartlar ileri sür.mo
Almanya himaye altındakı ülkenin tir leri muhtemeldir. Almanyadaki Ingi-

• lmüdafaaeını deruhte edeeektlr · · Başvektl B. Teleki de bu sabah liz sefirinin, vaziyet hakkında rapor 
Iki tarafın parası birleştirilecektir. Mebusan Mecllainde bütün Karpat vermek üzere Londraya çağırılması 

lki taraf ayni gümnık bırllğine d~- Ukraynasının i91al olunacağını bil - bekleniyor. 

Dün Geceki Yangın 

Dün gece/ıi 7G11pw/t1 itltıİYMİn IMliyeti 

(Bafı 1 incide) eriyen malaza kepenkleri içeriye ıu lu Mustafayı depo sahibi 
temlşler, lçerde bir ayak sesi duyun- vermeyi biraz kolaylqtırmıftır. dört gün evvel lften çkarmı,U. 
ca tama.men §ilphelenerek kapıyı cal- Fakat flddetli rilzglruı tealrlyle Mustafa bana geldi. "Gece 8lll 
mıılardır. Fakat kapı açılmaymt'a yangın etrafı tehdit eder bir vaziyet rada kalıyorsun, kasayı aç 
zorlayarak kapıyı kırnıışlardır. Tam almlflır. Tam bu ıırada bir tesadüf paralan al, 11UÇUnun meyd
bu sırada depo işçilerinden Ali dışa- eseri olarak ecza deposunun ilst ka- mamur lçbı depoyu ateşle,, 
n fırlıyarak bıçağını çekml' ve oek- tı ateşin üzerine yı:kılmıt ve alevle - Ben de buna uyarak akpın 
çinin üzerine yiirürnii~tür. Memuı-Ju rin şiddeti biraz azalmıştır. gittı1rten sonra nst katta orta1' 
Alinin bıçağını kullanmasına mey - Yangın bu sırada Berberler Ce - ğıtları yığarak benzin dök 
dan vermeden yakalayarak kendisini miyeti reisi İsmail Hakkıya ait olan ate§ verdim. Tam aşağı inip 
Eminönü merkezlno getirmişler. dl- yandaki berber salonuna da ıirayet ğrm sırada bekçiler taraf~ 
fer taraftan da yangını ıtfaiyeye ha- etmiştir. Bir aralık, Ertujrul mala· kalandım.., 
her vermiflerdir. zasının üstündeki havagazı saati Alinin üzeri aranmış 119 11tt 

Atq süratle büyüdü patladığından ateı tekrar şiddetlen - ra bulunmuştur. Bu parayı 
itfaiye gnıpu miimkün olan sürat.. miş ve itfaiyeyi bir hayli ujrqtır - aldılt aorulunca da mağazayı 

le yangın yerine gelmıpc de, yirmi mıştır. ınası için Mustafanm verdiğiDl 
dakika içinde döşem~sı ahşap ve iştı- Yangın büyümek fltidadı ıöater- !emiştir. 
al edici maddelerle dolu olan deı.ıo- diği anda, Beyoğlu itfaiye grupu da Halbuki, malaza kasasındaıı 
nun .lıçerbinl alevler slU'mıştır. ltfai- imdada çağnlmıt ve büyük gayret - ğI anlqılmaktadır. 
ye derhal faaliyete geçerek bir taraf. ler sarfedilerek ve diğer binalara si- D tam --~·'-tan ' . ~m ~~y~ 
tan yan.gmı merxcz noktasından sön- rayete meydan verilmeden 11at 24 · ı d po sah'M .. . . yangın yerme ge en e """ 
durmıye çalışırken, dığer taraftan ci· te tehlikesiz bir hale ıııretirilm;_.,ir te ·· ·· d b gınlık g • . ., a "9• • san essurun en ay 
v:ırdakı bınaları ko~uyacak tertı;,at Saat bire doğru da bulundıulu ve merkeze götürülmüştür. 
almıftır. Deponun çınko kepenkleri~ yere mahsur kalarak tamamen bu· · ·ıe ··nı_. 

· al k b" h ı· · ._ •.. 1 1 Depo sahıbi kendisı ıo r-· 
m parç ama ır ay ı :nu~u o - tırılmıştır. kada mıza .. 
muştur. Aradan geçe1.1 Jıer dakikada y J L~t fi ·· 
tehlike biraz daha büs~ ve~ angın a lftA'I IACrr' • 
ponun alt katında bulunan infilak e- Yangının aevrıye gezen poüS ın~ yetteyım, u sene ı ı a ır 
dici maddeler sık sık müt'1iş ~riH- muru ve bekçi tarafından yakalanan gın feliketinş_ µ~yo~'. ))e 
tülerle infilak etmif ve :ılev..wr y:ın. Rizeli Ali tarafından kasten yapıl· gort.lıdır. Fakat ıçe~ekı JJl 

dan Ertuğrul mağazasına da sirayet dığı tahkikat neticesinde anlaşılnuf- kıymeti, sigorta bedelinden Ç~ 
etmiştir. tır. Hadiseye o anda el koyan müd- sekti, demiştir. 

