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HALK la Yeni Tefrlliamıza Yakında Baıhyoruı GAZETESi 

şı;.--d-i ____:_-~-v E-N-i _M_E_a -u s_L_A_R=-ı'IRus Teklifi Londrada 
Sıra 

l<i111de? Partf 600KişilikBir Müsait Tesirler Yaptı 
Lıste Hazırladı ~l111anyanın MacarJıfa· 

•a, Romanyaya, yaltaf 
Danzlg'• lıiicanı edece
İl•f ıöyllye•lw var. la 
fa••l•lerd•• lıa•ıl•l•I• 

ikinci Müntehip Seçimi 
Memleketin Hertarafında 

Ankara, 20 (TAN Muhabi-
.dof ru fliacaf 181 ffmdf· rinden) _ Müntehibisani inti.. 

de• iedlrmei mimlri• babatı bugün yurdun her tara-
değlldlr. fında sona ermif bulunmakta-

Dün · 
Bitti 

)': dır. Alınan neticeler fevkalade tedir. 
Clacrn: M. Zekeriya SERTEL pyanı memnuniyettir. Teeyyüt etmiyen biT Wer 

lerl profesörlerinin daimi ola
rak burada ikametleri nazarı i
tibara obnarak bu karardan ia
tisna edilecekleri de aöylenmee-

~koelovakyadan aonra ma kime MebWI namzetliği için Parti- Mebus seçiminin aon libıler. 
~? suaıı patlatmadan, tan dök ye vuku bulan müracaatler de deki siyasi vaziyet dolayısile 
ı.~ lllenıleketler lrtlll etmele a- bugün hitam bulmuştur. Buse.. tesrii hakkında, vilayet, beledi· 
~ .& ,_~ ~i ne intihap edilecek mebus sa- _,.._

1 
· emir .__ ~~ ·~an ordulan ~ nereye ye ve Parti r'"""' erme ........ 

·...-u,-ecek, neresini istill edecektir? yıaı eski yektinun 24 fazlasile rildiği hakkında bir gazetenin 
L 423 tür. '1t...~ bugün bütün dünya matbu- verdiği haber doğru dejilc:lir. 

~bütün siyasi mahafilleri ali • Parti, viki olan müracaatları Dün akpm geç vakte kadar ne 
& eden mesele budur. ayn ayrı tetldık etmiı ve nam- belediyeye, ne villyete, ne de 

Hararetli Müzakereler Devam Ediyor: Bloka 
Balkan Memleketlerile Bizim de Girmemiz isteniyor 

Lord Hali/aks 
Almanyayı 
itham Etti 

~ u Sualin cevabını ar&n:en her- setlerin tesbitinde esas olan Partiye bu huiu8ta bir emir ve. 
t. lrlUlıtelif tahminlerde bulunmak- prensipler gözönünde buluduru. ril.memiftl Yalnız parti divanı '-rJ HALIFAX 
h',:_ lok.t ı.ı,,,.. kati bir lfl!7 oöy- Jarok eski 399 mebustan başka tarafından phrimizdetl münte- """ , 

-.....,,,ektedir. 800 klfilllı: bir liste. hazırla- hlbl.,.nllerle giirüımek "" "1nl Londra, 20 (Hmusl) - Mister Chamberlaln bu- Lord Hallfax De M. Corbın ın.ntere, Rusya. Fransa. 

lngiltere, Romanyaya 
Yardımda Bulunmak 

Üzere Bükreşe Bir 

Heyet Gönderiyor 
tir. CHAMBERLAIN 

"«ır "1nı.nyanın nDıal hedefi Fran - ,,,..tır. Bu lıne Parti dlva..- zamanda mebus lntlluıbalında ,On Avam Kamarasında Çek hidlselerlnden baJue. Amerika, Lehlatan, Tilrldye ve daha baıka devletle-
..._ · Garpte bir taarruz hareketine .......ıDeı:ektlr. hazır bulunınü lbıere Doktor del!ı;en lngllterenln diğer dev !etlerle temas halinde ol rln iştirak edeceği bu ınil§terelı: eephoden baluetml:ı-~evvel pridatı vaziyetini Yeni Meel-. 125 yeni skna Ibrahbn Tali ile Ordlııa..,.00 dujunu söylemesi, son günlerde Londranın çok mil- !erdir. Vaılngtondan gelen haberlere göre, Amerika 
""' etınelt lhtlyacmdodır. · Bu - ~ıtı Wunln edilmektedir. Profesör Şeımettın, dflD plıri- hlm siyasi f aallyetlere sahne olması, lnglltere, Fran- hükilmetı böyle bir cepheye ııirıneıte hazır olmamak . 
..,_ lçı,, iki noktanın teınln1 lbmı - Unlverslte profeoörlerinln,,,.. mlze gelınlşlerdlr. Parti dlvaııı.. sa, Sovyet Rusya, cenubu şarki ve garbi Avrupa la beraber cma llı:tısadl ve ınanevı ltuVVetlerlyle yar-hı~-&iri bir harp vukuunda deniz bu.s olamıyacaklanna dair olan nı temsil eden iki mebus, dOnktl memleketlefinden ve Amerikadan müteşekkil mü~ duna hazırdır. 
~ dilpnan gemileri tarafın.. byıtlar teeyyüt etmektedir. Bu- parti idare heyeti toplu- lerek bir cephe temsi hakkındaki şayialara büyük bir R&yterln diplomatik ımılıablrbıln 81rendııtıne IÖ-

t lııtuJması Dıllnlall !<a..,......ıa - beraber Ankara fakülte.. iştirak etmlflerdlr. kuvvet vermiştir. Lord Hallfax. Sovyet Rusya seli- re. Sovyet hükllınetı, lııgııız hültüıneUne. lnııııı • .., 
~ 

1

tli ham maddeyi tembı ede - ==----ms::ıı---===-===--===--=-==-------- ttr. Diler taraftan Lorct Haltfax'm Prannz Mf1ri M. manyanın " aralarında muhtemel olarak Türkiye 
~ muhtaç oldul!u .rıd- mad- rL M. Malüi ile YUl7etı derinden - t..-ı,. I Din. J'nnumn, ~ Blrlilfntn, Polonyanın Ro-

'-ıı ~ Aha buma, !ldııcloıl pı:k - J 'T' l Corbinle görüşmesi de müşterek cephe lehindeki ~- ve Yunanistan da bulunduju halde diğer alikad.ar ~~&m~aua~e~ve~~~-b_&_b_u_ın_n_~ __ ~ __ e~_~_1r_._~_rl_"_Y~~~'-~----------'-~-~k10;~4, 
lıı\ı için de Orta Avrupa De eenubu • 'V j e it D • 
~:E:-=:;~ Gerginlik ı atıştı Almanya- ngı ere enız 
~':.~~=== ıa•an Milletlerinin ıır11ğ1 ile ı·tı•taAfı Feshedı·ıı·yor 
a. ~ııyanın bu ihtiyacını nazan lngiltere ve Fransanın Müzahereti 
~!e alanlar Alman eıdularuım w ff 
~ ).facaıistanı ifgal ec1ecelbıl Korkulu Havayı Dagı 1 
' ediyorlar. Evvelce Macarls -
' Poıonyanın Karpat Ukrayna - k. S ıııütteret hudutlara sahip oı - Hududa Asker Sev ıyah 
' )( llluhalefet ettiii halde, ba Lon4ra, 20 (HulUll) _ Bükrefteıa 

Devam Ediyor 

sacarıatanm Rütenyayı iflal bildirildtline göre, Romanya • Al
~ A.1-... • ehemmiyet vermemesini yeni ticaret anlqmaımm bu 
l~yanın böyle bir niyette bu· =~çinde lmzalanacajı anlaşılıyor, 
s:e izah ediyorlar. Alman FC>' fakat bu anlqmanuı, geçen sont91-
~ altında bulunacak btr. Ma- rinde yapılan ve lkl memleket ara
' 0 artık Ahnanya için bir te1ı- ımdaki iktısadt teması sıklaştıran ti-
~ lın.ktan çıkar. . caret muahedesine zeyil te§kil ede-

' t azıya Macarlstanı ftpl eder- celi anlaşılıyor. • 
'~anın da Arnavutlqtu ifpl Almanya hü.kdmeti, "Roman~~dan 
~ taı"mıbı edenler v~ Bu parasının kıymetini düşurmesinı ıste_ 
l1 ~ :Yapanlann ileriye sürdükle- mi§, fakat Romanya hükı1meti bu taS de, Yugoslavyayı apğıdan lebf reddetmiftlr. 

'1e!~-sıkıftınp tazyik etmek il- Lomtraya gelen maltimata göre, Al 
~ lfİ""11'. Macaristan ve Arnavut- h eti azası, 

900 
milzakereler 

~ ~ ecllldikten mnra Yugoslav· :nZ bir aralık çok ağır bir lisan 
~ kıınıldayamıyacak hale ıe- kullamnlf ve ara sıra tehdit yol~~u 
~tt b · tutmUflm' Heyet Romanyanın bu -~ talunine göre Almanlar ML . siral ~ullerlni satın almayı, 
>, ~ ltlaı ettikten IODl'I. Roman- :m. petrollerini iıletmeyi, işliyen 
')' e Y1irily~ektir. Almanya~ trollerin idaresine iftirak etme~i, 
~ ı>etrolunü, ve zengin ~ı>: pe deltasının 18Zlanm ıellüloıte 
~ elde etmedikçe kendilını Tuna k imtiyazının Almanyaya 

eıııın telikki edemez. :m. istemişti. _ 

J:l'ıt * (S01'•; Sa: 10; Su: SJ 

~ ~ tahminlere göre de Alman- ·===== .... ====-~~~=========~==== ~lııtı lçikayı parçalamak ilzere ha -
'l tlra baılamıştır. Belçikada P1L 
ttıif ltJ.a hükumet aruında bir lh • 
~ \tttdır. Almanya bu ihtillfı kö
"" lrleğe karar vemıiı, ve Goebel
~~ l>ropaganda bürosunda bu 
~---~e'2'tıı olmak üzere ayrı bir 
~~ihdas edllmittir. Bu mua l'la· 
sl'ı Belçikadan ayrılmala tefvik 
~~.Almanya ba aynlmanul ta
~ na Yardım edecek, ve IOll?'& 

~ 1rkına mensup olduklarını 
~ ederek F'laınanlarla meK1ln .._ 

Romanya KTalı 
S. M. KAROL 

lftaı edecektlr, l'lamanlar Bel· 
(Soiac Sa. 10. Si. 3 RJ 

Günalı Bende mi? 
KERiME NA D 1 R 

Yeni Romanımız 

Dün Berlinde Yapılan Fevkalade lctimada
Memel'in lıgali Meselesi de Görü§üldü 

Berlfn 20 (Hususi) - Her Hitlerin bugün, mil • 
pvirlerlyle mühim konuşmalar yaptığı haber veril
mektedir. Anlaşılan İngiliz - Alman deniz anlaşma
ıımn feshi konufulmuştur. Alman kabinesi, bugün, 
askert rüesanın iştirakiyle toplanmıştır. Toplantı • 
dan sonra Hitler, İtalya sefirini kabul etmiştir. Bu 
ruülüatlara büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Diğer taraftan Litvanya hariciye nazın bugün 
Beı-linde hariciye nazın Von Ribbentrop ile görüt • 

müştiir. İki taraf arasında Memel meselesinin ko
nuşulduiu anl•phyor. Çünkü dün de Memelde Al· 
manyaya dönmek lehinde büyük nümayiJler yapıl· 
mış ve nümayi§çiler "Rayba dönmek isteriz,, diye ba. 
ğırmışlardır. 

Bundan başka Almanyamn son günlerde Llf
vanya hududu üzerinde tahşidat yaptığı ve bu tahfi
datın Litvanyada derin tesir yaptığı haber veriliyor. 

<Sonu: Sa. 10. sü 6J 

M. Köseivanof Şehrimizde 
M'safirimiz Dün Abideye Çelenk oydu 

E"-llna K.&eiotnol T crWın A6W..;,.. "'.,.Jı lıoYf/alttan •nTa... 
[Yazıu Onuncu Sayfada] 

• 
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CERlEMDEN 

'! akfiyeler 
Yazan: M. Turhan TAN 

Evkaf Umum l\lüdürlüğ~ umul
maz bir yenilik hamlesi gös -

t..tı... di, her bakundan şümullü bir 
kıymet ve ehemmiyet taşıyan vakfi
yelerin neşrini karar altına aldı ve 
tarihi geniş mık.yasta aydınlatacak o
lan o mühim vesikalann ilki olmak 
üzere de l•'atihin bir vakfiyesini bas
tırdı. 

Bir Alman 
Tütün Grupu 
Müdürü Geldi 

Müdür Şerefine Bir 
Ziyafet Verildi 

%1- 3 - 939 

SUAL · ·cEVAP~? 

Nevyork 
Sergisi Hakkınd 

~Lüzumsuz Tedbirler~ Etrüsk Tekr~r S-Nevgork sergisine gönd 
len tarihi eserlerin orada t 
nif, teşhir işine bakmak üz 
re IJuradan bu işlerden anl 
yan bir mütehassıs gönde 
miş midir? Gönderilen kıY 
metli eserlerin muhafazası 
çin lazım gelen tertibat alı 
mış mıdır? 

Ayıp Teşhir Edilmez ! 
Dün sabah ahlak zabıtası 

~ Karşıyakanın bazı evle -
- rinde yaptığı taramalarda bir 

takım uygunsuz erkek çocukla -
~ ra tesadüf ediyor. Ve bunları 

muhafazası altında ve yine elle
ri kelepçeli olarak ayni yoldan 
Emniyet Müdürlüğüne iade edi
liyor. 

Almanyaya 
Gönderilecek 

Tetkikler 
C - Okuyucumuzun bu endiş 

sine hak vermek lazımdır. Fakat 
zim bildiğimize göre gönderiJec 

Etrüsk vapurunda Alman teknik eşya burada salahiyettar bir jüri ~ 
mütehassısları tarafından yapılan yeti tarafından seçilmiş, tasnif edıl 
tetkikler dün bitmiştir. Vapur, dün 

Vapurdaki 
Dün Tamamlandı Evkaf idarelerinin ''her şeyi eski 

halinde bırakmak" düsturuna bağ • 
lanmalan yüzünden bir çok vakıf -
ların harap olup gittiği muhakkak ve 
,·akıf kelimesiyle köhnelik, hareket
&izlik, kayitsizlik mefhumJarının e -
şitlif'ine herkesin kanaat beslediği 

de müsellem olduğundan Evkaf U -
ınum Miidürlüğünün yaptığı hamle, 
bir zamanlar Niğdeli Hayri Bey mer
humun vakfa verdiği hareket kadar 
dikkat uyandırmış olsa gerektir. İn
şallah bu hamleler bütün valui işle
rinde teselsül .eder ve nihayetsiz bir 
servet kaynağı olan vakıflarımız 
kuruluktl\Tl sıyrılarak feyezan dev -

Türkiye tütünlerile alakadar olan 
Alman firmalarından Remsma tütün 
grupu umum müdürü Vangel şehri
mize gelmiştir. Dün Türk Tütün Li
mited şirketi müdürü Saffet Tımar
baş tarafından· Perapalasta Vangel 
şerefine bir öğle yemeği verilmiştir. 
Ziyafette, grupun Istanbul müdürü 
Krutina, Türkofis müdürü Cemal 
Ziya, !nhisarlar ve ti.ıtün şirketi er
kanı, Ziraat Bankası müdür muavini 
Hamit ile tütün ihracat tacirleri bu
lunmuşlardır. 

~ 
toplayıp ~mniyet müdürlüğüne 
götürüyor. 

Yaşlar~ on iki ile on beş ara
~ sında değişen ve sayısı yirmiyi 
, bulan bu kaybolmuş çocuklar, 
' muayene için ellerine kelepçe vu 
' rulup yaya olarak Köprüden Ga

Şehrin en kalabalık güzerga -
hında yapılan bu seyahatlerde ~ 

elleri kelepçeli ve yiizleri utanç- ~ 

h çocukların peşinde bazılarının ~ 
analan dahil olmak iizere bir ~ 

siirü de insan beraber gidip ge - ~ 

b h .. h 1 Et .. t k" t tk" miş, ve teşhir şekli tesbit olunmuş sa· a mute assıs ar, rus e ı e ı-
.. . . tur. Orada bulunan heyet azası 

katı yapan Turk heyetı ve Denızbank . . . . d cekf 
f ··d·· ·· ·· d · t· k"l d dırektıf dahılınde hareket e e en mu urunun e ış ıra ı e son e- . hafaZll 
f 1 k b . d f h 1. d t 4kik \ Gönderılen eşyanın mu a o ara ır e se er a ın e e~ .. 
dil · . için, şimdiye kadar yapılan tecrU 

e mıştır. lerden istifade edilerek, lazım. gel Ayıbı gidermenin birinci 
şartı onu teşhir etmemek • lataya, oradan da Yüksek.kal -

dırım civarındaki Zührevi em • 

liyor. ~ 

raz hastanesine sevkediliyor. Fuhuş ve ahlak~ızlık mü tir. ~ 
Alman mütehassıslar, bugün rapo- tertibat alınmıştır. Ve bu eşya znÜZ 

runu şehrimizde bulunan Alman he- den bir zatın refakatinde gönderil 
yetine verecek, heyetle DeniZıbankta miştir. 
teşekkül eden muhtelit komisyon a
rasında müzakerelere tekrar başlanaÇocuklar muayeneden sonra sa cadelesinde de kelepçenin 

