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GAZETESi 
la Yen1 Tefrlliamsza Yalönda Baıhyora:r 

omanya Askeri Tahşidat Yapıyor 
liudutTakviye Edildi, 
._..Qkreş Dostlarından 
kati Cevap Bekliyor 
lngiltere • Fransa • Amerika 
llomanya Tecavüze Uğradığı 
Müşterek Harekete Karar 

• Rusya; 
Takdirde 
Verdiler 

R! 

Motörlü Alman lııtaları Prag' a girerlerken 

Romanya 
'top Ağzında 

Prog'dan cenubu ıarlci Jı
:tometinde llerlemelrte 
R Ulunan Alınan orduları 

o m a n ya hududundan 
l•~mfye teıebbü• eder
•• dünya yeni bir umumf 
•orp lcarıısında lcalablllr 

t._,.: M. Zekeriya SERTEL 

._.~Başvekili Chamberlain, son 
lında şu suali sormuştu: 

~Orta Avrupadaki son hadiseler 
' bir maceranın sonu mudur, 

J.. ı_ başlangıcından mı ibarettir? 
tlt-~~ya, Romanyaya verdiği nota 
~ ~lız Başvekiline fiili bir cevap 
J.:llll§ oldu: Büyük maceranın baş
~llldayız. 
~~nya, Romanyayr verdiği no
"-hb.~·1Yasi istiklalini muhafaza ve 
' Ut etmek şartile iktısaden Ro.. 
~anın Almanyaya bağlanmasını 

l:s ediyordu. 

~ \l notanın ne demek olduğunu 
'ltı nıazideki misallere bakarak 
~?\lakta güçlük çekmeyiz. 

.\ı \>usturyanın işgalinden evvel de 
t.ı~Ya Şuşnig'e buna benzer bir 
1' te bulunmuştu. Teklif reddedi-

S . .1\. VUsturya işgal edildi 
tıtt U<iet nııntakasının işgali kararlaş
>,) ~tnan da Almanya Çekoslovak
tt\e ~.Alınan azlıklarma yapılan zul
bfl. thayet verilmesi talebini havi 
~ta ?lota vermişti. Çekoslovakya bu 
""" Ya cevap vermiye vakit bulma
tılla Alnıan ordulan Südet hudutla-

So ~~ılnııştL 
<it ı:; Çekoslovak işgalinden evvel 

manya Praga Slovakların muh
( Sonu: S&. ıo. ri. lJ 

Çekganın Illıakını 
Rusga da Reddetti 

Daladier'e Azami Salahiyet Verileli, Fransm 

Cümhurreisi Yarın Londraya Gediyor 

A Jmanyanın Çekoslovakyayı ve Macaristanın Karpatlar altı Rmya
sını İJeallnden sonra A vrupada tahaddüs eden vaziyet, daha hld 

bir safhaya ıirnıi§ gibidir. 

ROMANYADA HAZIRLIK 

R omanya, Rütenya ve Macaristan hudutlarını külliyetli lutaatla 
miUemadiyen takviye etmektedir. Henüz seferberlik llin edilme· 

mit olmakla 924 n 925 tevelliitlii efrat silah altına çağrılmıttır. Hüktl
met bir taarruz vukuunda alacakları hattı hareketi ölrenmek üzere 
müttefiklerine müracaat etmiştir. Varşova, Belgrad ve Atina kabine
lr.rl buıtin fevkalade ktima aktederek verecekleri karan müzakere et
mitlerdir. Rador Ajans~, Almanyanın Bükreşe bir nota verdlğine dair 
haberleri tekzip ederek, sadece Almanya ile bir kliring anlaşması lmu 
olunduğunu blldlrnıekteyse de vaziyetin fevkaladeliği ve alınan tedbir
ler gözden kaçmamaktadır. Romen hükilmeti, hudutlarına iltica eden 
Büten ınilislerini silahlarından tecrit etmiştir. · 

RUSYA REDDEDiYOR 

S ovyetler hilkilmeti, Almanyanın Çekoslovakya, Macarlstanın Rtl
tenya topraklarını işgalini tanımadıj'ını bildirmlıtJr. Mosko9ipla

ki Alman sefiri Rus hUkilmetine bir nota vererek Çekoslovak sefaret. 
hanesinin Alman elçiliği tarafından teslim ahndıtını hildirmiıtlr. 

LONDRADA HUMMALI FAALiYET 

Ingllterenin Berlin elçisi Sir Henderson dün Londraya munsalat 
etmit ve derhal Lord Halifax ile göriltmilttilr. Kabine maa Wr 

f~tima akdetmif, Baıvekil bir çok nazırlar, siyasi rical ve tahat..n &er
lin sefiri Hendenon ve Rusyanın Londra sefiri ile konupaktaa SOlll'a 
saraya ,ıderek kral tarafından kabul olunmuıtur. 
Lord Hallfax Fransı~, Amerikan ve Sovyet bilyUk elçileriyle mtihhn 
millüatlarda bulunmuı ve Romanya bir taarruza uiradılı takdirde 
miltterek hareket edilmek üzere mutabık kalmıttır. 

FRANSIZ KABiNESiNE SALAHiYET YERiLDi 

Fransız Ayan Meclisi, hükumete azami salihlyet veren kanunu ka· 
bul etmiştir. Fransanın Berlin elçisi ıeri çatnlmqtır. Belsidlm

hur Lebrune yann Londraya gidecektir. Paristeki Çek sefiri Osasld 
(Sona, Sa: 10; Sa: 4) 

Reukümlaurumra clo•t Bulgar B'lfueltili ile gÖrÜfÜrken 

M. Köseivanof Geliyor 
Ankarada Hareketinden Evvel 
Gazetecilere BeganattaBulundu 

Dost Baıvekil 

Samimi Bir Şekilde 

Teşyi Edildi 
. 

Ankara, 19 (A.A.) - Rnlsrı:ır Bas
vekıli .l!;kseurns Koseivanof ve Baya-
nı, refakat ve maiyetlerindeki zevat 
lle birltkte emirlerine tahsis edilmiş 
bulunan hususi trenle 20.10 da şehri
mizden aynlmışlardır. 

.Muhterem misafirler istasyonda 
hafta Ba§Vekil Refik Saydam, Hari-

(S01au; Sil. 10, Sıl. 3 deJ 

RESMİ 
~kara, 19 (A.A.) - Bulgar 

Başvekili ve Hariciye Nazın 

Köscivanof ile Başvekil Doktor 
Refik Saydam \'e Hariciye Ve-
n.•u ':i'uıuu •. ,.ucı\: Vt; ıu al'bınna 

yapılan müteaddit mllikatlar 
aettrealacle .......... W.UI .... 
redilmiftir: 

Bulgar Başvekili ve Hariciye 
Nazın Köseivanof Cümhuriyet 
hükilmetinin misafiri olarak 
AnkRradaki ikameti esnasında 

TEBLIG 
Relsicümhur ismet İnönü taraıı· 
fından kabul edilmittir. 

Dijer taraftan, Köaeivanot 
ile Bqvekil Doktor Refik Say 
uam Vt: narıcıye "eıuu l:)au.cu 

Sancotlu aruuıda, müteaddıı 
•filaluıtlu vtlka•uımuıtm. BU· 
yilk l>lr samimiyet havası için· 
de cereyan eden bu konuşma· 
lar esnasında Türk ,.e Bulgın 
devlet adamlan, dotrudan do~-

f Sonu. Sa Hı S'u 2 ı 

--as. 

AMERiKA DA TEDBİRLER 

Almanya ile Ticari Münasebatın 
Büsbütün Kesilmesi Kararlaştı 

Yaıington, ilhakı Reddedecek • Beneı Amerikada 
Muvakkat Bir Çek Hükumeti Kurmıya Çahııyor 

Almanyanm Çekoslovakyayı işgali, 
Amerikada derin olduğu nisbette 
fiddetli aksülimeller uyandırmıştır. 
V qington hükumeti bugiınlerde Al
man ifgaline dair tebligata cevap 
vererek, "tecavüz,, saydığı bu hare
keti takbih edeceği ve ağır bir lisan 
kullanacağı haber verilmektedir. 

Amerika, Almanya aleyhinde, ikin 
clkanunda Roosevelt tarafından tarif 
olunan bütün "tenkili,, tedbirleri 
tatbik mevkilne koyacaktır. ilk ted
bir olarak Alman emteasma 23 ni
sandan itibaren yüzde 25 fazla &ti.im
rük konacak, bu suretle zaten bir se
nedir çok -düşmüı olan Amerika 
Almanya ticareti tamamile ortadan 
kalkmı§ olacaktır. 

Çekoslovakyaya temin olunan men 
faatler 'ıatvoıunup Orta Avrupada 
şimdi ihdas olunan vaziyet reddedi
lecek ve Çekler mütemadiyen teşci 
olunacaktır. Son Ingiliz ve Fransız 
kararlarım tasvip eden Amerikada 
hikim kanaat fUdur ki, Avnıpanm 
dilv kwmlarındald memleketler, 
topraklannm Alman lstilAsına ut
ramaması için yalnız kuvvetlerine 
güvemnelidirler. 

Bir telılil 

M. Roosevelt 

yerleftlrilmest meselesini görüşmüt
lerdir. Bunlar 5-600 Çek sanatkan 
getirerek 70 bin Amerikan amelesi
ne bu sanaatlerin sırrını oğretmele
rini tasavvur etmektedirler. 

Yeni bitarallclt kanuna 
Amerikan ayanı hariciye encüme

ni reisi M. Pittman bugün: Amerika
nın bitaraflık mecburiyetlerini ili • 
veden bir kanun projesi teklü ede -
cektir. 

Bu kanun projesine göre. bir ih
tilif başlar başlamaz, ilk otuz gün i
çinde Amerika birleşik devletleri 
Reiaicümhuru, bu ihtilifa iştirak e
den devletleri imıen tayin eyliyecelt
tir. 

Bu keyfiyetin illnını müteakip, 
otomatik surette aşağıdaki hususat 
meriyet mevkiine girecektir: 

1 - Amerikan vapurlarının ee
rek doğrudan doğruya gerek bilva • 
$ita tayin edilen memleketlere yol
cu ve eşya taşımalan memnudur. 

(Sonu: Sa 10. ıiı liJ 

sı bilftmum münasebetlerin derhal Seçim Neticesi 
kesilmesini talep edeceğini söylemiş. 

tir. İstanbul ikinci mftnteh : 
Amerikanın cümhuriyetçt meb119- Amerikan sanayictleri de bir " seçimi dün bitti. N etlceyi i 

lai'ından Mr. George Bender, kon- lantı yaparak cevahircllik, camcılık,1 kinci ıavfamızda okuvunn., 
peden, Almanya lle lktıladl ve siya- ve emsali Çek sanayiinin Amerikac:la ~----------...: 



z 

PENCEREMDEN 

~ir Kongre 
ünasebetile 

Yazan: M. Turhan TAN 

K öylülerin de hoca diye • ekse
riya hasretle • andıklan nur 

mfivezzileri, .insanlık kılavudan, ruh 
mürebbileri csl,,.i devlet Jehceslndc 
ve o lehce ile konuşnn zümre ağzın
da muallim adım almışlar ve öztiirk
çe cereyanı kuvvetlenince de ken
dileri öğretmen diye adlanmışlardı. 

Fakat hoca olarak ta, muallim o
larak ta ömürlerini bu aziz yurdun 
ve bu necip mllletin olgunlaF"asına 
hasretmlı olan büyük lnsanlann na
sibi sonsuz bir hfisrandan ibaret kal
mıştır. Daha düne kadar mektep ho
cası veya mektep muallimi denilince 
yan aç, yan tok yaşamayı ve o VR· 

zlyette kendi aydın d1mağını zerre 
zerre vataiı y8\TUlanna devretmeği 
va:r.if e edinmiş bir alay serdengeçtiler 
gözönüne gelirdi. Onların içinde elli 
kuruı aylıkla elll çocuk okutanlar 
çoktu. Fakat kendi çocuğuna dar bir 
geçim imkanını miras bırakan tek 
bir bahtiyar hoca • hemen hemen • 
yoktu. 

CUmhurlyet devrinde mektep ho
c.-alnnnrn da refaha kavuşmaları dii
şiiniildii \'e barem kevserinden onla
ra dahi ciir'alar tattırıldı. Lakin ilk
mt'ktcp hocalarmrn hususi muhase
belerle alakaları mahfuz tutulduğun
dan hepsi bir hamurdan yapılmış o
lan muallim ziimresl arasında • re
faha yakıp veya uzak kalmak bakı
mından - pek bnriz bir ayrılık \'e 
gayrılık yüz gösterdi. Mec;,.lii Ankn
ra vilayetindeki bir ilkmektep hoca
sı • kanuni bir mani yoksa - her iiç 
yılda bir hac;amak yiikselir ve terfi 
miijdesile bernher hart'mdc kazandı
ftı dereceye mahsus :maaşı alır. İstan
bul '1Iiiyctinde ise terfi miijdesinl 
aldıktan sonra belki hir, belki iki ~·ıl 
beklemek zorunda kalır ve bu infi
:ı:ar devresi sonunda an<'ak yeni ma
a~na kavu~. Çünkfi İstanbul viJil
yeti hiitçesf muallimlerin kanun dnl
res·nde ve muntazam surette terfile. 
rfDI u:ruı1U '--"U\."\:C'l\ geni IJl\u;, uc.ı;u-

dif, Onlara mt> ken bedelini bile ıım
dakaya ben7.er bir hiçimde ''C meselii 
dört lira ol&Tak vcrlr. GOya fstanbnl
da diirt liraya bir kuliibe olsun klrn
Janablllrmt~ gibi! 

İşte bir kısmı böyle perl~an ve u

mumiyet baknnrndan dn vazi~·etlerl 

dDşilniilmeğe şayan olan munllimle

rlmiz, Ciimhuriyet devrinde mide 

bo luğundan, sırt açıklığından kur

tulmuş olmakla beraber refaha ka

vuşmu~ değiU"rdir. Hele llkmektep 

mua11imlcri hala pek az aylıkla ra

lışmakta bulunuyorlar. Bundan ötii-

TAN 

Muhtar 
intihabatında 
Bir Hadise 

lstanbu da ilk Seçim 

Çanakkale (TAN) - Ezinenin A
raplar köyünde muhtar intihabatı 

icra edilirken kanlı bir vaka çıkma
sına kıl kalmış, dört kişi tevkil olun- , 
muştur. Tafsilat şudur: 

Köyün Muhtarı Mehmet Taş, kay- f 
makamlığa müracaat ederek, köyhi-ı 
nün iki parti olduğunu, hükumetin 
yardımı olmadan yeni seçime imkan j 
olmadığını bildirmiştir. Kaymakam, 
karakol kumandanını ve köy bürosu 
sekreterini yanına alarak Araplar 
koyüne gitmiştir. 

Evvelce muhtarı şı'kayet etmiş o
lan köylülerden Durmuş oğlu İsmail 
muhtarla ihtiyar heyetinin köy işle
rile alakadar olmadıklarını söylcmış 
ve bir hırsızlık vakasmdan bahset
miştir. Yapılan tahkikat sonunda 
böyle bir hırsızlık mevcut 'WQlmadı~ 
kaymakam tarafından tesbit edilmiş-

Dün İntihap Bitti ve Tasn·f 
Neticesinde 363,332 Kişini 
R.e KuH ndığı A 1 şddı 

Bir intihap merkezinde reyler tasnii olunurken 

tir. Yeni intihap reyleri ntılırk2n, !kinci müntchibisanl seçimi dün ı 
Halil İbrahim oğlu Mehmet Çetin saat 16 da bitmiştir. Diger günlerde B ğl 

Kadın Erkek Yckiın 

tahmin edildiğine göre eski muht:ı- reylerini kullanmak fırsatmı bulamı_ Ee~~o _ u_ 
k l d d .. b ht •t'b . mınonu nn azanmakta olduğunu anladığın- yan ar a un sa a an ı ı aren ın- E .. 

dan, rey sandığının başına gcçm:ş, tihap mahallerine giderek reylerinl yup 
rey atanlar hakkında "bu küçüktiir, vermişlerdir. 'Saat 16 da intihabın Fatih 
hem iki defa rey atıyor" gibi sözlerle bittiği ilan edilerek teft~ heyetleri Kadıköy 
müdahaleye başlamıştır. Bu müdaha- tarafından sandıklar muhürlennıiş- Sarıyer 
le menolunmustur. Mehmet te bir tir. Üsküdar 

Çatalca 
Kartal 
Silivri 
Şile 

Yalova 

41.349 
16.482 
4.660 

27.901 
12.849 

4.634 
13.122 
8.771 
3.536 
4.900 
3.654 
3.608 

53.098 94.447 
21.875 38.357 
5.496 10.156 

31.909 59.810 
14.432 27.21H 
4.915 9.549 

13.411 26.533 
9.379 18.150 
4.077 7.613 
5.094 9.994 
3.353 7.007 
3.139 6.7·17 

15 Yaşında 
Bir Çocuğun 
Başı Ezildi 

Dün Beylerbeyinde on beş yaşın
da bir çocuk direkle başı ezilmek su
retiyle ölmüştür. 

Gürgen sokağında oturan ve Ta
hir ismini taşıyan bu çocuk ayni so
kakta Numan isminde bir yıkıcı ta
rafından yıktırılan evdeki çalışmayı 
seyrederken birdenbire yerinden ko
pan büyük bir direk çocuğun başına 
düşmüştiir. Tahirin başı evin bölme 
duvarı ile direk arasına sıkışmış, e
zilmiş, ve derhal ölmüştür. 

Manzaranın dehşetinden amele -

den Mehmet bazı zihni araz göster

miş, imdadı sıhhi ile Nümune hasta

hanesine kaldırılmıştır. Kaza etra -

fındn zabıta tahkikat yapmaktadır. 
-o---

Türk DUi Yayım 
Kurumunun Toplantısı 

Türk Dili ve Duygusu Yayım Ku

rumu tarafından, dün Şişli halkevln

de bir konferans verilmiştir. Konfe

ransta bir çok zevat hazır bulunmuş

lardır. Başk&nın kısa bir hitabesin· 

den sonra söz alan Ali Haydar Erişk, 

Ulus gazetesinin bundan iki ay evvel 

çıkan bir nüshasında Türk Dili ve 
Duygusu Yayım Kurumunun Erme

niler tarafından tesis edildiği hak

kında yazdığı bir yazıyı mevzuuba-

grubun basına giderek bir c;eyler 
söylemiştir. Bunun üzerine, 25 - :?O 
kişilik bir kafile, intihap yeri olan 
cami~n dışarıya çıkmış. o anda da 
silah sesleri ve kadın bağırışları baş
lamıştrr. 

Kaymakam ve jandarma kum'ln

dam derhal camün kapısını kapata

rak, diğer köylülerin dışarı çıkması

na, böylece iki partinin kanlı bir bo-

Rey sandrkları bundan sonra inti
hap yerlerinden merasimle ve teza
hüratla kaldırılarak musafaza altın
da ve bayraklarla süsHı otomobillerle 
belediye dairelerine getirilmiştir. ln
tihnp teftiş heyetleri sandıkları mua
yene ederek tasnife başlamıştır. Tas. 
nif saat yirmiye kadar devam etmiş 
ve intihaba iştirak eden vatandaşla
rın reylerini ittifakla Cümhuriyet 
Halle Partisi namzetlerine verdikleri 

his ederek cemiyetin Ermeniler de-
168.464 194.868 363.332 ğil, Türkler tarafından tesis edildi-

ğuşmasına mani olmuşlar, kaza jan- anlaşılmıştır. 

darına kumandanlığından ve .müdde- Dtin yapılan tasnife göre, kazalar-
•··--.. _...;1n,.~an '1a""11m •ct~mi~low-rlir rio"' i...-.fn~.-.hn ••• : .. oır edenlerin savısı 

Köylüden bir çok tabanca, ustura şudur: 

Kadın Erk<'k Yek1·ın 

Adalar 2.012 1.807 3.819 
Bakırköy 5.299 5.523 10.822 
Beşiktaş 10.900 12.143 23.0·13 
Beykoz 4.787 5.217 10.004 

Alınan malumata göre, bugüne ka
dar Cumhuriyet hudutları içinde 40 
vilayette ikinci müntehip seçimi ni
hayete ermiştir. Bitlis, Bolu, Burdur, 
Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, 
Gi.imüşhane, Isparta, Istanbul, Kas
tamonu, Kırklareli, Kırşehir, Koca-

ğini söylemiş ve: 

- Biz, Ermeni, Rum veYJl Yahudi 
vatandaş diye bir şey tanımıyoruz. 

Türkiye ctimhuriyetinin niifus tez
keresini taşıyan herkes biriblrindcn 
ayrılmıyan bir biitündür, demiş, 

tramvaylarda, vapurlarda, şuradn, 
_ 1 : •"--ft• •ı--...1:.- ıı11 .... ,r.;:r.~- o;.,,. • ___ ...__> _ ....... , , " ~---•-- , 1 

Samsun, Sıvas, Tokat, Tunceli, Van, sanlarla konuşanların yaptıkları ha
Yozgat intihabatı biten vilayetler a- reketin hiç te doğru olmadığını ve 
rasınd:ıdır. bu gibilerln Türklüğü benimseme-

lkinci müntehip seçimi memleke- diklerini ve günün birinde bunların 
tin her tarafında bu akşam nihayet susturulacaklarnn söylemiştir. 

bulacaktır. 

Genes Yüzdürüldü 

ve bıçak musadere edilmiştir. Halil 
İbrahim oğlu Mustafa Çetin, İsmnil 

Öz, İsmail Demir fntihoba fesat k;ı
nştırmak; Ömer de silah atmak suç

larile tevkif ve adliyeye teslim edil

mişlerdir. 

Gebze Muallimlerinin 

Maaşları Veri!di 

i 1 k Yeni Yapılan Bir 
Mektebin Meraklı HikCiyesi 

Fırtına ve sis sebebile Bozcaada 
civarında karaya oturan Yunan ban
dralı Genes vapuru, Gemi kurtarma 
idaresinin Hora vapuru tarafından 
yüzdürülmüstiir. Vapur, bugün lima
nımıza getirilerek muayene edilecek
tir. 

Geçenlerde Gebze muallimlerinin 

mart maaşlarını alamadıklanm yaz
mıştık. Gebze kaymakamlığından al 

rfJ hastalık ve ölüm gibi vakıalar o 
dığımz mektupta; muammlerin ma

fedakar zümreye mensup olanlard:tn 
aşlarının kıdem zamlariyle birlikte 

çoğunu felaket mefhumuna da ,1ğ. 