bil olacaktır. Mahaltı emniyet te,kı- direrek fU sözleri söylemiftir: "Artılr Almanyanın lai,bir 
lirtı Almanyanın nezareti :ıltında <Jla- 11'Macar orduıu, bütün Karpatlar .özüne inandamaz,, 
ea:ktır. Haricl siyaseti idare de Al· Ukraynasını tıgal edecektir. Kan dö Paris umumiyetle bedblndir. Mebu 

İtfaiye tehlike karpsında arka deiwnumi muavlrtlerinden Rifat, ge- Depoyu yakmak için Aliyi 

cephede tertibat alarak ateşin Vakıf cehyki~krısılndan sonra salmat ikiye k~darli eden Mustafa da dün gece geç .J 
. . . ta at a meşgul o uştur. Rıze zabıtaca yakalanarak emniyet 

hanına ıırayetıne manı olmuşsa da Ali verdiği ifadede yangııu kendisi- dürlüğüne getirilmiştir. 
manyaya aittir. külmeıine mani olmak suretiyle kı· san mecliai hariciye encümeninde B. 

A.lman alrerleri ilerliyor sa bir müddet içinde bütün araziyi Bonnet, Fransanın itti!aklarını takvi-
alevler ilst katı da sararak Abdur - nin kasten yaptığını itiraf ederek Öğrendiğimize gare, yanan 
rahman Emreye ait Minerva radyo şunları söylemiştir: zalar tamamen sigortalıdır. 

Almm -.kerleri ~arka doğru iler- işgal etmif olan ordularımıza muka- ye ve Ingiltere ile mevcut tcsanü. 
lemektecUr. Anlafılan ''uralarda bir vemet etmek imkanı yoktur. Diğer dünü muhafaza etmeaıl lbım olduğu. 

acentasmı da tutu~urmu§tur. "- Evvelce Hasan ecza deposun- ecza deposu da 100 bin liraya 

zafer alayı yapılacak ve Her Hltler memleketlerin arazisi, askeri hare - nu söylemiştir. 
Bu esnada alevlerin şiddetinden da beraber çalıştığmuz amcamın oğ- ra sigorta §irketine sigortalıdır. 

ıde Alman askerlerini sellmlıyacak. katımız yüzünden tehlikeye maruz Gazeteler, artık Almanyanın hiç 
rtıT. ~ kalmıyacak ve Rüten milleti muh- bir sözüne inanılımyacağıru. s:>ylü- men bütün Çek sanayiinin ihracat i-

Çekler, bütiln hldlseleri sükunet tariyetini elde edecektir.,, yor. Daladier ile Bonnet'ye şiddetle çin çall§makta olduktan ve iktlS8di 
t'ft vekarla karşıla1Dlıjbr. Pıaada ha- Macar ukerlerl, Lehistan budu- hücum ediyorlar. Fertinop "Çekmlo- Alman mahafilinin Almanyanın ıh
l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!P!!!!!9!!._ı-.!1!!!!1!1ııııhll!!!1!9!!B'!!!!~ duna varmıtlardır. Macarlarla Çek ~ vakyanın zorla öldtlıiilmesl Dalac:lier, racatuıı artırması lhım gelnu~kte 01-

biç aklına pl.mem~-ıt. Bir merlıa.. ler arasında bir takım çarpışmalar Bonnet'ye abc~ eden bir darbedir. duğunu gizlememekte bulundukları 

Mezarlık ve Otobüs 
Davasına devam edil 

met metaı haline &elmek~ fecl! olmuf, neticede Çekler ırillhlanndan Artık bunların 1kis4 bir tehlike te§-- kayde şayandır. 
İnanılmaz bir komediydi bu. Sa- tecrit edilmişlerdir. Mavar askerle - kil ediyorlar.,, d~or. Amerihn ..,._ıeleri en afır (B411 7 incide) çin istlmllkinin mevzuubahl 

mimi dostlar ki ona yinet eeki za.. rinin halihazırda bütün Karpat Uk- Diler ıazeteler, ltalyanın hundan ti.anı laıllanıyorlar zira kanunlann tadilinlı\ de ihzarı gi yacatım, satın alınmuı için 
manlardaki gibi gülüyorlar, 11rla- rav..• .... ı ltgal etti"' anlaşılıyor. Ma sonra Almanyaya bedava hizmet et- Am--:'- tel . Alma bi muayyen formaliteye tabi olduğu- umumiye karanmn iltihsaline 

,,._. &• c1.1aa ıaze erı, nya a • b" .. . h h 
nnı tevdi ediyorlar, sonra ona mer carlann Chust şehrine girmelerine miyece~ni ve on~ için Fransa:• leyhinde en tiddetli ne§l'iyatı yap _ nu ve. ır en~um~nın er anei bir zum olmadıjım söyledi. 
hameten para vermek için sıra Ue mukaddem Bapekil Volosln ile hü _ karşı muzaheret istiyeccjini soy1ü- makta, ve Almanyanın hattı hareke- kaiknArunıbus1alAhdıyğuetı ola.?1ı1yedac1 ağınm a- Kenan Ömer, UatündaltD 
k ____ _.ı_ kaybederek rol QVft•vor- 1..'1.-.....o. 1-&-- ut• t yor,-r şı un u nı1 soy . 