~ 

M. Ekstron Geldi 
at beşe doğru tekrar polislerin rolü olamaz. 

resine girer. 
Eski muhtelit mübadele komisyo

nu azasmdan ve halen Milletler ce
miyeti uyuşturucu maddeler ve içti
mai yardım bürosu şefi Ekstran, mu
avini Renborg ile birlikte dün şeh
rimize gelmişler ve Hariciye Vekô.
Ietinin misafiri olarak Perapalasa 
gitmişlerdir. Ekstran çarşamba günü 
Ankaraya giderek bazı temaslarda 
bulunduktan sonra afyon istihsal 
mıntakalarımızda bir tetkik seyaha
ti yapacaktır. Türkiyeden sonra diğer 
afyon istihsal eden memleketlerde 
ayni mahiyette tetkiklerde buluna
caktır. 

~~~ 
Gelelim vakfiyelere: l\falQm ol -

duğu üzere vakfiye, vasiyetname de
mektir. Şu farkla ki vasiyetnamele -
rin ömrü mahduttur, ihtiva ettiği 
hiikiimlerin yerine getirilmesiyle 
canlılıklarını kaybeder. Vakfiyclersc 
bir veya bir kaç hayırlı eserin diin
ya durdukça ya~amasını hedef tuta
ı-ak hükümlerini hu hedefe göre tes~ 
bit ve tasnif ettiğinden zamanla mu
kayy~t değillerdir. Sonra vasiyetna
melere her dilek gircbitir. Vakfiye _ 
lerde ise ancak "iyilik" ve "insanlı • 
ğa hizmet" kaygusu hakimdir. 

Hafikteki Osman Gazi 

Şu halde Fatih vakfiyesinin de bir 
1 . ~~--o---~~ çok hayırlı iş erın ve eserlerin ya _ 

şayıp gitmesini temin eden şartfarla, MÜTEFERRiK : 
hükümlerle dolu olduğunu söyleme
ğe lüzum yoktur. Fakat benim dik • 
katimi çeken, o sayfa sayfa yazı ara
sında iki nokta oJdu. Bunlardan biri 
Fatihin kendi eseri olan ve olmayan 
camilere, medreselere, imaretlere -
hanlar, hamamlar, değirnıenfor, çar

Yerinde Dün 
Yaplldı 

Yangın 

Keşif 

Heykelini 
Sivas • Erzurum Yolu 

Üzerinde 1323 te 
Kurulan Heykel 

Şimdi Bir Taş Yığınıdır 
Karilerimizden Baki Tümer vaZI

yor: 

"Orta Anadolunun köy kadar kü

çük bir kasaıbasında, Hafik'te 1323 

senesinde nasılsa yapılmıs bir hev-

kelcik vardı. • 

Hasan ecza deposu yangınını tah
kike memur edilen müddeiumumi 

muavinlerinden Rifat, dün Milli Re-şılar, köyler, çayırlar, Jtorular vak - Bu heykel, taşınırken kınldığı için 
fctınek :rnretlyle - ebedı bır tazelik ~ran• ırl.t;orte 'i-rke-ti Tn.funeewi\i., bir değiştirile değiştirile üçüncil.sü yerl-
ve canlılık vermeyi düşiiniirken ye • elektrik mühendisi, Sultanahmet ne getirilebilmiş olan yekpare bir 

timleri de unutmamasıdır. Devrin i- sulh birinci ceza hakimi Reşit, ve sütunun üzerine konmuştur. Heykel, 
.,,ili..,<re, içtimai yardım düsturlarına depo sahı"bı· Hasan da bulundugu~ hal 
.; - Osmanlıların birinci padişahı Osman 
ne kadar yer verdiğini tebarüz etti- de dün öğleden sonra yangın yerin-
ren hu nokta, Ti.irk karakteri bakı - de bir keşif yapmıştır. Enkaz henüz 
mından da bilhassa mühim olup vak- tamamen kaldırılmadığı için kasalar 
fiycde şu satırlarla ifade olunmak - ortaya çıkmış değildir. 

Gaziyi temsil etmekte imiş .. 

Sıvas - Erzurum yolu üzerine ko-

nulmuş olan bu abide, oradan geçen-

Kırmış ar 

tadır: Keşif heyetinin en çok üzerinde 
"İstanbulda oturan yetimlere durduğu mesele kasalar harap olma-

giinde yiiz akçeden her ay iiç bin ak- dan kurtulmuş ise bu kasaların To
çe sarfoluna. Babasız ve anasız kız puz Ali tarafından kırılıp, kırılmadı-

lerin mutlaka gözüne çarpar ve me

rakı mucip olarak fotoğrafı alınırdı. 

Bir tatil münasebetile . Hafiğe gitti- 0 

vc og-lan her yetı"me varun dı"rhem- ~ · 1 . d 1 1 ğim zaman, bu heykelciğin yok edil-" gı ve ıç erın en para a ınıp a ımna-
den ayda on beş akçe dağıtıla." dığıdır. Suçlu Topuz Alinin üstünde diğini ve yerinde bir taş harabesi bu-

Ynrım dirhem, şöyle böyle yarım bir de bıçak çıkmıştır. 
giiıniiş frank demek olup paranın 
o tlevirdcki satın alına kuvvetine gö- iş Bankası Müdürlüğü 
re biiyiicek bir şeydir ve bir yetime lş Bankası umum müdürü Muam-
ayda on beş akçe verilmesi uygun mer Erişin mebusluğu tercih ederek 
göriindüğ-üne bakılınca da i.iç bin ak- banka umum müdürlüğünden çekile_ 
çe ile her ay iki yüz yoksulun karnı ceği, yerine Merkez bankası sabık u
doyurulmak istenilmiş demek olur. mum müdürü Salahattin Çamın g<!-

Dikkatimi çeken ikinci nokta, bu tirileceği yolunda Ankarada bir şa
vakfiyede isimleri miinderiç hayır e- yia dolaşmaktadır. Bu şayia hakkın.. 
serleri için Fatihin garip um·anlı ve da sarih bir haber alınamamıştır. 
garip vazifeli bir memur tayin et -
ıniş olmasıdır: 

Bu memura o, l\Iahinnukuş adını 
veri:ror ve vazifesini şu suretle ta -
yin ediyor: 

''Bir merdi akıl ve her hizmete 
kahil kimesne vakfi şerifin mahin
nukuşu olup her an voe her zaman et
rafı bikaı şeri{eyc nigeran olup eğer 
camii şerifdir, eğer medaris ve tetim 
ınattır, eğer darüttalim ve imarettir, 
dıvarlarını bazı hcrzcgerdelerin nakş 
ve tesvid ve telvisindcn hıfz hizmeti 
ile mukayyed olup her gün iki akça 

Halk Sandığı Kongresi 
Dün Istanbul Halk Sandığı umu

mi heyeti bir içtima yapmıştır. Top
lantıda sandığın hesabatına ait rapor 
tetkik edilerek tasdik olunmuş ve 
murakıpların tayini kabul olunmuş-
tur. * Ankara stadyomunu yapan ItaL 
yan mimarı Veti Viali dün Romadan 
şehrim.ize gelmiş, akşam Ankaraya 
gitmiştir. Veti Viali lstanbul stary0-
mu için hazırladığı proje etrafında 
vekaletle temas edecektir. 

vazifeye mutasarrıf ola" GÜNÜN RESiMLERi 
Mahinnukuşun ne (temek olduğu 

anlaşıldı değil mi? .. Bu iş, umumi 
yerlerin duvarlarını resiı:nlerle, ya • 
zılarla kirleten pis ruhlu, murdar 
yürekli kimselerle miicadeleyi ta -
zammun ediyor ki zamanımızda bil
hassa ihyası vacip vazifelerdendir. 
Belediyemiz 500 y-1 evvel hissalu -
nan zaruretin buglin de mevcut ol
duğunu düşünerek üç beş mahinnu
kuş tayin eder ve onları sabahtan ak
şama kadar umumi yerlerde gezdi _ 
rirse memleketin ahlakına hizmet et
mis olur ~anırım. 

lunduğunu gördüm. Heykel hem kı-

rılmış, hem başı koparılmıştır." 

Gönderdiğim resimler bu büstün, 

sütun üzerinde bulunduğu ve kırıl -
dığı zamanlarda alınmıştır. Ancak 
bu büstü kimin yaptığı ve yaptırdı· 
ğı malum değildir. 

ilkbahar 
Tarifeleri 

Denizbankın ilkbahar ve yaz tari
feı:rinin hazırlığı bugünlerde ikmal 
edilecektir. Bilhassa tarifelerde ihra
cat vaziyeti nazarı dikkate alınarak 

Mersin hattına bir vapur daha tah

sisi, Karadeniz postalarının da geniş

letilmesi düşünülmektedir. 

Şirketi Hayriyenin ilkbahar tari

fesi de 15 nisandan itibaren tatbik 
edilecektir. 

Heykel kırılmadan evvel ve 
parçalanan büat 

Anadoluhisarı 

Plciiı 
Şirketi Hayriyenin yapbrm.akta ol

duğu Anadoluhisarı plajının inşaatı 

bitmek üzeredir. Plaj bir temmuzda 
açılacaktır. Plajda yirmisi aile loca

sı olmak üzere 210 kabine ve dört 
yüz kişiyi istiap edebil~ek bir gazi

no yapılmaktadır. Gazinoda gece gün 
düz nıüzik bulunacaktır. 

Şirketi Hayriye Bebekle Küçüksu 
islq?lesi arasında vapur seferleri tah
sis edecektir. 

caktır. 

Almanlar vapurda görülen nok
sanların ikmalini esas itibarile kabul 
ettiklerinden müzakere bir iki gün i
çinde bitirilecektir. Vapurda esaslı 
noksan olarak tesbit edilen kazan 
kifayetsizliğidir. Alman tezgahlarm
da yapılmakta olan Etrüskün eşleri 
Kadeş ve Tırhan vapurlarına birer 
kazan daha ilave edileceği gibi bu 
vapurlar geldikten sonra Etrüsk tek
rar Almanyaya gönderilerek bir ka
zan daha ilave edilecektır. 

Diğer taraftan Krup müessesesine 

ısmarlanmış olan 3500 tonluk üç va

purun zamanında yapılmadığı ve tez

gahların da bunları yapmıya kifayeti 

olmadığından mukavele iki tarafın 

da muvafakatile feshedilmiş ve Krup 

müessesi tazminat vermeyi kabul et
miştir. Denizbank muhtelit komis

yonu ile Alınan heyeti arasında bu

gün yapılacak: müzakerelerde tazmi
natın miktan da tesbit edil~ektir. 

Ingiliz tezgahlarına yaptırılacak o

lan 11 vapurun ihalesi de Iktısat Ve
kaletince feshedilmiş olduğundan 

vapurların tekrar ihaled yapılmak 

üzere Vekaletle firmalar arasında 

müzakerelere devam edilınektedir • 
-----<>-

BELEDiYEDE : 

Karışık Yağ 

* S -1 svirreden doğrudan do 
ruga mal getirtmek istigo 
rum. Bunun için yapılm_O 
ldzım gelen muamele nedı~ • 
C - Türkofise müracaat ed.inlZ· 

* S - Almanyanın Avrupatr! 
cenubu şarkiye doğru iatıl 
hareketi karşısında bizim r

1 ziyetimiz nedir? Bu husll~ 
mllletin tenvir edilmesine ı 
tiyaç yok mudur? 
C - Alınanyanm istila hareJ<e 

karşısında biz doğrudan doğrı.1. 

tehlikeye maruz değlliz. Vaziye: 
tenviri lüzumuna dair olan suali!ll:t 
gelince: Memleket idaresini _eliJ1t 
verdiğimiz Milli Şefe ve onun dıreJc 
fi ile hareket eden hükumetırniı 
en doğru ve memleket için en faydır 
lı yolu tutacağına kanaatimiz var~1.: 
Bu kanaat bizlerin huzurumuz ıçl 
kafidir. 

* S-Psikolojiye ait mevzul(tff~ 
çok alakadar oluyorum. Ps~. 
koloğ olmak, için ne yapma 
yım? \' 
C - üniversiteye girip tahsll e, 

mek. SQnra pisikolojide ihtisas yaP 
mak lazımdır. 
-=======================~ 
ONIVERSITEDE: 

Profesör 
Vefat 

Lipman 
Etti 

Satdmıyacak tl"niversite Tıp Fakültesi Kadrn .;ı 
Belediye iktısat müşavere heyeti, Doğum Hastalrklan Ordinaryüs l'f~ 
w • • • fesörü Lipman cumartesi günii g 

yag meselesı hakkındaki raporunu akit f t tm. . Almany8rııl' 
hazırlamıştır. Rapor, yarından itiba- v h ve .. a ek el lannlştır.d b" . ol~ 

· la v 1. meş ur Jln o og an ırı ren vazifeye başlıyacak o n a ı ve -n . . . _ 8mıı11 
B led. R · · L. tf· K d erı·ıe ve unıversıtemız kuruldugu z ., e ıye eısı u ı ıl' ara v - feSO' 

kt. M.. h eti kanşik yağ Tıp Fakültemi.ze alman Pro *ıl ce ır. uşavere ey .., L" 
1 

. "zd b 
1 

dı.lı; 
t l ·ıı·ban·ıe kabul et ıpman, mem eketımı e u un 1 sa r mamasını esas ı - .. k o' 
. tir Halbuki mevcut zabrtai bele- muddet zarfında çok muvaffa ' 

mış . .,+ -h. • • "kt uttıl 
di e talimatnamesinde, bir etiketle nıul'.u. J.1.K evvela sıyatı en m 1 
ü?erine evsafı yazılmak şartile kan- rip olan Profesörün ölümüne katıse 
şık yağ satılmasına müsaade edil- sebep olmuştur. ,ı 
mektedir. Heyet, yağ işini, bir sıhhat Profesörün cenazesi bugün 98 ıY 
meselesi telakki ettiğini ve talimat- 13 t.e Üniversiteye getirilecek ve ~
namede hükümlerin değiştirilmesini radan Sultanahmede kadar elde ~. e 
teklif etmiştir. ledileı-ek orada cenaze otomobıl~ 

' konulacak ve Feriköyündeki Prot 
Müfettişlerin Tetkikleri · 

tan mezarlığına gömülecqJctir. llJ 
Üniversitede her salı günü halle fç, Belediyede meşgu] olan mülkiye 

müfettişlerinin tetkik ettikleri mese
lelerin bir kısmı alakadar kimseler 
tarafından şikayet edilmiş ve tetkiki 
istenilmiş işlerdir. Bir kısmı ise bele

diye müfettişleri tarafından tetkik e- 1 
dilip te riyaset makamına taallftk et
tiği için tahkikatı yarıda kalmrş me
seleler olup bunların tetkiki bele
diye riyaseti tarafından istenilmiştir. 

5111" verilmekte olan mutat konferan _ .. ıtd 
Profesör Lipmanm ölümü dolaYP--
bugün verilmiy~ektir. ~ 
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Yurtta Hava Vaziyeti 
l . 11' 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan '1'' 
1 nan malfunata göre, hava yurdun 1't" -J4 
1 Ya ve Kocaeli bölgelerinde çok buıutlll &' 

ı mevzii yağı~lı, Cenubt Anadolu ile ~g 1ıı 
az bulutlu, diğer bölgelerde umum11~1,, 

ı 
bulutlu geçmiş, rüzgArlar Karadeniz ıc r' 
ları, Kocaeli ve Egede cenubi, diğer 1:,. 
lerde şimaıt istikametten orta kuvvette 

1 

miştir. ıs. 
Dün İstanbulda hava bulutlu geÇı11 t• 

rüz~ıir cenubu garblden saniyede 3-4 111;ıı1 
re hızla esmiştir. Saat 14 te hava taz e~ 
756,3 milimetre idi. Sühunet en Y~;:!.1ıı 

, Eski bir vakfiyeden, kısa bir ba
kış sonunda, edindiğim intıbalar bu
dur. Evkaf Umum Miidürlüğüniln 

yenilik hamlelerinde devamım te -

menni ederim. Muhterem mi.sa/irimi:, 'A.nluucitla Baıvekil ve Hariciye 12,5 ve en dilşilk sıfırın altında 1 sarıılb· 
Vekilimizle görüfiirken-Dün sabah lıtabula mrtıJaaalahntla olarak kaydedilmistir. 

=::..___~~__;;_==~;:.__~~--...--
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BUGÜN 
~eni Bir 
~anııe İhtimali 

1 

}'it~ 
Qrı: Ömer Rıza DOCRUL 

a· D Un gece Amerika radyosu, Lon

il ' ~~a, Paris ve Prag muhabirle. 
• aollt gundelik raporlarını aldıktan 

i· ıııllh:h~erika siyasileı:inden biri bu 
rı· tek •rlerıe vaziyeti münakaşa ede

sordu: 
....... Al 

• ~iti nıanyanın Romanyaya bir 
ı- vltıato:rn verdiği muhakkak mı? 
" e ~u ı- ......._ • cevabı aldı: 
e- S llayır, 
• "' onra evv lA P · sonra Londra ~ıllhatf . e a arıs, 

......_ ltırıne sordu: 
O lııtilt 0 tnanya sefirlerinin Fransa ve 

·r. Sdt e.~e llariciye N aııı• ları ile sık 
sı ~tıı gotiişınelerinden, Almanyanın 

deltı. ~~Yay1 tazyik, buna mu.kabil 
il ()'l:?'Q u . 

lııet l . s erın Romanyayı mu.kave. 
e- lı.~ ~tn teşvik ettiğini mi anlıyor· 

"-'illt? 

Ve~ .•. 
ılı. -.usınden de müsbet cevap al-

11 llaıuıt 
11 lltıti( atte Mister Chaınberlain son 
• n llttda İn ·ı . kA e at· gı terenın Şar ı Avrupa 

Çe~ akadar olduğunu anlatmış ve 
h oslo"ak 'hı Ya mukadderatı mevzuu. 
k~e olduğu sırada İngiltere 'ile isti· 
~ ...... ediltneın:iş olmasını Münih mtt

•ceratı • 
dıi>h.. na ınuhalli bir hareket say-

q .. ~ s" l 
~~ oy enıJş, daha sonra bu hare-
ı;Jdıtltı bit sonu, veya bir başlangıcı 
~ lln sormakla İngllterenln ala· 

llt}rı:... 
"ııııa11 ı:;ını teyit etmiş, nihayet Av-
~'tt\i lll. A.lman hegemonisini kabul 

~·ece~. bl t ta\>ii IDnl anlatarak yeni r e-
ıııı .. ı hanııesinin de artık hoş görül-

Jtce •· • 
'1-~. ınnı izah etmiıı, hele devletler 

q·'ll'ld " 
~la _a bir takım konuşmaların 
t dıg..... .. l ki . ~ .. ~~ek ... ı soy eme e yenı un mn'j· 
1~ 3' cephe imkanına işaret etmek
~es ~.nı "aziyetin uyandırdığı derin 
~ıtı2ll~Un müsbet bi:r aksini tebarih: 

~".lll~ti. 
tlltl!'ster Chamberlainin nutkunu İn· 
~~t :ede hararetli bir siyasi faali
~aş" akip ettiği görülüyor. İngiltere 
alts ekili ile Hariciye Nazm Fransa, 
it ,;leli, Amerika, Romanya sefirleri-
1~11 5tk görüşüyor, ve bu görüşme
\ <1l~ekoslovakyanrn son hadiseleri 

\'~.lı.adar olduğu temin ediliyor. 
Q)dtığ 1Yet İngilterede bu merkezde 
'--u .tı gibi Fransada da ayru siy&si 
lr· ~et ·· d li\~ goze çarpmakta ır. Fmnsa 
~.•ııcıllıet reisi ile hariciye nazın ya
~~sl'ıı de'\l'letlerin mUmessFlerile gö
·~i~ı:kte ve bunlarla son hadiselerin 
~rıııı.ı rı Ye neticeleri üzerinde uzun 

l1' şl'rıa1ar yapılmaktadıı:. 
~atı:ansa hükumetinin Fransız tesli
~lt"" a "e müdafaa sistemine azami 
•ldığ~ti Vermek için parlamentodan 
~ıı111 Sok geniş salahiyetler ise Fran
'~ltj~. tehlikeyi bütün kuvvetile his· 

~ını g" t • . Ç4 .. os ermıştir. 
~-~ettı.ku bütün Alman hamleleri nL 
hıl' <\l İ"ransayı mukavemet edilme.z 
l'l!telt l'rıanya ile karşı karşıya getı· 
'-~a "e hu da Fransayı kökünden 

ealt · ~""el t ttr. Kaldı ki Almanyadan 
~aıı. talya ile talepleri var. Ve İtal
'4l:'l tllıeteleri yeniden bu talepleri 
)111.. Siittnejfo hesabın göriilmesJ 
1 ""'-lll\t " , 
\tdt-1' • ıgına ima etmeğe başlamış· 
tıı~ h nu bakımdan Fransanın tut· 
"!! 0.,. attı hareket vaziyeti kavramış 
~t ·•a il:" 

llıey· 0 re hazırlanmayı ve hareket 
1
1!1'jl' 

1 kararlaştırmış olduğunu gös
ltgl!~:~U nundan böyle her ihmal, her 
'- btr l>, felaketi yatıştırmaktan baş 

1"t-cı lleUce veremez. 
d tı.sa ti ~ <'\"1- nrn bu kati hattı hareke 
'istı tıpanın şarkında tesirlni gös
)1! "ad r. Fakat bütün telgrafların 
~ l\ ~o haberlerinin temin ettiği 
~l!t-~:ı.:- Romanyada hissolunan 
~ ~l~a ıgı Yahştnan en miihim amil, 

1 
~e i~ antantının vaziyeti ve Tür

•ıı So nulgaristan arasında yapl· 
~il) l'I gö .. l . . d 

tıııa ruşıne er neticesın e neş· 

~lll'ktı. resnıi tebliğdir. 
~il beı·~~hlar arasındaki tesanüdiin 
~ltıa~g ifadesi olan bu resnıl tebli~ 
\jll' aı:aYt, her ihtimale karşı tetl-
leıı akta serbest bırakmış ve ve

lııl!tj ~alU.ınata göre Romanya hükft
tı l ''•aca · l <ıtıd rtstan ve Karpat Ukrayna-
\ ~"\'1:~<ttına yüz bini aşan munzam 

1 ~tı t~~~ göndermiştir. Diğer taraf· 
aıı İl •stan hükumetinin Macaris

\ol! e it 
iltı 0nıanyanm arasını bulmak 

t~ı'Hığı memleketi uzlaştrrnıak tçin 
~lql\d da bildirilmektedir. Maca
~~1ıı.ı11 ~tı gelen haberlerse, Macaris-
~dıtl'l llgoslavya ve Romanya hu· 

\ııı~tllta askeri sevldyat yapmadığını 
lt41 .l\ktadır. ıtsa ... 

~vrunan saran yeni uya· 

TAN 

Çekler Almanyayı 
Istihf af Ediyorlar 

ŞAM 