Nizipten yazı!ıyor: Burada tam devreli iki ilk mektep 
vardır. Biri İstiklal, diğeri Cümhuriyet mektebi. Haddizatın
da ihtiyaca kafi gelmiycn bu mekteplerin ayrıca acıklı hikaye
leri de vardır: 

ğı o zaman alakadar makamlara bil
dirilmişse de şimdiye kadar müsbet 
bir netice alınamamıştır. 

verildiği, duyuna kalan idare ücret
maz şeklide ~arsmaktadrr. 

Bu nazik ve acıklı durumu bütün lerinin de tediye edildiği bildiril • 

maarif heyeti içinde ilk kavrıyan ve 

ilacını da arayan zat İstanbul Maa
rJf l\lüdiirü Bay Tevfik Kuttur. Bü

yük şehirdeki muallhnlerin hiç ol

mazsa ölüm hadiseleri vukuunda se
fil bir vaziyete dlişmemelerinf temin 
etmeği gettkll gören Tc\'fik Kut nç 
yı1 önce hir cemiyet teşkiline rehher. 
tik etti ve İstanbul ÖğTetmenleri Yar
dım Cemiyeti adını taŞTyan bu te
~ekkiil muallimler için adeta bir sı
ğmak mahiyetini aldı. 

Dün, kuruluşunu candan alkışla-

dığım gibi büyiiyiiyiinü, tekemmfil 
edfJini de • eski bir muallfm oldu
tum için • 'evk ile takip edegeldiğim 
bu cemiyetin yıllık kongresi toplan
mıstt. Ga7.etelerde yapılan hayırlı 

mOnakaşalnn okudum, cemiyet he· 
1'ahma çıkarılan hroşiirü de gördiim. 
'Oç yrlda otuz dört muallim ölmii' ve 
cemivet tarafından onlann ailelerine 
(!l380) liralık yardımda bulunnlmnş. 

Bu· paranın ne kadar gözyası kurut
tuğunu düşününce gözlerimiz yaşar-

maz mı? 
Fakat t~tanbul mttalıtmlerfne yar

dım cemiyetine İstanbul muallhnle
rfnin ancak fiçte biri glrml~ttr. Ekse
rf vet henüz kayıtsız ve kendilerinin 
h'~-rn 1 in kurulan cemiyete yahan-

.G l'çb btı ... umre öliilcri kefensiz er. n ı a ,. • 
lalmı!' mualUınleri g(;nnlyenlerden 
terekk.ilp etmls olacak. Böyle olma-

mektcdir. 

Bir Tarak Gemisi 

ısmarlandı 
Bnrtın boğaz ve dercsile Amnsra 

limanınm taranıp temizlenmesi için 
Deniz Ticaret Miidtlrlüğli tarafından 
bir tarak vapuru ısmarlanmıştır. 

Tarak vapuru saatte 500 metre mi
kap kum çıkarabilecek kabiliyette ve 
romörköre lüzum kalmadan istenil
diği yere götürülebilen bir gemi şek
lindedir. Vapur sekiz ay sonra tes.. 
lim alınacaktır. 

GÜNÜN RESiMLERi: 

İstiklfıl mektebinin binası, Maa - i geçten geçer gibi damdan aşağıya 
rü Vekaletinin planına uygun ola - boşanmıştır. 1937 - 938 ders yılında, 
rak 1934 yılında inşa cdilmeğe baJ- bu binada tedrisatın tehlikeli oldu -
lanılmış, 1935 yılında bitirilmiştir. ğu ileriye sürülmüş ve mektep bo -

Bu şık ve ışıklı bina ayni yıl ted- şaltılmıştır. Bundan sonra da şaya -
rlsata açılmıştır. Fakat üç ay kadar nı teessür başka bir vaziyet başla -
sonra bir get'e, dershane duvarla - mıştır. İstiklal mektebinin tamamen 
rından biri çöktivermiştlr. Daha üç trahomlu olan 260 talebesinin açık
ay evvel ''sağlamdır,, diye müteah- ta bırakılması doğru görülmemiş ve 
hitten mektep binasının teslim alın- bunların da, talebesi trahomsuz olan 
masını emredenler, ikinci bir rapor- Cümhuriyet mektebinde okutulma -
la "çürüktür,, neticesine varmışlar- lan kararlaştırılmıştır. Şimdi öğle -
dır. Fakat üç senedenberi, bu suçun den evvel trahomsuz talebe, öğleden 
kime ait olduğu bir türlü anlaşıla - sonra trahomlu talebe Cümhuriyet 
mamıştır. mektebinde okumakta, bu çifte ted-

0 yıl mektep imkan nisbetinde risat tabii normal tedrisatın pek du
tamir edilmiş, 1936 - 1937 ders yı - nunda kalmaktadır. 
lında muallimler salonda şem~iye Trahomsuz talebenin trahomsuz 
ile gezmişlerdir. Zira yağmur, süz - olan Cümhuriyct mektebine taşındı-

9 bin liraya mal olan ve boşaltı
lan İstiklal mektebi binası halfı boş 
durmaktadır. Tamiri için bu yıl büt 
çeye konulan üç bin lira fazla görü -
lüp 1500 liraya indirilmiştir. Bu pa
ranın havalesi teşrinde gelmiştir. Fa 
kat ilk keşfini yapmak için iki ay 
çalışılmıştır. Keşif, 3200 liraya ihti
yaç göstermiş, tamir işi yine geri 
kalmıştır. Maamafih ilk baharda ta
mirata başlanılacağı söylenilmekte -
dir. 

Her sene mektebe girmek çağına 
gelen talebenin mıktan iki yüzü ge
çiyor. Bu vaziyette İ!ltikl&l mektebi 
binası tamir edildikten sonra da ve
ni bir mektep binası yapılmasına ·ih
tiyaç gösteriyor. 

M. Köseivanof Ankaravı Gezivor 

• k elbette lil.ayt saydı cemiyete arşı Madam K&eiuanol Cubuk Baraiıntla Elueltin. Kö•eivanol Ziraat F akültesinJe 
blmazlardı. 
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SUAL>·~CEVA~1 ...... 

Muallimlik 
imtihanları 
S - Orta mektep veya lis 
lisan muallimi olmak isti 
rum. Bu imtihana her s 
kaç kişi alınır? Almanca t 
sili nerede yapılır? Lisan 
allimlerinin maaş mebdei 
dir? Bu inıtiha11da 11e 
sualler sorulur? 
C - Lisan muallimliğine 

fazla ve her sene bu imtihana g· 
lerin adedi ihtiyaçtan pek azdır. 
manca tahsili memleketimizde 
cut i~i Alman lisesinde yapılır. 
aş mebdei 25 lira asli maaştır. 

tahsil A vrupada yapılırsa 30 lira 
tayin edilir. Lisan imtihonları 

gramer, kompozisyon, edebiyat 
kıraattan sorg1,1lar sorulur, parç 
okutulur. 

• S - 1 ngilterenin herh 
bir şehrinde tahsil gören 
talebe ayda kaç lira sarfed 
pasaport ve yol parası ne 
dardır?. 
C - 30 lngillz lirası, yani 180 

lirasile normal bir geçim m" 
dür. Yol masrafı 56, pasaport mas 
fı da 16 liradır. 

• 
S - Cümhuriyet devrin 
tah8U nisbeti yükseliyor. B 
nu teıbit eden istatistik 
ı·arsa, bize bu artışı raka 
bildirebilir misiniz? 
C - İstatistikler mevcutt 

1923 - 24 senesinde 273,107 si 

kek ve 62954 ü kız olmak üzere i 

mekteplerde 336061 talebe okuY 

du. Bu mıktar 937 - 938 ders Y1 
lında 494613 erkek ve 256061 .1' 
olmak üzere 750674 e yükselmişt 
Orta mekteplerde 923 - 24 te 47 
erkek, 1182 kız, ceman 5905, 193 
37 de 52571 erkek ve 18450 kıZ 

mak üzere 11021 t~lebe okye'ord 
Orta mekteolerde bu rakamlara J\ 
zaran er.KeK taıeoe ou uu, ..... -·-

de 15 misline yükselmiştir. 

Liselerde vaziyet şudur: 1923 1/ 
24 te 910 erkek 331 kız talibe: 
kün, 1241. 936 - 37 de 14035 er1'e 
3972 kız olmak üzere 18288 tale 
925 te kız ve erkek bütün liseler l 
mezun vermişlerdi. 937 de 2058 111 
:run vermiştir. 

923 te memlekette 72 orta 111 
tep 23 lise vardı. 937 de 142 o 
mektep ve 36 lise bulunuyord, 
Bundan başka halen 9 kız enstitUS 
6 ticaret mektebi, 11 sanat mekte'o 
2 akşam ticaret mektebi, 17 ak 
kız sanat mektebi, 3 akşam erl< 
sanat mektebimiz vardır. 

6 Maarif sahasında on beş yılda g 
düğümz işlerin ehemmiyeti bu r 
kamlarla anlaşılabilir. 

Aydınhlar Yeniden 

8 Tayyare Abyorıar . 
Aydın, 19 (Tan Muhabirinden)/ 

Aydında 15 mayısta sekiz tayyare ,, 
ad konma merasimi yapılacaktır· 1,1-
ni tayyareler Karapınar, Köşk, P

61
, 

ma, Sultanhisar, Kuyucak, A.kl< 11' 
nahiyelerile Söke kazası ve urnııt' 
köyü adına alınmıştır. .A 

=================~-
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Yurtta Hava Vaziyeti 
1'' 

Yeşflköy meteoroloji istasyonundııfl ~t' 
nan malömata göre, hava yurtta ı<ıırtı p' 
nfzin şark kısmile Doğu Anadolunurı 

1
,t 

mal kısmı çok bulutlu geçmls, r{lz"Af ~ 
Karadeniz kıyılarında cenuptan orta itil d 
vctte, diğer bölgelerde umumiyetle cuı;c'r 
istikametten, cenup doğusunda km"·ctl 
diğer yerlerde hafif olarak esmiştir. lf. 

Diln fstanbulda hava az bulutlu gcı:rtıs• 
Ü 

A 1\1 r zg .. r cenpptıın saniyede 3-1 metre 0o 
la esmiştir. Saat 14 te hava tazyiki 76 ~ 
mllimctre idi. Silhunct en yüksek 9,0 , 
en dilşfik sıfırın altında 1,7 santlgrııt ol' 
rak ka7dedllrn1ıtlr. 
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Demokrasilerin 
Durumu 

}' ct~11: Ömer Rıza DOGRU L 
ti ingiltere, Fransa, Sovyet BirJi-

\'e ı\ 'k hı.ııı nıerı a, Orta Avrupayı allak 
'tıs ak eden son hadiseler karşısında 
ili ~adılar. Bilakis, Almanyanın ge-

ş eme s· · · ·ı·h k • 1 İle 1 ıyasetını sı a uvvetıy e 
t etrn · . ket • csını gayri meşru bir hare -

la telakki ettiklerini ve bu hareketi 
Yan~~•Yacaklarını bildirdiler. Alman 
lltot Ukunıeti, yan resmi neşriyat bu 
~1tstoları siyasi, hukuki, ahlaki ba 
bıı Y~rdan gayri varit rördüğünü ve 
liıı' Uzden bu protestolan reddetti -

ı lnlatıyor. 

llt :u Yüzden Almanya hükumeti 
ltiltt ildeki sefirini geri çağıran İn -

ete "b· h daıt· gı ı areket ederek Londra-
aa 

1 
sefirini geri çağırmıştır. Fran -

ltı~~fi.ri henüz Berlinden hareket et
d~fi için ihtimal ki onun da geri 
~ld est üzerine Almanya da ayni ,e. 

; hareket edecektir. 
bit f~~at son hadiselerin doğurduğu 
dıı •kir cereyanı var ki üzerinde 
~htağa layıktır. 

latıld ndra gazeteleri tarafından an
So-.y •iına göre İngiltere, Fransa, 
bit et Birliği ve Amerika arasında 
lçı11 1-kırn mühim istişarelerin vukuu 
J~ tek llıiinasip fırsat, son hadise -

hazırladığı bu fırsattır. 
~ ~ster Chamberlain de son nut-
ıı~ hu istişarelere işaret etmi~ti. 

tiıı b' il hadiselerin İngllterede de
' ır tesir yaptığı aşikardır. Hatta 
•ııı_ Londra gazeteleri tarafından 
>aae!ıldığı gibi bu hadiselerin bir si-
' . tahavvülüne başlang'IÇ teşkil 
de eti beklenir. Mister Chamberlain 

l'e 'l ~ lt r: en sözlerin tutulmaması ve 
ııe, •tı teminatın unutulması ve çiğ
r111dltıesf karşısında ayni menba tara
ııı, •n Verilecek yeni teminata inan
~11 ~ak lazım geleceğini söylemi~ti. 
'•~· a Mister Chamberlain'ın dahi. 
l~p edegeldiği tatmin siyasetinin 

1 'ııa kanaat getirdiğini gösterir. 
t"lt{'htercnin tatmin siyasetini hı
ıı .. ..,'lctan sonra tutal'8ğı si:vaset, bir 
t-'ii~'-· .. ~ .... _ı.. --• • • .• . • • 
dı.t siyasetine mukavemet ve teh-
de ~~ehdft ile mukabele mahiyetin-
t 1 olacak? 

~~ "rllterenin bu istikameti tutması 
d.ııı lotaınter dev1etlerin hl-rbirf nr
llj :ı· ernr1 vakiler yapacaklanna ka
.... ,~ası Iizımdrr. Vaziyet te bu ka
ç,\: 1 

"erecek mahiyt'ottedir. ÇUnkil 
dıtı Oslovakya hadiselerinin uyandır
bi~ecssür yatışmadan evvel, yeni 
ti eler ve emrkakiler ihtimalle
ı, ..... Cl?iahğJ endişe ile boğmağa bac;-
"•I~~ • 
() . 

~l'tt~al·d~ dem~krasiler bugünkü va
~de CJ'inı muhafaza ettikleri tak
t~ ' Yeni emri vakilere de boyun 
"llleltt 
~ en haş-ka bir şey yapamıya-
~,~~lki de bugün gösterdikleri 
d'1ı Uı-lcrin biraz daha acısını ve 
ı, .. da lcizini göstermekle kalacsk-

•? Çü . ~fJb . nkü her emri vaki karşı ta-
tııı\ nUfuzunu ve kudretini arttrrıı
'°ltf \'e demokrasileri dahil aciz bir 

ll l'ete düşürecektir. 

Bir Milletin Çöküşü 
Alman Ordusu Prag'a Girerken 
Görülen Tek Şey Vardı: Gözyaşı! 
Radyo Halka " Vatanınıza En Büyük Hizmeti Sükut Etmekle ifa 

Edebilirsiniz.. Diyordu. Çok Geçmeden Şehir Acı Bir Tevekkül" 
içinde Boynunu Büktü ve Almanların .Girişini Seyretti 

Prag, (Nevs Chronicle'in muhabi
ri yazıyor) - Çek hükümetinin hal
ka, Alman askerlerine mukavemet 
etmemek için verdiği talimatı m üte
akip Alman askerleri Prag şehrıne 
girdiler ve hasmane nümayişlerle 
karşılandılar. Bir çok yerlerde halk, 
zaptedilemiyecek hale gelmiş, bu
nunla beraber mühim bir hadise vu
kubulmamıştır. 

İlk Alman askerlerinin şehre gi
rişleri üzerine insanı müteessir eden 
bir çok hadiseler vukubuldu. 

Halk, yabancı üniformaları görür 
görmez. heyecanını zaptedememiş ve 
5000 kişi bir ağızdan milli marşı 

terennüm etmiştir. 

~ 

ı' 

Marşı okuyanların gözlerinden 
yaşlar boşanmaktaydı. ıfarş bittik
ten sonra, bir fırtına koptu. Her ta
raftan ıslıklar işitiliyor ve · bir çok
ları komünistvari yumruklanru sı
kıyorlardı. 

Bratiılava'd,a ilk haauelerden: Hlinka kttaları elraclı 
•ilah almak için depolara ko,uşuyorlar 

Almanlar, k öylerden geçerek Pra
ga yaklaşıyorken, sırtlarında ~allar 

taşıyan kadınlar, üstübaşı pejmürde 
işçiler, çantalarını sırtlarında taşı

yan mektepliler, küme küme bir ke
naı .... a durarak Almanların geçişini 

seyrettiler. 

teleri herkesin beklediği 
temin edemıyordu. 

yardımı 

Daha sonra Südet Almanlar, ga
malı haçları takarak ilerlediler ve 
evler üzerinde Alman bayrağı gö
ründü. Hoparlörler taşıyan kamyon
lar ahaliye mütemadiyen şunları 

anlatıyordu: 
Boynu bükük ağlıyan insan küme- "Çekoslovakya halkı, bu sabah al-

lerini.; kar fırtınasında durarak te- tıda, Alman askerleri yurdunuzu iş
essürlerini açığa vurmaları, bir mil- gal ettiler. Vatanınıza ancak tam sü-
letin ll,ÖcÜsıın ii fr>rnc:il ,.,.ı;,," .. ~.. , • • • • • • " --··" .. ""'" h; 

llk önce Prag şehri bozguna uğra- yet vermemekle en büyük hizmeti 
mış gibiydi. Fakat çok geçmeden üa edebilirsiniz.,, 
herkes donuk, acı bir teslimiyet ve "Gamalı haçın şehir üzerine çe-
tevekkül içinde boynunu büktü. kildiğini gördüğünüz zaman sükıinet 

Prag belediyesinin önünde dura- ve itidalinizi muhafaza ediniz.,, 
rak, seyrüseferi kontrol eden zabıta Bir taksi şoförü Prag'ın meşhur 
memuru, ne yaptığının farkında de- Gotik kulelerine doğru kolunu uza
ğildi. Çünkü gözJerinden mütemadi- tarak bir kelime söyledi: 
yen yaş bo~anıyordu. - Facia! 

Küme küme halk bankalara ve Bu söz bir hakikatti. Çünkü bir 
seyahat acentelerine hücum etmiş ı facia vukubuluyor ve bir millet ölü
ve memleketten çıkıp gitmenin ça- yordu. 
resini aramıştı. Fakat seyahat acen- ı Alman erkanıharbiyesi, Ambasa-

_ Çindeki Harekat 
Japonlara Pahabya 

Malo~uror 

Meksikada Petrol 
Meselesi Halledildi 

Meksiko, 19 (A.A.) - Meksika 

dör oteline yerleştiği için her gün 
burada bekliyen taksiler gitmiş ve 
yerlerini bir sürü zırhlı otomobil ve 
mitralyöz almıştı. 

Mitralyözlerle silahlanmış Alman 
otomobilleri, şehirde devriye gez
mektedir. 

Daha bu sabah Çek milletine sü
kunet ve itidal tavsiye eden Çek 
radyosu derhal Almanların eline 
geçmiş ve buradan Deutchland Uber 

Alman gizli zabıtası (Gestapo) der
hal faaliyete geçmişti. Askerlerin 
hududu geçmesi üzerine bunlar, dok
tor Beneş devrinde Hariciyede mat
buat şefi olan Hojek'i tevkif ettiler. 
Daha sonra akşam saat yirmiden sa
bah saat altıya kadar bir kimseniı_ı 
sokaklarda dolaşmaması için emirler 
verildi ve bütün sinemaların, tiyat
roların, lokantaların, kahvehanele
rin ve bunlara benzer umumi yer
lerin saat sekizde kapanması bildi
rildi. 

Yugoslav Kral Naibi 
Hırvat Reisi 

Görüştü 

ile 

Belgrat 19 (A. A.) - Naip prens 

Paul Slovenyada kain Kranji mali

kanesine gitmiştir. Teyidine imkan 

bulunamayan bazı şayialara göre Na 

Uşakta 

Kış Çok 
Şiddetli 

Kızılay Kara Saplanıp 

Kalanlarm imdadına 

Bir Heyet Gönderdi 
Uşak, 19 (A.A. ) - Dört günden

beri kısa fas ılalarla yağan kar kesil
di. Kütahyadan, Simavdan gelmekte 
olan üç otomobil Uşaka 16 kilometre 
mesafede kara saplanmışlar ve bütün 
yolcular karakola iltica etmişlcu-dir. 
Bu yolcuların bir kısmı yaya olarak 
lişa.ka gelmişler, bir kısmı da kara
kolda kalmışlardır. Selvıoğlu kara
kolu civarında kara saplanan bu oto
mobillere yardım için Uşaktan hare
ket eden bir otomobil de Uşaktan an
cak 14 kilometre kadar gidebilmiş 
ıleri geçemiyerek dönmüştür. 

Yine iki gün evvel Gedize harek~t 
eden bir otomobil de yarı yolda kara 
saplanmış kalmış ve yolcularını gön
derilen bir yardım kamyonu ile oe-

b 

ri göndermiştir. 

Yollarda fena bir soğuk vardır. 
Gediz yolundan Uşaka odun getir
meltte olan üç arabacıdan ikisi dona
rak ölmüş ve diğeri de fena bir va
ziyette bulunmuştur. 

Bundan başka, yine Gediz yolunda 
Çallı yolculardan ikisi de donarak 
ölmüştür. Kazanın bütün muhitinden 
henüz tam malumat alınamamıştır. 
Jandarma karakolundaki yolcuların 
ihtiyacı ve istirahatleri jandarmalar 
tarafından temin edilmektedir. 
Uşak - Gediz şosesinde kara sap

lanarak kalan üç otomobilin şose ci
varında bulunan yolcularına yardım 
için yanlarında erzak vesairı • leva
zım bulunan bir kızılay lıeyeti git-
n ti9t;,. 

Askerler Spor 
Müsabakalarına 
Nasll Girecekler 

Ankara, 19 (A.A.) - Son zaman
larda bazı spor klüplerimizden vaki 
müracaatler üzerine alakalı yüksek 
makamca askerlerin sivil spor klüp
leri ve onların tertip edeceği müsa
bakalara ne suretle işiirak edebile
cekleri aşağıdaki şekilde tesbit edil
miş olduğundan beden terbiyesi ge
nel dirktörlüğü bu hususu bütün teş
kilatına tamim etmiştir. Buna göre: 

1 - Muvazzaf subaylar, askeri o
kullar talebesi ve askeri şahıslar si
vil klüplerinin kadrosu içine ve si
viller arasında müsabakalara iştirak 
edemiyeceklerdir. "Askeri müessese
lerde çalışan siviller bu kayda tabi 
değildir." 

2 - Yedek subaylar, yedek subay 
okulu talebeleri ve muvazzaflık hiz-itti~ "•~lyet karşısında demokrasi. 