1~~-- ,,_,, :ı;~c::-:;:ı~~ b~caşe~~ UI Lehi.tanda endife uar tini azam.i şiddetle tenkit ~e takbih! Öğleden sonrakı celsede mC\t-keme-J zarlık iflnde rol oynamadığmı, 
Bu müthiı hakikati bütün dost- girdikleri zaman hük6met erkimn- Lehistanm son hAcli~lerden mem- etmektedır. Nevyork !ayınıs gazetesı ce verılc!l karar okundu. Kararda natmm izah ve istizah mahl 

1ar da, yolunda yerlere eğilen gar- dan birini de bulamadılar. nun olması beklendiği halde orada Almanyanın hareketı hakkında en maznunlardan Üslundağ İhsan Na- telAkki edilmesini istedi. Reis, 

' 

sonlar da biliyorlardı. Ve o, za- ;Karpat Ukraynuından k-anlar bilakis endişenin hlkim olduğu gö. ağır lisanı kull.andıktan sonra onun mık, Şerafetti:ı, Avni Y~~ bllkla • nunlara bazı sualler daha 
i tl b Rom -y yoluna duran bıricik orduyu da orta· d k" k k •tt"b 1 Netı· ed 20 d-'-a. --•··-valh gafil; yine o cem ye e era- . anya ve Lehiatana iltica etmek· ze çarpmaktadır. Çünkü son lıadi:;e- nn a ı na z ararına ı ı a o uruna c e ~a m 

ber -centilmen eduı ve eski ihti- tedırler. Muhacirler tarafından an- ler yüzünde~ Lehistan Tuna ile dol- dan kaldırarak .ço~ ~~h.taç.. oldu~ sına ve Hamit hakkındaki beraet ka- sonra şu karar okundu: 
pm havası içinde.. yapyordu. Tıp- latıldığuıa gore 7erU halk Almanya rudan doğruya her temuını zıoyi et- altınları el~ ge~rdığ~nı s7ıu~o~ .. ~ı- l'arında ı:;rar edilmesine karar \eril· "İcabı diışünüldü: Heyetçe 
la Cid piyesinde, lSldilkten 10nra, veya Romanya tarafından himaye mllfu'. Lehlstanın milli pnrti gazetesi ğer gazete er yun ura a Agır ı :- diğt bilc!ıriliyı,rdu. len lüzuma binaen mülga 329 
atına binip muharebeler kazandı· olunmayı istemifler, fakat bwılarm "Çekoslovakya Almanyayı bağlı ol- rini ve Çekoılovakyanın vrupa a Karaı- n t>kımmasmdan S<'"!I'a R.e- li İstimlak K ddel 
ğını vehmeden kadavra gibi!.. biri de Macar latilisma karp ıel- du. Vaziyet ~ aon derece ciddidir., ilk Almahn ._ md.Ust~mMl~~eihsi. ~duğ~~u is Muhittin trstü:ıdata sordu: ci maddesind~:;; b 

Adiyo kont Sagredal kral naip- mek istememiftjr. diyor. Almanların 1033 de Lehliler yazarak i:I ıseyı un ın ne - - 927 tarihli karar mucıliuce a.- nin kimlerden ibaret olduğurıUllı 
!erinin, eyalet valilerinin şanlı va- Salihiyettar bir menbadan bild\- tarafından kısmen işııal c,lunan ara- cesi sayıyor.. •ilT"liak ~aııunundaki .tahmin h··yet!- bu heyetin banii tarihten }ıd 
risil Kont Sagreda ki bir lejiyon- rildiğine ıöre, Romanyaıun Buda- ıkien batlayarak Çekoslovııkyaya ~r Benea'in •özleri ne takdıri kıym~t ettırmek la~;m 5e- rihe kadar ne suretle intihap 
da meçhul asker olabilirdi, meç- peşte Elçisi, dün Hariciye Nezareti- melerinl, Lehistan tarafından bu a- Eaki Çekoslovak Cümhurreisi Be lirdi. ğinin ve 12~ 934 tarihli 
bul topraklarda bir serseri olabilir. ne &iderek Karpatlar Ukraynasının raziye karp bir hak ıddia olunmama- nea bugün Defl'ettiii bey.annamede Muhi'tin 'Vsttindağ şöyle f't•vap sayılı mazbatayı tanzim edeli 
yaşamak için ölebilirdi, bir mah· Macaristan tarafından işgaline kar- sı için yaptıtına inanıyor. diyor ki: "erdi. Haydar, Ziya ve Hulılsinin bU 
kemenin maznun sandalyasından, şı, Romanyanm menfaatlerine doku Alman •cuetelerine •6r "Htlr Avrupa ve insaniyet için, - Filh.a~ika istimlak komisyonu- te encümen heyetini teşkil edlP 
şanlı isminin batıpnı titremeden nuhnadıkça, Romanyanm hiç bi~ di- Alman ıazeıteleri Inailtere ve •Fran yeni bir mtleadele safhası bir kere nun takdırı lpyınet yapmıya sallhi- mediklerinin ve bunlarm ge~ 
seyredebilirdi .... Fakat dostlannın yeceği olmadığnıdan Macar huku· sada yapılan tenkitleri mevauubahu daha açılıyor. Çekler ve Slovaklar, yeti yoktur. Ancak bu heyetçe :~zır- timlAk yoluyla ve ıerek 
sad~alarile yapmak?! ... Hayır!. metini dostane bir surette h,aberdilr ederek bunlan "dahili tstibllk lçtn.. htlr milletler kalacaktır. Çekler ve lanan mazbata encümence tet e- suretiyle cereyan eden m 