Askeri işgal 
Altına Alındı 
Şam, 20 (A.A·) - Bazı mev

zii hadiseler vuku bulmuştuT. 

Amara ve Okeide mahallelerin· 
de protesto grupları seyrüsefe. 
re mani olmuşlardır. Hal soka
ğında Çlkan bir kavga esnasın
da silah atılmış ve üç kişi öl
müştür. 

Gestapo Teşkilatı Durmadan Tevki/at Yapıyor, 
Ordudan Alınan Silahlar Fransa Hududundaki ~ 

Sıegfried Müstahkem ·Mevkiin~ Taşmdz ~ 
~ 

Halepte 'vaziyet sakindir. Po
lis grev halinde bulunan talebe
nin nfimayişine mani olmuştur. 

Prag- 17 Mart (Daily Express'in 
hususi muhabiri yazıyor) - Eski Bo
hemya krallarının sarayı olan Hrad
cany sarayından, Prag şehrinin dam
larına ve kulelerine bakan Hitler, 
bugün yirmi yaşına varmış olan Çek 
cüınhuriyetinin Avrupa haritasın

dan silinmesini ferman eyledi. Bu 
suretle 7.600.000 Çek, bir Alman 
protektorası ancak Alman idaresi 
altına geçmiş bulundu. 

Buraya gelmiş olan Hitler iki !';a
at sonra, radyoda konuşmaksızın , ve 
aşağıdaki meydanlrkta marşlar söy
liyen 2000 kadar Alman Südetlerine 
kendini göstermeksizip geldiği gibi, 
Prag'dan gizli olarak çrklp gitti. 

Otomobiline binmezden biraz ev
vel, Harbiumumi'de harbetmiş olan
lardan ibaret bir Südet delegasyonu 
gidip kendisini ziyaret etmişti. Onla
rın rivayetlerinden Hitler Avustur
yanın ilhakı sırasmdaki gibi, neşeli 

ve cevval değil. fakal sinirli. ve hatta 
bıyrklanna ak kıllar düşmüş olduğu 

anlaşılıyordu. 

Alınan tedbirler 
Hitler, sabahtanberi sokakları dol

duran, ve hasmane bir sornurtk1n
lı'lcla yavaş yavaş yürüyen Çe'k kala· 
balıklarına hiç görünmemi~r. Hit
ler, Hitlerin vatandası bulunduğu 

Avusturya imparatorluğunun yı'kıl
masına en çok yardnn etmiş olan 
M<!zaryk'in adına ithafen Mazaryk 
istasyonu denilen istasyondan t rene 
binip Prag'dan ayrılmıştrr. 

Hitlerin fermanı - ki 1914 senesin
denberi Hradcany'den okunan ilk 
Alman fermanıdır - Hariciye Nazırı 
Herr Von Ribbentrop tarafından 
radyo vasrtasile ve almanca olarak 
ilan edilmistir. Çekce söylenmediği 
gibi şimdi Alınan sansürüne tabi olan 
Çek gazetelerinde de neşredilmedi. 

Bu gece de memleketlerinde nele
rin olup biteceğinden Çeklerin hiç 
haberleri yoktur. Bu resmi ketumi
yetin bir sebebi belki de mitinglerin 
akdi korkusunda™'ır. 

Alman hafi polisi (yani Gestapo), 
bugün "devlet düşmanlarının" te -
mizlik ameliyesine başladı. Bunlarrn 
çoğu, meşgul Südet arazisinden ka
çan Alman Südet demokratları, ve 
Avusturyadan kaçanlardır. Bunların 
kaçının tev'kü edildiği meçhuldür, 
fakat Gestapo listelerinde 3.000 ki
şinin mukayyet olduğu anlaşılryQr. 
Bunların çoğu dün geceye kadar 
Prag şehrinin kryısına kurulu çadır
larda oturuyorlardı. Lehistana, ve o
radan İngiltereye gitmek iznini bek
lemekte idiler. Alman askerlerinin 
Prag'ı işgal ettiklerini duyunca ça-

Komünist Partisi 

Statüsünde 

Değişiklik 
Moskova, 20 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği komünist partisinin 18 inci 
kongresi müzakereleri sona ermişt~r~ 

Kongre, Sovyet komünist partısı 
statüsünde yapılacak değiş;iklikler 

hakkında J danov'un raporunu esas 

olarak almağa karar vermiştir. Bu 

değişiklikleri tesbit etmek ve yap
mak için bir komisyon seçilmiştir. Bu 

kom'syonda ezcümle Stalin. Molo

tov, Voroşilov, Kaganoviç, Andreev, 

,Tdanov, Kurşçev, Malenkov ve Mek

lis aza olarak bulunmaktadır. 

nıklrk, yeni bir tecavüz Jıaınlesine 
imkan vermiyecek gibi görünmekte· 
dir. Fakat yalnız bu uyanıklığa inan
mak kafi değildir. Bu uyanıklık, 
müşterek bir cephe halinde tahakkuk 
etmedikçe hiçbir şey ifade etmez. 

dırlardan kaçıp şehre girdiler. 
Şehirde idarei örfiye vardır. Bü

tün umumi mahaller saat sekizde lca
patıldI. Saat dokuzda sokaklara kim· 
se bırakılmadı. Onun için şehre ka
çaınlarm tevkifinin gecikmiyeceği 

anlaşılryor. Çeklerin ne düşündükle
ri yüzlerinden okunuyor. Wenceslas 
meydanında Alman tankları ve başka 
kıtalar beklemektedirler. Mavi elbi
seli Çek polisleri, onlara bakmak için 
duraklıyan yayaları, yürümeğe mee
bur etmektedirler. 

lstihlal 
Bir Çek'in "Bizim ordunun tank

ları daha iyi idi" dediğini duydum. 
Ambaıssadör otelinin önünde ellerin
de ateşe hazrr makineli tüfeklerini 
tutan iki Alınan askeri duruyordu. 

Önlerinden geçen Çekler, ve~ev 

erkek, velev kadın, Alman makineli
lerine istihfafla bakıyorlardı. Yaya
ların birisine dikkat ettim. Koltuğu
nun altında taşıdığı bir çantadan 
banka memuru olduğunu tahmin et· 
tim. Alman askerlerinin önünde dur-

Almanlar Praga girerken 
orduyu selamlıyan kadınlar 

askerin mezarı üzerinde dağ kadar 
bir çiçek yığını vardr. 

Bu gece Çekler ümitsiz bir halk 
teşkil ederler, fakat müthiş bir mu· 
kavemet ruhile mütehassis oldukları 
anlaşılıyor. 

Yırtılan ilanlar 
Alman otoriteleri tarafından du

varlara asılan ilanların etrafına bü
yük kalabalıklar toplanmaktadırlar. 
Yarısı çekce, yarısı almanca yazılı 

bir ilan, bütün Çeklere, idarei örfi
yeye riayeti, radyo vericilerini, rne
vaddı infilfilciye ve silahları hemen 
teslim etmelerini ihtar ediyordu. 

Ben otele girdim. Beş dakika son· 
ra çrktım. hanın bu zaman zarfında 
birisi tarafından yırtılriirş olduğunu 
gördüm. Bu hadise Wenceslas mey
danının ortasında vaki oluyordu. 
Halbuki oradan, dişlerine kadar mü
sellah Alman kıtaatı, sık sık geçmek. 
teydiler. 

Alınan taburları geçerken ıslrk ça
lanlar ve tezyifle haykıranlar bile 
oluyor. Onları tecziyeye teşebbüs e
dilmedi. Çek polisleri, kalabalığı sü
kut ve tatlılrkla dağıttı. 

Her binamn actığı. ve her tram • 
vayın taktığı Çek bayraklarını indir
mek için bir teşebbüs vaki olmamış
tır. Hatta, Alman nöbetçi neferleri
nin kaz adımile arşınlamakta bulun
duklarr Hradacany sarayında bile 
Çek bayrağı asılı durmaktadır. 

Altı ay önceye kadar cenubu şar!d 
A vrupasınm en modern ve en mü
kemmel bir ordusu olan Çek ordusu
nun ne olacağı elan meçhuldür. 

Ordudan alınan birçok makineli 
tüfekler, bu anda Fransız hududun
daki Siegfried müstahkem hattına 

~ 
~ 
~ 

~ 
-

Suriye fevkalade komiseri 
Suriye hiikumetine biitün zabı
ta i~lerinJn oradaki delegesine ' 
tevdiini tebliğ eylemiştir. Suri· ' 
ye hükumeti salahiyetlerinin ~ 
Fransa mümessiline devri üze- ' 
rine Şam askeri işgal altrna a· ~ 
lınmıştır. ~ 

Arslane paşa kabineyi tcskH- ' 
den imtina ettiği için kabine ' 
buhram devam etmektedir. l\liI
li blok, l 936 muahedesini der
hal ve tamamile tatbik etmbe
cek bir hükumete müzahere.tte 
hulunmryacnjtınr bildirmiştir. 

Suriye fevkalade komiserinin 
Şam delegesi duvarlara be~•an. 
nameler yapıştırrıırak menıle

kette asayişin teminine memur ~ 
edilmiş olduğunu halka ilan et- ~ 
miştir. ~ 

Toplantılar yasak edilmiştir. !~ 
İtaat edilmediği takdirde çok 
şiddetli cezalar tatblk oluna
caktır. Örfi idare ilan olunmuş-

~ tur. Sokaklara mitralyözler yer- ~ 

~ leştirilmiştir. ' 
~~ """""""" 

Lebrun 
Londraya 
Gidiyor 

Fransrz Cümhurreisi 

için Muhteşem Bir 
Program Hazırlandı 

Paris, 20 (Hususi) - Reisicümhur 
Lebrun ile refikaS1 yarın saat 3,05 
te Paristen Londraya hareket edecek
lerdir. Hariciye Nazırı Bonnet ile 
refikası ve riyaseticümhur sivil ve 
askeri katibi umumilerı, ve diğer ze_ 
vat kendilerine refakat edeceklerdir. 
Reisicümhuru Douvrese götürecek 
vapura 6 Fransız torpitosu ile 15 as· 
keri tayyare refakat edecek, bu filo
lar boğazın ötesinde mevkilerini ay· 
ni miktarda Ingiliz filolarına terke
deceklerdir. 

du. Yüzünü buruşturdu, ve yürüdii. taşınmıştır. 

Ingilterede Bay ve Bayan Lebrun 
için gayet muhteşem bir program ha
zırlanmıştır. Bay ve Bayan Lebrun 
Viktorya istasyonunda bizzat kral ve 
kraliçe ile Başvekil, Hariciye Vekili, 
hanedan erkanı ve sair yüksek şahsi
yetler tarafından karşılanacaktır. 

Tyns meydamndaki Meçhul Asker Bu hattı müstahkeme Çek kıtaatr-

makberine, sabahtan akşama kadar nın gönderilmesi de muhtemeldir. 
kadınlar geliyor ve çiçek demetleri Ciinkii r ... ıderr P rıt i tnrık tnrı w • mn
atıyorlardı. Akşama kadar Meçhul 

1 
kineli tüfek kullanmakta ustadırlar. Fransız Reisicüınhuru lngiltererlen 

cuma günü ayrılacaktır. Bu müddet 
zarfında bir çok muhteşem ziyafet
ler, eğlentiler. davetler yapılacaktır. 
Misafirler gezecekler. gittik1eri ver
lerin şehreminlerinin arizalarını ka
bul edeceklerdir. 

FRANSADA 
Muhtar Reiimler 

İlga Edildi 
Paris, 20 (A.A.) - Bugün Reisi

cümhurun başkanlığında toplanan 
kabine içtiınaında Başvekil Daladier 
milll müdafaa vasıta !arını ve ~mni
yetini takviyeye matuf bir çok ı:>mır· 
nameleri Reisicürnhurun tasdikine 
arzetmiştir. 

Hariciye Nazın Bonnet harici si
• 

yaseti anlatmıştrr. 

İmzalanan emirnameler arasında 

Marsilya şehrinin doğrudan doğruya 

hükfrmet tarafından idaresi ve mayi 

mahrukat sınai mülk milli ofislerile 
Havre ve Bordaux idareleri gibi ken 
di kendilerini idare eden muhtar re
jimleri iı.ı:a eden emirnameler de var
drr. Keza, yüksek maden ve mühen
dis mekteplerile konservatuarlann 
da idare muhtariyetleri ilga edilmiş
tir. 

Çinliler Japonlara 

Ağır Zayiat 

Verdirdiler 
* 

Hon~kong. ~O !A.A.) - Bir Ç~ 1 Paris. 20 (A.A.) - Parlamentonun 
hava fılosu, Yınçeng Japon kararga- iyi haber alan mahfillerinde söyl<.>n
hını bombardıman etmiştir. On iki diğine göre. Lebrunun 7 senelik bir 
Japon tayyaresi tahrip edilmiştir Pi- devre ıçin tekrar cümhurreisliğine 
lotları, salimen geri donmuştür. intihap edJlmesi ihtimali vardır Bu 

Çin kıta!an, Tien-Men ve ~ing- ı mahfillere göre. bazı yüksek l<~ran
çangı gerı almıştır. Japonlar, buyuk sız sahsiyetleri Londradan avdetin. 
bir hezimete uğramışlar ve 1400 ölü de Lebruna müracaat ederek bilhas
vermişlerdir. sa ciddi olan şimdiki vaziyette Fran-

Japon tayyareleri, Çunkinge hü- sanın. tecrübelerinden istifade c.>de
cum etmişlerdir .. Beş düşman tayya- bilmesi için tekrar intihabma muva_ 
resi dü~ürülmüştür. fakat etmesini mumaileyhten istiye-

Hançok nehrinın garp sahilinde ceklerdir. 
d Ç. 1 . ik' d .. 1 

t:yy~~es~:ıd~=~y:r~u~af~m:~ r i<isA .. HAeEiieR· ·ı 
muştur. f 

·~tı-4M ....... ~ ~~~ .. 

Bir Hava Rekoru Ankara. 20 (TAN Muhabirinden) - 938 
e Berlin - Bir Junkers bombardımıın senesi içinde bütün yurttıı şeker istihlaki 

tayyaresi, iki bin kiloluk işe yarar hamule 97.465 to a baliğ olmuştur. 

ile bin kilometre m esafede saatte 517 kilo- e Varşova - Krzeminec'de bocukların 
metre mesafe katederek dünya sürat rö- üzerinde kaydıkları buz tabakası çatlamış 
korunu kırırustır. ve 45 çocuk boğulmuştur. 
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Ne Sürer? 
Yazan: B. FELEK 

N e sürecek azizim! Elinden gel· 
se leke sürer. Bulursa levan· 

ta sürer. Çünkü bu levanta denilen 
şey o kadar pahalılandı ki galiba 
bir koklamaS1 on kuruş kadar edi -
yor. Adeta radyum gibi. 

Onun için bulursa dedim. Gele ~ 
lim sürüme! 

Baharda ağaçlar sürer. Erken sü
rer de çiçek açarsa a1danır. O aldan
maz ya! Biz aldamrız. Yemiş az o
lur, manavların eline düşeriz. 

Sonra efendim, Bayanlar yüzle· 
rine allık, dudaklarına "ruj" sürer -
ler. Böylece asıl renkleri belli ol -
maz. Hepsi pespenbc görünürler. He
le şu aralık galibarda rengi bir du -
dak boyası çıkmış. kadınlara taş bas
ması resim çeşnisi veriyor. 

Taze boyaya dikkat etmezseniz, 

üstünüze sürülür. Gerçi neftyağı ile 
çıkar amma bu madde ile fazla oy -

narnanızı tavsiye etmem. Erbabının 

iddiasına göre ·fazla süratc sebep O· 

lurrnuş! Onun için ne boyalanmalı, 

ne de neft sürmeli. 
Bazısı sözü kısa keser; bazısınınki 

uzun sürer. Uzun sürünce de dua 

dinler gibi dinlenir. Onun için bana 

kazara "konferans ver!" deseler on 

beş yirmi dakikadan fazla lif et -

nıeın. Böyleyken bile beni dinleyen

lerin gözlerine bakarım. Gözler u -

falrnağa başladı mı; muhterem hal

ka gaflet basıyor demektir. Hemen 

işi tatlıya bağlayıp sözü keserim. 

Düzelmek ÜZ·ere olan işlere çivi 
sürenler vardır. 

Bu çivi sürmek, çivi çakmak de

ğildir. Çakılan çivi pekleştirir, sürü
len çivi ise işe sekte verir. 

Sürmenin en iyisi, göze çekilen 
değildir. En faydalı sürmek toprak 
sürmektir. Onu yapabilirsek rahat -
ça ömür süreriZ. 

Kabadayı adan,ı ya~aı:ken kapı 
sürgüsünü süren adamdır. Çünkü su 
uyur, dilşm.an uyumaz; içeri girdik
ten sonra da kapı sürgülenmez. 

Eskiden araba, at ve ha~·van sü _ 
rülürdü, şimdi otomobil sürüyor • 
lar. Bunlan da pek hızlı sürmeğe 
gelm~z, kazaya sebep olur. 

Geçen gtin birisini kalp para sü
rerken yakalamışlar: 

- Ben elimi bile sürmedim! de. 
miş. amma ileri sürdüğü iddianın ak 
si sabit olmuş. Galiba herifi silıe
ceklermiş. 

Eskiden "hakipaye yüz sürmek" 
modası vardı. Şimdi ne yüz kaldı 

' ne hakipay! 

Sürüsepet, ben bu kadar bula • 
bildim. Sürülen başka şeyler aklını. 
za geliyorsa bana yazın! Belki gaze
tenin sürümüne faydası olur. 

Polonya Hiç Bir 
Ecnebi Kuvvete 
Bağlanmıyor 

Varşova, 20 (A.A.) - Polanyada 
Mareşal Pilsudski'nin hatırasını teb. 
cile tahsis edilmiş olan dünkü Saint 
Joseph, münasebetiyle Rcisicümhur 
Moscicki, Mareşal Smigly Rydz ile 
riyaseticümhur sarayında toplanmış 
olan hükumet erkanına ve Polonya 
eşrafına hitap ederek Polonya mille
tinin istiklalini müdafaa etmek ve 
hiç bir ecnebi tazyikine müsamaha 
etmemek hususundaki karan.nı se
lamlamıştır. 

Reisicümhur, zaruri fedakarhklan 
kabul etmesi lazım gelen bütün mil
letin muteyakkız bulunmasını amir 
olan vaziyetin gittikçe artmakta olan 
vahameti üzerinde ısrar etmiştir. 

Reisicütnhur, sözlerine şu suretle 
devam etmiştir: 

- Siyasetimiz, müstakildir. Milli 
şerefiıniz, böyle bir istiklali amirdir. 
Milletimizin temellerini kendi kuv
vetlerimiz ile inşa etmekteyiz. Mu
kadderatımızı, hiçbir ecnebi kuvve
tin mukadderatına bağlamadığımrz 
gibi, hiçbir ecnebi himayesine de 
bağlamıyoruz. Mukadderatımız, her 
dakika ~endisini feda etmeğe ama de 
olan bütün milletin devamlı faaliye
tine istinat etmektedir. 



·:M···a. h k:e,rri e·ı e r .cl e 
·. ~ ~ . " . . . ' 

ahkemede istediklerini Kısa 
Y o1dan Anlatamıyanlar 

Her mesleğin kendi.ne göre hüne
ri ve hastalığı vardır. 

Her meslek insana iyi, 
kötti vasıflar verir. Bir muallim de 
şuphesiz bu kaideden dışarda kala
maz. Iştc hakimler heyetinin kar
şısında kendisine yapılan hakareti 
ve olüm tehdidini anlatmakta o
lan .. kôy .başmuallimi de çocuklara 
ders verir gibi hadiseyi bütün te
fcrrüatı ve bütun tafsiliıtile söyle
mek gayretini ve zaafını gösteri
yordu. Gerçi hakinı huzurunda her
kes haklarını korumak için istedi.. 
gini söylemekte serbesttir ama, ha
kimler vakanın can alacak noktası
nı ararlar. Hakaretten mi bahsedi
yorsunuz. hakaret teşkil eden kelL 
meyi istiyorlar, tehdit mi dediniz, 
sizi ne ile korkuttuklarını ne söy
leyip ne gösterdiklerini hemen, kı
sa yoldan bildirmelisiniz. 

Fakat davacı masasının arkasın
da kendini sınıfının kürsüsünde 
sanan başmuallim de mazurdu. O 
her şeyi ince ince anlatarak, çocuk
lann alakasını çekmek için bin de
reden su getirerek, evvela uzun 
müddet mevzuun etrafında dolaşa
rak en münasip anda birdenbire a. 
sıl söylenecek şeyi söylemiye ah-ş
mıştı. Belki hayatında ilk defı.t bir 
:mahkeme huzuruna çıkıyor, hak
kını müdnfna etmek mecburiyetin
de kalıyordu. 

Ma9ellanos 
Vapuru 
Davası 

- Canım, bunları bırak. Sen şu
nu söyle: Sana alçak, edepsiz dedi 
nıi? 

- Arzedcceğim efendim. O dük
kônda ondan ve benden başka dört, 
beş kişi daha vardı. Evvelce bir me
seleden dolayı Mustafa isminde bi
risi beni tabkir etmiş ve İ§ mahke
meye intikal ederek Mustafa mah
küm olmuştu. lste o, odanın orta
sında ayağa kalkarak: 

- Arkadaşlar. dedi, hani Mus
tafanm buna söylediği sözler var 
ya.. Onların hepsi doğru ve htık
hdır. 

- Yani o kelimeleri bizzat söy
lemedi. 

- Hayır efendim, arzcttiğim gi
bi Mustafanın sözlerini.. 

- Anlaşıldı, anlaşıldı. Peki na
sıl tehdit ettiğini anlatın. 

- Arzedeceğim efendim, dük
kandan çıktım. Arkadan dükkanda 
kiler de dağıldılar. o da çıktı. Ba~ 
na gelip: "Ah kardeşim ben seni 
çok severim. Şimdiye kadar beni 
11içe iyiliklerinden i<>tifade ettirdin. 
Ben söylediklerime pişman oldum.,, 
dedi. Boynuma sarıldı. 

- Canım bırakın boynunuza sa
nldığını .. Nasıl tehdit etti onu an
latın .. 

- Arzedeceğim efendim. Bera