~:h totaliter devletler a:rasmdakl 
'-hı et en mühim safhaya girmiş 

fşang. 19 (A.A.) - - İyi bir menba
dan alınan haberlere göre Hankovun 
şimali garbisinde yapılan son muha
rebelerde Japonlar 368 i sübay ol
mak üzere 6878 ölü vermişlerdir. 

Çinlilerin eline 649 da esir geçmiştir. 
Japonlar son Kvangtung hareka

tında da 8 bin ölü ve 25 yaralı ver
mişlerdir. 1938 ilkteşrinindeıı 1939 
şubatına kadar 50 hastane gemisi 
Krangtung'dan hareket etmiş ve For
moseye gitmiştir. Bunların her biri
sinde beş yüzer yaralı vardır. 

Reisicümhurluğunun bir tebliğine 

göre. Meksikada istimlak edilen ec
nebi kumpanyalarına ait petrol tesi
satı ile Meksika hiiklımeti arasında 

bir Mondus Vivendi akdi için yaptl
makta olan müzakereler neticelen
mistir. 

Varılan anlaşma mucibince. Mek
c:ıika, pC'trolleri kumpanyalarının ve 
hükumetin istirakiyle müştereken i~-

1eti1ecC'ktir Bunun için teşkil oluna
cak muhtelit kumpanyayı hükümet 
idare edecektir. İstimlak olunan kum 
panyalann iştirak hissesini hükume
tin vereceği ta?.minat miktarı ile 
kumpanyalar tarafından konulaı::ak 
sermaye teskil eyliyecektir. Hüku
metin hissesi. idareye imkan vermek 
icin bitta hi daha yiiksek olacaktır. 

Maamafih miktar tasrih edilmiş de
ğildir. Ancak her iki taraf hissesin:n 
miktarlarını tesbit edecek ve bunu 
müteakip te dağıtılacak kar miktarı 
kararlaştırılacaktır. Reisicümhur 
Kardenas, neticeden memnun oldu
ğunu bildirmiştir. 

ibin orada Hırvat reisi Maçek ile metini ifa edenler izinli bulunduk-

b •bilir. 

"'h enıohasiler hu defa da ah ,.e 
lı&.r.:.!rnekle iktifa ederlerııe g-elecek 
o~ ler, bir siirprlz mahiyetinde 
"ıe•-· 8 Cak, tedbirsizliğin, mukave-

'llllzUği 
t-lttı n pek tabii semeresi ola-
"-- I', 

~======= 8
lr Firavunun Hazinesi 
lt Bulundu 

~h . ahire 19 (Hususi) - Zekazik 
İh.,.l'ine Yirmi iki mil mesafede 22 
''\! süı· 

~ı.ıi'l'ı aleye mensup Firavunun 
'i bu~ası ve pek zengin olan hazine
bi?- r>o Unrnuştur. Bu hazine kuvvetli 
hat.. lis müfrezesi tarafından mu -

qıa 1 'a tına alınmıştır. 

Şef Diyor 
'>t~lllfifo İstikrar bulmuf bir 

•ili v l k 1 · ı· · ltı1... ar ı tan ve eyız ı ın-

Qplarla t"ekkül etmif 
>'e11i · · • ~ cerrııyetın emnıyet ve 
ll~uru11clan bah•eclebilme
~i~ 011 be, ~enelik Atatürk 
ol Cb'e•inin mü•bet neticai 
~ Cb'ak mümkün olmaktadır. 

Başkumandan Şankayşek dün bü
tün Çin milletine hitaben neşrettiği 
beyannamede "Fikri seferberlik" i
lan etmi;ştir. 
Başkumandan müstevliye karşı 

yapılmakta olan mukavemetin bu i
kinci safhasında milletin fikri ve ma-
nevi kuvvetinin 
ruretlere tekaddüm 
dirmiştir. 

a s k e r i za
eylcdiğini bil-

Y ahud;lerin Grevi 
Geri Kaldı 

Londra. 19 (Hususi) - Filistin
deki yahudiler Londra konferansının 
İngilizlerin şayanı kabul olmayan 
teklifleri yüzünden akamete uğra · 
ması üzerine bir nümayiş grevi yap
mağa karar vermişlerdi ve bu grev 
bugün yapılacaktı. Fakat İngiliz 
hükumeti bu teklifleri henüz neşret
memiştir. Grev tekliflerin neşrine 

kadar tehir edilmiştir. 

Fransa Cümhurreisini 
Londraya Götürecek 

Filo Hazırlandı 
Brest. 19 (A.A.) - İkinci hafif At

lantik filosu bu sabah "Calais" ye 
hareket etmiştir. Filo Reisicümhur 
Löbrönü İngiltereye götürecek olan 
"Cote d'Azur" vapuruna refakat e
decektir. Filo üç muhrip ve üç tor
pidodan mürekkeptir. Muhripler 
Portsmouph'a kadar gideceklerdir. 

göriişmesi muhtemeldir. 

l\façekin riyaset ettiği Hırvat par 

tisinin gazetesi olan " Hravatiski Di· 

nevnik,, bugün hususi bir nüsha 

neşrederek Hırvat liderinin Hırvat 

meselesini halletmek üzere ecnebi 

müdahalesini isteyeceğine dair ha -

riçte çıkan şayiaları tekzip etmiş ve 

Hırvat siyasetinin mesul şeflerin -

den hiç kimsenin Hırvatların milli 

hedeflerine mugayir hiç bir teşebbüs 

te bulunmamış olduğunu ve bulun -

mıyacağını tavzih eylemiştir. 

Cümhuriyetçiler Sulh 
Teklif Ettiler 

Saragos 19 (Hususi) - Cümhu -
riyetçilerin müdafaa komitesi üç sı

nıfı daha terhis etmiştir. Komite ha
riciye nazırı Franko hükumetine 
derhal sulh müzakerelerine hazır ol· 
duğunu bildirmiştir. Fakat "Bastie
ro,, nun sulh teklifine dahiliye na -
zırı Suner şu suretle mukabele et
miştir: 

''Biz ancak muzafferane bir sul
hu kabul edebiliriz ... 

lan zamanlarda ve amirlerinin mı.i

saadesile, asker olmazdan evvel 
mensup oldukları klüplerinin müsa
bakalarına iştirak edebilirler. An
cak, asker bulundukları muddetçe 
kendi klüplcrini temsilen hiç bir 
askeri takıma karşı oynıyamazlar. 

3 - Ordunun bütün mensupları, 
askeri vazifelerine halel getirmemek 
ve amirile bulunduğu mevkiin garni
zon kumandanının müsaadesini al
mak şartile sivil spor teşkilatında 

fenni ve idari her hangi bir vazıfe 
alabilirler. 

' 4 - Kıta bulunmıyan yerlerde as-
kerllk şubesi, hastane ve saire gibi 
askeri müesseselere mensup subay
lar ve erat toplu olarak ve amirleri
nin mü.saadesinı almak şartile bulun
dukları yerin sivil klüplerinde ıd

man yapabilirlerse de. resmi ınü

sabakalarma iştirak edemezler. 
!:> - Temsili mahiyette yapılacak 

müsabakalarda. bölge muhtelit ta _ 
kımına veya milli takıma alınacak 

Sl"bay veya askeri şahıslarla talebe
ler ve erat için ılgili bölge heden ter
bıyesi direktörlüğü tarafından spor
cunun mensup olduğu askeri yurda 
müracaatında şu şekilde hareket e.. 
dilmesi bildirilmiştir: 

A - Müsabaka yurdun buldundu-

3 

Hayat Pahahhğı 
Yazan: B. FELEK 

T atsız \'C wnwni bir nıevzu in
tihap ettiğimden dolayı oku

yucularıımn itabına uğrıJ abilirinı 

ama, laf aramızda IstanLulda hayat 
pahalılığı da aldı, yürüdü. 

Envai türlü iktısadi malllmat, 
ekonomi politik hakkında çeşit çeşit 
teoriler, etütler, yeni yeni fikirler, 
şunlar bunlar hepsi illa! Lakin bü
tün bu nıalllmata ve bu malllmatla 
mücehhez münevver iktısatçılarmu

za velhasıl ilmi - hatta kanuni -
silahlarımıza ra,'ltlen ben, siz, hepi
miz bakkalın, kasabın, manavın elin
deyiz. Biitün bu ulema, bu ınalfımat 
ve bu tedbirler, bizi bu adamların 
elinden kurtaramamıştır. Bu adam
lar sözünü tahsise• bu esnafa çat
mak için yazmadım. Yani onların 

veya daha büyüklerinin koyduktan 
fiyatlarla alış veriş etmiye mecbur 
olduğumuzu ve hayatın pahalılığına 
yıllardanberi hala çare bulamadıftı
mızı söylemek istiyorum. 
Yanın asırdanberi tatbik edilegcl

mekte olan ekmek narhından başka 
halkı pahalılıktan koruyan müshct 
veya şayan bir tedbir göremiyorum. 

İhtikarın önüne ı:eı;mek \ 'e serbest 
rekabete · yol açmak için büyük hiis
nü niyet ve ümitlerle çıkarılan (Pa
zarlıksız alış veriş) kanunu ne ol
du? 

Uzun zaman dışarıda kalmış hir 
zat, geçenlerde istanbula gelip bir 
mağazadan pazarlıksız aldı~ı kuma
§tn aynını, metresinde 70 kuruş da
ha ucuza bulunca, hayrete düşmüş 
ve pazarlıksız alış \" eriş ettiğine ne
damet etmiş olduğunu bize nakletti. 

Et narhı ne oldu? 

Kuzu - kedi cesametinde olmak 
şartiylo - 50 kuruşa. Dağlıç yok. 
Karaman elliye &:üç bulunuyor. Da
na kemiksiz 70, kemikli 45 kuruş
tur. 

Bu fiyatlar et ucuzluğunun temini 
için belediye resimleri indirilmcrlen 
evvelki fiyatlardan daha yüksektir. 
... ~ '"' "'' -.,. .... - - • ,&.;l.';! • .._ı;..~A.& .. _:;:,-·&';4 • • • ........ 
kadar . amansız sıkıştıran şey nedir? 
İklim ıartları bu derece biiyük fi

yat farkları te\'lit edemez. O hald~? 
Yenecek elmanın kilosu 40 ı~urnş

tan aşağı alınamıyor. Zeytinyağı 60 
kuruş. Sağyağ 110 kuruştur. Bir pi
liç 50 kuruşa. Bu rakamları yaban
cı memleketlerle mukayese edince, 
bizdekı hayat pahalılığı meydana çı
kar. 

Biz, bu hayat pahalılığı üzerinde 
arasıra durur ve tetkikler yaparız. 

Gazeteler komiı;yonlardan, heyet
lerden ve içtimalardan bahseder. 

Arasıra 'e gayri mukannen ola
rak, bazı sıkı tedbitlcr nldığımız gö
rülür. Lakin bütiin bunlardan sonra 
fiyatlar cv\'cla eski derecesine, son
ra da daha üstüne çıkar. 

Bu iş, bu kadar çaresiz midir aca
ba? 

Gerçi ilmimiz, fazlımız, bil~imiz 

vardır. Lakin belki tccriibcmiz nz. 

Onun için yaşayış şartlan ve para

ları bizimkine yakın Balkan memle

ketlerindeki bizden çok daha ucuz 

olan hayatın, bu ucuzluğunu doğu

ran şartlan tetkik etsek te, onlnn 

tatbik etsek belki daha mUsbet neti· 
ce alınış oluruz. 

Çünkii, pek ümmi \'C cahil hir 
adam olmamaklığınıa rağmen ben, 
ilim nazariyelerine ya,·aş ya\'aş yan 
bakınıya başlıyorum. Bu mücerret 
malumat ameli tecriibelerle takviye 
edilmedik~e. kitap yapraklarını dol
durmaktan başka pratik kıymet ar
zedemiyor. Mostrası meydanda! 

............................................... , 
ı KISA HABERLER 

.. .............. .............. ... ~. 
Rom a - Bily{lk Faşist m eclisi salı ak

şamı toplıınacalttır. Bu toplantıya büyük 
bir ehemmiyet V<'rllmektcdir. 

e Konya - l B Mart Cnnakk le zaferi 
şehrimizde mcrAslmlc kutlandı ve bu 
münasebetle şehltkrimiz.!n aziz hntıralan 
anıldı. 

ğu bölgede ıcra edilecekse mezuni
yet askeri ı :unan yurdu başkanının 
muvafakatile garnizon komutanı ta
rafından verilir. 

B - Miısabaka başka b ir şehirde 
ıreya yurt dışında ise, mezuniyet için 
askeri yurt reısinin delfıletile konkur 
başkanhA"ına müracaat edilir. 



Mezarlığında Fatih 
Yakalanan Hırsızlar 

Dün Mahkemede "Ben Çok Zengin Bir Adamım, 

Ölüm Tehdidi Altında Aç ve Çıplak Kaldım, 

Hırsızlık Y aptam 11 Dedi ve Suçunu itiraf Etti 
Fatih emniyet amirliği polislerin- ten sonra Reis Fazıl, dosyayı tetkik 

den 758 numaralı Mahmut gece ya- etti. Mustafa bir ay evvd yine Fatih 
rısından sonra evine giderken Fatih tarafında hırsızlık yapark~n y;:ıka.. 
mezarlığının içindeki kulübeden bir lanmış. 20 gün hapse mahkum olmuş, 

feryat işitmiş: 1 fakat henüz mahkumiyetini çeıkme-
Yetişin, öldürüyorlar. miştir. 

Mahmut tabancasını çekmiş, me- Reis: 
arlığa da~. Türbedar Huseyinin - Son söz senindir, söyle baka-
evi önünde sırtıtl6ia iki dolu çuvalla lım, dedi. 
dimdik ayakta duran bir gölgeye Mustafa elini karnına koydu. Mi-
.rastlamış. desi görünecekmiş gibi ağzını sonuna 

- Kıpırdama, emrini vermiş, ya- kadar açtı ve kısaca: 
karım. - Açım. bay reis, dedi. 

Adam 5lrlındaki çuvallan yere a- Muhakeme bitmi§'ti. Heyet miiza_ 
trnca ellerini yukarıya kaldırmış. kereye çekildi. 

- Teslimim polis efendi, can.ıına Celse a 1 • Çillnca, rcıs, kararını an-
kıyma.. lattı: 

Bu Ayvalıklı Mustafadır. Akşam- - Oğ1um sana kırk gu··n hapis ce-
dan kabristana girmiş, Orada henüz 

Merkez Bankası 
Taahhütleri 

J Cümhuriyct Merkez Bankasının 
hesap hulasalarına göre, 11.3.939 
tarihindeki kliring hesapları bakiye
leri ve kredili ithala t için Cümhuri
yet Merkez Bankasına verilmış taah
hütler yekunları: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankn

sındaki kliring hesap'.arı borçlu 

bakiyeleri 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovaky~ 

Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
Ingiltere 
Ispanya 
lsveç 
Isviçre 
Italya 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 

Miktar T.L. 

546.900 
3 050.500 

697.500 
3.407.800 

725.200 
10.783.900 

268.900 
2.933.100 

830.800 
1.042.800 

342 800 
12.000 

1.254.000 
710.300 
177.600 
378.600 

TAN 

ŞEFE 
1 ZA H 
iÇiN 

HALIK 
~~ 

Balıkçıların Derdi 
Ah Balıkhane ve Kabzımallar ! 

Şunları dileyoruz : Kabzımalların elinden kurtulmamız, 

soğuk hava depoları, konserve fabril<ası. 

[Milli . Ş~fimizin açtığı çığı~ üzerin~ 1 zımal anlaşır. Bu suretle kıymeti 4 
de yüruyerek holkın dılckleriru lira olan bir paket iplik bizim hesa-
dinlemiye, memleket meseleleri b lt ı· l k T f 
hakkında aliikadarl~rla görüşerek ımıza a ı ıra. vo ara .ge~er .. ay a 
ihtiyaç ve isteklerini ortaya koy- toplamak ve dıger eksıkliklerı ta -
mıya devam ediyoruz.] marnlamak için de kabzımaldan bir 

Boğaziçinin Karadeniz ağzında - mıktar para alırız. 
ki sahil köylerinde oturan bir kısım Tuttuğumuz balıklar Balıkha -
vatandaş vardır ki bunlar sülalece nede satışa çıkarılır ve bedelleri bağ 
ekmeklerini denizden çıkarırlar. lı olduğumuz kabzımalın hesabına 

Balığın kendi ayaklarına kadar ge - yazılır. Kabzımal bunun içinden bi
lip voli yerlerine, dalyanlarına dol- ze verdiği kredi için yüzde altı faiz 
masını ve bu suretle oturdukları alır. Yüzde altı da borcumuza mah
yerde balık tutmasını beklemezler. sup eder ve balık mevsimi geçinciye 
Bulundukları yerden, 50 mil, 80 mil kadar biz kabzımaldan, alelhesap 
uzaklara kadar, balığın ayağına ka-1 ufak, tefek para alınz. Mevsim so -
dar gider ve balık tutarlar. Şimdi 1 nu gelip de hesap başına oturunca 
bu denizleri karış karış bilen, tanı- bir de bakarız ki bu kadar didinip 
yan adamlar, dertlerinin Milli Şefe yorulmağa, günlerce deniz üstünde 
istedikleri gibi anlatılamamış olma- kalmağa mukabil, kabzımala olan 
sından muztariptirler. Bunlardan ba borcumuzu bile ödeyememişiz. 

apaçık bir mezarın içine yatmış. Ge- zası verdik. Eski cezanla birleştire
rek bunu 35 güne indirdik. Hapisha-

-ce yarısından sonra türbedann kö- Yugoslavya 
nP..de yat. Çıkmc:ı memleketine git Yunanıs" tan 

4f\ 700 
10.400 

zılan, dertlerinin bir de kendi ağız- Sırası gelmişken, size bu kabzı -
!arından dinlenilmesini istediler. An malların çevirdikleri işlerden birini 
}attıkları doğru ise vaziyetleri, her anlatayım: 
türlü alakaya layık olan bu hakika- Bilirsiniz ki dört beş senedenbe
ten denizci adamlarla konuştuk - ri buraya balık almak için İtalyan 
larımızı naklediyoruz: ve Yunan vapurları geliyor. İlk se-

mürlüğüne geçmiş, kilidini kırmış, bir iş bul.. 1 
götürdüğü iki çuvala kömürleri doL 
durmuş, çıkarken türbedar uyanmış, Musakeme bitmişti. Fakat suçlu CETVEL : 2 
feryadı basmış.. anlatmıya devam ediyordu. Kredili ithalat için Cümhuriyet Mer-

Mustafa, meşhut suçlara bakan - Bay reis, ben Ayvalıklı zengin kez Bankasına verilmiş olan taah-
asliye dördüncü ceza mahkemesine bir adamdım. Çocuklarım, karını 

Konuştuğumuz atandaş aslen Ka neler biz balıklarımızı bu gemilere 
radenizli ve senelerdenberi de Ru - iyi fiyatla satıyorduk ve hem mem
melikavağında balıkçılık yapan Pa- lekete para giriyordu, hem de biz 
şa reistir. Kendisi, ihtiyarlamış ol - kazanıyortluk. Bir gün bu kabzımal
masına rağmen hala çalışabilen lardan birisi İtalyaya gitti ve oradş. 
babası Osman kaptan ve kardeşleri bu işi yapanlarla anlaştı. 

götürülmüş, şimdi hakim huzurunda. var. Altınovadan iki kişi beni ve ka-
Mustafanm bir ayağında iple bağ- nını oldürecekti. Dava açtım. Iki se

lanmış eski bir lastik vardı. Obürü- nedir uğraşıyorum, davamı temyiz 
ne de paçavralar sarmıştı. Sırtın- ettim. Ankaraya gittim, derken pa
daki ceketin delikleri yamalarından ram bitti. Istanbt.la geldim. Sefale
çoktu. Göğsü göbeğine kadar açıktı. te düstüm. Karımla, çocuklanm, va
Pantalon, kapanması lazım gelen ziyetimi öğrenmişler, Istanbula gel
yerleri zor örtüyordu. Sakalı uzamış, mişler. Fakat bir aydanberi onları bu 
saçlarına karışmıştı. Soğuktan dişle- lamıyorum. Bir gün tesadüfen onla
ri biribirine çarpıyordu. Davacı gel- n bir dostun evine girerken gördüm. 
ımemişti. Şahit polis, davayı anlattı. Reis sordu: 
Suçlu kısaca itiraf etti: . - lyi ya .. Niçin konuşmadın ? 

- 1tçtım, yaptım. Polis doğru söy- Mustafa elbisesini göstererek: 
lii,,nr,, 'tolr.N~n hir ..,,ı.,...., t.::ım b""" c::ı- - 'Rf'n su halimle tanıdıihm adam 
at soğuk 1fi~zartii' iÇinde yatar mı? lann kapısına gi<Ier de, kendi mı TaJC: 
OLmeden mezara girer mi? dim edebilirdim. Gidemedim. Ondan 

Hadisenin yegane şallidi dinlendik sonra da izlerini kaybettim. 

Aydında Bir Cinayet 
Davası Neticelendi 
Aydın, (Tan Muhabirinden) -

Aydın ağır ceza mahkemesinde Meh

met adında birisini öldüren Osma

nın muhakemesi bitirilmiştir. Muha
keme mevzuu şudur: 

Çinenin Bereket köyünden Meh
met ile ayni köyden Osman arasında 

yarım dönüm tarla yüzünden sene
lerdenberi bir gerginlik bulurunaktn
clır. 

Bir Hırsız 

Mahkum Oldu 
Yedlkulede Inekçi Sinikonun evin

dPn hırsızlık yapan Salahattin diin, 
muhakeme edilmiş, suçu sabit görül
düğünden 9 ay müddetle hapsedil
mesine karar verilmiş ve derhal tev
kü olunmhştur. 

ACI BiR KAYIP 
Şehit yüzbaşı Kamil Beyin Qğlu, 

Simeryol şirketi muhasiplerinden 
Cevadın yeğeni, Üniversite jeoloji 
stajyerlerinden Cahidenin ağabeysi, 
Paşabahçe müskirat fabrikası me
murlarından Lutfi Gençkan kalp 
hastalığından vefat etmiştir. Cena
zesi 20 Mart Pazartesi günü sahalı 
11 de Kadıköy Moda caddesi Y ~ni
fik.ir sokağı 16 No. dan kaldınlacak
tır. 

hütler yckünu 

Memleket Yekun T.L. 