Tiyatroya bıraktığı dostunu, her eylemiştir. Romanya, Karpatlar Uk dir,. kelimelerile karşılamaktadır. G~ Slovaklar, 1aasttaldl ••ıdyettn, Umu· dilerek kanunun tarif ettiği şekilde bu Slfatla iltihdam edilip edi)JD 
şeyi unutmuf, yürüyor, ıuunuz, ra~ıı ile olan . hududunu halen zeteler fU noktalan tebar(q eı.ıtrmek- mi Harpte Masaryk'ba idare.inde bir takdiri kıymet mazbatası şeklin! nln taall~ ettiği dairelerdeJı 
hafızasız, sanki arkasından gelen takvıye etmektedır. Fakat bu tedbl- tedir: yaptıkları mlleaclelelda bir tlevuu almıftır. kinin neticesinin bildiıilmesi ~.ı 
birisine söyler &lbi mırıldanıyor- rin biç bir tecavüzklr mahiyeti "Bohebya ve Morav,.anm bi1yük oldutımu ve bir ....... oluü ~. Malalıemenin ltaran tanbul müddeumumililine ~ 

yoktur. Romanya. burada hududa A~ay~ ilhakı, takriben 1 milyon rilyeeeilnl bilirler. l'ertll latlnl7ed Muhittin Ustündai dijer cevapla· kere yazılmasma ve bu b 
du~ Bin defa teşekkür ederf.nı. hürmet eyliyecektir. 800 bm nüfu8u ve 49 bin kilometre i~ ııı•ea4ele, daima, bnete P - l'lllda komilyonun bir reis ile üç lza. tetkiıkatı teshileıı 29 - 6 - ş'J ~ 
bm

. defa teşekkür ederim! Yan resm! ınahafll. Polonya ile murabbaı ar~. kau~mll olan Al - lebe etml,tlr. Bugtla de b87le ola - ctaa mürekkep oldutunu, makamın~ rihli ve 2385 say.ılı encümen~ 
istal Macaristan arasında müşterek bir nıanyanm sevkulcey~ı nududanu tıık eaktır. BUtiln Al•anyadakl Çekleri ca tayin olunduldannı k dilinin sureti il zikri maJbl.W" ... 

Şafak v~~t~~iğ~:~~~~~otelde~ hudut teessüs etmiş olmasından do- riben 600 kilometre kısaltfnaktadır. ve Slovaklan, milletin hUrriyetinia belediye reisliğinden ~el :: bu ko- tasdikli .:r ömeği~e~iiz~~ 
SY~~ns~ıertn~ koşanlar, kont~ bir layı menmuniyetl izhar ve b\JnU pek Alman gazeteleri, bu iki yeni vtll- almmuıaa kadar mttcadelenia dm· misyon mevcut oldujwıu, ınezarlıjuı raptme ve duruşmanın 27 ?l 

- lür meıRıt bir lıidise di:pe tavsif etmek- yetin eervet membalarına ehemmi - mıyaealıaı hatmamata .. vet etle • belediye hududu harlclnde buluua - p~ saat on beşe taıiJda'! 
kurıunla beyni.Pi patlatmış, o • tedir. yotle ipret e&neldedtrler. Hemen he rlm.,. cağım pazarlık sureUle alınacatı i- rar verildi .. 
ten buldular. 
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En tatlı zevk havasını 

Tane KUJUt Tane KU1\lf 

Slpcahı 25 (Madeni kata) 50 Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

SIPahl 20 
Yca1ca 20 
Çeııt 50 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

boş ve tabıf meyva usare
den yapılmı~. 

Taklit "'<ii1me~ kabil olma -
t~ bir fen harikuıdır. 
~GtLtz l{.'\NZUK ECZANESİ 

BEYOOLU fSTANBUL ............_ ___________________ _ 

~bul ikibci iflis memurla -

1-ı Seıanik bankasına merhun rr 

.. 
35 
30 
72,S 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
J. _ CıbaJ.ı tutun ıabnkası ıçm şartnamesı mucıbınce 3 adet yüksek 

randımanlı sigara makinası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
n - Muhammen bedeli sif (24000) lira muvakkat teminatı 1800 liradır. 
m - Eksiltme 2/5/939 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kaba-

tqta kAin levazım §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . 
ıv - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen §Ubeden alınabı-

lir. ' 
V - Mübayaa olunacak makinalar Molins Stan~art; Mililer; Skoda 

fabrlkalan mamölltından olacaktır. 
VI- Ekllltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini% 7,5 güvenme pa

ruı makbuzu veya banka teminat mektubunu hAvi kapalı zarflannı ek
siltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar (sa
at 14 de kadar) mukıir komJqon başkanhjuıa makbuz mukabilinde ver-
meleri IAzımclır. (1713) 

• TASHlll lLANI: Gazetemizin 8 - 12 Mart 1939 tarihli nüshalarında 
İnhisarlar idareainln Malatya Tütün Fabrikasında yaptıracağı Trottuvar, 
asansör ttlilatı, bahçe toprak tesviyesi, drenaj bahçe dahlll yollan ve iha
ta dıvarlan işlerinin ihalesi sehven 23 Mart 1939 olarak gösterilmlştb. 
İhalenin 27 MART 1939 Pazarteli günü yapılacatı tavzihen illn olunur. 