berce yürüdük. lstanbul yolu üze-

Bir Kıza Tehdit 
Mektupları 
Yazıyormuş 

Dün Sultanahmet sulh ceza mah
kemesinde Bedia isminde on yedi 

rinde yüz metre kadar gittik ve bir 
hendeğin kenarına oturduk. Bu sı
rada tekrar lafı açtı. Sen benim 
karımla olan meseleyi herkese söy
ledin beni ve karımı teşhir ettin. 
Ben seni tepelemeyim de kimi te
pelcyim? diye bağırmnğa başla
dı. Ben kend"sini teskin ettim. 

- Bu kadar mı? 

- Hayır efendim. Gerisini arze-
deceğim. Biraz sükunet buldu. Ben
den sigara istedi. Bir tane ona ver
dim, bir tane de ben aldım. Ben 
kibritimi çıkararak .. 

- Bırakın kibriti, tehdide ge
lin. 

- Tam sigaramı yakacağım sıra
da yine coştu. Sen hep benimle uğ
raşırsın. Benden ne istiyorsun? Be
ni rezil ettin, dedi ve cebinden si
yah renkte bir toplu tabanca çı
kardı. Ben yola fırlarken o da asa
biyetten düştü. lstimdadım üzerine 
köylüler yetiştiler. 
BnşmualUm yetişen köylüleri de 

saydı. Bunlann ve be~ on gün ev
vel müddeialeyhin kendisini öldür
mek için tabancalarını istediği 

diğer iki adamın şahit olarak din
lenmesini istedi. Hakimler sıkıcı 

bir dersten kurtulan talebe ferah
lığı içinde mezkur şahıtlerin celbi
ne ve dinlenmesine karar verdiler. 

1. K. 

Bir Kurşun 
Boru 

Çalmış 
Dün asliye ikinci ticaret mahke- · yaşında bir mektep talebesine tehdit Sultanahmet sulh b irinci ceza 

onesinde Çanakkale boğazı açıkların-
1

1 mektuplan gönderen Mukadderin mahkemesi dün 305 doğumlu, Musta. 
. muhakemesine başlandL :f 1 c ·1 dl 

da Kapopıno ve Mogellanos vapurla- MahkP-mede Bedia lle aııneai -bu- a oğ u emı a ı bir hırsızlık suç-
rınin muslldemesmden doğan davaya lundular. Suçlu Mukadder :mevkuf l U:5Un un duru~a~na b a!l a d,,. Bd po

lisin önünde uzun sakallı, pejmürde 
devam edildi. Mahkemede Madrit olduğu için mahkemeye gelmemişti. 
hükiımetinin vekili Gat Franko ile Dosy d .. _ 1 kıyafetli, bitkin bir adam içeriye 

a a ustunde e ile yapılmış girdi. Yaşından daha ihtiyar görünü-
Transatlantika kumpanyasının avu- ihançer ve ok saplanmış kalp resim- yordu. Eyüpte Dökmecilerde 
katı Abdurrahman Münip bulund u- leri bulunan bir çok mektup vardı. Sinantekke sokak 18 numaralı evde 
lar. Suçl.u bu mektuplan tevkifhaneden oturduğunu, hamallık yaptığını ve 

Bedıaya yazmıstır. d""rt d - b 1 d w - ı Celse açılır açılmaz Madrit hükU- B dia h. . ~ . • . o e çocugu u un ugunu soy e. 

1 

e akıme şilcayetmi anlatır- ı di. 
metinin vekili söz aldı: ken · 

- Abdurrahman Münibln veka- ~Ben bu adamı katiyen tanımam k Cemik~ evvtel1rl gece1S:,andktankgeçer-
• · en ı me re uzun u~'4 a urşun 

letn~esl, .Italynda konsolosbanede o_ gu!,a beni,. mahalle. bakkalınd.a boru aşırmış. 
ıtanzım cdılmiştir. Bu vekaletname- gormu§, sevnuş, bana bır çok tehdıt Cemil, bAdiseyi şöyle anlattı: 

TA N 

Dolmabahçe 
HCidisesi 

Tahkikatı Bitti 

.. ' 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)
lstanbul belediyesi muhasebe işleri
nin tetkikine devam eden Dahiliye 
Vekaleti müfettişleri işlerin çokluğu 
dolayı.c;ile vekaletten yardımcı arka
daş istemişlerdir. 

Dolmabahçe hadisesi tahkikatı ik
mal edilmiş, evrak Devlet şürasına 
verilmiştir. 

lzmirde Yağmurların 
Zararları 

Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)
Izmirin Bayındır ve Torbalı kazala
rında şiddetli yağmurlardan dolayı 

Bayındırda 150, Torbalıda 200 hck- l 
tar arazi su altında kalmıştır. Başka 1 
hasar yoktur. l 

NEW YORK 
için hazırlanan 

Büyük seyahat Gruplan 
Misalsiz rağbet görmektedir. 

5 Temmuz Kafilesi 
QUEEN l\IARY ,.c NORMANDIE 

ile 29 Temmuz Kafilesi 
REX ve R O;\IA ile (Cenup Yolu) 
Kayıd muamelesi 31 Marta 
kadar temdit edilmiştir. Gerek 
Kamaralarınızı ayırmak ve ge
rek Amerikan vizesini almnk 

için bir an evvel. 

NA TTA 
1 Seyahat Acentalanna müracaat 
~Galatasaray Tel: 44914 

TEPEBASINDA DRAM 

kısmında 

u nk,.am "'"" nı ·uı ,.ı,. 
KORKUNÇ GECE 

Bu akşam saat 20.30 da ,, 

Devlet Demiryollah ve Limanları iş.letnıe·. u. idaresi · ilariları 
Muhammen bedeli 3067 lira 17 kuruş olan 14 kalem Ambuvatmanh 

ve Flançlı dökme boru, Vana ve Gömme Yangın musluğu ve :ısaire 
6.4.1939 Perşembe günü saat 10,30 (On buçukta) Haydarpaşada (}tır 
binasındaki satınalrna Komisyonu tarafından açık eksiltme usulıle 
satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 230 lira 04 
kunışluk muvakkat teminatlnrile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon ta-
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (1876) 

İnhisarlar Umum Müdür~~ğü · ... ilanları· . 

1 - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı ilan 
edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum üzeri
ne temdit edilmiştir. 

II - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/4/939 tar ihine rastlıyan 
salı günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesi müdüri
yeti alını komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar (Saat 14 e) kadar komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek istiyenlerin fiat
sız teknt mektuplannı ihale tarihinden bir hafta evveline kadar müs
kirat :fabrikalar §Ubesine vererek münakasaya iştirak vesikası almala-
n lbımdır. (1714) 
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ANKARA RADYO.S 
Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon P 
Radyosu AnkaTa 
Dalga Uzunluğa 
1R39 m. 183 Kes. 
19,'74 m. 15195 Kes. 
81.70 m. 9456 Kes. 

Sah, 21. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk 
Pl 13 Memleket saat ayan, aja 
orolnji haberleri. 13,15 Muzik ( 
pltıklar), 13,45 - 14 Konuşma 
snntl - Ev hayatına ait. 

18,30 Program, 18,35 MOztk ( 
lnrı), 19 Konuşma (Türkiye 
19,ll'i Turk müziği (Fasıl heyeti) 
Tokay ve Tahsin Karakuş, 20 Aj 
teoroloil haberleri. ziraat borsası 
20,15 TOrk rnOziği: Calnnlar: V 
fik Fersan, Ruşen Kam, Cevde 
Reşat Erer. Okuyanlar: Necmi 
hıskan, Melek Tokgöz. 1 - Osm 
yin - Segtıh pesrC\1. 2 - Tan 
Efendi - Segtıh :;arkı - Dilhar 
kınım. 3 - Hııcı Arif Bey -Se 
kı - Olmaz OAç ııinel satpar 
Ruşen :kıım-Kemençe taksimi, 5 
hl Ziyanın -MUstear şarkı -
bu a:ıkın pfağından. 6 - Halk 
- BOlbnt taı;da ne gezer. 7 - Jt 
küsO - Esmer bugün ağlamış. 8 
met Raslmln - Hicaz prkısı -
tası.yun. 9 - Mustafa Nafizin 
şarkısı - Göğsünde acılm~. 10 
şarkı - Kurdu mecll!! aşıkan. 2 
lcket nat ayan 21 Knnuema (H 
mi Yııymıl Kunmıu), 21,15 Esh 
vilAt, kambiyo - nukut borsası 
21,25 Neşeli pltıklar - R. 21,30 
(Radyo Orkestrası - Şef: Hasn 
Alnar), 1 - Mendelssohn - B 
Ru,- Blas uverti!rll, 2 - W. A. 
41 numaralı senfoni, do majör 
senfonisi) An~ıro vivace, Andan 
tabile, Menuetto. Molto allegro, 
Cornellus Ba!dat berberi uvertO 
!'. Ma enet, ~nes pltto~u 

Marehe, 2 - Air de Ballet.3 -
4 • - Fete Boheme, 22,30 MUtlk 
celi plAklıır), 23 Müzik (Cazbımd 
23,45 - 24 Son Ajans haberlerl 
nnki program. 

* $ENFON1LER: 
21,10 KönJgsberg: Senfonik 

Mlltıno: Senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER: 
18,30 Berlin kısa dalgası: Atman 

lan, 19 Hamburg: Kanşık progr 
MOnlh: KQç!lk konser, 19,25 H 
Halk musiki!!I, 20,15 Breslau· Ma 

Yann Aqam T U R A N Tiyatrosunda 

SES KRALiÇESi HAMiYET YÜCESE6 
ve arkadaslan, ERTUGRUL SADi TEK 
ve hey'etl temslllyesl tarafından büyük 
Oyun KENDi GELEN Vodvll 8 perde. 
MiÇE PENÇEF VARYETESi, '9. ATlı;;,i\ 

--~111!!11111~!.lm• Peşte: Sttldyo orkestrası. 20.10 Pr 

REV ÜSÜ, Anadolu ayıık oyunları, 
Milli Oyun. Telefon: 22127 

#BU AKŞAM aaat21 ,30da: FRANSIZ TİYATROSUNDA l 
1 Şef Bay SEYFETTİN ASAL idaresindeki 

KONSERVATUVAR ORKESTRASININ IŞTIRAKILE 1 
l M~~Y:;!~t~sız FRANSESKATI ~;!~s:k 
•••••••-Bilyiik Senfonik Konser i 

dalgası: Karıfık program, 20,25 Prtl 
konseri, 21.10 Frankfurt, Stutgarı: 

musiki, 2:?.10 P.rai> e dıt~ası: Hıı 
siki, 23.15 Frankfurt: Orkestra 
23.20 Münib: Orkestra keman, 23.S 
telif Alman postaları: Karışık konS 

OPERA LAR, OPERETLER: 
16.25 Haznburg: Opera mu Ud 

Berlln kısa dalgası: Opera muslk 
ODA MUSiKiSi: 
18.30 Prag: Piyano kenteti. ıo 

Triyo (Bnıhnuı' (20.40: Eski klfı 1 
RESiTALLER: 
21.10 Lllypzlg; Şarkl resitali, 21 

kısa dalgası: Halk şnrkılıı.rı, 22 Be 
sa dalgası: Şarkünr, 2S Peşte· Pıy o 
ıs eri. 

Sirkeci Meydanı 
ye Türkiyede istinat edilemez. dedi. mektupları ~ollamış, benden daha - Benim dört çocuğum var. Has-
Mahkeme vekaletnamenin şümulüne eMvvel annemın eline ~eçmiş, ?edi. tayım, iki gündür çocuklanma ek - I 

. . . uhakeme Mukadderm tevJnfhane- k ·· - ed' -dair serdedılen ıtırazı reddettikten den . . . . . . . .me goturem ım. Aç kaldılar. Dun 

Yannki Çarşamba - Gedikpa~a - Şehudeha§t ••llıııı.. 

Matinelerden itibaren A Z A K f E R A H 
sonra Gad Frankoya söz verdi. O da 
şunları söyledi: 

getirilmesı içm talik edildi. gece sokaktan geçiyordum. Bir du-
,·ar dibinde iki metre kadar kurşun 

Şantai Suçlusu Tel<rar buldum. Bunu kopardım. Satıp ro-
- ~en mlicehhizin yani Madrlt hü cuklarıma ekmek alacaktnn. Polis 
~ · · ek·ı· im Beraet Kararı Aldı ıro:umetının v ı ıy . J:t~rnnko bükü- şüphelendi, yakaladı. 

:mcti tanınmış olsa bile mücehhiz o Dün asliye dördüncü ceza mahke- Cemil, kansı eve almadığmdan i-

Nafıa Vekaleti tarafından 
Beyoğlu sinemalanndan evvel, Türkiyede ilk defa olarak: elde istimlak edilip yıktırılan c 

Ç ö 1 C E M 1 L E Ş h Abd il h diğer binalann yerine yapılın Kızı yahut ey U G lan tesisat yakında bitecektir. 
En büyük filmlerle (Şeyh Ahmet) Türkçe sözlü Süper Filmini Türk Haydarpaşa ile Sirkeci arasııı 

etua}I) uapa 9Afp•n{ em~ııt;>1fW9U1S l Film) in Aşk, İhtiras ve Mace- liyecek olan feribotlar bu t 
,, _____ ralar romanı: Türkçe sözlü, Türk musikili _____ ,. tamamiyle kaldınlacaktır. 

dcğildir. Abdurrahman Münip Trans 1 m~de ~ntaj yaparak Orozdibak karnetgfth senedi gösterememişti. Hl 
muessescsınden 1500 lira dolandırdı

a~~~ ~~~n~~~~~~~~u~~mill~~~~~~~iç~b~~t~~~. ,---••••••••••••-••••••••••••••••••••'•••~ 
tır. !arından Lutfi Kalelinin duruşması- Bir Kadın Zehirlendi 

Abdurrahman Münip bu itiraza na devam edildi. Mahkemenin evvel- Zehirlenme şüphesi gö~terdiği için 
Haseki hastanesine kaldırılan Mü-

cevap verirken: ce hadisede cürüm unsuru görmiye- . . d b" k d di. 
k 

dr· b . nevver ısmın e ır genç a 1n ın 
- Madrit hükQmeti parn verme- re ver gı eraet kararı temyız 1 

• ım··..t,- Müdd l mllik t hkik 

den bu vapuru musadere e~tir. 
Bizim TC§kllatı Esasiye prensipleri

mize göre bir mal bedeli verilmeksi

zin alınamaz. Türk mahkemesi bu 

hk · ı,~ f d b ld ~ . o ull.,ur. e umu a a-
~a emesı wıra ın a~ ozu ugu ı.. ta b lamı , tabibiadil Salih Ha...ı ..... 
çın muhakemeye yeniden başlanıyor- aş . ş . . :>' .... , 

d G l d hk ed d 
hastanenın verdığ1 Tapora göre cese-

u. eçen ce se e ma em e ava- di t.; ld 1 ı ·· -.. . n morga l\,a ın rnasına uzum gos-
cı muecsesenın avukatı bozma kara- t "şti V ·ı k 1 ti . . .. ermı r. erı ece rapor vaz ye 
rına uyulmasını ist,ımıışt1. Dun de d 1 t akt · .. ay ın a ac ır. 
suçlunun avukatı mudafaasını yaptı. c:====ıı::==ııı::::==-====:ııı--====-karan tanımamalıdır. 

Bundan sonra mahkeme kararını Mahkeme müzakereye çekildikten YENi NEŞRIY AT : 
sonra esh"i kararında ekseriyetle ıs.

verdi: rar .ettiğini bildirdi. Ser-veti Fünun • Uyanıı 

YARIN AKŞAM MELEK Sinemasında 
Çok acı çekmiı • Çok mes'ud olmuı bir kadının romanı 

DAM GALi KADIN 
Bütün lstanbul halkını heyecana getirecell bir film, Baı Rollercl 

GLADYS GEORGE - W ARREN WILLIAM - JOHN BEAL 

Türk mahkemesi, ispanya hükQ
metinin kendi tebaası hakkında ver
diği kararların Türıt kanunlan pren
siplerine ve rejime uygun olmadığı
nı tetkike salah'yettar değildir. Cün
kü bu kararlar Ispanya tebaasını a
ltıkadar ediyor. Abdurrahman Mt.inl
bin vekaletnamesinde Franko hüku
meti ticaret nazırının muvafakati ol
duğu görulmektedir. Franko hükfı -
meti artık bu vapur lizerınde hiçbir 
hak jddia etmemış addolunarak şir
ketin bu vapurun sah"bi olduğunu 
kabul etmek icap ediyor. Ancak ınah 
keme Franko hukümetinin tanındı
ğından henüz resmen haberdar edil~ 
memiştir. Bu cihetin Hariciye Veka_ 
!etinden sorulması için muhakeme 
tark edilmiştir. 

----<<>---
iki Katil Davası 

Dün ağır ceza mahkemcsınde iki 
kntil davasına bnkıldı. Birisi arabacı 
Yusufu ölduren arabacı Salimdi. 

Müddeiumumi iddiasını söyledi. 
Kendisine ceza verilmesini istedi. 

Servetifünun _ Uyanış mecmuası
nın bu haftaki sayısı Ahmet Ihsan 
Tokgöziin, Halit Fıı.hri Ozansoyun, 
Salih Zeki Aktayın, Halikarnas Ba
lıkçısının ve daha bir çok kıymetli 

yazıcının yazılarile inti~nr etti. Tav- 1 

siye ederiz. 

En Nefis Şark Musikisi ile • En Mükemmel 
Türkçe Sözlerile... Kendi Dillmizde Konuıo" 

ve esrarlı Hindiatanı en cana yakın bir atk mevzuu içinde canlandıran 
Racaların Muhtetem Saraylarında Filime Almmı9 • Muazzam Mizan.enli 

RACAN iN 

Harıciye Vekaletinden cmrap alın
dıktan onra muhakemeye davam e
d lecektir. 

ikinci dava da eylulün on üçiınde 
Çarşıkapıdo bir handa Çolak •• ne
di öldüren Mehmet oğlu Ali idi. A
linin karısı Emine ile kızkardeşi Fat
ma da, Alinin ikinci derecede suç 
ortakları olarak mahkemede bulun
dular. 

Suçluların avukatı müdafaasını 
yaptı. Olen adamda şeker hastalığı 
bulunduğunu, olümün yaralamaktan 
değil, şekerden olduğunu iddia etti. 
Hadisenin tıbbıadli müessesesinden 
seorulmasını istedi. Muhakeme bu
nun !çln talik edildl. 

ilk Öğretim 
Maarif VekAleU tarafından htf hatta 

nşcdilınekte olan (İlk ÖğreUm) ismin
deki mecmuanın b~ncl· sayısı da çıkmış
tır. 

Milli Şef Diyor ki: 
Büyiik Jll illet JJl eclisi 

.ıllilletin menfaat ve idealle
rini hakikaten temsil eden 
bir millet hültisası vaziyet 
ı c itiyadmda bulunacaktır. 

• 

HAZiNELERi 
Bat rollerde: ŞEYH AHMED filimlerini 

Unutulmaz ve Şeyhin Aıkı yaratan RAM ON NOVARRO 
Musiki k11nnlarm1 tertib eden : M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Ba§lıca §arlcı ve gazeller HAMiT DIKSES ve K. SAFiYE 

Perşembe Akşamı İPEK ve SARA y Sinemalarında birde" 
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-r~Jııi 
Gündelik Gazete 

---0--

TAN'ın hedefi: Haber• 
'1.* de, fikirde, herteyde 
f.* temiz, dUrUat, Hmlml 
t.* olmak, karlln gazeteal 

olmıya ~•lıımaktır. 

,_,~BONE BEDELİ 
~urkiye Ecnebi 
ı-;--- ~-
7 ~0 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

40° " 6 Ay 1500 " 
lS~ ,, 3 Ay 800 " 

ı.uu " ı Ay 300 " 
Ohıu eUcrarası posta ittihadına dahil 
beıı Yan mcrnlekeUer için 11bone 

3 _eli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
~: liradır. Abone bedeli peşindir: 
C res değiştirmek ZS kuruştur. 
ıu~ap için mektuplar J O kuruş-

PUi ilavesi tAzımdır. 

~~==========-=-=========== 

-ıımıımm111 
~lrnanyanın 
"" Büyük 
~CIZancı 
!\. h.ıanya Çekoslovakyayı i~ıal 

' etınekJe yalnız 17 milyon nü
içf11 °1an bir memleketi huduttan 
'•ltnakla kalmıyor, daha bir çok 

il çlar elde ediyor. 
llllır '- ka&ançlann başında iki buçuk 
\Gt(i 011 kişilik modem bir odunun 
1-~ techizatmı, topunu, tü!eğini, 'i resini ve harp malzel1'esini elde ' )'ttı! 0Inıası gelir. Çek ordusu dün· 

' ~lilt e? nıodern harp vasıtalarına 
ltt~ hı~ ordu olduğu için, bunlann 
~ hıu ele eeçirmek şüphesiz ki 
)' lkı tıya için büyük bir kazançtır. 
tıı. b~htaç olduğu ham maddeyi ala-
~tt'ır kısmını italyaya devretmek 

1tıded· ~ ır. 

~ltthı ııcı bilyük kann~, Çek hazi 
~ li de bulunan altını§ milyon İn
llıı ~tası kıymetindeki altınlardır. 
~ltıd· ıa.tıç Almanya için daha mü -

•r. 
.\( 

lııi)~ lltanyanın altın mevcudu altı 
ı\Jlll 0tı İngiliz lirası kıynıetindedir. 
l1ıı.1111111 ekonomik sistemine Çek al -
~İt .~tıın ilavesi Almanyayı büyük 

·~t • lt· l&adı sıkıntıdan kurtaracaktır. 
tıtı b~ler bir ay kadar evvel irat et
~ .. 111 nutukta "Almanya ya mal -
~iti İhraç ed~ek ya ölecektir.,. de
t'lııı. bununla da Almanyanın ihra-
dııttı 1 arttırmak ihtiyacında bulun -
>, trı tıı,ı söylemiş oluyordu. Alman • 
bi~ ~h~aç olduğu ham maddeyi ala
ttl, ~ ıçin ecnebi dövizine muhtaç
~' llebi dövizi alabilmek için de 

•t ~ Yapmağa mecburdur. 
~dd altınlan onlara hariçten ham 

e leınini imkanını verecektir. 

.\hn * l,ts0 0 
anya teslihat için senede 

tlıı. )) ' OO,ooo İngiliz lirası sarf eder. 