Almanya 32.969.609 
Avusturya 525 
Belçika 16.090 
Çekoslovakya 698.823 
Es ton ya 7.686 
Finlandiya 10,432 
Fransa 615.996 
Hol anda 120.673 
İngiltere 788.182 
ispanya 40.897 
İsveç 706.703 
• .. 1Jtl;.d.?Q 
Italya 479 .046 
Macaristan 535.356 
Norveç 63 .596 
Lehistan 214.894 
Yugoslavya 14.311 
Yunanistan 43.380 
S. S. C. I. 124.4b4 

CETVEL: 3 
Muhtelif memJekctlerin Merkez 

Bankalannda tutulan kliring hesap

larındaki alacaklarımız 

Şükrü ve Ahmet reislerle beraber ba - Balığı siz benden alınız, de -
lıkçılık yapıyor. Bunlar balıkçılar di, ben size ucuza temin ederim. 
arasında hali ve vakti yerinde sayı- Eskiden toriğin çütini 50 kuruşa 
lanlardandırlar. Bir motörleri, ka - satıyorduk. Bu zatın bu işinden son
yıkları ve ağları vardır. Buna rağ- ra fiyatlar yüz paraya düştü. Deni
men geçinmekte büyük S1kıntı çek- ze döktüğümüz de caba. 
tiklerini söyliyorlar. Bu vaziyet karşısında hükumet -

Paşa Reis bir solukta bunlan an- ten istediklerimiz şunlardır: 
lattıktan sonra sözlerine şöyle de - 1 - Bize hükumet kredi açsın 

vam etti: ve bizi kabzımalların elinden kurtar-
- İki büyük derdimiz var: Bi - sın. 

....._..,. "Ja"'""l*uu.ı.u.ıL..d Vt:: .r..cı.L.cııı\.:.ı.uıucı. vı- ~ - ı::.ı..auuu.ıua. ua.a.w.-.. ·~··· -· -..-

tak olan ve ellerinden bir türlü ya
kamızı kurtaramadığımız kabzımal

lar, öbürü de balıkhane ..• 
Biz günü gününe yaşayan adam

lar olduğumuz için balık mevsimle
rinde hazırlık için lazım olan kredi
yi bize kabızamallar verirler. Bizim 
balık tutma aletlerimiz, her zaman 
yıpranan, her zaman tamir edilmesi 
ve sık sık da yenilenmesi icabeden 
şeylerdir. Halbuki ağ yapmak ıçm 

kullandığımız pamuk ipliğini, mem-

ne soğukhava deposu açılması, 
3 - Büyük bir konserve fabri -

kası tesisi. 
4 - Balıkhanenin Maliye Veka

letinden alınıp İktısat Vekaletine 
devri ve satışların, şikayete meydan 
verilmiyecek şekilde sıkı bir kontrol 
içine alınması. 

Miktarı T.L. lekete topu topu dört kişi getirir. 

-----ı Kabzımal bizi. (pamuğunu git fi -

Memleket 

Bunlar yapılmadıkça büsbütün 
sefil olup gideceğiz. Senelik yol pa
raS1nı vercmiyecek hale geldik. Beş 
çocuğum var. bir tane daha yapsam 
da yol parasından kurtulsam, diye 
düşünüyorum. Bu hale gelecek a -
damlar mıydık? Almanya (a) hesabı 8.022.100 !ancadan al) diye bu dört kişiden bi-

(b) hesabı 590.400 8.612.500 rine gönderir. Bu dört kişi zaten bir-
!talya (b) hesabı 279.900 biriyle anlaşmıştır ve pamuğu is -

Romanyalılar ve Bulgarlar bile 
balıkçılığı bizden öğrendikleri hal -

Yunanistan (b ı hesabı 

Estonya (c) hesabı 
86.300 tedikleri fiyata satarlar. Üstelik de biz onların balıkçılanndan daha 
58.400 bu dört kişiden bir tanesiyle de kah- fena hale düştük.,, 

,_ ________________ ! ________________________ ~, 

Çok acı çekmiı • Çok mes'ud olmuJ bir kadının romanı 

DAMGALI 

Geçenlerde Mehmet, bu münazaalı 
tarlayı sürerken Osmanın anası Ze

liha tarlaya gelmiş ve kendilerine ait 
olan bu tarlayı sürmemesini söyle
ırıiştir. Mchmdle Zeliha arasında bu 

suretle başlayan ağız kavgasından 

hiddetlenen Mehmet elindeki öven

dire ile kadının başına vurarak tar

ladan kaçmıştır. ACIKLI ÖLÜM Bütün lstanbul halkını heyecana getirecek bir film, Baş Rollerde 
Ölü Orgeneral Cevat Çobanlı to-

runu ölü Korgeneral Basri Saran GLADYS GEQRGE - W ARREN WILLIAM - JOHN BEAL 

~ 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodüüzyon Postalııt' 
Türkiye Radyosu Ankara RadY°'' 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 t("I• 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 J('I 
T. A. P. 31,70 m. 0456 Kes. 20 J(fl 

Pazartesi, 20. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Tilrk müziği "" 
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans, nıett" 
oroloji haberleri, 13,15 - 14 Müzik (JV 

!if mUzlk - Pl.) 
18,30 Program, 18,35 Müzik (Cazband_... 

Pl.) 19 Konusma (Doktorun saati) t9.I 
Türk müziği (Halk mu~ik!si ), (Cura \fi 

Sazla) Sadi Yaver Ataman, 19,35 'ı:,~~ 
mü:ı:iği (Kanşık proırram), Çalanlar: lV' 

kı Derman, Eşref Kadrl, Hasan Giir, 13,,. 
ri Üfler, Hamdi Tokay. Okuyanlar: TııJI' 
sin Karakus ve Celal Tokses, 20 AJaıı" 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası(flY't• 
20,15 Türk müziği: (Kla~ik program) 
dare eden: Mesut Cemil, Çalanlar: veeıııt 
Fahire Fersen, Reşat Erer, Ruşen 1'11" 
Niyaz.i Seyhun, Cevdet Kozan, cevd• 
Çağla. Zilhtü Bardakoğlu, Basri üf11!1' 
Okuyanlar: Ankara radyosu kOme o!d' 
yuculan (Koro), 1 - Tanburl Zeki ?wf.tJl' 
met Ağa - Ferahfe-ı:a peşrevi. 2 - ff~ 
mami Zade İsmail Dede - FcrahfeZll P' 

rinci beste. 3 - Ham.marn! Zade İSfYl 
Dede -Ferahfeza ağu semaisi, 4 - ttt" 
şat Erer - Keman taksimi, 5 - Hamııı•' 
mt Zade İsmail Dede - Şehnaz ,arıcı "" 
Sana ey canımın canı Efendim. 5 - JCI' 
mani Rıza Efendi - Şehnaz sarkı - fvfr 
ramı andellbin vaslı güldür. 7 - pell lf 
Zade - Şchna7' sarkı - Etmedin b 
lfthza ihya lıatın viranı.mı. 8 - Dede ~ 
fendi - Şehnaz sarkl - Gönill durJ" 
su gibi <;ağlar. 9 - Tanburl Osman Si' 
yin - Ferahfeza saz semaisi. 21 Meııı1"' 
ket saat ayarı. 21 Konusma, 21,15 ıs; 
ham, tahvllAt, kambiyo - nukut bo~sO 
(fiyat), 21,2!5 Neseli 01Akl11r - R. 211 

Müzik (Saksafon solo - Nihat Esenıt" 
1 - Sld Philiı;>s - Amelia. 2 - J. Gll' 
rewich - İda, 3 - Max Herzberk --~: 
mento D'Amour, 4 - S!d Phil!p~ - 'l"". 

d9' 
light Whlspers, 5 - J. Gurewich - P 

banera, 21,50 Müzik (Melodiler - pt.) 
22 Müzik (Küçük Orkestra - Şef: r.ıeel' 
Aşkın), 1 - Rym!ng - Entermezo. 2"" 

"O' Yvain - Dudakların!. .. Operetinden '" 
pıni, 3 - Becker - İlkbahar. 4 - ~~ 
mann - Çarliston (Dans), 5 - aıııııt, 
berger - KOçük toplantı (Revü - 'fjl' 
terzo), 6 - Schfeder - Dinle ... Kemaıt 11 

söylüyor (Tane-o), 7 - Kutseh - J\fl'IC, 
marşı. 8 - Johann Strauss - Şen 1/11, 
na (Vals), 9 - Ma!nzer - Viyana pl' 
kası, 10 - Bucnlossl - Pııtalo7.zanın ıı 
şarkısı Giribir!bin. 23 Müzik (Cazb11rı4"' 
Pl.) 23,45 - 24 Sqn ajans haberleri 
yarınki program. 

SENFONiLER: 
22.15 Praı: Senfonik konser (Beettf' 

ven). 
HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif rnıı0 (8.15: DPvamı), 10 Berlin kısa dalgası: ı 

kf'Stra kon~eri (11: Bando müzikal, 11 r 
Rom:ı kısa dalgası: Arap musikisi, 13 ~,. 
lin kısa dal~ası: H~fif musiki (14,15: tJ' 
za), 13.10 Bükres: Oğle konsri, 17,45 13 
lin kısa dalgası: Hafif musiki (19.tO: ~ 
vamı), 18,10 Peste: Amele knro. ıs.15 ~ 
ris kısa dalgası: Plfık. 20.37 Roma ıcıs' 

dalgası: Hafif musiki, 22,15 Berlln 
dalgası: Hnfif musiki, 22.20 Peste: ~~ 
orkestrası, 2~.20 Ostrava: Plak musı!(l"" 

OPERALAR, OPERETLER: 
18.SO Ostrava: Operet havalan, 21 ptf 

te: Mussorpki'nin eserlerinden bir of"' 
ra temsili. 

RESiTALLER: ~ 
11,15 Bertin kı~a dalgası: Haydn, .ar~r' 

19,10 Ostrava: Şarkılar, 21.411 Praıf. Ş',11' 
kılar, 21.45 Berlin kısa dalgası: K~ 

Evlenme Merasimi 
Ankara caddesinde İlancılık J(: 

lektü Şirketi ortaklarından BaY ı,p 

ferin oğlu ile Bayan Zilbel"I'Xl~ 
evlenme merasimi dün öğleden. V 
ra Galatada Yüksekkaldırımda.k1 11. 
kinazi Sinagonunda yapılmıştır. 
rafeyne saadetler temenni ederiı-Zeliha, dogruca oğlu Osmana ge

lerek hadiseyi anlatmıştır. Buna içer
liyen Osman tarlaya giderek Meh
metle kavgaya tutuşmuş ve büyük 
bir taşla kafasına vurarak kanlar i
çinde yere yuvarlamıştır. Mehm~t 

tarladan Çineye getirilirken yolda öl
müştür. 

kızı Türkan Saran henüz pek genç 

çağında 18/3/939 tarihinde saat 21 Bu Çarşamba akşamı M E L E K ·+ 1 

de ani olarak hayata gözlerini ka- e 1 

pamıştır. iıl••••••••••••••• ••••ı•••••••••••••••••••••••J ı 

Miniminı yavrunuzun sıl'>' 
hatlni düşününüz. Onlara ç<Y 
cuk arabalarının kraliçesi ol"1' 
ve en iyi imal edilmiş, en faı~ 
tekemmül ettirilmiş en sı~~ 
arabayı alınız. Yeni gelen 193·. 
modelinin 50 den fazla çeşid~ 
vardır. Her yerden ucuz. fi9 

ve müsait şartlarla yalnız \ 

Cenazesi bugün saat 12 de Nişan- • 

taş Vali konağı numara 129 d:m f~~~~-:-~-~~~~~~~--~-~~---•••••••••••••~~~~;~~~ I kaldınl&rak namazı Teşvikiye ca- :ı 1 

miinde kılındıktan sonra Erenköy En Nefis Şark Musikisi ile • En Mükemmel Muhakeme Osmanı, kast olmadan 
öJüme sebebiyet vermek suçu ile 3 
sene 4 ay hapse mahkum etmiştir. 

Sahrayıcedit aile mezarlığına gömı..i- • • Türkçe Sözlerile... Kendi Dilimizde Konucan 
lecektir. 1 H d k :s ve esrar ı ın ıstam en cana ya m bir ~k mevzuu içinde canlandıran ,, STAD ILAHLARI .... 

1 
(1936 Berlin Olimpiyatlannın tam, hakiki ve yegane Filmi.) 

11 ay Bcrlinde ••• 8 ay Londrada ••• 6 Ay Pariste ••• 
(3 Sinemada b.irden) geçen ~e ••• Amerikada <Yalnız birleşik Dev

letler Amerıkasında) 63 Sınemada birden gösterilen Şaheser. 

,_23 Mart'dan SAKARYA s· masında -
itibaren ıne 

5 A KAR y A Sinemasında 
R o N AL D C Ol M A H 'ın Fevkalade temsili 

G A i P 
Filminin son ı?ii~le~den ~stifade .edini:z:. . 

- naveten Hariciye Vekilimızuı Atmayı Zıyareti ıntıbaatı --~ 

UFUKL AR 

Racaların Muhteşem Saraylarında Filime Alınmıt. Muazzam Mizanaenli 

RACAN iN 
HAZİNELERi 

BAKER MAÔAZALARl~O· 
____ bulabilirsiniz. ~ 

[- HALKEVLER~ 
Fatih Halkevinde Te1t1S~"' 
Dün Fatih Halkevinin temsil ~f 

nunda "Ceza kanunu" isim1l P1 
; 

büyük bir muvaffakiyetle temsil , 

Bat rollerde: ŞEYH AHMED filimlerini dilmiştir. Piyeste temsil koluna ıııe,~ 
Unutulmaz ve Şeyhin Aıkı yaratan RAMON NOV ARRQ sup gençlerden Vahdi, Aziz, .ı\~ır 

' M ik · kı 1 Baha. Asım, Ziya Vahdi, Bayan ~ 
. us 1 snn annı tertib eden: M. C. ve üstad CEVDET KOi:AN zaffer ve Cihat rol almışlardır. S ;f 

Batlıca tarla ve gazeller MUSTAFA ÇAGLAR ve K. SAFiYE lardan avukat rolünde Asım. ev "~ 
P b k s A RAY • hibi rolünde Aziz çok muvaffal< tD' 
erşem e a şamı ve 1 PEK Sinemalarında birden J muşlardır. Bilhassa Vahdi uşslc # 

..._,.•••••••••••••••••••••••·~--;.;.;;.. .............• ı lünü cidden büyük bir muvaffllt 
... yetle oynamış ve cok alkıslanntlştl 
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"r~Jııi 
Gündelik Gazete 

-<>-
TAN'ın heden: Hıııber· 

de, fikirde, her,eyde 
temiz. dDrOet, umlmt 
olmak, karlın gazet•I 
olmıya taılıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
'l'Urkiye Ecnebi --1400 Kr. ı Sene Z800 Kr. 
750 ı Ay ısoo " 
too : 3 Ay 800 " 
ıso " ı Ay 300 " 

1.fıııeuerarası posta !ttfhadına dahil 
::

11an memleketler tçln abone 

3 eU müddet sırulyle 30, 16, 9, 
J.S liradır. Abone bedeli peşindir: 
dr• detistlrmek 25 kuruştur. 
~ap lçin mektuplar 10 lrunıt
Uk 'PUl flAvest 1Azımdır. 

GONUN MESELELERİ. 

Bulgaristan 
rt.dişe içinde 
Qrta Avrupadaki son hadiseler 
~ Bulgar komıumuzda endişe 
... ~laş uyandırmıştır. Bulgar mat -
' tı bu endişeyi saklamağa dahi lü
) Cönnüyorlar. Evvelce Almanya 
~ t.raftar olanlar bile, bugün elle 
't!a lir bir hale g.elen tehlike karşı • 
~da Alınan akınına nasıl set çeki -

Ueceğini düşünüyorlar. Bulgar 
~•filinin bulduiu çare, Baltık de
-- den Ege denizine kadar bütün 
~leketlerin bir araya toplanma • 

~ulgarlann bu temennisi zaten 
l.~ ufak bir istisna ile, bir haki· 
flJc~r. Polonya ile Romanya mütte -
'- rler. Romanya Balkan Antantı -
lıJt batlı bir devlettir. Demek ki, Bal 
~Dizinden Ege denizine kadar 
' bir müdafaa zinciri zaten 
~ cuttur. Yalnız bu zincirin bir 

laı eksiktir: Bulgaristan. 

~ Şiındiye kadar Bulgaristam bu 

1 tat~ girmekten uzaklaştıran amil

det, CÖriinen büyük tehlike karşısın· 
~ehemmiyetini kaybetmiştir. Bu • 
~"" 'l'tık hl ........ ı.a .. - ...... -··- - '
~ -.._zi, veya azhk te§kil eden bir 

~ >ilz bin vatandapn hürriyeti de

)' llleınleketlerin doğrudan doğru -

d~~İlli istiklilleri bahis mevzuu -

l4 lliiyük tehlikeler 3nllnde küçük 
di~llaruı erlmeai tabiidir. 

flllıa lluııar matbuat ve ıiyast maha -

!l de husule gelen bu tebeddül, 

~l'istanın Balkan Birliğine gir • 

t temin eden mesut neticeye 
~ hepimiz memnun oluruz. 

~ten Balkan devletlerinin ve bil 
\"41 'l'ürkiyenin ötedenberi davası 

"'°· Ba davanın er res tahakkuk 

~ili rannek, herkesten çok . Tür· 

~ ~l sevindirir. Bulrar Başvekili • 

ı, böyte bir zamanda Ankarada bu

\aL. ~ da, bu mesut neticenin ta

~u kolaylaıtıran amillerden 
'aL_ olabilir. Ba sebeple Ankara mü

~lerinln mDıbet bir neticeye 

~~ bfttün Balkan devletlerini 
·~ek bir hAdise olur. 

TAN 

BİTLER 
6 Ay Evvel '' A vrupada 
Artık Bir Arazi T alebimiZ 
Kalmamıştır 

News Chronicle Yazıyor : 

Bu haritaları ihtiva eden risale, 28 Eylftl 1938 günü gece 
yarısı, elimize düştü. "Bir millet, bir devlet, bir lider,, adını 
taşıya11 bu risale, Almanyanın Avrupayı yavaş yavaş nasıl 
zaptetmck istediğini gösteriyor. Ve demin anlattığımız ta· 
rihten dört gün evvel Pragda Çek zabıtası tarafından (Hen
Jayn) in dairesinde ele geçirilmişti. Ertesi gün Mister Cham
bcrlain, Almanyaya son ziyareti yapmak üzere hareket ede
cekti. Fakat gazetemiz o zaman harp ve sulh meselesinin 

. '' Demişti! pamuk ipliğine b1'ğıı olduğunu nazan dikkate alarak bu ri
saleyi neşrederek hiddet ve asabiyeti körüklemek istememiş, 
ve Mister Chamberlaine bu vesikanın bir nüshasını takdim 
ile iktifa etmiıti. 

Bu risalenin resmi bakımdan kıymeti hakkında bir şey 
söylemeğe salahiyettar değiliz. Uelki bu haritalar hayali bir 
mübali~adır. Fakat bunların ifade ettikleri manalar Bitle
rin ''Kavgam,, adlı eserinin tezinden çok farklı değildir. Hat
ti bunlar Orta Avrupada vukubulan son hadiseleri, iyiden 
ift1• tavzih etmektedir. 

1938 ilkbahan 1938 sonbahar 1939 ilkbahan 1939 ıonbahan 1940 ilkbahart 

Avusturya 

1940 sonbahan 

"----.-- -~ 
Bulgaristan 

Çekoslovakya 

Fransıa 

İsviçre 
Lüksenbnrsr 
Belçika 
Holanda 
Danimarka 

Macar ıs tan 

1941 
Son bahan 
Sovyet 

Ukraynası 

Polonya 

Yugosla\•ya 

Sağda risalenin kapağı, sağda 1948 e kadar Avrupa ve Asyanın a
lacağı şekil: Gölgeli yerler Almanyaya, beyaz yreler f talyaya aittir. Aşa
ğıda da Alınan ırkının Avrupada dağıhşı göriilmektedir. 
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trt·z.mm 
Bay Müddeiumum[den 

Sorabilir miyim ? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir kaç &iln evvel "TAN,, gaze
tesinde "çocuğunu sokağa a-

tan baba,, baıhit altında bir havadis 
çıktı. Bu havadiste bir babanın ço -

cuğunu sokağa attığı, çocuk üç gün 
sokakta kaldıktan sonra polis tara -
fından müddeiumumiliğe götürüldü-

ğü, oradan da hastahaneye sevkedil-
diği yazılı idi. İlave olarak da hasta-

haneden ıelecek rapora göre babası 
hakkında takibata başlanacağı yazı -
lıyordu. 

Bu havadis dlfer gazetelerde 
çıktı mı bilmiyorum. Ben Tanda o-

kudum. Bunun üzerine miitalea yü
riittüm, ve müddeiumumiliğin ne • 
den hemen icraata geçmediğini sor • 

dum. 

Baş müddeiumumi, cumartesi gü 
nü çıkan Tanda benim yazımı tekzip 

etti. Ve bu yazının hakikate uygun 

olmadığını ilan etti. Yani bu hadise

yi ben uydurmuş, hakikate uygun ol 

mayan havadis neşretmiş oluyorum. 

Ben ha\•adis neşretmedim. Ben neş

redilen bir hadise üzerine mütalea 

yürüttiim. Havadis tekzip edilir, mü

talea tekzjp edilmez. Müddeiumumi 

neden havadisi tekzip etmiyor da, 

benim mütalealarınu tekzip ediyor 
sorabilir miyim? 

Ben gazete sütunlanna geçen, ve

ya hakiki hayat içinde rastladığım 

her hadise üzerinde miltalea yürü • 
tebilirim. Bu mütalealar mantıksız, 
yanlış olabilir. Bunlar ancak daha 
ku''''ctli bir mantık, daha ku\'vetli 
dc1illerle cerhedilirJer. Fakat gazete 
sütunlarına geçen bir hadise üzerine 
yürüttliğiim mütalealar "hakikate uy 
gun olmayan,, kelimesiyle tekzip e
dilirse, ben yalancı mevküne diiş -
müş olurum. 

Kanunu herkesten iyi bilen müd 
deiumumipin )ıan.P çürüm is9ad ına 
ne hakkı var.~uhabir yanhş hava • 
dis almışsa ancak <0nu tekzip eder. 
Acaba müddeiunuurli yalnız benim 
mütalealarımı tekzibe neden lüzum 
gördü, sorabilir miyim? 