* J -ı. idaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak 2 adet dizel lokomotif 
kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli sif Izmir '"5400" lira % 7,5 muvakkat teminatı 
"406" liradır. 

n - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15,30 
da Kabatqta !Avazım ve Müoayat Şutiesindelii .AiıDı Koiiilsyonimda 
yapılacaktır. 

m - Şartnameler paruız olarak her gün sözü geçen fUbeden alına
bilir. 

iV - Eksiltmeye iftirak etmek isteyen firmaların fi.atsız tekliflerini 
ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta evvel inhisarlar Umum Mil· 
dürlillil Tuz Fen Şubesine berayl tetkik tevdi etmeleri ve teklifleri
nin kabulünü mutazammın vesika almalan lhundır . 

V - Mühürlü teklif mektubuna kanun! vesaik ile % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubunu ve münakasaya iftirak vesi
kasını ilıtiva edecek olan kapalı zarflanm ihale günü eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar yani nihayet saat 14.30 a bdar mezk\lr ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Iizımdır. (1035) 

Samsun 20 
Salon 20 
Çeıit 100 

BANK 
Sellüloz Sanayii Müessesesinden : 

Kdgıd ve Karton Satışı 
_ Müessesemiz 1939 haziranının sonuna kadar teslim edilmek üzere lliparlf kabul etmektedir. 
E Bu müddet için, flmdillk, tespit olunan cinslerle bunlara aid fiatlar qatıya kaydolunmU§tur. i randan sonraki s-;;; "kai:lı:; (i~kka"ikij~· 
;::; M 2 Sikleti 70 Ye 110 Gr. l»eher tmm T. L 231 
t:: M 2 ,, 130 n 140 Gr. ,. ,. T. L 221 
E M 2 ,, 170 Gr. ,, " T. L. 218 

-

M 2 Sikleti 
M2 
M2 

,, 
,, 

Srenz sergi k6ğıdları 
110 Gr. 220 Sm. 1ıenitlifinde beher tonu T. L. 208 
140 Gr. 220 Sm. ıenitlifinde beher tona T. L 201 
170 Gr. 220 Sm. aenitliiinde beheT tonu T. L 197 

Kartonlar 

30 
35 

145 

5 Gri karton 50-140 numara beheT tonu T. L 226 = Beyaz mukavva (kaba) 45-140 numara beher tonu T. ı.:. 246 . 

1 1. - Mezk6r fiatlar beher 1000 kilo malın Fob Jzmit veya J'raDko Vaaoa Jzmit, (Fabrika) teslimi lclıı 
muteberdir. 

!5 2. - Sif Istanbul tesliınatta ton başına dört lira ilave olunur. i 3. _Her cimten uıarl ıiparif miktarı 10 tondur. 10 tonda 3 Gramaj v e 3 eb'addan fazla kabul edilmez. 
- 4. _Derhal yapılacak teslimat lçin siparifin kabulünü ve malın ihza rmı müteakib gönderilecek ihbar-
• name üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen tediyesi lizımdır. Malın sevki, bedelinin il ödenmesine mütevakkıftır. 
ı 5. - Muayyen bir müddet hitamında teslim prtile kabul olunan siparişlerde mal bedelinin % ıo u 
- pe§inen ödenir. 

16. -İhbar tarihinden itibaren 15 gün zarfında mal bedeli ödenmediği takdirde 15 günden sonra geçe-
cek beher gün için T. L. 5 (Bet) Türk lirası gecikme tazminatı alınır. Ancak bu müddet hiç bir au

ii retle yeniden 15 günü tecavüz edemez. Tespit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay zarfında 
>'l Ya<i4 6680 kilo muhtelif cinste 
°J/J ~ Ve 98 balyada 6687 kilo yün 
~ ~ 1939 pazartesi günü saat on 4 
ba..._ - . İstanbul Zahire borsasında pa- ı 
;;;lık suretile satılacaktır. Almak 
.._ enlerin mezktlr günde mahallin 

hazır bulunmaları llln olunur. 

:;::ı:ı mal bedeli ödenmediği takdirde sipariş feshedilir ve peşin olarak alınan % 10 irad kaydolunur. 
•. 7. -Muayyen bir müddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu üzerine ve imalat vazi-

yetimize nazaran gerek siparişin kabul edilebilecek miktan ve gerekse teslim tarihleri, m\ifteri-

STENO DAKTiLO BiR KATIP I' nin arzusu kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiztarafından ~it edilir. 
• liilll 8. -Müessesemize verilecek siparifler ancak yukarıda yazılı şeratt tabtmda kabul edilir. 