~e~~a, İngilterenin silahlanma için 
\ltlc.i tıii Paranın iki mislidir. Hal -
~> "-ltnanyanın 1938 bütçesi 37 
~:rı İngiliz lirası açıkla kapan -
"-ıtı:· llu açık yüzilnden Almanya 
'1,ğ}(, Petrol, lastik gibi hariçten 
~ : lllecbur olduğu maddeler için 
)\ het tılaınıyor. Bu sebeple Alman -
tiU~ li sene dahilden SOO milyon İn
'~b l'alık bir istikraz yapmağa 
~'ııl' ttr ohnaktadır. Bu suretle Al
'd'ıııtt 1935 tenberi umumi borç
._l~ :. beş buçuk milyar İngiliz li-

~tı ı.r kabanklık hasıl olmuştur. 
~ >•h aç~ğı kapatmak için geçen se
'• I> tıdılerden 80 milyon İngiliz li
f.ııı l:l'a alınmış, aynca bankalar -
' >a S nıilyon İngiliz liralık istik-

ll l>lltıştır. 
fıtıeıı~~ltlti bu sene Almanya yalnız 
lttiı: •fer nakliyatına 300 milyon 
~ cet I' • • lla 1l'ası tahsisine karar vermi~-
~~ il) Hin bu rakamlar Almanyanm 
llıtt)a tınıanna ne kadar büyük bir 
tl~it, ~ olduğuna göstermeğe ka -
'ltııı1 O ınilyon İngiliz liralık Çek 
'l "-lrn .~il hn anyaya ham madde satın 
tııı ae kanını verecek, yeni işler i
~~lc. ...,'nıaye bulmasını kolaylaştıra· 
1t lıe; 4lrnanyamn iktısaden R"eniı 

es almasına yardım edecektir. 

\· .\ıllt * 
f ıt~ anyanın kazancı bununla da 
'ı Yor n·· .. . tl Qtlıtaı · unyanın en buyük sılih 
te11 anndan Skoda fabrikası, 

Ilı. llt'"h• ~ Cldetrt u •rnmat fabrikası, bir çok 
rıll\ha sanayi. 1500 birinci sınıf 
t~illı:tdırnan tayyaresi ve saire de 

~i lcr arasındadır. 
'~• ~~cnalcyh Çekoslovakyanın il
)etlttıd·tnanyayı müthi~ surette kuv

ı'1lıiftir. 

TAN .. 
CERMEN SELi 

Bitlerin "Ka,..rgam,, Eserine Göre 
• 

Nerelere Akmak istiyor? 

Nazi Almanyasının istikbalde 
neler yapmak istediğini an

lamak için müracaat edilecek ve-
sika şüphesiz Hitlerin "Kavgam" 
adını taşıyan eseridir. Bu eser -
den tercüme edilen bir kaç parça 
yukarki harita ile beraber, vazi
yeti tenvir etmek hususunda fikir 
lere yardım edecektir. Alman li
deri her millet ve memleket hak
kındaki düşüncelerini şöyle hula
sa etmiştir: 

INGILTERE: 

"İngiltere ile, Almanyanın sır -
tını kapamak üzere ittifak e -
derek, dünya ticaretini, rnüstem -
lekeleri, Alman harp donanması -
nı ihmal etmek ve yeni bir Alman 
istilası hareketine girişmek müm
kündür. İngilizler bir harpte mut 
laka muzaffer oluncaya kadar ıs
rar etmek ve inat göstermekte de
vam ettikleri müddetçe en kıy -
metli müttefik olarak sayılabilir
ler. İngilterenin i.ktısadi menfa -
atlerini korumak hususunda ka -
nışı dökmekte hisset gösterdiğini 

zannetmek çok yanlıştır. Bu hata 
yüzünden İngilizleri kurnaz bir 
bazirgan ve korkak bir adam sa -
·nıyorduk. • 

Flandersde İngilizlerle karşı -
laştığımız zaman arkadaşlanmın 

hissettiği hayreti daima hatırlaya
cağım. Bu İskoçyalılar. bizim ka

rikatürlerini gördü~müz adam -
lara benzemiyorlardı.,, 

FRANSA: 

"Alman milletinin en müthiş 
düşmanı Fransadır ve Fransa ola
caktır. Fransanın başında ister 
Burbonlar, ister Jakobenler, ister 
Bonapartlar, ister Burjuva de -
mokratlar, yahut ister Klerikal 
Cürnhuriyetçiler, ister Kızıl Bol -
~bulunsan; bu vaziyet de-

.~e:in 

ğişmez Fransanın harici siyaseti
nin hedefi, Ren hududunu tutmak 
ve bu nehri Almanyayı parçala -
mak, inhilale uğratmak için vası
ta olarak kullanmaktır. Fran -
sa en korkunç düşmandır. Gittik
çe zencileşcn bu millet, yahudi a
leminin dünyaya hakim olmak yo 
lundaki emellerine bağlanmakla 
A vrupanın beyaz ırkına karşı bir 
tehlike teşkil ediyor. Ren yoluyla 
zenci kanını A vrupanın kalbine a
şılamak isteyen bu millet, ırkı -
mızın şöven ve aı;ı.anevi düşmanı
dır ve Avrupa medeniyetini piç -
}eştirmek isteyen hasımdır. İn -
giltere, Almanyanın bir cihan dev 
leti olmasını Lc;temez. Fransa ise, 
dünyada bir Almanya bulunması -
nı istemez.,, 

AMERiKA: 

"İngiltere, deniz hiikimiyetinl 
elden kaçırarak Amerikaya dev -
retmekten endişe ediyor. Büyük 
bir servet ve bakir arazi sahibi o
lan Amerikaya saldırmak, Alman 
yaya saldırmaktan daha çok güç
tür. Amerikanın üsleri kendi ara
zisindedir. Bu yüzden dahili koşu 
çok büyüktür. Yahudiler bu mem 
leketin döviz hükümdarlarıdır.,, 

ITALYA: 

"1914 senesi hududunun iadesi
ni istemek siyasi bir hezeyandır 

ve bir cinayet SaY!lnbilir. Avru -
pada müttefik arıyorsak iki dev -
Jet vardır. Biri İngiltere, biri İtal
yadır. Bir İngiliz, Alman, İtalvan 
ittifakı, bir taraftan Almanya ce
nahını sıyanet eder, diğer taraf -
tan Almanyanın muhtaç olduğu 

levazımı temin eder. İtalyanın is
tikbali. Akdeniz havzasında inki-

şaf etmeğe bakar. Fransanm her 
kuvvetlenişi, İtalyanın istikbali 
bakımından bir kayıp teşkil eder. 
Bir çok ıztıraplara uğrayabiliriz. 

Fakat bunlar makul düşünmemi -
ze ve en müthiş düşmanımıza kar
şı toplu ve kuvvetli durmamıza 

mani değildir.,, 

ALMAN MiLLETi: 

"Kuvvetli bir erkeğe teslim ol
mayı zayıf bir adama hakim olma
ya tercih eden bir kadın gibi kit
leler yalvaran adamı değil, hük -
m~den adamı sever. Ve rakip ta
nımayan bir doktrini liberal hür
riyete tercih eder .. Büyük kitle -
lerin siyasi idraki, mnumi bir si
yasi fikir sahibi olacak, ve liya -
katli mümessilleri seçmeğe yete -
cek derecede inkişaf etmiş değil -
dir. Kitlelerin ahize kudreti son 
derece mahdut ve unutkanlığı 

çok büyüktür. Bütün propaganda 
kendini bir kaç noktaya hasretme
li ve hakikati aramalıdır. Kitle -
ler, başkaları tarafından irtikfıp 

edilen hataların nerede biteceğini 
kendi hatalannın nerede başlaya
cağını tayin edemezler. Ordu Al
man milletinin en kuvvetli mek • 
tebiydi. Alman milletinin orduya 
ne borçlu olduğunu bir tek kelime 
ile hülasa olunabilir- Herşevi ordu 
nun en büyük hizmeti, ekseriyete 
güvenildiği sırada, milletin başı -
nı ekseriyetin fevkine çıkarması

dır. Alman demokrasisi, lider seç· 
mek ve ona mutlak salahiyet ver
mek demektir. 

Burjuvazinin taptığı hayat, 
Markscilerin noktai nazarından 

ancak derece itibariyle farklıdır. 

Milli varlığımıza tesir eden kan 
zehirlenmesi, bilhassa son otuz se-

ne zarfında yalnız kanımızın bo -
zulmasına değil. ruhumuzun da 
bozulmasına sebep olmuştur.,, 

POLONYA: 

''Almanyadaki Lehli unsurun 
Almanlaştırılması yabancı düşün

celi bir ırkı Alman lisanına kat -
mış ve bunun geriliği Alman mil -
liyetinin şerefini ve yüksekliğini 

ihlal etmiştir: 
iSTiKBAL: 

"Büyük devletlerin teşekkül et 
tiği devirdeyiz. İngiltere. Ameri -
ka, Rusya, Çin, Fransa gibi. 

Almanya, bugün bir cihan dev 
leti değildir. Bu yolda yürümek 
için halkı toplayıp ona cesaret ver 
meli, nüfusumuz ve arazimiz ara
sında her uygunsuzluğu kaldırma
lıyız. Kan dökmeyi gerekleştiren 
bir hareket, Alman milletine yer 
yüzünde ait toprakları temin et -
mektir. Almanyanın cenup ve gar
be doğru sonsuz hareketlerini ka 
ti surette bitirerek gözlerimizi şar 
ka dikmeliyiz. 

Mazinin müstemleke ve tica -
ret siyasetini bırakarak, istikbalin 
arazi siyasetine yani Rusyaya ve o
na tabi memleketlere ilerlemeli -
yiz. Bir asır sonra Avrupada 250 
milyon Alman yaşasaydı harici si 
yasetimiz de çok dürüst olurdu. 

ALMAN MOSTEMLEKELERI: 

''Milktlnir rc>kabN havatm 
da vem·Flerin sulh icind<> tonlRn11 
cağına yalnız çocuklar ınanırlar 

Fakat biz bu yolu tutacak oluNıak 
İngiltere. günün birinde düşma . 
nımız olur Müstemlekeler mese
lesi ve dünya ticareti, Rusyanın 

yardımı ile İngiltere aleyhinde 
tevcih edilebilirdi. 

Harpten sonra, Fransanın kuv 
vetini Cazla büyütmemek için İn
giltere daha fazla kendi hesabına 
hareket ettt_ 

5 

Allaha s arla 
Çeko • Slovakya 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Dün Prag radyosu Slovakyaya 
veda etmişti, bugün Çekoslo

vakya tarihe veda etti. Bir zamanlar 
bir karış toprağı zaptctmek için, 
toprağı kan kırmızı çamur haline g~ 
tiren istila, yirmi dört saat içinde 
bir istiklali tüfek patlatmadan yut -

tu .• 
Tarihin bu devrinde ya ayanlar 

için ne miikemmel bir ibret sahnesi.. 
l\tazarik... Eğer ruhlara inansam, 
mezarında dimdik ayağa kaltkığını 
iddia ederdim. Bir elinde kılıç, bir 
elinde kurtardığın istiklal bayrağı, 
Çek hudutlarına indiğini, boynu bü
kük. mahzun milletini arkana kata
rak cebir "" z;or rejimlerinin topuna 
birden isyan ettiğini söylerdim. 

Sen, senelerce Çarlık Rusyası .. 
nın, Alman imparatorluğunun aç 
gözlerini diktiği bu küçük milletin 
istiklfılini kurtarmak için, toprak in
lerde çalışan ihtilalcilerle beraber 
bir devlet kurmuştun. O istiklalin 
tapusunu Çek milletinin eline ver -
miştin. Bugün bir halefin o beratı, 
kendi kaşanesinin tapn senedi imiş 
gibi, kimseye sormadan yabancı el
lere teslim etti. 

* Bu bir seldir akacak .. Bu bir ka-
sırgadır, yıkacak ... Bu bir tufandır, 
boğacak. Eğer insanlık bu mantığın 
eline düşmiişse, neden boğazlanmı
za kadar silahlanıyoruz. Çckoslo • 
vakyanın o muazzam istihkamlan, 
topları, tiifeklcri ne işe yaradı?. 

O halde kapılan açalım, hudut 
bo~·lanndan düğüne gelir gibi süslü 
üniformalarla g~çen istila alaylan -
na selam duralım ..• Milli istiklalle • 
rin manası bu mudur? Eğer onu mü
dafaa etmiye<"eksek, bu kadar topa, 
tüfeğe, bu kadar hamiyet derslerine 
ne lüzum var? .. 

• KUçük milletler, tarihi hiidisele -
rin hepimize ders \'erdi~ i :bir dc\'irde 
yiz. Çekoslovak bayra!hmn düşilşii

ne bir daha ibretle bakalım ... Bir da
ha, sel gibi, kasırga gibi, tufan gibi, 
hudutları aşan, tarihin yazdığı, bi • 
zim de adıyla saniyle bildiğimiz is _ 
tila sellerine knr.,.ı, miinferit har.e _ 
ketle'rin mana mı ve tehli~csini an
layalım. Ku\•vctc ancak, kuvvet kar-
ı koyabilir. Kiiçiik milletlerin birle
şerek meydana getireceği büyiik 
kuvvet, bii~·ük Balkan birleşmesi, 
demokrasilerin birle ·mcsi bu co kun 
selin en emniyetli duvarıdır. 

Rejimlerinin adı ne olursa ol un, 
biiyiik devletlerden, siyasi muahe • 
delerden, beynelmilel haklardan , 
yalnız kendi menfaatini korumak i -
çin kiiçük istiklalleri fedadan çekin
meyen bütiin heyiiliılardan ümit ke
selim: kendi milli saflarımızda bir -
birimize hirnz daha sokulalım: biraz 
daha birleşelim: kom u milletlerle 
müşterek istiklfıllcri koruyacak, bii· 
yiik anlaşmaların kuvvetine sığına • 
lım. Yoksa kasırga geliyor Bu selin 
öniinde boyun eğip milletinin istik
lalini, kordelalı bir tapu senedi gibi, 
miistev1ilcrin eline tc lim eden Çek 
Ciimhurreisi Hachanın baht ız mev
kiine Allah hiç bir kulunu diişiirme
sin .. 

1Ua7.arik .. E;;.er nıhlnra inansam, 
mezarında dimdik ayağn kalktığını, 

toprağını tepip, Hachan1n terkettiği 

Ciimhurriyasctinden. ~ski rniittcfik • 

]erin biiyük demokrasilere. yazdık

lnrı ve imznladıklan muahedeleri 

pa<'avra gibi buruşturup yiizlcrinc 
attığmı söylerdim. 

Dahiliye Teftiş Heyeti 
Reisliği 

Ankara. 20 ITan Muhabirinden)
DahıTıye Vekaletı teftı~ h"v t . . ,. ~ e ı reıs-

lıqınP Kır c-h·r val•sı '11 h ; <:;:>v•a· 
mıı' etırtll'C'<'İt' ;n\lı>rı-n kt"' ır 
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iş üte ~ass sr ercfine 
z:··afet 

:Ankara. 20 (Tan Muhnbirinden )
Mılletler cemiyetinden iş sigortası 
hazırlıklan için gelmiş olan direktör 
Os~alt. Ş~y.n şerefine bu akşam iş 
daıre~ reı'Sı Enis Behiç bir ziyafet 
vernuş, ziyafette Iktısat vekaleti er
kAnı hazır bulunmustur. 
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SERBEST SÜTUN 

Son Hidise Dolayısıyle 
Spor Yalnız Meşin Topa Vurmak 
Değildir, Sözünü Tutmak ve 
imzasını Tanımak Demektir 

- Milli Kümede
Karışıkhk 

Orta Avrupa ile Dış 
Ticaret Münasebatımıı 

Milli küıne talimatnamesini, mın
taka Asbaşkanından tebellüğ eden 
klüp murahhasları, bunun tatbikinin 
kabil olamıyacağıru, itiraz haltları ba
ki kalacağını bildirmişlerdL 

Nitekim, geçen pazar günü, Ga
latasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Vefa klüpleri sal.9.hiyettar murah -
haslan aralarında bir toplantı yapa
rak, aşağıda metnini aynen yazdı -
ğım dört sayfadan mürekkep itiraz
namenin her sayfasını ayn ayn im
zalayarak, İstanbul mıntakası vasıta
siyle, Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğüne gönderdiler. · 

T. C. Batyektlet Beden Terblyeal 
Genel Dlrekt8rlUOll 

Ankara 

Pek Muhterem Paşamız, 
939 senesi Milll Küme hakkında tertip 

edilen son talimatnameyi bölge vasıtasile 
tebellüğ ettik. 

Türk sporunu öt.edenberl temenni edilen 
yüksek mertebeye çıkaracağında zerre 
kadar şüphe etmediğimiz ve bütün bu u
ğurdaki ümitleri kendine bağladığımız sa
yın ;ıahıs ve makamınıza en samımı hür
metle meşbu olarak bu taHmatnamenin 
gerek idar! tatbikat gerekse bilhassa İs
tanbulun millt kümeye dahil 4 klübünün 
bütçesini tahammül edilemiyecek derece
de hesap bakımından gözümüze çarpan 
ve h1tfen okuduğunuz zaman sizin de ka
bulünüze iktiran edeceğinden filphemiı: 
olınıy Atide nok ı::ı. aı:;ı.a %At"Ul'et ha

sıl oldu: 

1.) Askerlerin izin mesel~i: İdman Ce
miyeUeri İttifakının eski nizamnamesinde 
muharrer olup müdüriyeti muhteremeni
zin son t.Amimile ahktımı bAki olduğu bil
dirilen ordu spor teşkilAb talimatnamesin
de sivil kiüplerde mü.sdbakalara iştirak 
edebileceği yazılı men.subini askeriyenin 
kıtalan komutanından izin almaları kMI 
iken ınilll küme talimatnamesinde bu mü
saade ~nel Kurmay Başkanlığına bırakıl
mıştır ki ameliyatta bunun imkAnsızlığı 
meydandadır. Geçen tallmatname hükmü
nlln kemakAn milli küme maçlarında da 
tatbiki 

2.) Talimatnamenin 5 inci maddesinde 
depl~an seyahati yapmıyan veya ken
di :.ıehrine ~~len misafir takıma karşı çı
kamıya~ kluplere hükmen mağll'.ibiyetten 
başka bır takım maddl cezalar ve tazmi
natlar kaydedilmektedir. Askerlerin ve 
mekteplilerin klüplerden çekilmesi üze-
rine kadrolanmız çok daralını• iz d ,, ve s ce e 
malfu:n olduğu üzere faal Aza m.lktan ek
silmiştir. 

Milll kOmede oyun oynıyabUe<:ek _ 
yuncuların bir ikisinin veya izin alınam:. 
ınası sebeplerin takımını ikmal edemı
Yecek olan bir klUbe bu mazeretini ve ön
deki maçı yapamıyacağını en az 4 g1ln ev
vel federasyona veya makamı Alinizce 
tensip edilecek merciye tahriren haber 
vermek şartile bu nakdt ve tazminatlar
dan muaf tutmanızı. 

1 
Yazan: 

Osman Müeyyet 

i BENZET i 
............................. 1 
tarihinden üç gün evvel •.:...· .. 
tak 

...,.,.ıyesının mm-
alara lCıtfen tebl'" · 7 . ıgı. 
.) Talımatnamenin 11- . dd . d teknik h cı ma esın e 
. ususat hariç olmak üzere maçla-

ra ıdare bakımından nezaret edeceği ya
zılı olan üç kişilik heyetlere lkl Aza veri
leceği zikredilen (Lik Heyetleri) hangi lik 
heyeUe:rldir. Milll kiline için talimatname
de böyle bir lik heyeti yapılacağı muharrer 
değildir. Bu heyetin hüviyetinin lCıtfen 
tasrihi 

8.) 19 martta başlıyacak olan mllll kü
me müsabakaları bozuk hava veya ecnebi 
maçları gibi herhangi bir sebeple muhak
kak vukua gelecek bazı teehhürlerle ancak 
1:emrnuz sonunda bftebilecektlr. Halbuki 
bilhassa temmuz ayında İstanbul, An
kara ve İzmirin en sıcak ve futbol oynan
ması sıhhi bakımdan muzır bir aydır. E
sasen bizim iklimimizde olan bütün diğer 
memleketlerde temmuzda futbol oynan
mamaktadır. Bundan başka deplAseman 
seyahati yapan her takım birinci maçını 
tam kuvvetle yaptığı halde ikinci maça 
tabil yorgun olarak ve norm.al kuvvetini 
hiç olmazsa yüzde otuz - kırk ek
siği ile çıktığından bununla ikinci 
maçı yapan mahalli klüp daima kArlı ol
makta ve seyahat eden takım da bu yüz
den hendikape va7Jyete düşmektedir. 

Gerek mevsim darlığı, gerek geçen se
nelerdelcl tecrübe ile meydana çıkan bu 
son mahzuru önlemek için takımlann i
kişer ikişer seyahaUerini! ve Cumartesi 
her iki takım ayrı ayrı iki mahalll klüple 
çarpıştıktan sonra aynı derecede yorulan 
bu dört takımın ertesi günü çapraz olarak 
oynamalarına müsaade buyurulrnası. (Çift 
maçlarda yapılacak saha hasıltıtının çok 
fazla olduğu şimdiye kadar yapılan tecrü
belerden anlaşılmıştır.) 

9.) Talimatnamenin mal! kayıtları milll 
küme hasıltıtını geçen seneler tatbik edi
len usulden büsbütün baska bir şekilde 
ve İstanbul, Ankara ve İzmlrden milli 
küme harici fikstürlerle çarpışacak 20 
klübün de ilAvesile 28 klüp arasında tak
sim etmektedir. .Bu usul gerçi maçlarına 
seyirci gelmiyen küçük klüplerin bir mik
tar para yardımı görmelerini mucip ola
caksa da bütçeleri senede 15-20.000 lirayı 