Muallimler Talebenin 

Hareketlerile 

Meşgul Olacaklar 
Maarif Vekaleti bütün mekteple

re gönderdiği bir tamimle mualim -
lerin deruhte etmeğe mecbur bulun
dukları vazifelerin yalnız ders ver -
mekten ibaret olmadığını, her mu -
allirnin vazifesinin mektebe ayağını 
bastığı dakikadan itibaren başladığı
nı, mektep idarelerinde çalışmayan 
muallimlerin de idarecilerle beraber 
talebelerin zapt ve rabt, sevk ve ida
releriyle m esgul olmağa mecbur ol
duklarını bildirmiştir. 

ikinci Yoklamalar 
Bu ayın yirmi beşinden itibaren 

mekteplerde ikinci yoklamalara baş 
lanacaktır. 

Vekaletin Bir Tamimi 
Maarif Veka le ti, mekteplerde çı-

1 
kanlan mecmualara, tehzil ve tezyif 
mahiyetinde olmamak şartlyle her 
nevi karikatürün dercedilebilece~ni 
bütün orta tedrisat müesseselerıne 
bildirmiştir. 

Bir Vakfın Hayır 

Şartları Değiştirildi 
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Milli Küme Maçları Dün Başladı 
~· Atlı Mô.ni Koşuları 

Çok Heyecanlı Oldu 

Garip Bir Vaziy·et 

Fener Takımı; Klubün 
Kararına Rağmen Vefa 
ile Oynadı ve Yendi 

Galatasaray, Fenerle Beraber Söz Birliği Ettiği 

l~in Sahaya Çıkmadı ve Hükmen Mağlup Sayıldı 

ve Diğer Klüplerin Ma~larına da Dün Başlandı 

.Milli küme maçlan dün her üç 
bölgede birden başladı. Futbol fede
rasyonun un hasılatın taksimi husu -
sundaki karariyle milli küme maçla
rı bir çıkmaza girmek üzereydi. 

Hafta ortasında toplanan Fener -
bahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Vefa 
murahhasları haklarının korunma -
sı ve hasılatın taksimi noktasının 

milli küme klüpleri lehine tashih e
dilmesi için resmi bir müracaat te 
yaptılar. Düne kadar bu ıicalarına 

ne menfi ve ne de müsbet bir cevap 
verilmedi. J0aplethı t>a nıüsabaka -
lara iştirak edenılyecekleri de şayi 
oldu. Düne kadar vaziyet tebellür 
etmemişti. 

Dört klüp ilk vaziyette beraber 
giderken Vefa ve Beşiktaşın maçı 

oynamak karan verdikleri öğrenil -
di. Yalnız Fenerbahçe ve Galatasa -
raylılar oynamıyacaklardı. Fener -
bahçe ve Galatasaray oynamayınca 

Beşiktaş ve Vefanın sahada seramo
ni yapacakları tahakkuk etti. Nite -
kim Taksim stadında Galatasaraylı
lar sahaya gelmediklerinden Beşik -
taşlılar hükmen galip sayıldılar. 

Fenerbahçelilerin 

Tebliği 
Fenerbahçe spor klübünden: 
Fenerbahçe spor klübiinün 

otuz bir sene gibi uzun bir sp<.•r 
hayatı devresinde tesadüf etme
diği bir vaziyet karşısında kaldı
ğını ve idare heyeti kararma mu
halif olarak bazı oyuncuların is
yankar hareltette bulunduklarını 
l.t!C:ıı.,Ü:• \o l,a~ .ı~ ... al..4~-· 

Bu bapta müşevvik ve mu
harrikler hakkında muktazi tah
kikatın yapılmakta olduğu ve ta
ayyün edecek vaziyete göre, en 
şiddetli disiplin cezalan verile
rek, tatbikinin fevkalade olarak 
davet edilecek mües~isler umu
mi heyetine bildirilmesi takarrtir 
etmiştir. 

* Fenerbahçe spor klübünc1en: 

Subay ve Siviller Arasında Beş 
Yarış Y apddı ve Muvaffakıyetli 

Neticeler Ahndı 

Dünkü atlı mani müsabakalarından üç intıba 

• • Ankara ve lzmırde Maçlar 

Doğansporla Ateşspor 
ve Ankaragücüyle 

Demirspor Berabere .•. 
Ankaradaki Milli Küme Ma~larında Muhterern 

Ekselans Köseivanof Misafirimiz 
Başvekilimiz de 

ile 

Ankara, 19 (A.A.) - Her i.ıç böl
' gede birden başlıyan milli küme 
maçları, şehrimizde, Demirsporla, 
Ankaragucünü karşılaştırıyvrdu. 
Maçın yapılacağı 19 .Mayıs stad

yomunda, bu güzel karşıl~ma

yı seyredebilmek için yirmi bine ya
kın muazzam bir seyirci kalabalığı 

bulunuyordu. 
Hakem Bay Muzaffer Ertungun 

bıiyük bir hassasiyet ve dikkatle bi
tarafane bir suretle idare ettiği bu 
oyun, başdan nihayete kadar mütc-
..... _:_ a... .ı 

Hazır Bulundular 

nin en küçüğü on yaşında butunsıı 
Cümhur da beşinciliği almıştır. 

Atışlardan sonra Genel Direktör 
Tümgeneral Cemil Taner tarafındsıı 
bugünkü gezinin faydalan hakkınd• 
kısa bir görüşme yapılmış ve bunıı 
müteakip hep bir ağızdan Cümhuı+ 
yet marşı söylenerek atış yerine ıted' 
edilmiş ve gidişte olduğu gibi muJJ" 
tazam kafile halinde Akköprü yolıJ 
ile şehre dönülmüştür. 

Ankara, 19 (A.A.) - Beden Tef" 
biyesi GcnerD re~torlüğü taraffud.0 
- - - -ı:- - • ~-,_....... 

rağmen, zaman zaman çok heyecanlı nın dördüncüsü bugün, 60 kilometıf 
dakikalar yaşatmakta idi. ilk devre, mesafciİe ve Akköprü - Etimesut 'Yo' 
Ankaragücüne karşı daha canlı bir lu üzerinde iki defa gidip gelinın~ 
oyun çıkaran demirsponın 2-1 g:ıli- suretile yapılmıştır. 
biyetile bitmiş olmasına rağmen, i-
kinci devrede, kendini toplayan ve 
cidden seyyal bir oyun tatbikine mu- lstanbul Türkiye 
vaffak olan Anka ragücünün yaptığı Kr.,s Birincisi 
beraberlik sayısı ile sona kadar de- Dün Ankarada yapılan kır koşuSll" 
van:ı etmıştir .. ~i takım_ da bu neti-

1 
na 17 bölgeden gelmiş dörder atleı 

ceyı bozmak ıçın çok ugraşmışsa da : iştirak etti. Baştan sona kadar ını.ıJJ" 
muvaffak olamam~ ve maç ta 2-2 tazam bir çıkışma halinde cere"i~ 
beraberlikle neticelenmiştir. eden koşuda Istanbul 1, 3, 5, 9 sa<fl 

Uç gi.ındenberi ~ehrimizde misafir ile birinci, Ankara 19 sayı ile ikinclo 
bulunmakta olan dost Bulgaristanın Kocaeli 28 sayı ile üçüncü oldulaf· 
değerli Başvekili ve Hariciye Nazırı Ferdi neticeler şunlardır: F enerbahçeliler karara 

raimen oynadılar 
Vefa da Kadıköyünde Feınerbah

çeye karşı seremoni yapacaktı. Fe
nerbahçe idare heyetinin maçı oyna
mamak hususundaki kati kararına 

rağmen futbolcular bu karan dinle
miyerek hatta lisanssız bir şekilde 

Vefa karşısına çıktılar. Bu hadise 
hiç şüphe yok ki yukanda da kay
dettiğimiz gibi bilhassa maçların oy
naıunıyacağma söz alan Galatasaray 
muhitinde çok fena bir tesir yap
mıştır. Eğer bunu Galatasaraylılar 
daha evvel haber almış olsalardı 
belki onlar da Beşiktaş karşısına bir 
takım çıkarabilirlerdi. Son dakikada 
Fenerbahçenin Vefa karşısına çıka
cağını haber alan Galatasaraylılar 
Beşiktaşa karşı çıkabilmek için ta
kımlarını toplamak için uğraşmışlar
sa da muvaffak olamamışlardır. 

Muhim bazı mesail hakkında mü
zakere ve karar alınmak üzP.re 
müessisler umumi heyeti 26/ 3/ 
939 tarihinde fevkalade olarak 
içtima edeceğinden, müessis ar
kadaşların ayni gün ve saatte 
klüp merkezine teşrifleri ehem
miyetle rica olunur. 

Nic;, Roma ve Bükreş miisabakn- ı Uçüncü koşu: Sipahiocağı koşusu Dr. Köseivanof ile, Başvekilimiz Dr. 1 - Maksut (tst.) derece 18 - 46' 
larına hazırlanmakta olan kahraman idi. Sekiz hayvan iştirak etti. ilk ko- Refik Saydam. yanlarında Harıciye 2, yeni rekor, 2 - Ali (Ankara), Y 
binicilerimiz, tecrübe mahiyetinde o- I şular parkur üzerinde yapıldı. Vekilimiz Şükrü Saracoğlıı ve refi- Artan (lstanbul). 4 - Mustafa (Aft" 

larak dün Sipahiocağında atlı manı Yalnız dcrcct:: znmanla değil, tas- kaları bulunduğu halde, ilk devre kara), 5 - Hüseyin (lstanbul) . 

F enerbahçe Velaya 
ı . O galip geldi 

Heyeti idareyi dinle_miyen:~ sahn
ya çkan sarı 18civertliler şoyle bir 
kadro ile sahada yer aldılar. 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip - Ali 
Rıza, Aytan. Reşat, Şaban, Esat, 

Yaşar. Basri. Naci. 
Vefa da şöyle çıktt: 
Azat _ Vahit, Garo - Süleyma~, 

Liıtfi, Sefer - .Mehmet Şükrü, Sulhi, 

Abdüş, Kadri. 
Ha'kcm: Feridun Kılıçtı. 
Birinci devre her iki tara! ta b~r 

hakimiyet tesis edemed~n mutevazın 
bir şekilde cereyan ettı. 

h ı·n hücum hattının sol 
Fenerba çen 

tarafı fazla çalım yüzündenDegol ka!-
la dı vrenın 

dına manı oluyor r . . 
sonlarına doğru hatta Vefa bır par

·b· ldu Bu arada da 
ça ağır basar gı ı 0 · 

* 
Umumi Katip ne diyor? 
Fenerbahçe umumi katibi mnç 

hadisesi hakkında şunlan söyle
miştir: 

"- İdare heyetimiz esasen bu 
maçın yapılmasına muvafakat 
etmemiştir ki, bu yolda söz soy
lemek salahiyetini kendimde ~ö- \ 
reyim. Böyle bu ışte muhatap ola-

ı...::::· 1 

Abdüş kaleci ile karşı karşıya kal
dığı halde gol yapamadı, muhakkak 
denecek bir gol fırsan kaçırdı. Ve 
devre 0-0 beraberlikle neticelendi. 

l!kinci devreye Fenerbahçeliler 
hücum hatlarında bir değişiklik ya
parak çıktılar. Naciyi sağ açığa, Şa
ban sağ içe, Basri sol içe alınmıştı. 

Oyuna Fenerin tazyiki ile başlan
dı. San lacivertliler oyunda bir ha
kimiyet tesis ettiler. Ve yedinci da
kikada Basrinin bir korner atışını 

Yaşar kafa ile gole çevirdi. Bundan 
sonra yine oyun Fenerbahçe haki
miyeti altında cereyan etti. Ve yir
mi beşinci dakikadan itibaren oyun 
mütevazin olmağa başladı. Bu arada 
Süleyman ile Naci arasında bir mü
nakaşa oldu. Hakem Naciyi oyundan 
çıkardı ve oyun da karşılıklı hücum
larla devam ederek 1-0 Fener-bahçe
nin galibiyeti ile neticelendi. 

Suni takımlar maçlan 

ortalarına doğru stada ıJelmlşler ve 
müsabaka1arı yaptılar. Koşu sahasını nif, zaman üzerine olacaktı. Şu neti-

stadı dolduran binlerce .'\ nkaralının 
beş binden fazla bir seyircı kütlesi ccler alındı: 

içten sevgilerini toplayan alkışlarile 
çerçevelemişti. Hakem heyeti ara- 1 _ Aste,;......en Necati Aykut, Ho-

l H
.. . 6'" karşılanmışlardır. 

sında süvari müfotti§i Genera usnü rozla. hatasız olarak, 2 _ Teğmen 
Ü l d b 1 d Muhterem misafirlerimiz, oyunun 

nsa a u unuyor u. Nihat Erkan, Altayla hatasız olarak, 
ilk devresinin sonuna kadar statta 

Saat tam ikide yirmi sekiz subay 3 _ Asteğmen irfan Baktır, Karaca 
kalmışlar ve J;?clişlerinde olduğu gi

ve biri bayan olmak üzere iki sivil ile hatasız olarak. b i ayni sevgi tezahiirlcrile uğurlana-
sahada göründüler. IstiklUl marşı a- Bu üç koşuyu hatasız bitirdiler. d rak stadyom an aynlmışlardır 
yakta dinlendi. Binici1er hakem he- l''akat zamana bakıldı Horoz 1.21, 
yeti ve halk önünde bir geçiş yaptı- Altay 1.27, Karaca 1.32 yapmıştı. lzmirde de Doğanspor • Atef 
lar ve bundan sonra müsabakalar 
başladı. 

Dördüncü koşu: Merhum muallim Spor beraber 
yitzbası Avnı koşusu idi. Altı yaşın- I · 19 AA .. 

Birinci koşu: Bir sene evvel ölen zmır ( ) Bu.,un yap l elan itibaren her cins atlara binmiş . . . .' · · - :. ı an 
binci Bayan Gülsün koşusu idi. Her mıllı kume karşılac:ma\arında h süvariler<' mahsustu. Mani adedi 14, , -ı • eye-
nevi atlara binmiş sivil binicilere . ..k kl.k 1 20 t 'f cansız, zevksiz b ir oyundan sonra 

azamı yu sc- ı . , asnı zaman A 
mahsustu. Mani adedi 12, azami yük- üzerine idi. Dokuz hayvan iştirak et- tcşsporla, Doğanspor ekipleri 1 _ ı 
seklik 1.10, genişlik 3. Tasnif zaman ti. Ikisi elimine edildi. Şu neticeler berabere kaldılar. 
üzerine idi. Dört hayvan iştirak etti. alındı: 
Şu dereceler alındı: 1 - Orhan Aziz 
Efekızı ile, zaman 1.30, 2 - Orhan 
Aziz, Afacanla, zaman 1,34 3/ 5, 3-
0rhan Aziz Başkanla, zaman 2.34 2/5 

!kinci koşu: Boğaziçi mükafatı. 
Binicilik okulundan kursta bulunan 
topçu subaylarına mahsustu. Mani a
dedi 12. azami yükseklik 1.10, tasnü 
zaman üzerine idi. 

Dört hayvan iştirak etti, şu netice
ler alındı: 

1 - Usteğmen Zeki, Şahinle, za
man 1,47, 2 - Usteğmen İhsan Oz
ler, Aşina ile, zaman 1.50 2/5. 3 -
Yüzbaşı Cemil Pamir, Hurma ile, za
man 2.29. 

1 - Usteğmen Kudret Kasar. Bo
ra ile. zamanı .39, 2 - Usteğmen Sa
lahattin Uçun, Çapkınla, zaman 
1.39 1/ 5, 3 - Usteğmen Bekir Akın
ay, Kibarla. zaman 1.44 2 / 5. 

Bi.iklet gezileri yarıft 

Ankara, 19 (A.A.) - Bölge bisik
let ajanlığınca tertip edilen ve ma
yıs nihayetine kadar her hafta de
vam edecek olan bisikletli gezilerin 
ilki, bugün stadyomda toplanan elli
yi mütecaviz bisikletçinin iştirakile 
yapıldı. 

Neşe içinde yapılan atışlann dere
ce tasnifinde: 

İdarecilerden: Birincilik İlyas Sı
nalda, ikincilik Fuat Pura'da, üçün
cülük Beden Terbiyesi Genel Direk
törü Tümgeneral Cemil Tanerde, 
dördüncülük Cavit Cav'da ve beşin
cilik te Ekrem Ülgerdedir. 

Milli küme haricindeki klüpler a

rasında tertip edilen Sun! tak.unlar 
(Devamı 10 uncudtıJ 

Remzi, Yıldırımla güzel bir koşu 
yaptı. Fakat Parkur haricinden geç
tiği için elimine edildi. Fakat general 
tarafından takdir edildi. 

Beşinci koşu: Ayazağa mükafatı i
di. Beynelmilel atlı mani müsabaka
larına iştirak edecek atlara mahsus
tu. Mani adedi 14, azami yükseklik 
1.50. azami genişlik dört metre idi. 
Tasnif hata üzerine idi. Hatalar miı
savatında zamana bakılacaktı. Nite

kim yüzbaşı Eyüp üncü ile Saim P0-
la tkan, Cevat Kula. hatasız bitirdiler. 
Neticede zamana bakıldı. Eyüp Oncü 

Unalle 1.32 ile birinci, Saim Polat
kan Kanatla 1.32 3/ 5 ikinci, Cevat 

Kula Güçlü ile 1.39 2/5 ile üçüncü 
oldular. 

Bisikletlilerden: Birinciliği Os
man, ikinciliği Gazi lisesinden Ce -
mal, ayni liseden Cahit üçüncü, ayni 
okuldan Fikret dördüncü ve kafile-

Fenerbahçe Kongresi 
Toplandı 

Dün Fenerbahçe müessislcri ı<a~ 
k öyü nde lokallerinde kongreıeriıV 
yaptılar. Evvela hesap raporu o~~ 
muş ve kabul edilmiştir. Yıldön~ı:; 
lcrindc getirilecek lngiliz takımı 1~tf 
tertibat alınmak üzerı: bır kom~ . l,,.. 
yapılmış ve en sonra idare hcyetı U 
tihabına geçilmiş ve idare heye 
şöyle teşkil edilmiştir. el 
Başkan Şi.ikrii Saracoğlu . • il<~J'llP 

başkan Sait Salfıhattin . nmumı ıcat 1J 
Ramiz. umumi kaptan Zeki Rıza, 111 

hasebeci Ferhat, aza Mümtaz, aza 11>
rahim Hakkı. 

Bisiklet Yarışları 
Seri bisiklet yarışlarının dörduıt' 

cüsti dün sabah yapılmıştır. ~I' 
Yarışa iştirak eden koşucular, . / 

cidiyeköy - H.acıosman tcpes~ 
Kefeli köy - Tarabya - Mecid11" 
köy arasındaki mesafeyı ı!d defa ~ 
dip gelme suretile 60 kilometreli~:r. 
yarışı tam bir intizam ıçinde bl 

mişlerdir. 

Neticede Süleymaniyeden gar~ 
lambo 1 saat 52 dakikada b~riı;.,. 
Feneryılmazdan Torkum ıkıncı. g4' 
neryılmazdan Anastas tiçüncu ve r 
leymaniyeden Yani dordtincü olıflıı 
lardır. ıl 

Formunda olmıyan Sü lcymaniYett' 
Abdullah !le Feneryılmazh TnnaŞ "1 
rışı yan yolda terketmişlerdir. 
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Günün 

iki doat Baıvekil samimi bir müaahabe 

Bulgar Başvekilinin relikal.an ıuvarecle 

ve misafir Bulgar Başvekili şerefine Ankara Pal.o. ıalonlanncla verilen suvareclen umumi görünü' 

lnönünün miMılirlerimize ziyaletind~ inhbalar: Rei•icümhurumuz, Madam Kö•eivanolla beraber 
yemek ıalonuna iniyorlar ve ziya/et maıaaıncla 

'I 

Ekıelanı Köıeivanol. Başvekilimiz.in zivaletin ele nutkunu aöylüyor Reiıicümlaurumuz. tarafından kabul edilen Bultrar BcmJekili ve miıalirler 

Ege gecainclen bir bafka görünüş 
Ege geceıinde, ma.a üzennd• 
zeybek oynıyan küçük E•eli! 

.. 

Ege gece•inde eğlenen gençler 
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~~BULBAA SJ\UIK 
BULMACA 

Dünkü bolmacamı:ruı 
haJledilmiş şekli 

ı ı 3 • s s ' s ı ıa 
l YIAIKIA. B t IR ,. li 
2 AILIAIN • t IL IE •o 
3 KIAISIAl•LNIE •ıuiR 
4 

t\ IN1 ıt ıç_• o,ı uı Llu 
., ••••• _.IOIRIUIÇ 
6 Bit INlnl••••• 

V aıkon Tarnınnın En lEsıraırOo Çe&ilıresa; ıı 21 

Düşmana Ani Bir Baskın Yaptık 
4ğırhkları Muhafaza Eden Düşman Taburu Kulakh 
'f ataganlarımızın Altlnda Bir Anda Mahvolmuştu 
n~ 

7 
t iLi E •cr•ıvlAIML~ 

6 !tl El• UIR •l.\IYIA IK 
9 Al•ıu ı ~l•M ~lslA 
11 •lolRIU Çl•IAIKIAIR Ciı.r uşrnan bu görülmemiş Türk 

kudet ve gayreti karşısında bayağı 
tıan ~trnuştu. Ricat halinde bulu
~ . oşuıu toplan indirmiş, suyun 

k~r~e tombaz sürükliyen feda
ltıağ lira dane ve şarapnel yağdır
~tı : haşlamıştı. Tam bir saat sü
ltıil u ateşin altında tombazları ka 
ltıi ~~ bulunduğumuz tarafa geçir
l'alt ~ 'raliin iyi bir tesadüfü ola
~ U ~teşten ne tombazlar, ne de 
bit n gıbi boğuşan ve uğraşan za
~; neferlerim hiç bir zarar gör
'""UŞlerdi. 

O akşam, beşinci Kafkas fır
~ kasından gelen bir alay ku
tollı.b anına hem cepherni hem de 
~azları teslim ederek Uzun
liztı e bulunan frrkama iltihak et
daıt·· nÖlüğümün bu gayret ve fe-

mizde bulunan çamlıklardan, an -
sızın başlryan bir ateş bizi önlemiş, 
açılıp yayılmağa mecbur etmiştL 
Yolumuza engel olan bu düşman 
taburunu da pek çabuk çiynemiş, 
bizi saran zinciri oradaki düşma
nın baştna dolıyarak muhasara hat
tı haricine çıkmıştık. 

fki gün sonra, Cevizli boğazda 
düşmanın iki fırkasile harbe tutu
şan sekizind fırkaya yardıma git
tik. O gece dii~anı taciz ve işgal 

-ile fırkanın ricatini setrettik ve 
Hüsrevpaşa hanı istikametine çe
kildik. Diişman bizi takip cesaretini 
gösterememiş, olduğu yerde kal
mıştı. Biz de Hüsrevpaşa hanında 
tam bir hafta dinlenmiş, noksan
larımızı ikmal etmiştik. 