Mühim bır şirket, almancayı ve Steno • Daktiloyu bibakkm bilen bir • 9. _Her türlü müracaatm tzmitte Müessese Müdiriyetine yapılamsı rica olunur . 

Ttlrk k.ltip bayan aeet:;::;.; =78 Na. h posta kutusu ı l\ıınnlllllftllllHlllRlllnnltoomfılHBHllllllBllRHHll•llRfflBlflllll~ (16054) 

Neden 
r,4spirin ? 

Çünkü-ASPiRiN seneler~ 
denberi her türlü soOukal; 

gınltklarına ve a§rılara karŞt 
t~lrl ıaımaz bir ilaç olduOunu 

lsbat etmiıtir. 
A S p 1 A t N ift tesirinden 

l •tf Ln marka· emin olmak için u en Q7 . ~ 

sına dikkat ediniz ~ 

-~~ 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bayan Hayguhi ve Bay Vartanın 13954 h•P numaruile sandı~ 

dan alc:bklan ~330' liraya karp birinci derecede ipotek edip vadesmde 
borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerin• 3202 numaralı ka· 
nunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap 
eden Usküdarda lcadiye mahallesinde Hamam ve Ibrahlm pqa solaltn· 
da eski 82 ve 82 mükerrer ve 82 mükerrer yeni 84, 43 numaralı "yeni ya
pılan tık mektep karşısında" dükkinı olan kAglr bir evin tamamı bir ~u
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satıt tapu sicil kaydına gore 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 1'18 lira pey akçeli v~~lr. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bırık: 
mlf bütün vergilerle belediye resim leri ve vakıf lcaıwl ve taviz bed~lı 
ve delliliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16-3·3~ tarihm
den itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk ifleri 1ervisınde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil ka,dı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya lirmİf olanlar, bunlan tetkik ede
'rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her §8Yi öğrenmiş ad ve iti
bar olunur. Birinci arttırma 8/5/939 tarihine müsadlf pazartesi günü 
Cağaloğlunda kAin sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapıla
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tama
men geçmif olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü biki 
kalmak prtlle 25/8/939 tarihine müsadif pe?'§embe günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ıayrl menkul en 
çok arttıranııı üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olını-
10 alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialannı ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müabitelerile beraber dairemize bildirmeleri lbımdır. Bu ıuretle 
haklarını bildirmemi§ olanlarla haklan tapu ıiclllerile sabit olınıyanlar 
•tıf bedelinin paylaflDUUldan hariç kalırlar. Daha fazla maltbnat almak 
isteyenlerin 938/1484 dosya numarasile sanc:tıtnnız hukuk ifleri MrV.iaine 
müracaat etmeleri lÜ.IUmu ilan olunur. 

* D 11 KAT: 
l!nm'1et llftdılı: Sandıktan alınan gayrlmeüulfl fDotek etmek iste-

Aık•rt Fabrlkalar Umum MildllrlUğll 

TiCARET ŞUB!SI MODORLO&OND!N : 
Aplıda mikdar ve cinai yazılı malzeme satın alınacaktır. isteklilerin; 

nümuneleri ve orijinal resimlerile beraber S l f htanbul teslim şartile fi. 
atlı tekliflttrini 10/Nisan/939 Pazartesi günü akpmına kadar Tlncaret 
Şubesine vermeleri. 

Bu malzemenin prtnamesl her gün sut 13,30 dan 16,30 za kadar U
mum Müdürlükte Ticaret Şubesinden veya ı.tanbul - Fındıklıda Askeri 
Fabrikalar Yollama Müdürlüğünden alınabilir. "925" "1758" 

Siyah kovanlara mahau. idi ka1>9ül ----- 3.500.000 adet 
Lüb " " kapah " ----- 1.&00.000 " 
12 Çap. 14 m/m yağlı esmer tapa 250.000 " 

150.000 " 16 il 14 ,, " " il 

20 " 14 " .. " .. 
12 " 12 ,, " " " 
16 ,, 12 " " " ,, 
20 ,, 12 " " " " 

12 Çap 3 m/m. 8 m/m. '1 m/m. 
16 " 3 " 8 " '1 ,. 
20 " 3 " e " ., " 

40.000 " 
850.000 " 
450.000 " 
200.000 " 

beherindeıı 
9 m/m. Adi kAat Tapa 500.000 ner 
9 " " " " S00.000 " 
9 " " " ,, 500.000 ti 

Devlet laıımevl Dlrektirllğllncle• : 
Cinsi T•hmjnf tatan 9'> 'J ,5 Muvakkat 

teminat akç.U 

Teli 5000 metre 875 lira 85 Ura 82,5 Kr. 
Evsafı §Bltnamesinde yazılı 5000 metre telinın açık eksiltmesi 24/3/939 

Cuma günü saat 15 de Basımevimizde yapılacağından isteklilerin eksilt
me saatinden evvel muvakkat teminat akçalarile basımevi idare komis
yonu Reislillne müracaatları. 
Şartname parasız olarak verilir. (1527) 

yenlere muhamminlerimiıin koymuı olduğu kıymetin nısfını tecavüz et
meınek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek ıuretile kolay-
lık göstermektedir. fl 771) 
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Avrupanm 

Şişe 

140 
25 iki 

kuruşluk meyva 

misli 40 dört 

tuzlarına 

misfi 60 
mukabil 

Kr. 