bulan klüplerimiz gibi müesseselerin bu 
maçlardan alacakları vasaU 4-5000 lirayı 

en fazla bir tahminle ancak 1000 liraya 
indirecektir. Çünkü İstanbulda bir Gala
tasaray - Fener maçı 2500 lira safi hasılAt 
yaptığına ve bu mahalli maçlar hası.JAtı 

eskiden o gün bu maçı yapan iki klilp ara
~nda taksim edildiğine göre klüplerimi~ 
zuı yalnız bir tek maçta aldığı parayı bile 
bu son şekilde b"t" d . u un mevsim sonunda el-
·ıe edern~yecektir. Zaten uzun bir mesai 
ı e ve bın mü k-1.. .. . k"tl i ş u .. tıa bugunkü seyirci 

u es ni kaıanı:nış 1 .. 
kendi aralarınd 0 an kluplerimizin sırt 

a yapacakları h ll1 
lann hasılAtını b ma a maç-

u maçlara ta 
bancı olan ikinci kateg i mamen ya-
olarak dağıtmayı zatı::vı:~:~~ yardım 
lak hak me!hufunun tam e mut
mıyacağınızdan eminiz ::::ı:n uyl gun bul-

. · ena eyh ıa:u 
matnamenın mali kayıtlarını ya -

buyurulduğu veehile bu seneki tallmatna
meye geçen senekine aykın olarak vaze
dilen kayıtlan bizi o kadar müşkül vazi
yete sokmuş ve milll küme ile olan rabıta 
ve ümitlerimizi o kadar k.ınruştrr ki bu 

ariza ile zatıdevletiniıi çar ve ntıçar ra
hatmz etmeğe ve müsellem olan insaf ve 
selameti muhakemenize sıtınmamıza za
ruret hasıl olmuştur. 

11) Talimatnamenin 12 cl maddesinde sa
hası olan ltliiplerJn deplA.seman maçlarını 
kendi yerinde yapacağı ve sahası olmıyanla 
rın da altıkadar klübün mütaleası ve böl
genin tesbiti ile tayin olunacak sahada oy
nıyacağı yazılıdır. Bu kaydın mahalll 
maçlarda da tatbiki ve sahası olm.ıyan klü
biln mütaleası alındıktan sonra ikinci 
maçın mıntakaca tayin edilerek yaptırıl
masının tasrihi. 

Ricalarım.ızın herhangi bir idari veya 
inzibati mülAhaza ile ı.,•atına iınkA.n gö
rülmezse, :ı:aran tamamen biree tavauuh 
etmiş olan bu maçlardan bizlerin hariç bı
rakılmamızı. ve İstanbulda derece itibarile 
biz.den sonra gelen 4 klübün yerlerimize 
ikamesi ile önceden milıt kümeye iştirak 
edip te orta yerde şeraitin müsaade!izli
ğinden dolayı kümeden çekilmek gibi mü
nasebetsiz bir vaziyete düşmememiı:e im
kA.n vermenlıi sonsuz hürmetlerimizle di
ler, bunu obstrüksyon hareketi olarak tef
sir edilmemek kaycUyle milli küme baş
langıç tarihinden evvel emrüdevletlerine 
mutlak olarak muntazır olduğumuzu ar
zeyleriz. 

Bu itirazname, hiç bir hakka isti
nat etmeden, "mütaleamı yazaca -
ğım,, diye mmtaka Asbaşkam tara
fından alıkonulduktan sonra Anka -
r aya gönd erildi. Klüp murahhasla _ 

rı beklediler ve bekliyorlardı. 
Dört alakadar klübün, klüp mü _ 

hürlerine ve salahiyettar imzalan i
le, müşterek yaptıkları müracaat, 
müsbet veya menfi bir cevap bekle
yecek mahiyetteydi. 

Maç günü geldi. Beşiktaş klübü, 
idmancılan Taksim stadına, Vefa 
klübü idmancıları Fener stadına gel 
diler. 

Beşiktaş, Galatasaray sahaya çık 
madı, diye seremoni yaptr. Fener
bahçeliler, idare heyetlerinin kara _ 
nnı dinlemiyerek, lisans ibraz et -
meden Vefa ile oyunlarını oynadı _ 
lar ... 

Zavallı Galatasaray ... Hala An _ 
karadap gelecek cevabı. müşterek 

verilen söze ve imzaya güvenerek 
bekliyordu .. 

* Bizim bildiğimiz spor, yalnız me

şin topa ayak sallamak değildir. Spor 

mertliktir, sözünü tutmaktır; baş -

kasının hakkına riayettir, disiplin -

dir. Ancak bu ve bunun gibi vasıf -

ları bir araya getirdikten sonra biri -
sine sportmen diyebiliriz. 

Halbuki dün cereyan eden hadi
se, Galatasaray müstesna, diğer üç 
klübüınüz için acınacak birer hadi -
sedir . 

I 
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3 J Senelik Fenerbahc;e 

idare Heyetinin 
Müşküldür-1 

Son Alman 

Tesiri 

Harekatının Piyasadaki 

Müsait Olmadı 

( aziyeti 
Son Alman harekatının piyasadaki 

1 

__ 
tesirleri ~evam etmektedir. Tüccar- (-.. --~· .... -_, ____ ___.. 

Hulasa edelim: larÇ~kosl~vakyaya aıt siparişlerin da B Q R s A 
Milli küme maçları için her sene ha bır muddet bekletilmesini muva

tazelenen talimatnamede bu sene fık bulmaıktadırlar. Alman harek.itı
mali bakımdan mtihim değişiklikler nın Romanyaya karşı inkişafı halin
yapılmış. Klüplerin mahalli maçlar- de bazı tüccarlar Al.manyaya yapıl. 
da elde ett.iıkleri hasılat eskiden iki makta olan ihracatımızın gitgide aza
klüp arasında paylaşılırken şimdi 28 lacağını iddia ediyorlar. Almanya
klübe taksim edilmek esası kabul e- nın memleketımizden aldığı. buğday, 
dil~. lstanbulda milli kümeyi teş- hububat, yapak, deri, hayvan malı
.kil eden Fenerbahçe, Galatasaray, sulleri, balık konservası gibi madde
Beşıktaş ve Vefa klüpleri buna ve lerin işgal mıntakalarından daha 
daha diğer bazı noktalara itiraz ede- müsait şartlarla tedarik edilebilece
rek talimatnamenin tadilini, olmaz- ğini ileri süren tüccarlar, Türkiye 
sa yerlerinin milli küme haricindeki mahsullerı için merkezi Avrupa 
klüplerle değiştirilmesini müşterek memleketlerinden başka mahreçler 
bir mektupla rica etmişler. Bu mek- bulmak icap edeceğini söylemekte
tuba müsbet, menfi bir cevap gelme- dirler. Bilhassa dünya piyasa.Lanna 
miş. Kağıda imza koymuş olan dört Türk mallarının ulaştırılabilmesi i
klüpten Beşiktaş, Vefa ve Fener- çin, mallarımızın bu piyasalara ge. 
bahçe takımları müsabakalarını yap- len rakiplerile muvazeneli fiyatlarda 
mışlar, Galatasaray yapmamış ve bulunması lazım geleceği mütalea e
hükmen mağlup saytlmış. dilmektedir. Mallarımızın daha ucu-

Zaten vaziyeti olduğu gibi müta- za mal edilebilmesi için rekoltelerin 

lea edince bu dört klüpten bir tane- arttınlmas~ v.e m~stahsilin daha ucu
sinin bile maça çıkması milli küme-

1 
za. ~ yetıştırebıln_ıesi, esbabının ~

nin bilfiil başlamış olduQ'unu göster- nuru ıcap etmektedir. Almanyada tu
diğine göre, diğerlerinin °müsabakaya tün aleyhine ya~ılm~~a olan propa
çıkmamalarında fayda ve muna kaL g~nd~l~r u~umıleştıgı takdirde iyi 
mamış bulunuyordu. Eğer dördü de hır t~~~~ m~şt~rimiz olan Almanya
oynaınamış olsaydı, o zaman belki, nın tutunle~~ıze .al~cı olmaktan u. 
maçların başlamamış olduğuna ka- zaklaşması ıhtımalını hatıra getiren-

rar almak imkanı arab:lirdi. ler de vardır. 
Bu noktaya kadar ışte bir karışık

lık meşhut değildir. Bir klübün her 
ne sebeple olursa olsun bir maça gel
memesi dünyanın her tarafında gö. 
rülen alelade bir hadisedir. Nizam 
ne ise hak.kında o tatbik olunur, ge
çer, gider. Asıl karışıklık müsabaka 
yapmamış olan Galatasarayda değil, 
müsabakasını yapmış olan Fenerbaıh
çenin vaziyetinde görülüyor. Şöyle 

ki: 

Fenerbahçe idaresı bu müsabaka
yı yapmam.ağa karar vermış ve bu. 
nu oyuncularına tebliğ etmiş olması
na rağmen, Fener takımı &abaya çı
kıyor ve müsabakayı kazanıyor. 

Burada da bir fevkaladelik yok. 

Almanyaya Gönderilen 
Arpalar 

Almanyaya arpa ihraç eden tüccar-

ZiRAAT: 

Bugün 

Bayramı 
Bugün bütün yurtta nna 

dinlendirilecektir. Toprağın dinlen
dirilmesi Romadakj milletler arası 

ziraat enstiti.ıleri tara!ından veril
miş bir karar üzerine bütün ziraatçi 

memleketler tarafından kabul edil. 
miştir. Yurdumuzda toprağın dinlen
dirilmesi için neşrolunan kanunla bu 
gün toprak bayramı olarak eski nev· 
ruz günü kutlanmış oluyor. Şehrimiz 
ziraat odası her sene olduğu gibi hu 
sene de bütün kazalar ziraat oda
larına. ziraat memurlarına toprak 
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ÇEKLER 

Londra 5.93 
Nevyork 126.61 
Paris 3.35 
Miltıno 6.655 

Cenevre 28.53 
Amsterdam 67 .225 
Berlin 50.835 
.Brüksel 21,3050 
Atına ı.os2s 
Sofya 1.56 
Prag Tescil edilıneıniŞ 
Madrfd 5.93 
Varşova 23.96 
Budapeşte 24.9615 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.9075 

Yok ohama 34.62 
Stokholm 30.535 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE T AHVlLA'J ) 

Sıvas-Erzurum · 19.35 
1938 % 5 ikramiyeli 
hazine tahvili 93.-

\... ~ 
'fi' 

!arımız son aylarda Hamburga t',f. 
derdikleri arpaların ithalat bilJ'0

1 

tarafından fiyatlarında tenzilat ~ 
pılınak istenildiğinden dolayı ?' 

göreceklerini ileri sürmüşler ve dıl 
bir toplantı yaparak Iktısat Vel'B 
tine müracaate karar vermişler&r· 

Dün...3apdan 

Za liir e Satışlart 
lki günde piyasamıza 476 ton~ 

day getirilmiştir. Yumuşaklar 5,s'~ 
kuruştan, sertler ve kızılcalar 5,ıı ~ 
çavdar 3,36-4, sarı mısırlar 4,2ı~ 
kuruştan satılmıştır. K.araköse ~ 
pakları 57 kuruştan verilmiştir· !' 

bir miktar sansar derisi 29-57, ıe~ 
d d 

.. 5 01\cll 
ova erısı 4--55 liradan tw • , ıl' 

350-800, kunduzlar 1490, pots 
derileri 440-450 kuruş arasındl s1 
tılmıştır. 

Idare heyeti kararını dinlemem~ ilk 
takını, Fener takımı değildir. Maale
sef spor tarihimizde bunun emsali 
çoktur. Hatta aksine olarak heyeti ı. 
darenin oynanmasına karar verdiği 

maçları yapmamış takımlar vardır. 

Bu gibi hadiseler idare heyeti ile i· 
dare edilenler arasındaki ruhi ve i
dari rabıtaların kırıldığını gösteren 
hazin delillerdir. Müsbet veya menfi 
vermiş olduğu kararını faal azasına 
dinletemiyen idare heyetinin vaz ıye

ti hakikaten elimdir. Hele bu hadise 
Fenerbahçe gibi 31 seneliık bir klü
bün içinde vücut bulursa. Binaena
leyh her şeyden evvel temenni ede-

bayramım köylüler ve müstahsiller- -=============~ 
le birlikte kutlamak için taıhsisat ,~Jllll•••••••••• .. _, 

lim ki, Fener kl~bü - ne şekilde 

olursa olsun- idare ile efrat ara. 

sında his ve düşünce birlığinin tees

si.ısune -tezelden- muvaffak olsun. 

göndermiştir. 

Her tarafta köylü toplulukları ya
pılacak ve toprak işlenmiyecektir. 

Yeni Fabrikalarımız 
Yeni Elekrikcllik 3 cild 
(Ehliyetnameye hazırlar) 
Elektroteknik I ve III beheri 100 1' 
Elektroteknik II (Yeni Tabı) 
1 - Pilleri, Akümülatörler 
2 - Daimi Dinamolar 
3 - Alternatörler 
4 - Transformatörler 
5 - Elektromotörler (Basılı

.. 
Madde ve Ziya 20 ,. 
Türkiyenin Elektirlflkasyonu 40 ,. 
Termodinamik, ihtirak ısO 

yor) 

Ameli Elektrikçilik (Eski ya· 
~ 

zılı) (Ehliyetnameye hazırlar) 60 ti, 
Ankarada Akba, Tarik; İstanoı.ıl 

her kitapçıda bulunur. 

3.) DeplAseman maçlarında klüplerin 
ınaruz kaldıklan en büyük rnüşkülAtı o
yunculara bu seyahat için izin almak ol
duğuna göre hususi veya resmi milesse
satta aylıkla çalışanlann izinlerinin vilA
yetler makamı vasıtasile lstihsall için vi
llyetlere tamim edilmesi ve yevmiye ile 
çalışan yahut maişetini kendi stıyi ile gün 
begün kazananlara da yine viltıyet maka
mınca tesbit edilecek miktarda seyahat 
tazmlnatı verdirilmesi. 

ki kild tAd' geçen se-

kl
ne ş~ . e ıli ve buna imkin yoksa 

Uplerımıze bu seneki mahallt 1 , maç ar 

Vefa ve Beşiktaş klüpleri verdik
leri imzayı tanımıyarak, hiç bir mü
racaat yapılmamış gibi, sahaya çık -
tılar. 

Fenerdeki bu gayritabiilik idare 
heyetı bu maçı oynamamağa karar 
vermişken, oyuncuların bu müsaba
kayı bu karar hilafına yapmış olduk. 
ları ve haklarında takibata başlanıl
dığı gazetelerde intişar eden beyan
name ile öğrenildi. 

Bu seneden itibaren yeniden kuru
lacak fabrikalar hakkında Iktısat Ve
kaletince yapılmış olan tetkikler bit
mek üzeredir Haber aldığımıza gö
re Sümerbank tarafından Erzurum
da bir pamuk ·pliği fabrikası kurula
caktır. Ayrıca birer azot ve cüruf ci
mentosu fabrikası kurulması tak~r
rur etmiştir. Mevcut fabrikalarımı

zın tevsi edilmesi ile beraber evvel
ce kurulması kararlaştırılmış olan 
kimya. motör, kimyevi gübre. sellü
loz, kaolin fabrikalarının da tesisleri 
ikmal olunacaktır. ------~ 

4.) Talimatnamenin 8-cl maddesinde 

kafilelerin bir idareci ile beraber 15 kişi 
olacağı tasrih edilmektedir. Evvelce bu 

miktar tahdit edilmemiş olduğu ıçın, 

klüpler bu miktarı mali istıdatlanna göre 
18 - 20 kişiye kadar çıkarıyor ve ancak 
bu suretle i.istüste ve ayrı ~e klüplerle 
ikl maç yapabiliyorlardı. Bilhassa sertçe 
tabiatta cereyan ettiğini zatıalilerinin 
takdir buyuracağımz mım küme maçla
rında seyahat eden takımın 15 oyuncu ıle 
ikinci güne sağlam bir takım çıkarması 
ender bir ı:;aadettir. Bundan başka bir an
trenör, bir iki idarecinin de kafileye ntı
hakı zaruridir. Binaenaleyh genel di~k
törlükçe verilecek miktarı arttırmaksıı:ın 
adet tahdidinin kaldırılması. 

hasılatı eski sistemde taksim edildiği tak-
dirde hisselerine düsecek miktarla yeni 
taksim usulü ile temmuzda tevzi edilece
ği emir buyurulan ·niktar arasındaki far-
kın lıltfen teşkllAt bütçesinden muavenet 
namı altında ikmali. 

Mademki milli kü' · · me maçlarına 
ışt.~rak edebiliyorlardı, 11 maddeden 
murekkep koca bir 'k• B ' şı ayetnameyi 

eden Terbiyesine göndermekt 
na neydi? e ma-

Yoksa, mektuplarını gönderdik -
ten sonra, fikirlerini değiştirecek b ' 
hadise mi oldu? Beden Terbiyesi a: 
nel Müdürlüğü, müracaatlerinin ka
b~l edilmediğini mi bildirdi? Böyle 
bır şey de olmadığına göre neden 
sözlerini tutmadılar? 

Beşiktaş murahhaslanndan bir 
zat, diğer klüp murahhaslarına te _ 
minat verirken, şayet bu verilen ka
rardan, bir virgül değiştirile<:ek olur-
sa, klübümden derhad istifa ederim , 
dememiş miydi? 

Eğer kli.ıp stikılt etse ıdi, tabii 
hadise duyulsa bile, resmi mahıyet 
almazdı. Şimdi şu hatıra geliyor: 

Fenerin kazandığı maç ne olur? 

Hiçbir şey olmaz. Hatta bir klüp 
açıkça "ben filan müsabakadaki sa
y~larımdan feragat ettim,. dahi dese 
k~e ~.linden sayıları alınmaz. Çün-

r_nusabakalarda sayıların nasıl 
tevzı edile w • • cegıne daır bir nizam var-
dır.w ~u nizam galibe 3, berabere 2 
ma~luba 1 ve hükmen mağluba s~ 
verır. Orada istemeyenı·n ı· d . e ın en alı-
nır diye bir kayıt yoktur Onu , . 
F bah .. .. · n ıçın 

ener çe klubuntin dahili va . 
ti d 

.... 
1 

zıye-
n e goru en bu müessü ma nzara. 

nın hariçteki vaziyetine, sayı bakı-
mından bir tesiri olamıyacaktır. 

*** 

lnhi~arlar ls~a.nbul . Başmüdürlüğünden: " 
l/Nısa~/939. tarihınden ıtibaren boş rakı şişeleri satın almmıy3c~, 

tır. Ellerınde ıdare monogramını havi boş rakı şisesi bulunup ta '
9 

mak istiyenı:: mevcutlann,ı 31/Mart/ 939 akşamın~ kadar Idareni11 f"' 
sımpaşada kam Tuz ambarına getirmeleri ilan olunur. (1858) 

fVLtnm ......... 1111111 ....... ";;i'I' 

Baş., Dis. ezle_ Gri • Romatizf11d 
kesef' Nevraı·· , .. 

rıL& 
kırıkhk, ve bütün ağrılarınızi derhal 
icabında günde 3 kaşe ahnabili~. 

5.) Talimatnamenin 9-cu maddesinde 
seyahat eden kafileye Demiryollannda 
yapılacağı yazılı yüzde 50 tenzilatın İzmir 
yolculuğu için Denizyollanna da teşmili. 
Olamazsa bu miktarın geçen seneki mJk
tarda yani 800 lira olarak kabulü. 

6.) Deplfıseman masraflarının aUkadar 
klübe yer bulabilmek ve işi aceleye getir
memek gibi mülahaz.alarla en ieç hareket 

10.) Klüplerimizin en bilyük varidat 
menbaı, yaptıkları maçlar hasıltıtıdır. Bil
hassa bu meyanda milli küme maçları en 
büy(ik yekOnu teskil ettiğinden birçok 
masrafianmızın tesviyesi bu hasılAta mu
allAk olduğu gibi yine bu varidata güve
n erek klüplerlıniz birçok taabhilt ve borç 
altına girmiştir. Talimatnameye göre mil
li kiline hasıltıtı her ne şekilde olursa ol
sun temmuz sonunda tevzi edilirse 5 ay 
hiçbir taraftan irat temin etmeden klüp
lerimiı.in idamesine imkAn bulamayız. Bi
naenaleyh bize her 15 günde bir geçen se
neki hasılAt göıönünde tutularak klüple
rimize masrafları.mızı karşılıyabllecek 
miktarda avans itasına da müsaade buyur
manızı cidden istirham ederiz. Beden Ter
biyesi TeşkilAb memleketin en mühim spor 
hareketi olduğunda şüphe olmıyan mJlll 
küme mçlarına el koyar koymaz bu hu
susta tebliğ olunan talinatmaneyt bilAkay
düşart kabul etmeii hakikaten ııatnJmt 
surette ar%ll etmekte idi isek te mütalea 

Doğru, yanlış bir m üracaat ya -
pıldı. Klüpler, koca bir lAyihayı gön
derir Te haklannın tarurunasını rica 

(Dt1'amı 8 ncide) 
Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
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Beşeriyetin Facia Kibusu 
(\' arınki Harpler Üzerinde Yapılan Tahminler Bjle 
insanları 

•• 
Şimdiden Dehşetle Urpertmeğe Kifidir 

HANSON BALDWIN 
(New. York Tlmeı M uhırr lrl) 

1\1 areşal Goering, geçen ey
Sİo\. lfilde Avrupayı sarsan Çek 
''o ak buhranından ballSederken: 
~ za.nıan harp kopsaydı. dünya, 
~~. eıırıemin yeryüzüne nasıl aka
le &ltu görecekti,. demiş, bu sözler
~eııi bir harp takdirinde insanla.. 
tlii karşılaşacakları dehşeti gözö-
~e ~etirmek istemişti. 