J.CUGÜ~ KÜ BULMACA 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN ASAGI: 

1 - Bir vilAyeL 

2 - Yıldınm e Bir devlet. 
3 - Bir meyva e Çehre. 

4 - Tenbih e Bir müzik tAblri e 
Köpek. 

'l'lığını çok beğenen kumanda'z :sınet İnönü, fırka kararga

U~ ~Onderdiği yaveri Fikret bey Sadık Baha böliiğiinde ikinci takım 
~ lüğümüzün topluca bir res- zabiti Asım Yargın 

Bu Slralarda cephelerdeki kuv
vetlerimizin gösterdiği mukave -
met karşısında artık düşman epey
ce yorulmuş, bazı yerlerde hırpa
lanıp bozulmuş ve ricat mecburi
yetinde kalmıştı. Bu vaziyetin sü
vari kolordumuza Af yon Karahi-

5 - Milst~sna e Eler e Bir harf. 
6 - Bir sesli harf e Blr uzvumuz e 

Soy. l'iıu ~ldırrnak ve memnuniyetle
~ hıldirınek suretile hepimizi 
b~lldirmişti. . 

'§?nanın peşini bırakmamıştık. 
~it ?anın sol sahilini takip ede
~ erliyor, rastladığımız artçı-
~!t 

1 
tepeliyorduk. İki gün sonra 

~er Çiftliğinde idile. 
ı,.~ kamız yine ehemmiyetli bir 
~ be alınıştı. Al pullu istasyonun
da b"Ulu.nan düşman ağırlrklanna 
~askrn yapacaktrk. Kuman
~l.a 1brahim bey, alay !kuman
telterrını toplamış, yapılacak ha-

a· ın ana hatlarını hazırlamıştı. 
~ftı~bah karaıWjuıda Çifteler 
'tttı · den çıktık. O gün akşam 
>ı, ~~.ğüt,. dağını tuttuk. Gece
~ -~ pek iyi batırlıyamadı -
t~ hır kürt köyünde geçirdik. 
)\ do sabah, Eskişehirden Alpı
~ ~r_u uzanan şosenin üzeri
)'Q~ ış, hedefimize doğru yürü
~ . geçmiştik. Bizim istasyon ü
de;ıe .. Yol kolunda ilerleyişimiz -
lel'Q. duşman ]ar şü:phelenmemiş -
ltaı ı. Fırkamızı, başlarımızdaki 
~ l>aic Ve başlıklardan kendileri
tii:.:dım için gelen bir Çerkes 

.4. U sanmışlardı. 
~ lı lırlıkıarın bulunduğu mahal
&a.t etnen altı yüz metrelik bir me
İbr~.kalınıştı ki, kumandanımız 
f1r1r,,._ını Bey, ileri emrini vermiş, 
ı,.~ --<llllll başına geçmişti. Açılan 
~ ~aYılan ef radımız kulaklı ya
~g arııarını sıyırmışlardı. Evet ya
~cltılar.uu diyorum, sevgili oku
)o1t Ularıın, çünkü fırkanın kılıcı 
~ t~ . .Mahmuzlanan hayvanları -
o it ileri atılmıştı. Bir an içinde 
tı, ;a tneydan birbirine katılrnış
~lttrbiri ardınca inen ve kalkan 
tl0~ataganlar, düşmanı bayağı 

... ıştı. 

~ kırlıkları muhafaza eden düş
't:tıı.ı n taburu bir an içinde yok ol
hanitu. Bir taraftan ele geçen cep
l'rıaı e, top mermisi, ecza ve sıhhi 
ha~enıe, konserve sandıklarını 
~ it anlara yüklüyor, bir taraftan 
ita~ aldıramadığımız sandıklan, 
~t:y :Yon ve arabaları kırıyor, ya
°j'ı::ır:l'dUk. Benzin depolarını ateşli-

• U!t • n ll emsalsiz muvaffakıyetimi
~an Zin, tepemizde uçan düş -
~d tayyareleri de şahidi olmuş
lar ı. 1'abii bizimle uğraşmamış • 
\oe~apı.lan kanlı baskını haber 
~t ek ıçin Eskişehir ve Sivrihi-

; doğru uzaklaşmJşlardı. 
\o..._.11rkarnıza, bu baskın vazifesi 
'q d"• 

•U\o _ıgi sırada bir piyade ve• iki 
'rı fırkamız da Hamidiye sırt
Q h·da bulunmak ve icabında bi
~ •rnaye ile, ricatimizi kolayla
'l'lrıde ern~ini almışlardı. Baskın ~.e
~eli n hız o gün, ancak akşam u
:Yoı aYrılabilmiştik. Geldiğimiz 
dağu takip ederek yine Söğütlü 
~lz ından geçtikten sonra, aldığı
~ tertibatla ve tam bir emniyet-
%10lunıuza devam ediyorduk. 

l\ıli.i ayıtnız fırkanın, ben de bö
rtıle alayımın öncüsü idim. 

Hamidiye sırtlarına geldiğimiz 

zaman, sol tarafımdan ansızın ya
pılan bir ateş baskınına uğradım. 
Mermiler çok yüksekten geçtiği 
için bu ateşten hiç te müteessir 
olmadım. Fakat, hemen yarım sa
ğa ve seri bir hareketle, bölüğü -
mü ateş tesirinden koruyacak bir 
düzlüğe indim. Vaziyeti bir rapor
la derhal alayıma bildirdim. Ku
mandanlarım, yedığim ateşin, Ha
midiye sırtlarında bizi himaye 
için bulunan sekizinci piyade fır
kası kıtaatından birinin yanıldığı
na hükmetmiş, ve derhal bir keşif 
kolu ile temas hasıl ederek, ken
dimizi tanıtmaklığımız emrını 

vermişti bana. Halbuki, ben bu -
lunduğum noktadan, gece olması
na rağmen, havaya mürtesim düş-

sarı - Kazgölü - Çobançeşmesi sırt

larını işgal etmek ve piyade kuv -
vetlerimiz gelinceye kadar, neye 
mal olursa olsun bu mevkileri elde 
bulundurmak vazifesi verilmişti. 

Bu harekette fırkamıza Kazgölü ile 
Çobançeşme karşısındaki Üçtepe
ler (Güzelim tepeleri) düşmüştü. 
Fırkamız bu tepeleri işgal ile kal
mamış o gece, iki alayı ile, Kazlıgö
lü ile Kütahya istasyonları arasın
da bulunan Çobançeşme istasyo -
nundaki düşman kuvvetlerine bir 
baskın yapmıştı. Ney~ uğradığını 
farkedcmiyen düşman, karanlıkta 
şaşırmış, birbirlerine karışmıştı. 

(Devamı var J 

7 - Pay e İdrarda bulunur. 
8 - BQyük e Bir sayı e Bir harf. 

· 9 - Eyüpte bir Yf!r e Bir nota e Blr 
nota. 

10 - Söyleyen e Kesir. 

Parlayıcı Maddelere 
Dikkat 

Sındırğı (TAN) - Belediyemizin 
mevaddı müştaile deposu yoktur. 
Bu s.ebeple, kazamıza gelen benllin 

ve gazlar, her tüccarın ve bakkalın 
çarşıdaki dükkanlarında bulundurul
maktadır. Bu hal, çıkabilecek yan-

gınların büyük bir felaket mahiyeti
ni almasına yol açacaktır. Şimdiden1 
bunun önüne geçilmesi temenni edil
mektedir. 

tükleri için, sırtta bulunanlann 1- N .,, .......................... -. .. ;.··::=c::·w.::::x·v.x-:-~ 
düşman kıtaları olduğunu açıkca i L 1 o· k • M A ~~;:~~~;:;:ı~;:m~~t-==:~*:=:~l-~::~~r:~: .. ~~ 

~·· · ..... -.·············-:··~·······-.··~· ..... -~ görmüş ve şapkalarından tanı - " ~.::::::;.:.;:;.:·:·:·:·>":=:·X·X·:-:·:-:·»:·. ··.-:·:-:·· 
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geçmemişti aradan. Asım efendi, 
affedersiniz, tabii bir ihtiyaç için 
bulunduğu mevziden biraz uzak
laşan bir kopiliı uçkuru elinde ol
duğu halde getirmiş, karşıma dik
mişti. Ben de bu düşman neferini 
rapor"' yerine geriye göndermiş, 

acele emir istemiştim. 

V aziyet anlaşılmıştı. Tayyare
lerden aldığı haber üzeri -

ne düşman kumandanlığı Sivrihi
sar ve Eskişehirden çıkardığı üç 
fırkayı Seyitgazi ve Cevizli yolu 
ile ileri sürmüş ve bizi bir çember 
gibi çevirmişti. Etraf tepelerde 
yakılan işaret ateşleri de bunu te
yit ediyordu. Kumandanımız Ib -
rahim Bey, tekrar Söğütlü dağına 
çekilmek emrini vermiş, fırkayı 

ortalık kararırken, harekete ge-
çirmişti. Yine alayım fırkanın •·e 
bölüğüm de alayımın öncüsü 
olarak ilerliyorduk. 

Sabaha karşı Söğüt dağına çık
ınış, efradımızı da yerleştirdiğimiz 
köylerde istirahate geçirmiştik. 

Düşmanın çıkabilmeği göze alamı
yacağı bu dağ her cihetçe _eminlik 
idi. O gün akşama kadar bız de, ef-
radımız da hatta hayvanlamnız da 
güzelce dinlenmiştik. Fırka kuman
danı İbrahim bey yine alay kuman
danlarını toplamış, vaziyeti müza
kere etmişti. Aranılan kurtuluş 

yolu bulunmuştu. 

A ksam ortalık kararırken frr

kamız yürüyüşe başlamıştı. 
Seyitgazi ile (Kırk.kız) arasındaki 
vadiden ilerliyorduk. Karanlrk iyi
ce basınca, yaptığımız bu iğfal yü
rüyüşünü bıraktık. Birden sağa dön
dillc, süratli yürüyüşlerle Seyitga
ziye bir buçuk saat mesafede bulu- \ 
nan Taşlıtepe köyü üzerine düş -
tük. Biraz daha ilerleyince, düşma
nın çenberinden kurtulacak ve 
seiamete kavusacaktık. Fakat ileri-

BÖBREKTE TAŞ 
O da • safra yolundaki taş gibi -

kendini hiç belli etmeden uzun 
zaman sesıı;fz kalabilir. Hiçbir va· 
kit rahatsızlrk vermeden. böbre
ğin hoşluklanndan birinde kalıp 
ta, ancak tesadiif eseri olarak 
röntgen ışıklarile muayenede an
laıı;rlanlar hile V81'dJT. 

Fakat çoğu kendisini şiddetli bir 
sancı ile değ'ilııe hile belde bir a
A-ırlık. hafif bir sancı ile .belli e
der. Bu hafif 1'ahatsızlıklar yor
gunlukta ziyadeleşir, istirahat e
dince geçer. R1tzılan da idrardan 
biraz kan getirir. 

Sonra bir giin, otomobil g<'zin
tisinde en <'Ok simendifer yoku
luğund'a şiddetli bir sancı meyda
na çıkar: Sai!'da veyft ıı;olda. karnın 
yanında. arka~·a doğnı, kabun?'a 
kemiklerinin biraz a a~sında pek 
büyiik n:tırap verir. Orad1tn karnm 
asRğmna doj!ru yavılrr. Sağda ?1-
duğu vakit karaciğer sanem ıle 
böbrek sancıııını en lvl ayırt etti
recek şey birinin ;vukan. ötekin1n 
aııağıyft dol'ru yayılmasıdır. İnııan 
iki biikliim olur, san<'ının s.iddetln
den haykıranlar da haksız sayıla-
maz. 

Reniz saranr. nefes daralır, bu
lantı ve kav gelir. Bazrlannda ateş 
te <'lkar. Bu haller idrar yolunun 
tasla trkanmıs olmasmdan dolayı 
ld;ann biraz da kana kanşmış ol
duğun11 delalet eder. 

Röhl'ek sancısı bir saatten ~ekiz 
saate kadar devam eder. Fakat 
giinJert'e direnler de vardır. Son
ra. geldiği gibi gene hlrdenhh-e ge
çer. Sancı geçtiği vakit duyulan 
1'ahat ''e keyfi anuk o ııancı"l ce
kenler bilir. Sancının en $fddetll 
zamanlan başında ve sonunda ol
duğundan. kesildikten sonn du
yulan rahatlık ondan dolayı da 
hii~·iik olur. 

Sancı eıınasında lnııan idrar et
mek lhtfvacmı his!'lf'der. Fakat an
cak blrk~ç damla, onlar da ge~tlk
leri yeri yakarak. geliT. Saner ol
mıyan taraftaki böbrekte taş bu
lnnm11m11 k l11 M.nher. o da öteki-

nln tıkanmasrndan mnteesıılr ola
rak işini göremez, neticede sancı 
esnasında idrar hiç gelmez gibi
dir. 

Sancı geçtikten sonra. vil<'nt i
(fnde toplanmıs olan su. ka,·holan 
vakti kazanmak Mlvor da hirden
hire hosalmak lstlyo.rmuş glbi. pek 
çok idrar tFelir. Bunu mutlaka 
toplamak lazımdır. Saıncmrn taş
tan gelip gelmjdİJ:rinl ''e bilhassa 
tasm dnslnl anlftmak irin o idra
rrn iyit-e muayene edilmesi icap 
eder. 
Yakın vakte gelinceye kadar, 

böbrek sancısınm daima tastan ,.e 
taşın idrar yolunda tıkanıp kalma
smdan i1eri uelrliCi c;anthrdı. Hal
buki hir taııı hnlımmadan da ıııan
cı ı?elehillr. Röh1'ek1e m"sanP R1'8-

sındaki yolda ta.;tan ba kaca da 
her hanl!i bir tiirHi seherle tıka
nıklık olul"Sa ge<'emh·cn idrar· o
rac;ını 701'1:.wmca şiddetli sancı 
yapması tabiidir. 

Fakat şiddetli höhrek srMcısı 
ta!ltan ileri f?'Clmis olup ta. birden
bire kesildiği ' 'akitte hile, ııancı
dan ııonra gP1t"n idrar kinde ta
şın hulunmadığı da olur. Tao;ların 
bnılan yolu muvakkat hlr 7.Rman 
kin tık81'. sonra ı,?ene ''erinde kal
dığı halde vol f?rnisler. san<'ı get:er. 
Ra7.ısı da höhrektcn mesane it'eri
slne diiııer ,.e orada knhr. n 78man 
ona mesane tac;ı derler. Böbrekle 
mesane 11rac;mdaki yol iberlnıle 

kalan taşlar da vardt1'. Bu halde 
böbrek sancısı hirdenhire get'er. 
yavaş yavaş hafüler. Bir miiddet 
l'IOnra insan hlrhir sey hisı;etmez, 
fakat tasın arkasında kalan böb
rek ya kiiçiiliir. yahut şlşer ve ge
rilir... Bu fhtlmallerin hepıılni 
röntgen muayenesi halledeceğin
den höhrek sant'ı!!ından sonra o 
muayeneyi yaptırmak pek ehem
miyetlidir. 

Böbrekteki taşların bazılan hiç 
te büyük olmadıklan halde, sancı 
bile bulunmadan, idrarla kan gel
mesine sebep olur. 
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H O K ·A VE 

Acayip Bir Orkide ........ Yazan : H. G. Wells ........ 

O gün satın almıştı. "İşte gö
rüyorsun ya!" dedi. 

Bir kağıt içinde, buruşmuş ö _ 
rümcek gibi bir şey gösterdi. Ev 
sahibesi "bu şeyin manzarası hiç te 
hoşuma gitmiyor" dedi. "Tıpkı ölü 
taklidi yapan "bir kara örümceğe 
benziyor" diye ilave etti. Öteki an
lattı: Nebatatçı "Batteni bilirsin 
ya kendisini Afrikada vahşi bir or
manda ölü bulmuşlar, cebi top
ladığı nümunelik fidan kök ve to
humlar ile dolu imiş. Onları bu
gün Londrada müzayedeye koy -
dular. Ben de işte bu orkide kökü
nü aldım. Benim sere ekeceğim! 

Günlerce uğraştı. Sere Iazrmge
len harareti verdi. Nihayet günün 
birinde, orkide filizlendi. Fakat 
öyle göze görünür filiz değil. A
dam pertev!rizle bakıyordu. Orki
denin gözlerinin birinde farkedilir 
edilmez bir çıkıntı peydahlanmrş
tı. 

Aradan dört mü beş mi gün geç
ti. Artık orkide gözle görülecek 
surette büyüyor. Yani uzun uzun 
ip gibi şahlar salıyordu. Beşinci 
günü bunların bir tanesinin üstün
de dört beş tane çiçek aç-tı. Seri bir 
güzel koku istila etti. Sıcak, hayata 
yakm, mahmur, baygın bir koku. 
Zavallı adam çiçeklerin açtığını 

görünce, onları seyre daldı. Saat
lerce hayran hayran baktı. 

Çiçekler beyazdı. Altın sansı 
sırma gibi dilleri vardı. Bu 

dillerin uçlannda madeni bir çelik 
mavisinden, noktalar vardı. Adam 
meraklrnın biri idi. Bu orkidenin, 
o güne kadar tasnif edilmiş olan
lardan olmadığını. ve tamamen 
yeni bir çeşit olduğunu anladı. Fa
kat neden bilemedi. Birdenbire se

rin içi fazla ısınır gibi oldu. Adam 
termometreye doğru yürüdü. Fa
kat sarhoş gibi sendeliyordu. Bir
denbire serin içi fınl fınl döndü. 
Sallandı. Sonra kayboldu. 

• • 
S aat dört buçukta ev sahibe-

si Wedderbum'un akşam ça
yını hazırlamıştı. Fakat odasında 
kimseyi bulmadı. Kadın "Hayır ola? 
Ne oldu? Her gün çayına erken -
den gelirdi. Mutlaka serdedir ve o 
yeni açan orkideye tapmakla meş
guldür. Gideyim de çağırayım 

bari" diye düşündü. 

ince bir tire gibi kanlar sızdığını, 
ve yanaktan aşağıya yere aktığını 
görünce, olan biten hakkında bir fi. 
kir sahibi oldu. 

B ir çığlık salarak, koştu. Bu 
sülük gibi dillerin fkisini tu

tarak asıldı. Kopan dillerden yere 
kan damlaları damladı. Fakat çi
çeğin o güzel kokusu onun da ba
şına vurmağa başlamıştı. Ama, yi
ne olanca güciyle kuvvetiyle dil
leri tutup tutup söküyordu. Ser de 
çiçekler de gözlerinde buğulu ve 
muhayyel bir alemde yüzüyorlar
dı. Kadın yıkılacağını anladı. He
men kapıya koştu. Hızlı hızlı solu
yordu. Dşandaki temiz hı:ıvayı te
neffüs edince, gözleri berrak gör
meğe başladı. Bnkışlanndan buğu
lar silindi. Birden aklına parlak bir 
fikir geldi. Serin içinde, eline geçir 
d.iği c::ıkc:1l~r1 c:orin calJl\arın~ hr

lattı. Bütün camlan kırdı. Yine 
Wedderburnun yanına koştu. Ba
cağına yapıştı. Ve onu kapıya doğ
ru sürükledi. Adamın ötesine be
risine dilleriyle yapışmış olan or
kidenin saksısı, yere düşerek tuz 
ve buz oldu. Fakat orkide o kayış 
gibi telleriyle Wedderbıırna hAla 
tutunmakta devam ediyordu. Ada
mı, ve ona bağlı kalmakta olan or
kideyi sürükliye sürükliye, serin 
d1şarısrna açık havaya çıkardı. 

A çık havada, adamı kurtarmak 
işi daha kolay oluyordu. 

Asrldı. Çektlı yırttı, ve paraladı. Ve 
nihayet Wedderburnu o müthiş 
nebattan kurtarabildi. Adamm ya
nağında, boğazında gırtlağında ha
ıa kanamakta devam eden on on be 
kırmızı leke görünüyordu. 

Bu sırada bahçıvan yetişti. Su ge 
tirdi. Ve doktora koştu. Doktor 
Wedderburna brandyye karışık 
et -;uyu huliisası verdi. Neyse, a • 
dam yalnız epeyce kan kaybetmit
ti. Biçare kadın bu orkide hikaye
sini soluğu soluğuna doktora anla
tıyordu. Doktoru peşine takarak 
onu sere götürdü. Orkide yerde 
duruyordu. Dillerin çoğu dışarınrn 
soğuk havasiyle temastan dolayı 
porsuyorlardı. Yalnız bir tanesi, 
bir hayvan liimisesi gibi sağı solu 
araştırmakta devam ediyordu. 

E rtesi günü orkide tıpkı satm 
alındığı günkü haline dön

müştü. İnce ve siyah bacaklı bir 
örümceği andırıyordu . Kırılan cam 
!ardan giren gece ayazı Wedder
bumun bütün hattıüstüva nebata
h kolleksiyonunu öldürmüştü. Fa
kat yukarda kendisine gelerek ar
tık gözlerini açmış olan Wedder
bum dipe dinç olarak, ziyaretine 
gelen eşine dostuna başından geçen 
bu orkide sergüzeştini anlatmakla 
bitiremiyordu. 

Kadın sere gitti. Adamın adını 

çağırdı. Fakat bir cevap veren ol
madı. Serin kindeki havanın pek 
bunaltıcı olduğunun, ve tuhaf tu
haf koktuğunun farkında oldu. 
Etrafına bakınınca yerde bir şeyin 
yatmakta olduğunu gördii. B!'lki 
bir dakika müddetle hareketsiz o
larak yerinde mthlı kaldı. Wedder
bum orkidenin yanında Strt üstü, 
yatıyordu. Nebatm çiçeğinin dil
leri yok .mu? Onlar artrk havada 
serbestçe sallanmıyorlardı fakat u -
zanmışlar, uzanmışlardı da adamın 
çenesini, boğazını, ellerini, bilek
lerini sarmışlardı. 