HAS.AN 
Meyva •• •• ozu 

IŞTIHASIZLIK • HAZIMSIZLIK 
ŞiŞKiNLiK • BULANTI • GAZ 

Sancı • Mide bozukluğu· Dil • Barsak ataleti - inkıbaz -Sıkıntı • Sinlr. Horlama k ve 
bütün mide ve barsak rahatsızhklarına karıı HASAN meyva özü kullanı nız. 

TAN 

G UZEL 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görünmek için 

bu basit u•ulü tecrübe ediniz. 

Mide için her yemekten sonra 1 ....-- 2 tatlı kaşığı yarnn bardak su içinde ve müshil için her sabah veya 
gece yatarken aç karnına l - 2 çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEY
VA ÖZÜ Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağ
men Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup şeker
sizdir ve çok köpürür. 

Yirmi senedenberi kullanılmak
ta olan meşhur (Yağsız) beyaz 
renkteki Tokalon pudrasının 

mahrem formülüne taakim ve 
tasfiye edilmiş süt kreması ve 
Zeytinyağı, sair kıymetli cevher
lerle karıştırılmaktadır. Bu krem 
cildinizi serian besler ve gençleş
tirir. Ve tenin buruşukluklarını 
ve sair gayri safi maddelerini gi
derir, cildi taze ve nermin kılar 
ve nefis bir koku bırakır. Fazla 
kılların faaliyetine nihayet verir. 

Bugünkü insanlar bir kaç sene 
evvelkilerine nazaran daha güzel
leşmiş bir haldedirler. Mütehas

sıslar bu şayanı hayret tebeddü
lün sebebini umumiyetle Tokalon 

kremin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 

vazoyu bulmaktadır. Siz de he -

men bugünden kullanmağa başla

yınız. Ve her sabah daha genç 

görününüz. Memnuniyetbahş se -

mereler garantilidir. Aksi halde 

paranız iade olunur. 

Çocuk1ara: Yarırn ila J>ir tatlı ka~ğı midevi ve müleyyfndir. Bir çorba kaşığı müshildir. 
Büyüklere: 1 - 2 tatlr kaşığı midevi ve müleyyindir. 1 - 2 çorba kaşığı müshildir. 
Mide rahatsı2bklarında yemek]erden sonra linet ve müshil için sabahlel'in aç karnına almalıdır. Da

ima yarım bardak su içinde köpürtülerek içilir. 

ikinci cildinin son sayısı çok zengin 
bir münderecatla 

BUGÜ N ÇI KT I 
Bu sayısında Tayyareci aileleri için yapılmıt renkli keten 

bir çay taıkmıı ile kabartma itli fevkalade güzel bir salon yas
tığı vardır. 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı s ı N G E R saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERi GIBI ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR _ 
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ -gönderilir 

S t N GER SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964. 
!stimliık dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

,.ıırı•ıııı•rııı• rııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ııı . ııı•ıııı•ıııı• 

i K IZI LA Y 
= GENEL MERKEZiNDEN : 
1 
- Kızılay Umumi meclisi 1939 senesi Nisanının 17 inci Pa-

Memur Aran.yor 
Zonguldakta bir şirkette çalışmak üzere muhasebe usullerine vakıf 

Kontrolör, Muhasebe Memur larile Levazım Memurları 
alınacaktır. Tecrübeli ve yabancı dillere vakıf olanlar tercih edilir. 

İsteklilerin hanfi işe ve ne maaşla talip olduklannı bildirir kendi 
el yazılarile yazılmış taleb mektublanna: 

1 - Tahsil dereceleri ve bu tarihe kadar bulunduk1an işlerle bu 
işlerden ayrılma sebeblerini ve referanslannı gösterir tercümei hal 
varakalannı, 

2 - Hekteb şahadetnamelerile bon servislerinin suretlerini, 
3 - Mahalleden alacaktan hüsnühal varakası ve sıhhat rapor· 

lannı ekliyerek 22 Mart 1939 tarihine kadar üzerinde (Memuriyet 
talebi) yazılı kapalı zarflarla aşağıdaki adrese taahhütlü olarak gön
dermeleri ve talebname gönderenlerin de 29 ve 30 Mart günleri saat 
9 dan 18 e kadar bizzat müracaat etmeleri lüıumu ilin olunur. 

Müracaat adresi: Galata Perşembe Pazan Eski tersane caddesi 
lşhan 3 üncü kat. 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapah zarfla münakasa ilanı 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta bronz musluk ve 
teferrüatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname Idaremiz Levazım Servi
sinden parasız olarak alınabilir ve nümuneler idaremizde görülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını iha
le günü olan 5 Nisan 939 Çarşamba günü saat 16 ya kadar Taksimde 
İdare Merkezimizde Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra 
getirilecek zarflar kabul edilmez. (1716) #-- Hakiki 

n DAIMON 
Markalı Cep - Pil - Fener ., __ ve ampullere 

DİKKAT 
__, 

l zartesi günü saat 10 da Ankarada Cemiyetin Umumi Merkez j KAYIP_ 1932 de ı\.rapk!.r Cümi binaaında alelade içtimaını yapacağından murah~-:Slar~ yu: - huriyet ilk mek~ebinden aldığım ~a
: karda yazılı gün ve saatte Kızılay Umumi Merkezını tetnflen 1 hadetnnmemi kaybettmı. Yenisın i a-
l rica olunur. = Jacağımdan eskisimn hiikmii yoktur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi : 1 Rıza Beşer 
~ 1. - Reis ve ikinci reislerle katiplerin seçilmesi. 1 H~ ... E<'zanedt ~u\unur. 
= = 