~~~atte gelecek harbin haıkiki 
t~. 1Yeti hakkında kati bir fikk 
leb·;bi olan bir kimse yoktur, deni
İl~ ır. Fakat erkanı harpler, Is
<leı Yada vuku bulan kanlı müca-

eıe.r· ~et l, Habeşistanda devam eden 
~~ ha:rpıerini, muhtelif orduların 
~ h e\1talarını, tetkik ederek yann
h~1 arbin meçhullerini bulmağa ça-

Yorıar. 

~o~?lı.erika Cümhurreisi Roosevelt, 
~ Yıl Önce siliı.hları azaltmak lü
tı:;1~~dan bahsederken: "bugünün 
l'ı.rı:"Uz silahları, müdafaa silahla
is'lih a~ Qaha çok kuvvetlidir. Hudut 
S::ıı... 11<a?lı.ları, siperler, tel örgüler, 
""il ?lı. .. 

~ittı Udafaaları, hulasa sabit tab-
iat at, tayyare, ağır t.oplar, tank· 
\şıı~e g~zlarm taarruzu karşısında 
~1~ a:z nıahiyette olmaktan çık-n lt-.,, demişti. 
'iarcıllgün bu sözleri tadile ihtiyaç 
))an ır. Çünkü Habeşistan ve Is.. 
l'ı-ı.Ja, bilhassa Ispanya harpleri, 
l'ı-ı.E! ern harpte, "mukavemet edil
~a: kuvvetin, kımıldamaz setlerle,, 
tictlaştığını ve bu yüzden bir ne-
Ç~e varılmadığını göstermiştir. 

lltıki.i ıni.idafaa kuvvetleri teca-

. ·--· 

Yer Yüzünün 
Altını Ustüne 
Getirecek 
Afetler 
bilecek bir harp yapmayı istiyor. Maginot hattının 

himayesine sığınan Fransa, gelecek hfil'lbin, geçen 
harp gibi kati bir netice vermiyı.ıceğini sanıyor. 

Hulasa, Avrupa milletlerini en çok korkutan şey, 
harbe talmddüm edecek günlerdir. Hakikatte tayya
re silahı, yalnız harp iı.mini değil, diplomasi ilmini 
de altüst etmiştir. Bu yüzden hiçbir kimse harbin 

naı-ıl başlıyacağını bilmiyor. Acaba ilk taarruz, büyük 
halk kütlelerinin ikamet ettiği merkezlere karşı mı 
vuku bıılacak? Yoksa askeri hedeflere karşı mı? Bir 
kimse bilmiyor. Bazı müşahitlere göre, bu merkezle
re kar.şı vuku bulacak taarruz, mukabeleyi davet e
deceği için, bundan içtinap edilecektir. Fakat bazı
ları da harbin ilk haftalarında diyorlar, hedef bilhas.. 
sa şehirler olacak ve b unlar en geniş ölçüde ·bombar
dıman edilecektir. Belki de hem şehirlere, hem de 
askeri hedeflere birli1te saldırılacaktır. Netice hiçbir 
kimsenin tahmin edemiyeceği bir şeydir, fakat man
zarayı tasvir etmek mümkündür. 

H arbin ilk saatlerinde ortalığı karışıklık ve 
şaşkınlık kaplıyacak, bombardıman akınları 

yiizünden seferberlik yapılamıyacak ve cephe geri
sindeki askerler de kurban gidecektir. 

Olüm kuşları, gece karanlığından. yahut sislerden 
ve bulutlardan istifade ederek hedeflerine yak-

vüz kuvvetlerini karşılayacak va.. 
ziyettedir. Tank itibardan düş

müştür ve tayyarenin harp kazan
madığı görülmüştür. 

Generaller, mareşaller, mütehas
sıslar, yeni silahlar bulmağa, eskL 
lerini ıslah etmeğe, harp çıkmazı
na bir çıkar yol bulmak için yeni 
tabiyeler keşfine çalışıyorlar. Sür
priz yapmak, süratle hareket et
mek, gelecek harpte mühim bir 
rol oynayacak, harp sahneleri 
memleket çlerine uzatacak ve bu 
"totaliter harp,, muharıp ordular 
giibi sivil halkı da yutmağa uğra.. 
şacaktır. 

1. lan olunmadan yapılan ve a
ni taarruzla başlıyan bir 

harpte, bombardıman tayyareleri 
filoları, müdafaa başlamadan ~e
hirleri mahvetmek için uğraşacak, 
bava ile kara taarruzu birlikte baş
lıyacaktır. Bugün bütün Avrupa 
milletlerinin korktuğu da budur. 
11k haftalar, ilk günler, hatta ilk 
saatler, gelecek harbin en mühim 
anları olacaktır. Çünkü zafer veya 
hezimet 0 anlarda tahakkuk ede
cektir. Jtalya ile Almanya, seri ne
ticelere güvenmektedirler. 

Bunlar, karada ve havada maki
ne süratile kazanılacak bir harbe 
hazırlanmaktadırlar. Rusya, sonsuz 
denecek derecede çok olan insan 
kuvvetine güveniyor ve taarruz, 

rruz diye hulasa oluna-

laşmağa çalışacak, takip tayyare
leri bunları karşılayacak, baraj va
zifesi gören balonlar derhal uçu· 
rulacak, toplar ve tayyare defi top
lan faaliyete geçecek, projektörler 
çalışacak, hasım tayyareleri kendi

lerini göstermemek için her şeyi 
yapacak, yahut birer birer avlana
cak, bununla beraber hiç olmazsa 
bir kısmı muvaffak olacaktır. 

Bunu takip edecek hareket, bas
ma mukabeledir ve bunu diğer bir 
mukabele takip edecek, iki taraf 
cepheye sevkedilen askerleri bom. 
bardıman etmiye uğraşacak, bu 

yüzden münakale sistemleri bozu

lacak, paraşütle cephelere indirilen 
askerler, canlarını feda mukabilin

de, hasmın zahire depolarını, leva

zım ambarlarını, hatta umumi !ta. 

rargfilıını tahribe uğraşacaklar. 

Cephedeki askerlerin arkasında 

köyler, şehirler, yangın bombala

rından cayır çayır yanacaktır. 

C ephede. seri keşü tankları, 

ve zırhlı otomobiller gele

cek harpte süvari vazüesini göre

cek ve saatte kırk mil süratle ha.. 

reket ederek müstahkem hududun 

arkasında çahşacak ve keşif tay
yarelerine yardım edecektir. 

Kara kuvvetlerinin ilk hareketi

de motörlerle yapılacaktır. Anti

tank toplar derhal faaliyete geçe-

cek, mitralyözler her tarafa ateş e
decek, ve ortalık cehenneme döne
cektir. 

Umumi karargahta ise vaziyet 
pek feci olacaktrı. Çünkü mütema
diyen radyolardan şehirlerin ha
rap olduğu, tayyarelerin düşürül
düğü, köprülerin yıkıldığı. muvasa

le yollannın kesildiği, bin bir karı
şıklık çıktığı ış1tilecek ve erkim 
harbiye haritaları üzerindeki çivL 

ler, bir tek dakika için harbin ha
kiki vaziyetini tesbit edcmiyecek
tir. 

Yeni harp manevralar harbi ol
duğu için hem acı, hem kısa ola. 
caktır. Belki de harp, * döğlişen 
kuvvet!er biri.birinin dengi değilse, 
ilk günlerde neticelenecektir. 

Beliti de akın eden kuvvetler gü
rül gürül gürlıyerek Fransanın 

Maginot hattına, yahut Alınan

yanın daha açık ve daha elastiki o
lan Siegfreid hatlarına çarpacak, 

fakat diğer taraftan cephe arkasın
da bozgun ve harabi başgösterecek, 

muhaceret akınları başlıyacak, bü
tün sanayi merkezleri derhal tahli
ye olunacaktır. 

H alk, cepheden uzaklarda ve 
şehirlerden uzaklarda yaşı-

yacak, fakat cepheye mütemadiyen 

mühimmat, benzin ve mermi ye
tiştirilecektir. 

Çünkü gelecek harp kısa netice 

vermezse, belki de levazım kudre
tile kazanılır. 

Benzin meselesi, şüphe yok ki, 
gelecek harbin en güç meselelerin
den biridir. Çünkü tankların ve 
zırhlı otomobillerin binlerce ve 
binlerce kamyonun, motosikletin. 
motörlü teşkilatın, projektörleri L 
dare eden motörlerin, iayyarelerin, 
baraj vazifesini gören balonların 

vesairenin canı benzindir. 

Onun içi her devlet şimdiden 
benzin depo et.mcktedir. Almanya, 
suni benzin yapmıştır ve bununla 
işini görmeyi ummaktadır. Fransa, 
kömürden alınmış Monoxidegos 
ile nakil vasıtalarını işletmektedir. 
Fakat milletlerin biri de hayvanlar
dan müstağni kalamıyor. Çünkü 
motörler, milletlerin yetiştirebile
ceği miktardan çok fazla benzin 
yemektedir. 

G elecek harp, bir makine har
bi olarak başlamakla bera... 

her sonunda yine ınsanın insana 

rol henüz belli değildir. Sonra har
bin bütün mahiyetini değiştirecek 
gibi silahlar icadı da muhtemeldir. 
Fakat şimdiye kadar anlaşılan b1r 
nokta gaz tesirinin mübalağalandı
rılmış olduğudur. Sonra öldürücü 
şuaların mahiyeti de henüz ~nla_ 
şılmamıştır. Bunlar ôldLirücü silah
lara ancak yardım edebilırler F'a
kat her tecavüz silahına karşı bir 

müdafaa silahı icat edileceği. rnii
dafaa silahı lüzumundan fazla kuv_ 
vetlenince tecavüz silahının onu 
yenmek için yeni silahlar yarata
cağı şüphe götürmez 

O halde yarınki harp. hem cep.. 

hede döğüşen asker için, hem cep

tıe gerisindeki halk için bir taham~ 
n;ıül harbi olacaktır. Bu harp, bır 
fecaat kabusudur. 

Sonunda yeni sürat ve sürpriz va 
sıtaları icat edilmezse harp belki de 

bir çıkmaza sapacak, ve onu ancak 
büyük topların gürültüsü ve çelik
le örülmüş cephe üzerinde yapıla
cak daha ağır tazyikler çıkmazdan 
çıkaracaktır. 

kar_şı açtığ1 savaş olarak bitecek- ı-·------------
tir. Haftalar geçtikçe taarruz ka-
biliyetleri gevşiyecek ve her taar- -- Va+a1tdaş ~ 
ruzda, bu kabiliyet hiç olmazsa 

yüzde on derecesinde düşecektir. 