1 Vatandaş! 

Kadın bu hali görünce, ilk ön
ce bir şey anlamadı. Fakat adamın 
vanatma vapısan dillerin birinden 

23 NİSAN - ÇOCUK BA \ ' 
RAMi ve onu takip eden Ço· 

cuk Haftası yurdun en hiiyiilı 

\'C en ileri davası olan Çocuk 

meselelerini önümüze koymak 
tnılı1' 
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Hariciye Umıuni Katibimü Numan Menemencioilu. 
Bulgar Bapekili ile •öriifiirlerken 
(Ba§ı ı incide) rak atadyomdan ayrılmışlardır. 

ciye Vekili Şükrü Saracoğlu olduğu Ekselans Köseivanof ve Bay:ın !-
halde Riyaseticümhur umumt katibi vanaf, müteakıben radyo stüdyosuna 
Kemal Gedeleç ile 1eryaver Celal, gelmişlerdir. Muhterem misafirleri
hariciye vekileti kiübi umumisi Nu- miz stüdyoda Nafıa Vekili Ali Çe
man Menemencioğlu, Ankara valisi, ti.nkaya tarafından karşılanmış ve 
Ankara mev'ki komutanı, Devlet De- şereflerine hususi bir program tertip 
miryollan umum müdürü, Merkez edilmiştir. 
komutanı ve emniyet müdürü tara- Doat Bulgar matbuahnın 
fından uğurlanmışlardır. Başta ban- nqriyatı 
do bulunan bir askeri luta Ekselans Sofya, (Tan Muhabirinden) - Bü, 
Köseivanofa rasimei 1elimı ifa eyle- tün Bulgar gazeteleri Bulgar Başvc
miş ve Ankara garını dolduran hallt- kili B. Köseivano!un Istanbulda ve 
sık sık tekrar ettikleri alltışlarla mi- Ankarada parlak ve coşkun surette 
safirlerimize karşı sevgilerini gös- ıkarşılanmasına dair yazılarla ve re
tennişlerdir. simlerle doludur. Bu münasebetle ga 

Madam Köseivanof ve kerimesine zeteler, yeni Türkiyenin inkişafı ve 
müteaddit bu.ketler takdim edilmiş terakkisi hakkında uzun nepiyatta 
ve Ankarada bulunan Bulgar kolo- bulunuyorlar. 

nisi bü~lerine iyi yolculuk te- 0 Mir gazetesi, "Türkiye ve Bulga
mennilerinde bulunmuşlardır. ristan,, başlığındaki makalesinde di-

B. Kö•eivanolun beyanatı yor ki: 
Ankara, 19 tA.A.) - Bulgar Ba§-

vekili ve Hariciye Nazın Köseivanof "Büyük Harpten sonra Bulgaristn-
nın dostane münasebatta bulunma

bugün Türk gazetecilerini kabul ede-
rek aşağıdaki beyanatta bulunmut- ması için ortada sebep bulamıyan 

,.egane komşusu Türkiye idi. Bunun 
tur: ~ 
"-Komşu ve dost Türkiyenin hü- içindir ki, 1918 den sonra Bulgaristan 

kumet merltezini derin bir memnu.. ile sulh muahedesini Türkiye akdet
mifti. Bulgaristanın Türkiyeden hiç 

niyet ve şükran duygusu ile terke- bir arazi isteği de yoktur. Bütün bun.. 
diyorum. lar her iki memleket arasında de-

Gerek Türkiye Reisicümhuru Ek-
vamlı dostluğun meydana gelmesine 

selans ismet Inönü tarafından, ge- müzaheret etmiştir. Daha bir çok de-
rek başta Ekselans Dr. Refik Say- )iller vardır ki, hatırlatılmaları li.ı
dam olmak üzere hükümetçe hakkım zumsuzdur. 

(Başı l incide) 
tariyet taleplerini kabul etmesini 
tavsiye etmişti. Prag cevabını ver
meden Alman orduları bilinen emri 
vi.kli yaptı. 

Bugün Romanya böyle bir teklif 
karşısındadır. Romanya Kralı bu 
teklifi reddetmiştir. O halde ne ola
cak? Alman orduları Romanyaya 
derhal girecek mi? 

'* Romanyanın vaziyeti Çekoslovak-
ya ve Avusturyanınkinden farkhdtr. 

Romanya Kralı, Münih konferan
sından sonra Avrupa paytahtlarını do 
laşıp memleketine döndüğü zaman, 
Alman istilasına karşı cephe almak lü 
zumuna kanaat getirmişti. O tarih
tenberi daima bu esas üzerinde ça
lıştı. Bu çalışmanın semeresi olarak, 
Romanya bugün Lehistanla askeri 
bir ittifakla bağlıdır. Daha bir hafta 
evvel. yani Çekoslovakyanın işgalin
den bir iki gün evvel, Romanya Ha
riciye Nazırı. Varşovaya giderek bu 
ittifakı tarsin etmışti. 

Romanya diğer taraftan Balkan 
Antantına dahil bir devlettir ve bil
hassa istiklalini müdafaa meselesin
de Yugoslavya ile beraıber yürümL 
ye karar vermiştir. 

Bundan maada Çekoslovakyanın 

işgali demokrasileri de harekete ge
tirmiştir. Onlar da Almanyanın da
ha ziyade ilerlemesi ihtimali karşı
sında alınması lazım gelen tedbirler 
hakkında müzakere halindedirler. 

Umumi kanaat şudur ki, totaliter 
devletler önündeki ricat artık son 
safhasına girmiş, demokrasiler d~ 
vara dayanmışlardır. Artık bundan 
sonra gerilemelerine imkan kalma· 
mıstır. 

Şu halde Alman istilasının düğü-
mü Romanyadadır. 

Romanya Askeri 
Tahşidat Yapıyor 

(Baıtarafı l incide) 
elçiliği Almanlara teslimden imtina ederek vazifesine devam etmekte· 
dir. 

HITLER ·aERLINE DÖNDO 

A lmnnya, Çekoslovakyanın işgali dolayısiyle hasıl olan beynelmilel 
vaziyete ehemmiyet vermiyor görünmektedir. Londra ve Paris· 

teki büyük elçiler - mukabele olmak iizere • geri çağınlmışlardır. Ber -
lin hugiin, Prag ''e Viyanadan dönen Bitlere muazzam istikbal merui· 
mi yapmı~tır. Dr. Göebbels, bir hitabe Irat ederek "Büyük Almanyanın 
hanisi Fiihreri,. selamlamıştır. Gazeteler İngiltere ve Fransanın hare
ketlerini siyasi ve ahlaki bakımdan hatalı bulmakta, fngilterenln Mil· 
nih dostluk misakını feshed-erek Alman dostlutuna şiddetle taarrus 
ettiğini, hfitiin dünyanın fngili7. hegemonyasına tibi olamıyacatını, Lon 
drnnın anlaması tazım geldiğini yazarak bu hasmane vaziyet karş1S1Dda 
Almanyanın da icabeden tedbirleri alacağını ilave etmektedirler. 

PRAG'DA GEÇiT RESMi 

P rag'daki Alman ordusu, dün muazzam bir geçit resmi yapmışı.a 

da, Çekler bu manzarayı görmemek için phir haricine ıezmete 
gitmişlerdir. Alman kıtalan Şark ve Cenuba dojru aevldyata devam 
ediyorlar. 

MACARiSTAN DA ~AHŞIDAT YAPIYOR 

M acaristan Rütenyaya ve Romanya hududuna yeniden kuvvetler 
göndermiştir. Karpatlara giden Naip Horty dün avdet etmiş ve 

kabine eski Başvekilin de iştirakiyle mühim bir içtima yaplDlfbr. Bor
ty'nin Bitlerle görüşeceğine dair haberler tekzip olunmuştur. 

Macar ordularının Rütenyayı işgali tamamlanmııtır ve Macar • Leh 
hududunun tesisi münasebetiyle Hor() - Marepl Smiıly Ryds arama
da telgrafJar teati olunmuştur. Macar ıazeteleri Polonya lehinde ha
raretli yaDlar neşretmektedirler. 

V arşova'd:m bildirildiğine göre, bin kadar Çek milltecisl muhtelif 
memleketlere citmek iizere yakında Gdynia limanından hareket 

edecektir. DUn iki .mUlteci grubu Baltrower ve Castelholm vapurlarile 
· İngiltere ve lsveçe gitmiştir. Anlaşıldığına 16re, Castelholm vapuru 

Çek mültecileri hesabına bir kaç sefer yapmak üzere kiralanmqtır. 

Rusya A /mangaya 
Ağır Cevap Verdi 

Moskova Çekoslovakyanın işgalini 
" Mütecavizane ve Barbarca .. 

Bulduğunu ve Tanımadığını Bildirdi 
Moskova 19 (A. A.) - Tas Ajan- lin deklarasyonunu imza ederken 

Amerikada 
Şiddetli 
Tedbirler 

(B~ l in 

2 - Muhasım taraflar, peşill 
amele yapmaları ve nakliyatı 
rikan olmayan gemiler üzerind• 
!etmeleri şartiyle, harp ma 
dahil olduğu halde Amerika 
şik dev !etlerinden her türlü mal 
bilirler. 

3 - Muhasım taraf bük 
rine her türlı.i kredi açılması 
nudur. 

4 - Bu kaideler, Amerika 
haricinde bir harbe iştirak e 
Amerika Cümhuriyetleri için 
larak mert değildir. 

Bu kanun projesi, Reisicil 
bazı harp mmtakalanna va;;: 
yolcu gitmesini men salihiye 
vermektedir. Kızılhaç teşkilitı 
bu hususta ş8z olarak müsaade 
lebilecektir. 

M. Pittman, projeyi tefıirell 
ğıdıdd izahatı vermiştir: 

.. _ Bu kanun, dahili harpler' 
mil olmıyacak ve İspanya da}ıilt 
binin bitmesinden evvel kabul 
nursa, İspanya hakkındaki aıxı 
yu otomatik surette kaldır 
Bu kanun, harp malzemesi fab 
n mevcut olmıyan memleketıet' 
merikan harp malzemesi veri 
kolaylaştırarak bugün mevcut 
nun haksız taraflarını izale 
tir. Yeni kanun projesi, fiili 
kuvvetli donanması olan m 
terin faikiyetini teyit eyliyece~ 

Pittman, kongreye tevdi 
bazı projelere rağmen, bitar~ 
nununun tam olarak tağvine 
bulunmadığını bildirmiş ve 
verdiği projenin Amerika 
devletleri hükfunetinin değil, 
kendisinin şahsi görüşünü tesbit 
ğini tasrih eylemiştir. 

Pittmna'm son tasrihine 
siyasi mahfiller, bu projenin b 
metin plinına dahil bulundulO 
naatindedir. Zira, J:>u proje ile 
sevelt'e çok daha geniş hareket 
bestlsi verilmiş olacak ve m 

da gösterilen kabul beni fevkalade 
mütehassis etmi§ ve iki memleketi-- lki milletin, gerek siyasi, gerek ik
mlz arasında.Ilı munasebetlerın sami- nsaat muşıerex menu.aaen varaır. 

Romanya müttefiklerinden ve de
mokrasilerden mukavemet için teş.. 
vik ve cesaret görmezse, belki vatanı 
çiğnenmektense iktısadi esarete kat
lanmıya mecbur olabilir. Fakat Ro
manya hüklimetinin Alman notasını 
reddettiğine bakılırsa, Romanya için 
artık mukavemetten başka bir yol 
kalmamış demektir. sı tebliğ ediyor: milletinin tam sallhiyetlerine malik 

bir anlqmazlıkta Avrupa d,.m-.:oı.•ı 

tik mille~lerlne y~rdım vameSJıli 
ıaynı:şnraca1mr. 

Bu menfaat1erin iyice anlaşılrJası imi ve kalbi bir dostluğun sağlam te-
melleri üzerine istinat ettiği kanaa.. çin haritaya bir göz atmak kafidir. 

Mazide lki millet müttefik idilerse, tini bana bir kere daha vermiştir. 
Halkın ıa huduttanberi Istanbul- bugün de dostturlar, yarın da sulh 

dan geçerek güzel hükumet merkezi ve adalet uğrunda müttefik olacak
ne kadar gösterdiği hararetli teza- lardır. Türk - Bulgar münasebatı 
hürlerden de bilhassa mütehassis oL sağlam ve mahsuldar sahada yeti~i
dum. yor. Ona husust harici bir şekil ver-

Bir kere daha ehemmiyetle kaydet meksizin iki memleketin devlet a
mek isterim ki, münasebetlerimiz, damlan bunu iyice biliyorlar. 
bugünkü tebliğde neşrolunan dekla- Başvekillmlzin ziyareti, iki kom
rasyonlar muciıbince, sarahaten dos- şn arasında samimi dostluğu ifade 
tanedir ve doetlujun mütemadiyen etmekten başka. Türk devlet adamla.. 
inkişaf bulması için icap eden biltün rile şahsi temasta bulunarak bugün
f&rtlar mevcuttur. kü beynelmilel vaziyete karşı Sofya 

Balkanlar aulhüne ayni suretle ile Ankara arasında bağlan dahıı zi
bağlı bulunan Türkiye aulhün ida- yade uğlarnlaştıracak ve kuvvetlen
mesine müteallik bütün faaliyetleri- direcektir.,. 

Pragdan cenubu şark1 l!mXametln· 

de ilerlemekte bulunan Alman ordu
lan Romanya hududundan geçmiye 
teşebbüs eder, ve Romen ordusunun 
mukavemeti ile karşılaşırsa ne olur? 

iş bu raddeye geldiği zaman dün
ya yeni bir Umumi Harp ka~ında 
kalabilir. Çünkü o vakit Polonya, 
Yugoslavya. ve belki de Balkan dev
letleri derhal müttefikinin imdadma 
koşacaklardır. 

Hatti SoVyet Rusya. Romanyan1n 
istiklaline lakayt kalamamak mec
buriyetindedir. Romanya hududun
da silahın patlaması, blr an içinde 
biitün Avrupayı ateşe verebtllr. 

işte Avrupa, bugün böyle bir teh
like ile karşı karşıyadır. 

ni eskiden olduğu gibi mü,terek men Zora da, maka'•sinde Türk - Bul- 24 Saatte Kazaya 
faat meselelerine ve bllhasaa sulhün gar dostluğunun kuvvetini kaydct-
idamesine hasreylemete karar ver- mekte, resmi Dnes gazetesi de Tür- Ug'"" nyanlar 
miştir. kiye ile kültürel bağlann da takvi-

Aralannda tanınmıı gazeteciler yesi lüzumuna bilhassa işaret eyle.. Eyüpte cıvata fabrikasında çalışan 
bulunan ve bu derece yüksek bir mektedir. Rahmi kendini ma~eye kaptırarak 
seviyeye yükselmesini bilmif olan a ellerinden ve yüzünden ağır ıurette 
Türk matbuatının Türk ve Bulgar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!~ • yaralanmıştır. 
milletleri arasında sıkılığı ve samı- Resmi T brg"" * Uaküdarda Toptqında oturan 
miyeti daima daha ziyade artan bır e ) tütün amelesinden MUBtafa bir mav-
yakınlık yolunda iki hükUınet tara- (Başı l incide) nadan ttitün balyalan bopltırken 
fından sarfolunan gayretlere müu· ruya kendi memleketlerini ala- ambara düşerek muhtelif yerlerin-
heret etmekte devam eyllyeceğine kadar eden meselelerle Balkan den yaralanmıştır. 
eminim. işlerine ve dünya vaziyetine ta- * Tophanede Orman sokağında 

A1manyanın Moskova büyük el- değildi. 

çisi Schualinburg, hükumetinin emri ÇekosJ..ovak anayasasmm 64 üncü 
ile, 16 martta Sovyetler birliği hü - ve 65 inci maddeleri ve milletinin 
kfimetine Çek milletinin Alman dev- arzusu hilafına hareket ediyordu. Bi
leti himayesine alınması hakkında naenaleyh, mezktlr vesika meşru de-
14 mart tarihli anlaşmayı ve 17 mart ğildir ve bir kanuni kıymeti yoktur. 
tarihli bir notasında da Alman baş- 3 - Alınan hükumetinin sık sık 
vekilinin Bohemya ve Moravyada ileri sürdüğü milletlerin kendi mu
himaye idaresi tesisi hakkındaki e • kadderatına kendilerinin sahip olına
mtrnamesinin muhteviyatını bildir • sı prensipi her milletin kendi irade
mtştir. sini serbestçe izhar etmesini tazam.. 

Sovyetler birliği hariciye komlse- mun eyler. Bu irade, ne kadar yük
ri Litvinof, bu iki notaya aşağıdaki sek mevkide olursa olsun bir kaç ki
cevabı vermiştir: şinin imzası ile tezahür edip o irade-

Çekyanın Alman himaye idaresi nin yerine kaim olamaz. Mevzuuba
altına konularak Alman imparator - his meselede Çek milleti iradesini 
luğuna bağlandığını Sovyet hükii - izhar etmiş değildir. Hatıl bu mese
metine bildiren 16 ve 17 mart tarihli le yukarı Silezyanın ve Sann mu -
notalannızı aldım. Mezkiir notalan kadderatını tayin için yapılmış olan 
süktlt ile geçiştirmek ve bu suretle plebisit şeklinde bile olmamıştır. 
Çekoslovakya hadiselerine karşı gtl- 4 - Çek milletinin serbestçe ira
ya alika göstermediği suretinde yan desinl izhar etmemiş olmasına bina
lış bir intiba bırakmak iatemiyen en Çekoslovakyanm Alman kıtaatı 
Sovyet hükumeti, mezktlr notalara tarafından işgali ve Alman hükume
cevaben bu hAdiseler hakkındaki ha- tinin maahher icraatı indi, müteca
kikt vaziyetini izah etmeyi lüzumlu viz ve zorbalık hareketlerinden b~ 
görmüştür: ka türlü telikki edilemez. 

ı. - Alman deklarasyonunun hl- 5 - Yukardald mülahazalar Slo
diaelerl muhik göstermek için mu - vakyanm Alman imparatorluğuna 
kaddemesinde izah olunan siyasi ve tabi olması yolunda bu memleket va
tarihi mütalealar ve bilhnsa Çekos- ziyetinde yapılan tadilAt hakkında 
lovakyanın devamlı bir kan~lrk ve da tamamile varittir. Slovak mille
Avrupa sulhU için tehlikeli olduğu, tinin de bu hususta serbestçe irade-

Amerikan lnıvvetlerinill 
taklJiyesi ~ 

Amerika hükUıneti; donan f 
dünyanın en büyük filosu baliJllcıl: 
tirmeğe karar vermiştir. Kara ":"' ~ 
su 40.000 zabit ve askerle tal"" 
olunacaktır. 

Amerikan harp sanayii. 
12.000 tayyare S"apacak hale 
üzeredir. Pilot miktan süratle 
nlmaktadır. 

M. Benefin te,ebbiid . _J 
Nevyork 19 (A. A.) - İyi~ 

alan Çekoslovak mahfillerine Y · 
B. Beneş, halen, muvakkat bir~ 
koalovak hük\imeti teşkiline uıp-; 
maktadır. B. Beneş, bu muv~* 
kıimeti, Vaşington ve esaslı A 
demokratik devletlerine tanı~ 
nı ümit etmektedir. Amerika bıır 
şilt devletleri dahilindeki bütilO 
koslovaJı: konaoloslan ve Ame 
oturan bütün mühim ÇekosloV 
böyle bir hük~metin teessüsil 
bütün kuvvetleriyle ve bütün~, 
talarla çahşacaldarmı fhndidd 
Beneşe bildirmişlerdir. 

SPORDAN MABAAT 

Garip 
Türk milleti nezdinde, hakkımız- all6k eyllyen meseleleri milft. oturan Nesirnin oğlu 3 yaş,ıada Sili, 

da gösterdiği unutamıyacağımız ha- reken tetkik etmişlerdir. mangala düşerek muhtelif yerlerin-
raretli kabulden dolayı gerek benim Avrupada teakup eden hicli· den yanmıştır. 

Çekoslovak devletinin yaşıyamıya • si sadir ol ışı marn ır. 

cağı ve bundan dolayı Alman impa- 6 _ Alman hükfunetinin icraatı 
Bir Vazi1Jet 

(B"fl 6~ 
müsabakalarına dün Fenerbah~_.. 
Taksim stadlannda başlandı. TaP".J 
stadmda Süleymaniye, Şişli bir~ 
Topkapı Amavutköyle, Kaddc ti 
de de Hilal Kurtuluş birleşiği ~..# 
bulspor Pera birleşiği ile karfl""' 
lar. 

gerekse zevcemin ve bana rafakat seler karıtsında, ıerek Balkan * Karagümrükte Kasap sokağın. 
edenlerin derin şükranlanna tercü- milletleri arasındaki tesanüdün, da oturan 10 yaşında Mari elindeki 
man olmanızı sizden bir kere daha ıerek bunların ayrı ayn kendi bir sinema filmi parçasını mangala 
rica ederim. siyasetlerile müıterek siyaset- düşürmüş, film ateş almıştır. Ate~i 
Hariciye Vekilimizin ıiyaleti lerinin kat'i istiklali, yalnız bu söndürmiye çalışan Mari ile büyük 

V milletlerin bulunduklan coir•· annesi Dinokln ellerinden yanmışlar-
Ankara, 19 (A.A.) - Hari\!iye e-

kili Şükrü s. aracoğlu ve Bayan Sa- fi mıntaka için değil, bütiln dır. 
13 30 Avrupa için de bir ıulh ıarau- * Limanda şamandırada lsparti 

racoglu tarafından bugün saat · 
Ekselan tisi te•kil ettiiini bir kere daha Sento vapuruna kömür veren tahmil 

da muhterem mısaprimiz s ır · f nıUşahede eyleınişlerdil'. tahliye amelesinden Omer, başına 
Kciseivanof ve Bayan Kôseıvano · ·1 Sulhun idamesi kaypıının düşen büyük bir ktimür parçası ile 
şerefine Anadolu klübünde bir og e esa~h bir amil bulunduğu mü,_ a~ırca yaralanmıştır. 
yçmcğı verilmiştir. terek menraat mel'clesinde H· * Bakırkovde Erment mektebi ta. 