17 - 3 - 939 
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En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

Soğuk algınlığı tehlikesine kartı kendinizi GRIPIN 

kqelerile koruyunuz. 
SOGUK ALGIN!..lGI. Haş, diş, bel, GRlPlN üşütmeden mütevellit h 

talıklara mani olur. kulak ağrılarıtJa -;ebep olur. GRlPIN 

bütün ağrıları dindirir. SOGUK AL

GINLIGI, Nezle. Grip ve ~ır çok teh

likeli hastalıklar doğuntr. 

SOGUK ALGINLIGl: Ktn!dık, P 

şesizlik tevlit eder. 
G R I P 1 N : Kmklığı gcçirır n 
nizi iade eder. 

Aldanmayınız. Rağbet gören he r ıeyin t a klid i ve 
benzeri vardır. GRIPIN yerine baıka bir marka 

ve rirlerse tiddetle reddediniz. 
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Belediye Sular idaresinden : 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 
İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta adi döküm aksa· 

mı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
1 - Bu husus için tanzim edilen şartname ldaremiz Levazım Servi· 

sinden parasız olarak satın alınabilir ve nümuneler aynı serviste gö
rülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını iba· 
le günü olan 10 Nisan 939 Pazartesi günü saat "15,, e kadar TaksiJXl 
İdare Merkezinde Müdürlüğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1715) 

YENi KITABLA R 

KOLOMBA 
Fransa edebiyatının şaheserlerinden biridir. Her lisana tercüme 

edilmiştir. Müellifi Prosper Merime, mütercimi Siraceddin mer 
humdur. Bu eser edebi olmakla beraber pek müthiştir. Korsikayı. 

Korsikalılan öğrenmek için yekta bir kitabtır. Resimlidir, fiatı 50 
kuruştur. 

Üstadı muhtererr. Halid Ziya Uşaklıgil'in şiir, musiki, edebiyata 
dair yazdıkları mütalea, tenkid vesaireden bahis edebi bir eserdir. 
Birinci cildi çıkmıştır. Fiatı 50 kuruştur. 

BAHTIY AR PRENS 
Oskar Vayildin (Bahtiyar Prens ve başka masallar) ismi aıtın· 

da yazdığı en güzel hikayeler mecmuasıdır. İngilizceden türkçeye 
çeviren Bay Nurettin Sevimdir. Fiyatı 30 kuruştur. 

Pol ve Virjini müellifi Bernardin de Saint - Pierre tarafından 
yazılmış felsefi bir hikayedir. Resimlidir. Türkçeye çeviren Ali Ka· 
mi Akyüzdür. Fiyatı 25 kuruştur. 

lstanbul: Hilmi Kitabevi .. 

j 2. - Umumi meclis tetkik komisyonu ve umumi merkez ra- - __ tHTIRA iLAN,_ 
:: porlarının tetkiki ile kabulü halinde Umumi Merkez 1 

~~U~R~U~S~U===== 
~mum aoKıuıuu m müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükeın· 

''Tayyare bombalarına Fitil,, mel bır kuvv t b d 
. . e şuru u ur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlile· = zimmetinin ibnuı. 

1 3. - 1939 - 1940 bütçesinin tud"ki. ~ 
§ 4. - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi. 1 
! s. _ Tetkik komisyonu azasının yeniden seçilmesi. :ı 
= 6 ·Umumi merkez teklifleri. 1 
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Sahibi ve Neşrfvat Müdiirü Balll LGtfil DÖRDCNC() Gazetecilik ve 
Ne~rfyat T. L. ş. Bastldıtı yer TAN MathaaSJ 

hakkında alınmış olan 3o.9. ~ınçlik ve~i~: zeka .ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizli 
1929 günlü ve 795 sayılı ihtira ği •. feına duşuncelerı .gi.derir. Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı dairrıB 
beratı bu defa mevkii fiile kon- az.ım irade h b d '. . . • neşe sa ı ı e er. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve 
mak üzere ahere devrüferağ ademı ıkhdarda şayanı hayret faydalar temin eder. 
veya icar edileceğinden talip ~ FOSFARSOLU d ... 
lanlann Galatada, İktısat ha- ı . ; ıger ~~tün kuvvet ildçlarından ayıran baıhca hassa, 

_ devam~ı. hır ~rette kan, kuvvet, ıştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile nnıcize gibi tesirini derhal 
nında, Robert Ferri'ye müra- g t e d T f · · 

1 

os .erm sı ır. ı ~· gnp, zatürrie, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat 
caatlan ilan olunur. devırlerlnde en mukemmel bir derman surubudur Sıhhat VekAJetinin resmi müsaadesini haizdir 
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