Ekselans Koscivanof ve Bayan kiden olduiu gibi İ!ltisare ka- !~besinden Ke~ork. mektebin ikinci 
K( Scl\"OnOf. yemekten sonra aa~ve-. k . d d" rarındn olan Kfuıt"ivanof. s,.y. at pcnceresın en sokağa ti1D1üştür. 

k "ıl Re f k Sayd m Haricıye V'e1<tlı b 1 ıfnm \'C Saracotlu, Bulgar lbş- Kolu ve acağı kırılan ta ebe Balıklı 
SarnC'oğlu ile birlikte stada gelmış- vt'kili ve Hariciye Nannnın hastanesine kaldırılmıştır. 
ter ve stadı dolduran binlerce An- Ankara zlyaretllo temelleri sat- * Şerefm idaresindeki 40 numa-
karalının içten sevgilerini toplıyan lamlatmıt olan Türk • Bulgar ralı motosiklet Lileli caddesinden 
alkışlarla karşılanmışlardır. . münasebetlerinin bariz dostluk 

1 

geçerken o civarda oturan 10 yaşın-
Muhterem misafirimiz oyunun ılk mahiyetinden dolayı mevinç da Rejine çarparak başından yarala-

devresinin sonuna kadar stad'ta k~~; daymutlarcbr. mıştır. Yaralı tedavi altına a1ınımf, 
mışlar ve gelitlerinde olduğu gı • 1 Şeref yalralanmqbr. 
ayni sevgi tezahürleriyle uğurlana· 

ratorluğunun bununla bilhassa ala- ı Macar kıtaatmın Karpat Rüteny~ 
kadar ol~~ mecburiyetinde kaldığı 1 sına zorla girmesine ve halkının ip
y~lundaki ısnatlar doğru ve bütün tidai haklannın ihliline bir ipret 
dunyaca malum olan hadiselere uy- olmuştur. 
gun değildir. Filhakika umumi harp 7 _ Binaenaleyh, Sovyet hük\i-
sonunda Slovakya cümhuriyeti da- tl ç k Alm ı to ı . me , e yanın an mpara r u-
hıll buzu~ ve harict siyaseti kati- ğuna ilhakını ve Slovakyanın da 1\1 
yen mus~ihane olan ender Avrupa veya bu şekilde yine Alman lmpa
devletlennden biri olmuştur. ratorluğuna ilhak edilmesini tanı-

2. - Sovyet hükumeti. hü~met yamaz ve bunları enternasyonal hak 
retstne. milletin muvafakati olmak- ve adalete ve mılletlerin kendi mu
sızın bu m111etin istiklalini ilga ede- kadderatlanna serbestçe kendileri
bilmek salahiyetini veren hiçbir Avru nin sahip olması prensibine uyıun 
pa devleti anayasas:ndan maltlmatı telikki edemez. 
yoktur ve böyle bir şey bilmiyor. Bir 8 _ Sovyet büldimetinin mQtale
mllletin kendi lstfldllini isteye bte- ası §Udur ki, Alman hükfunetinin 
ye imhasını kabul etmesi ve başka icraatı umun i sulhu tehdit eden teh
bir devlete bağlanmıya razı olması- likelerden hiç birini ortadan kaldır-
nı kabul etmek pek güçtür. Hususile mamış bilakis bu tehlikeyi tın 
k• ·11 t la ı ~1·1·u · yara ış ı o mı e asır rca SH• a lçın ~ar- ve ağırlaştırmıştır. Bu hareketler 
pıpnıJ ve 20 aeneclenberi de tsti'ldAli- Merkezi Avnıpada siyasi lstiknm 
ne kavuşmuştur. Çekoslovak Reisi • bomıUJ ve milletlerin emniyet hia
cilmhunı Hacha bu aym ıs inde Ber- sine yeni bir darbe lııdirmlettr. 

Süleymaniye Sifli • T oplıtll!' 
Arnauutlıöyiinii 4 ·O ~ 

Taksim stadında Suni takun ,ti 
Süleymaniye. Şişli - Topkapı. A 
vutköv ile kar~ılaştı ve 4-0 verıcJI. 

Hilal K.urtuluf, 1. Spor P-" 
birlefifini J · 2 yemli t' 

Dthı Kadıköy stadında Vefa ;,,ı 
nerbahçe maçından evvel tstall"~"' 
spor • Pera birleşiği Hilil - gurl"· · 
birleşiği ile karşılaştı. Bütün ~_a 
minler İstanbulspor • Pera le~~· 
Fakat hiç beklenmiyen bir netıP', 
le kapandı. Maçı HilM • KurttJl 
laT 3-2 kazandılar. 



SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvet

~dir~r, dökülmesini önler, kcpek
l'lderir. 

INGO...tz KANZUK 
ECZAHANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

Devlet Demiryolları ve Limanları iş.\etme U. idaresi ılariları 
~Uhanımen bedeli 150000 Ura olan 10000 ton yerli portland çi':"~n-
4Jııc 5/ Nisan/1939 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı za:l usulu ıle 

arada İdare binasında satın alınacaktır. 
il llu iŞe girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile ka
~un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka

kornisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
bı~az:tnameler (750) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
~tadır. (1874) 

* hı Jtruhammen bedeli 7330 lira 80 kuruş olan muhtelif toz ve ~ınalln bo- • 
be> •rla muhtelif cins vernik üstübeç vesaireden mürekkep 28 kalem 
bı Ya malzemesi 3/ 4/ 939 Pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
ab:Slndaki ıatınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 

acaktır. 

~ iŞe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 549 lira 81 
1lı şluk muvakkat tPminatlarile birlikte tekliflerini muhtevi zarflan
Clıt~ksUtrne günü saat (14) on dörde kadar komisyona vermeleri lazım-

~l!u iŞe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-
~an parasız olarak dağıtılmaktadır. (1559) 

kayseri YilCiyetinden : 
'to 1 ::- Kayseri merkez kazasının Muncusun nahiyesine bağlı Kara höyük 
~Une. ait içme suyu fenni keşif proje tanzı.mi aşağıdaki şerait altında 

ltıneye konulmuştur. 
:- Bu işe ait bedeli keşif 300 liradır. 
4 

- Suyun menbaı tahminen beş kilometredir. 
lect - Eksiltmeye iştirak edenler % 7,5 teminatı Adiye verecekler fha-

5erı sonra % 15 şe ib!Sğ edilecektir. 
eli - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itibaren 45 

il larfında ikmal edilmesi meeruttur. 

~t - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Vekllet1nce tasdiki m~
Ur. 

~ - bıaıe 24 - 3 - 939 cuma günü saat 14 de Kayseri Vilayet merlte
lltrı. ~ hususi muhasebe müdürlüğünde Köy heyeti ihtiyariyesi tarafın
a 'icra edilecektir. 

dil - Fazla malQrnat almak ~teyenlerln Kayseri hususi muhasebe mü-
~ne müracaattan ilAn olunur. <1660) 

~~ k!~k"~letinden : 
~ 1 - Büyük Menderes sol sahil sulama kanallanndan Pirlibey kanalı 1 

2 
llnat imalAtı, keşif bedeli "645.086,, lira "17,, kuruştur. 

1'aı - Eksiltme 12/ 4/ 939 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 15 de 
tlıı ıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu oda

da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
ft~ - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
~ ıenel §artnamesi, fenni şartname ve projelen "32,, lira "26,, ku-

lbUkabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "'29.553,, lira "45,, ku
tat Uk ınuvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
ı.ı.;: Bekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
~ ile VekAlete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi
~ alnıatan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
~ talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

bir - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 
~ leat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin

"erıneleri lAzımdır. 
~da olan gecikmeler kabul edilmez (819) (1553) 

konya Kor Komutanhğından: 
lttltonya Kolordu lnşaat Şubesinde bir yüksek Mimar çalıştınlacak
~Ylık ücreti 250 liradır. Mimar vazife için Konyadan başka ~ar

S lara . gönderilirse kendisine kanuna uygun olarak ?arcırah verılir. 
"ttlın U vazıfeye istekli olanlann yol masrafları kendilen ~ra~ından ve
tafııek. §artile ya bizzat veyahut istenilen v~ikalarla b~r!ikte fotoğ

IO! hır dilekçe ile Kolordu Komutanlığına muracaatlan ilan olunur. 
~•rtıar: .....___ 

._: --::- Diplomalı Yüksek Mimar olmak "lnşaat işlerinden hakkile an-
2 Ytıksek Mühendis de kabul edilebilir. 

3 - Askerliğini yapmış olmak, 

4 - Ecnebi kadınlarla evli olmamak, 
& - Sıhhatli olduğuna dair rapor getirmek, 
~ - Polisten musaddak vesika "Hüsnühal sahibi olduğuna dair aı-

k,, • 

~ - Diploma sureti, bonservislerini getirmek, 

8 - Nüfus kağıdı veya musaddak suretini getirmek, 
- İki sene hizmet edecelf.ne dair taahhüt senedi vermek." 

(299) (1844) 

TAN 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

J. - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya Tütün Fab
rikasında yaptırılacak Tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi 
drenaj bahçe dahil! yollan ve ihata dıvarlan işleri ve bunlara ait imalatı 
sınaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 36. 796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2. 759 Iir3 

77 kuru~ur. 
111 - Eksiltme 27/lli/193~ tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartname, kepmame ve projeler 184 kuruş mukabilinde Leva
zım Şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

V - Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yüksek mühen· 
dis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere bu evsafta 
bir mühendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmaları ve şimdiyC' 

kadar bu kabil "50.000" liralık bir işin muvaffakiyetle yapmış ve bitir. 
miş olmaları şarttır. 

VI - Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar bizzat 
Umum Müdürlük İnşaat Şubesine müracaat ederek fenni ehliyet vesi
kası almaları lazımdır. 

VII - İsteklilerin şartname ve projeler ve yukardaki maddede gös
terilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almalan teminat akçesı 
veya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplannı ihtiva e
den kapalı zarflannı eksiltme gününde nihayet saat 14 de kadar mak· 
buz mukabilinde mezkur Komisyon Riyasetine vermeleri lizımdır. Pos-
tada vaki olacak taahhürler kabul edilmez. "1489'' 

Cinsi Mikt81'1 * Muham- % 7,5 te- Eksiltme 
men B. minatı şekli Saat 
LiraKr. Lira.Kr. 

------
Baskül 5000 Kg. 1 adet Sif 750.- 56 25 Pazarlık 14 

Haydarpaşa 

2000 .. 2 " 
1000 ,, 1 .. Sif ts- 5000.- 375 Acık 

,, 
,, 

tanbul eksiltme 14.30 
t - Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı basküller hi

zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 4/ 4/ 939 tarihine rastlıyan Salı günü Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - 5000 Kg . . Iık baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 gün 
evveline kadar fiatsız tekliflerini Tuz Fen Şubesine ve 1000. 2000 Kg 
1ık baskül münakasasına iştirak edecekler de fiatsız tekliflerini bir 
hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü kanuni vesaik ile 
birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. '1704) , ................................... . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi.: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Tiirlr Urast 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat BankHında kumbaralı ve lhharsn tasal'l'uf h~aplannda en 

a~ 50 lirası bulunanlara senede -1 defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdaki 

40 
100 
ızo 

Adet ,. 

" ,, 
" ,. 

plina ıare ikramiye dağıtılacaktır. 

1.800 Liralık 4,000 
500 ,, z.ooo 
250 

100 
50 
40 

" 
n 

" ,. 

1,000 
4.000 
5.000 
4,800 

160 " zo " 3,200 

Lira 

,. 
,, 
,, 

" .. 
DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylfil. 1 Blrlnclkinun, 1 Mart ve ı. Bazi

ntn tarihlerinde ~ekflt"ffktfr. 

------~·---------------------' Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Kanara gazozhanesi ihtiyacı olan yanın milyon adet kapsül ile 

bet litre limon esansı açık eksiltme ıuretile satın alınacaktır. 
2 - Kapsül ve esansın muhammen bedeli 1375 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 103,13 liradır. 

4 - İhalesi Nisanın 13 cü Peqembe günü saat 15 de Belediye F.n-
cümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Adana Belediyesi Yazı l§Jeri Müdürlüğündedir. 
lstiyenler orada görebilirler. 
8 - Taliplerin ihale günü muvakkat temlnatlarlle birlikte Belediye 

Encümenine müracaatlan ilAn olunur. (1692) 
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Vapurların Haftahk Hareket Tarifesi 
20 Marttan 27 Marta kadar muhtelif hatlara kalkacak 

vapurların isimleri, kallat gün ve saatleri ve 

kalkacakları nhbmlar 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de 
(Aksu), Pazar 16 da (Güneysu). Galata nh-

tımından. 

Rartın hattına Çarşamba 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

17mit hattına Salı. Perşembe ve Pazar saat 9.30 da (Uğur). 

Mudanya hattına 

Tophane nbtımından. 
Her gün saat 9 da (Trak) sistemi vapurlar
dan biri, Cumartesi aynca 13.30 da (Sus). 
Tophane rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
,yrıca Çarşamba saat 20 de (Antalya) ve 

Bandırma hattına 

~umartesi 20 de (Ulgen). Tophane nhtımın
dan. 

Karabiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtı-
mından. 

Imroz hattına 
ı\yvahk hattına 

_ Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımmdan. 
_ Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın) . Sirkeci nhtımından. 
İ:7.mir siirat hattına 
1ersin hattına 

Pazar 11 de (Ankara). Galata nhtımmdan. 
Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrüsk). 
Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon 
mmaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteli'ri - Galata, KöprUbap '2362 
Galata acentcliii - Galata Deniz Tkaretl 

' f 

Sirkeci acenteliii 
Müd. binası altında 

:_ Sirkeci, Yolcu Salonu 
40133 
22740 

BilOmum ithalat Tacirlerinin Nazarı Dlkliattne : 
İstanbul Limanında mevcut antrepolardan yalnız Halı Antrepo-

u ile Eminönü Antreposu, A!ltrepo namr altında muhafaza ve ip
ka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepolann kaffesi kısa bir za
man için 1 .4.939 tarihinden iti.ı,aren ANBAR'a Kalp ve tahvil edil
miştir. Bu itibarla: 

1 - Şimdiye kadar Antrepo namiyle yadeodilen mahallere 31. 
1 939 sonuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelik antrepo 
müddetinden istifade edecek ise de, 1.4.939 tarihinden itibaren bu 
'1lahallere dahil olan eşya, ancak iki sene müddetle buralarda sa-

l 
hibi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

2 - Eminönü Antreposu ile Halı Antreposuna girecek eşya es
kisi gibi Antrepo müddetine {yani dört senelik müddete) tAbi tutu-
Inc_-akhr , 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
30.3.1939 tarihli Perşembe günü saat 15 de l st anbul'da Ayasofyada 

Devlet Basımevi eksiltme komisyonu odasında (6497,54) lira eşil be
delli Devlet Basımevinde yapılacak İstrotipi atölyesi inşaatı kapalı 
zarf usuJile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif hulasasiJe buna müteferri diğer evrak D. Basımevi 
Direktörlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (488) liradır. 
isteklilerin en az (5,000) liralık bu işe benzer iş yaptığın1:1 dair fda

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vilayetinden 
eksiltme tarihinden '"8,, gün evvel alınmış, ehliyet \"e 939 yılına ait 
Ticaret Odası vesikaları ile gelmelerl (1685) 

~l~MIR PAMUK MENSUCATr~ 
T. A. Ş. TARAFINDAN 

Otedenberi sağlamlığı ile tanınmış ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız KABOT BEZLERiNiN 

Pamuk Fiatlannın yükselmesinden dolayı yeni Satış fiatlanmıza 
Mart 3 den itibaren tatbik olmak üzere aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 715 Krş. 

4 " ,, ,, 75 " " " " 645 .. 
5 " ,, Değirmenli 90 ,, ,, ,, ., 81 O 

" 5 " ,, " 85 " " " " '170 " 8 " " Geyikli 85 ,, " " " 765 
" 8 " ,, .. 75 " " " " 695 
" 9 " ,, Tayyarell 85 ,, ,, ,, ,, 695 
" 9 ., " " 75 " n " " 630 
" 11 ,, ,, Köpekli 85 ,, ,, ,, n 670 
" 11 ,, ,, Leylekli Astar 90 ,, ., ,, ,, 630 ., 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka
ndaki satış fiyatlarımız asgari bır balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukandaki satış fiyatlanna % 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgart olarak bir top satış yapılır. 4-- İs
tanbul satış mahalli· Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara

dadır. ............. , 
Askert Fabrlkalar Umum Müdürlüğü 

TiCARET ŞUBESi MODORLOGONDEN : 
Aşağıda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. 1stekll

lerin; nürnuneleri ve orijinal resim !erile beraber S i f İstanbul teslim 
şartile fiatlı teklülerini 10/Nisanı9 39 Pazartesi giınü akşamına kadar 
Ticaret Şubesine vermeleri. 

Bu malzemenin şartnamesi her gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar 
Umum Mi.ıdürhikte Ticaret Şubesinden veya İstanbul - Fındıklıda As-
keri Fabrikalar Yollama Müdürlüğünden alınabilir. (925) (1758) 
Siyah kovanlara mahsus Adi kapsül 3.500.000 adet 
Lüka " " kapalı ,, 1.500.000 
12 Çap. 14 m/m yağlı esmer tapa 250.000 " 

16 .. 14 .. ,, " " 150.000 " 
20 " 14 " " ,, .. 40.000 " 
12 .. 12 " " .. " 850.000 " 
16 " 12 " " " .. 450.000 " 
20 ,, 12 " " " .. 200.000 : 

Beherinden 
12 Çap 3 m/m. 6 m/m. 7 m/m. 9 m/m. Adi kiat Tapa 500.000 ner 

18 ,, 3 " 6 " 7 n 9 " " ,, " 500.000 
20 ,, 3 ,, 6 " 7 " 9 .= .. " " 500.000 " 
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l~!~~ ACILIYOR 
Hasan Deposile alakadar olanlar 
Tramvay istasyonu karşısında ' eski 

Bahçekapı Y ah Köıkü caddesi 
BESLER fabrikasına İnüracaat 

NEDEN 
B~; ün mütehassıs diJ tabibleri 

· RADYOLİN 
diş macununu tav&iye ediyorlar? Çünkü: 

daima kullanınız. 

A YOL 
Dişleri beyazlahr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Akşam her 
yemekten sonra günde 

üç defa fırçaJayınız. 

sergilerden 
diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıştır 

!'MUTUK 
Şaraplar ı 

1 

1 

Jı 

1 

1 

• 

Türk CJ i b i kuvvetli 
Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
Bu sözü teyid eden güzel yurd topraklo .. ••· .. biricik imal kaynağıdır. 

ARPA UNU SALEP 
BAKLA UNU 

TARÇIN 
YULAF UNU 

KiMYON 
NOHUT UNU 

KARANFiL 
ÇAVDAR UNU 

ZENCEFlı: 
PiRiNÇ UNU 

KORNFLAU 
KARABiBER 

BEZELYE UNU 
YENiBAHAR 

PATATES UNU 
BEYAZ BiBER 

FASULYE UNU SOFRA TUZU 

MERCiMEK UNU . 
KIRMIZI BiBER 

Buğday Nişastası 
(Kutu ve 

Pirinç Nişastası Paketler i) Sıhhat ve Neşe 

Kaynağıdır Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden : '----------1 - Yıllık muhamrnen bedeli 3320 lira tutan bir sene zariında her Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen 1,. .... ~, sene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyes.ile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 
üç ayda bir 30.000 nüslia olarak tab ettirilecek olan ELEKTRIK mec
muası açık eksiltme ile bastırılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 249 İki yüz kırk dokuz liradır. 
3 - Eksiltme '4/ 4/ 939 Salı günü saat 15 de Metro Han binasının 

5. inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapt10!',aktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazırn Müdürlüğünden pa
rasız tedarık edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni belgeleri ve muvakkat teminatları ile ilan 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1824) 

Kaşe DERMAN, Tababetin son keşfidir. Her evde 
bulunması zaruri olan DERMAN kaşelerini ecza

nelerden ahnız. Lüzumunda günde 
1 • 3 kaşeye kadar ahnır. 

11NGER 

Bayanlara mahsus SIN GER 18 ayar ' bilezikle be raber altın 
saatlerinin yeni mode lle ri gelmiştir. Fiatları 85 ila 150 liradır. 

_ EMSALL~1 G1Bt ON BEŞ SENE GARANTILIDlR. -
Taşradan taleb vukuu nda yeni kataloğ gönderilir. 

SİNGER SAAT :\JAGAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 21964 
İs timlak dolayısile mağazamız yanındaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentarrnz: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

Dünyada beynelmilel ıöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz omuzadır. 

1 

Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Heryerde 

1 daıima taze ol~ak bulacakımız. Adres: Beşiktat, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel 403:J 
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= Evinizde neş'e ile vakit CJeçirmek... ~ 

Evinize bütün dünya haberlerini almak isterseniz ? 1 
i Kepek ve Saç dökülmesine karşı 1 
:::: 

I ~ 
Saç suyu kullan ı ! ' j 

--------------------- 1 
.--or. HORHORONl- Radyolarını Tercih Ediniz. 1 

i Satış yeri : Beyoğlu istiklal Caddesi No. 34 _ __ j 1 Hastalarını akşama kadar Sirke
ci Viyana Oteli yanındaki muavPne-
" ~ "' ,.,..ı,. tedavi eder. _. 

T e lefon: 24131 I ~ E D i S S O N Müessesesi .. - • j 
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iYİ BİR HAZIM 

Rahat Bir Uyku Tc·"11İn Eder 
Her yem ekte n sonra alınacak 2 - 3 tane 

· R T 
1 KARBONAT KOMPRiMESi 
!. ı l

1 

H er türlü hazımsızlığı ve mide ekşili ğini gide rir. Pertev 1 ıj 
Karbonat Komprimesini her eczanede arayınız. 

- --~~~~~~.....-~~~~~~~~~~~, 

Mtdiye VekCiletinden: 
l - 202011000/510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli ka

ra saç ıTomas) olduğuna göre beheri 65 lira ve simens martin Duble 
decape olôuğuna göre de beheri 75 lira olan 120 adet saç dosya dolabı 
k.apah, zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27.3.939 pazartesi günü saat on beşte Maliye Vekale
ti levazım müdürlüğiinde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma-
bahçe maliye evrakı ma.tbua anhan memurluğundan parasız alınır. 

4 - İstekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazıl ı belgeler ve kara saç (Tomas) a talip olduğuna göre 585 ve simens 
martm double decape'ya talip olduğuna göre de 675 liralık teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun 
tarifatı ve şartnamesindeki şeraite tamamen uygun ve noksansız ola
rak yazacakları teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatin
den b~r saat evvel k:>misyon reisine vermeleri <801) (1539) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halli Lfttfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşrfvat T . L . Ş. Baııııldı!ı yer TAN Matbaası 

-~----~~~--~~~~~-:__.....-
8 i reci k Belediyesinden : 
1 - Kasabaya yapılacak elektrik ve su tesisatı projeleri 10/ 3/ 939 

tarihiııden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye ıco· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 11/ 4/939 tarihine müsadif Sab günü saat "14 de J{a.Y' 
" ma. m ve Belediye Dairesi odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "150,. liradır. . 
4 - Mufassal malumat alabilmek istiyenler Birecik BelediyesindelO 

bu işe ait şartnameyi görebilirler. Veyahut bilabedel aldırabilirler. 
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