Fakat cephe gerisinde fabrikaların 
yaptığı tayyareler sıra bekliyece.k. 

tir. Fakat bunlan işletmek için ö
len milyonların yerine yeni milyon 

lar yetiştirmek lazım gelecektir. 
Gazın gelecek harpte oynıyac'ağı 

Cümhuriyet Halk Parti
sinin esas düşünce ve dileği 
vatandaşları her türlü ay • 
rılıktan korumak onları 
kendileri ve bilyiİk Tür! 1 
Ulusu için faydalı kılmak . 
tır. 



8 TAN 

~~çeru Hafta POLISTEı 

~ iKAN KİTAPLAR Bir lngiliz Vapurunda 
Şüpheli Ölüm 

İstanbul adliyesi bir İngiliz va

ez idin Kızı 
purunda vuku bulan bir ölüm hadi
sesinin tahkikatına el koymuştur. 

Vak'a şudur: 
İngiliz bandıralı Alresford vapuru 

Yunanistanda Mataban burnu önle
rinden geçerken vapur süvarisi Pi
rais kaptan köprüsünden düşerek ba
şından yaralanmış, biraz sonra da 
ölmüştür. Vapur ikinci kaptanın ida
resinde olarak Çanakkalcye gelmiş
tir. 

Yazan : Refi Halid ı dan sade bir üslupla türkçeye çev -ı rı, Türk İnkılabı, Parti umdelerini 
Refik Halidin " '!'AN,, da tefrika rilmiş ve resimli olarak Hilmi Kitap ihtiva eden bu kıymetli eser Etiman 

edilen "Yezidin Kızı,, romanı Semih Evi tarafından neşredilmiştir. Fiatı Kitabevi tarafından neşredilmiştir. 
Lutfi kütüphanesi tarafından kitap 25 kuruştur. Fiyatı 50 kuruştur. 
halinde neşredilmiştir. "Yezidin Kı
zı., kıymetli muharririn memlekete 
dönüşünden sonra gazetemizde tef -
r ika edildikten sonra neşrettiği ilk 
romanıdır. Denizde, çölde, dağda 

başlıklı üç kısım ve yirmi tablo için
d e Yezidilerin mutlak tahakkuk e
deceğine inandıkları idealler, Elce -
zire çöllerinde, Tüdmürde Yezidi ha
yatı, itikatları bu tezli romanda Re
fik Halidin akıcı üsllıbiyle anlatıl -
mıştır. Fiyatı: 60 kuruştur. 

RIZA TEVFiK 
Yazan: R. C. Arkan 

SANATA DAiR 
Yazan: Halit Ziya Uşaklıgil 

DEVLETÇlLf ClN 
ESASL~RI 

Yazan: Nusret Köymen Hadise Çanakkaleden telgrafla 
Halit Ziya Uşaklıgil gazetelerde müddeiumumiliğe bildirilmiştir. Ev-

sanata dair seri halinde neşrettiği Cemiyetin teşkilatlanmasında, velki akşam gelen vapurda bir araş-

N~eden: Kanaat Külilphanesi 

makalelerini kitap halinde toplamış- k öy ve şehir mevzuları cemiyet tınna yapılmış ise de cesedi bulmak 
tır. Bu makalelerden 21 parçasını . 

ve devlet münasebeti . T'. k in- mümkün olmamıştır. Kaptan ve tay-
ihtiva eden "'Sanata dair,. in ilk cil- en ur f 1 .dd' - ı b 

kılfıbını d 1 t .
1 

. a arın ı ıasına gore ceset stan u-
di Hilmi Kitap Evi tarafından neşre- A • ~ ev e çı Ik ve cemıyet te- la gelinceye kadar taaffün etmiş ve 
dilmiştir. Fiyatı 50 kuruştur. lakklsı uzerinde bir kalem te;crübesi vapurdakilerl rahatsız ettiğinden 

olarak yazılmış her vatandaşı bu denize atmı~lardır. 
mevzular üzerinde düşünmiye davet Alresford vapuru ~manda alıkon-
eden küçük fakat kıymetli bir eser- muş ve tahkikata başlanmıştır. 
dir. Kitabın sonuna zengin bir bib • _ Bir Ceset Bulundu 

ATALAR SöZO 

Kitap; 200 sayfa ve üç kısımdır. 
Rıza Tevfiğin hayatı ve şürlerini Birinci kısımda Selim Nüzhet Ger

ihtiva eden bu antolojide filezofun çek'i.n .istifadeli bir mukaddemesiy
şiirleri tahlil edilerek hayatı anlatıl le bıblıoğrafya, ikinci kısımda türk
makta eski ve yeni şiirlerinden bir çede mevcut dört bini mütecaviz A
çoğu toplanmış bulunmaktadır. An - tasözü, üçüncü kısımda elli binden 
tilojinin sonuna bir de Şiirlerinin ya- fazla Savı bulunmaktadır. Kanaat 
zıldığı tarihleri tesbit eden bir kro-1 K.itap Evi tarafından neşredilmiştir. 
noloji cetveli konmuş bir lugatça ek- Fıyatı 50 kuruştur. 
lenmiştir. Resimli Ay matbaası ta -

llografya ilave edilmiştir. Fiyatı 50 Dun saat 11 de Binbirdirek mey-
danında bir ceset bulunmuştur. Üze-

kuruştur. 

TORK KöYONO 
YOKSEL TME ÇARELERi 

rinde hüviyetini isbat edecek hiçbir 
vesika bulunmadığından kim olduğu 
anlaşılamıyan ceset hükumet tabibi 
tarafından muayene edilmiş ve ka1b 

Yazan: Nusret K~ymen sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Bizde köycülük mevzuu üzerinde 

en geniş neşriyat yapan Nusret Köy

men bu kitabiyle de; Türk köyünü 

yükseltmek için bugünkü şartlar ve 

imkanlar dahilinde tatbiki mümkün 

bazı ameli çareleri ortaya koymak

tadır. Fiyatı 25 kuruştur. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

MAARiFTE: 
rafından neşredilmiştir. Fiyatı 60 ku BAHTiYAR PRENS 
ruştur. 

BERGSON 
Yazan: Ziya Sanar 

Bergson felsefesini tahlil eden 
felsefi bir eserdir. Kitapta; Bergso _ 
nun hayatı kısaca anlatıldıktan son
ra felsefesine tesir eden cereyanlar, 
had es felsefesi ve felsefi nıh, Berg -
sonun ilk eseri, Bergson felsefesi ve 
zamanımız fikir cereyanlan ve bu 
f else!eye karşı yapılan itirazlar ve 
tenkitler kayit ve tahlil edilmekte -
dir. 

Semih Lfıtfi kütüphanesi tnrafın 
dan nef._'.edi~_ştir;..FJx,atL 50 kunı!i -
tur. 

MEDENi BiLGiLER 
Mekteplilerin yoklamalar ve ım

tihanlarda derslerini kolaylıkla göz
den geçirmeleri ve halkın da istifa
desi için açık bir dille muallimler -
den müteşekkil bir heyet tarafından 
yazılmış ve Ankarada "Çığır Kitap 
Evi,, tarafından neşredilmiştir. 

EDEBlY ATÇILAR GEÇiYOR 

Yazan Halit Fahri 

Halit Fahri Ozansoy gazetelerde 
edebiyat mevzuu üzerinde neşrettiği 
hatıralarını 126 sayfalık bir kitap ha 
linde toplamış ve Kanaat Kütüpha _ 
nesi tarafından neşredilmiştir. Ki _ 
tapta edebiyatı cedidedcn bugüne ka 
dar edebiyat cereyanları gözden ge
çirilmekte edipler ve şairlerin por _ 
trelcri çizilmektedir. Fiyatı: 50 ku -
ruştur. 

ANADOLUDA 
:YOL NOTLARI 

Yazan: Nahit Sım 

Nahit Sım Orta Anadoluda ve E
ge sahillerinde muhtelif zamanlarda 
yaptığı tetkik seyahati intıbalanm 

"Anadoluda Yol notları,, adı altın -
da ve bir kitap halinde neşretmiştir. 
. Ankara Kütüphanesi tarafından 
neşredilmiştir. Fiyatı 50 kuruştur. 

KAYNAK (Tenkit ve bizdeki 
münekkitler) 

Kitap İzmir erkek lisesi öğret -
menlerinden A. Candcnıir ve M. 
Gürkaynak'ın bizde şimdiye kadar 
yapılan edebi tenkitler üzerindeki e
tüdlerini ihtiva etmektedir. Kitapta: 
T enkidin mahiyeti ve bizde tenkidin 
geçirdiği safhalar üzerinde durularak 
tenkidi mahiyette neşredilen eser • 
!erden muhtelif parçalar bulunmak
tadır. Etiman Kütüphanesi tarafın
dan neşredilmiştir. Fiyatı 50 kuruş-
tur. 

HiNTLi KULOBESI 
Tercüme eden: Ali Ktımı AkyQz 

Çeviren: Nurettin Sevin 

Oscar Wilde'in şöhretine sebep O· 

lan baştan başa tezat, teşbih ve nük
te ile süslü olan bu eser temiz bir üs
llıbla ·dilimize çevrilmiş ve Hilmi Ki
tap Evi tarafından neşredilmiştir: 
Fiyatı 30 kuruştur. 

AVCI MEHMET 
Ynzan: İskender Fohrettln 

Kanaat Kitap Evi tarafından neş
redilen tarihi çocuk romanıdır. E -
serde Osmanlı tarihinin samur ve 
anber devri diye kaydettiği Deli İb
rahim ve onu takip eden devirlerde 
saray hayatı ve saray entrikaları a-
çık bir ifade ile canlandırılmakta • 
dır. Fiyatı 30 kuruştur. 

. KARAKURUMDAN 
TUNA YA TORK AKINI 

Yazan: İskender Fahrettln 

Tarihi çocuk romanlan serisi a -
rasında neşredilmiştir. Kitapta Or -
ta Asyadan garbe akın eden Cengiz 
ahfadının harpleri, Karakurumda 
hayat ve türeler, heyecanlı hadiseler 
anlatılmaktadır. Kanaat Kitap Evi 
tarafından neşredilmiştir. Fiyatı 30 
kuruştur. 

UMUMi COCRAFY A 
Yazan: Zekl Cemal Bakı Çelebioğlu 

Herkesin istifadesi için yazılmış 
coğrafya bilgisi, ve mekteplilerin de 
derslerini kolayca takip edebilecek -
leri mevzuları ihtiva eden el kitabı
dır. Çığır Kitap Evi tarafından neş
redilmiştir. Fiyatı 20 kuruştur. 

ÇlNIN KURTULUŞ 
KAVGASI 

Yauın: Ali Rıza c;eıfk 

Arkada~ımız Sabiha Zekeriya 
Sertel tarafından neşredilen Cep Ki
tapları serisinin 24 üncüsü de çık -
mıştır. Çinde ilk milli ıslahat hare -
ketleri, 1911-1913 inkılabı, harp so
nu devresi, Japonların Çini istilası 
ve bunun beynelmilel manası, Çin -
de Japon istilasına karşı milli müt -
tehit cephenin hareketi anlatılmak -
ta, bugün büyük mücadelelere sah -
ne olan Çinin milli kurtuluş hareket 
lerf izah edilmektedir. TAN evinde 
satılmaktadır. Fiyatı 10 kuruştur. 

YOROYOŞ 
MUnilr Müeyyet Bekman 

Şair Münir Müeyyet halk için 
yazdığı ve Halkevlerinde okuduğu 

yirmi parça şiirini bir kitap halinde 
neşretmiştir. Fiyatı 50 kuruştur. 

Muallimlerin Toplantısı 
Maarif Vekaletinin tamimi üzeri

ne mekteplerde talebelere öğretile

cek adabı muaşeret kaidelerini tes-

Yazan: Halit Fahri bit etmek üzere orta tedrisat mües-

SULARA GiDEN KöPRO seseleri müdürleri dün maarif mü
dürlüğünde maarif müdürü Tevfiğin 

Mevzuu Anadolu hayatından a -
lınmış sürükleyici tabloları ihtiva 
eden bir memleket romanıdır. Halit 
Fahri Sulara Giden Köprü ile ilk ro
manını vermiş oluyor. İkbal Kitap 
Evi tarafından neşredilmiştir. Fiyatı 
50 kuruştur. 

MARt V ALESKA 

TercQme eden: Mebrure Sami 

Napolyonun aşkını ve ihtiraslarını 
anlatan 249 sayfalık büyük bir ro • 
mandır. Kitap temiz bir üsliıpla ter
cüme edilmiş ve asıllarından kopye 
edilen tablolarla süslenmiştir. İkbal 
Kütüphanesi tarafından neşredilmiş · 

tir. Fiyatı 50 kuruştur. 

riyasetinde toplanmışlardır. 

Dünkü toplantıda, bu iş için bir 
program hanrlamak üzere bir ko-

misyon seçilmiştir. Komisyon mesa-

isini bitirdikten sonra gelecek salı 

günü Beyoğlu Akşam Kız Sanat 

mektebinde tekrar bir toplantı yapı
lacaktir. 

• Erenköy ktz lisesinde talebe 
çok olduğu için Maarif Vekaleti, şim

dilik bu lisenin bir şubesi olarak 

Göztepe ortamcktebi ismile ayrı bir 

mektep tesis edilmesini alakadarlara 

bildirmiş ve bu mektepte tedrisata 

başlanmıştır. • 
• Beşiktaşta 53 üncü mektebin 

ISTANBUL VE TORKIYE bahçesinde bir çocuk bahçesi kuru
lacaktır. Bunun için o civarda ii.ç 

TOrkçe7~ çeviren: Reşat Ekttm Koçu arsa da istimlak edilecektir. 

Türkiye seyahatnameleri serisi -
nin dördüncü kitabı olarak neşredi -
len bu kitapta 1655 ve 1656 da İs -
tanbul ve İstanbul hayatı tasvir edil 
mekte ve eski tablolardan kopye e
dilen 15 tablo bulunmaktadır. Çığır 
Kitap Evi tarafından neşredilmiitir. 
Fiyatı 25 kuruştur. 

AŞK, iZDiVAÇ, AiLE 
MEKTUPLARI 

Çığır Kitabevi tarafından neşre • 
dilmiştir. İçerisinde muhtelif mek -
tup nümuneleri vardır. Fiyatı 25 ku-
ruştur. · 

[SPORDAN MABAAT] 

Son Hadise 
Dolayısı ıla 

(Ba.;ı 6 ıncıda) 

ederken, haksız ve yolsuz bir milra -
caat mi yaptıklarını anladılar? Bu 
takdirde de, müşterek verilen kara
rın, müştereken nakzı, ayni zaman
da Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğünü, lüzumsuz yere uğraştırmnk
tansa. keyfiyetten habcrdıır etmele
ri llızım gelmez miydi? 

* ANA YURDU TORKIYE 
OLAN ORONLERIN TARiHi 

Fenerbahçenin vaziyeti daha elem
lidir. Çok büyük bir şamimiyetle ve

Yazan: Ultfi Arif Kenber rilen kararı, futbolcular, idare heye-
tini hiçe sayarak, bozdular, seneler-

Gıda maddelerimizi veren nebat- denberi, taş taş üstüne koyarak, 
larla, meyvelerin, sebzelerin, orman klüplerini yükseltmeğe çalışan ağa -
ağaçlarının Anadoludan Avrupaya beylerinin sözlerini sıfıra indirdi • 

yayıldığını, milli çiçeklerimizin öz ~er ... Onl~r . sözü~ü tutmaktan aciz, 

d A d l ld ğ .. ıdareden acız, alıl, hareketsiz bir i-
yur unun na o u o u unu goste- . 

dare halıne soktular. Halbuki bugiin-
ren mühim bir tetkik eseridir. Müel- kü Fenerbahçe idaresi • :-. . • . . . , yegan yeg.ın, 
lifı eski Latın ve Yunan eserlerınde· sözünü namus borcu bilen, imza. 
ki tarihi vesikalara istinat ederek sını atarken bütün avnkibini düşü _ 
h.er ı:ıahsulün Anadolunun hangi vl- nerek atan şuurlu, bilgili şayanı hiir
laye!ınde keşfedildiğini tesbit etmiş met, tam manaslyle sporcu demiyo
bugun mevcut bütün nevileri iklim rum, sportmen arkadaşlardır. 
mıntakalanna göre tasnif etmiştir. * 

Hadise sarihtir. Dört klüp müş ---ı terek bir karar verdiler. İkisi sö -

Şef Diyor ki. zünden caydı. Birisi, :;porculannın 
• disiplinsizliğine kurban gitti... Be • 

Türk milleti her türlii ni- 1 nim kli.ıbüme gelince. İdaresini teb-
BEY AZ KIT AP ı fak tesirlerinden uzak ve rik ederim. Sportmence hareket et-

KEMAL ATATORK salim bir birlik ı·e beraber - ti. Ceza da görse, efendice hareket 
Yazan: Haltlk Cemil Tanju lik haı·ası içinde kendini ettiğinden, şayanı tebcildir. 

1
(!1 gösteı rmektedir. TAN: Bu meseleye dair dlfer ktnpçOle-

Bernardin Saint-Pierr'~n bu meş- Ebedi Şef Atatürkün hayatı, U-~ '. ı rfn imzalarlle yazacaklan yazılan buma-
hur eseri Ali Kfuni Akyuz tarafın - murni lian>. Milli Mücadele safhala- kale gibi «Serbest Sütunlar> başlığı altın

da n~ctme~e hazır olduıtwnuzu bildiririz. 

21-3-939 ~ 

L oOG~ ~r:~~~~~J 
Erzurumdaki T ortuın 
Şe alesinden E ektrik 

istihsal Edilmelidir 
Yazan : Bahadir Dülger 

o oğu mıntakasının ve bilhassa 
onun merkezi sayılmakta o

lan Erzurumun en büyük bahtstz
lıklanndan bir tanesi iklim.in fev
kalade sert olmasıdır. Uzun süren 
kışlar, bu civarın muhtelif tesirler 
ile fakir düşmüş halkı üzerinde e
lim denilebilecek tesirler bırakır. 
Bilhassa mahrukat meselesinden 
çekilen sıkıntı pek büyük, pek yı
kıcıdrr. Ormanlarm uzaklarda sey
rek bir halde bulunması bu müş
külü bir knt daha ziyadeleştirir. 

Ve biçare ve fakir halk yanmast 
kabil olacak her şeyi mahrukat 
makamında kullanır. Bu mahrukat 
arasında odun ile tezek en başta 
gele~ler.idir. Bunlardan başka saz
lar, bazı nevi otlar da mahrukat 
maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Erzurum merkezinde bu sene 

yalnız resmi daireler 4.264.515 ki

lo odun satın almrşlardrr. Bunla

rın haricinde 58.951 haneye malik 

olan bütün Erzurum vı1ayetinde 

vasati olarak ev başına bin kilo 

hesap etmek şartile 58.951.000 ki· 
lo odun yakılmıştır. Aşağı yukan 

ayni rakamlar Kars, Ağrı vilayet

leri için de mevzuu bahsolabilir ... 

İnsanın tabiatin huşunetine kar 
şı devam eden bu mücadelesi Doğu 
mıntakasını iki cihetten fakir dü
şürüyor. Birinci nokta-: Tarlanın 
hakkı olan tezeğin yakılması, 

mahsulün gübresiz brrakılmasrdır. 
İkinci nokta da: Bu mmtakaya 

mücavir olan Oltu, Sankamış ve 
Kigi ormanlarının yavaş fakat 
muhakkak ve zaruri bir ölfune sü
rüklenmesidir. 

Şark vilayetlerini bu elemli 
vaziyetten kurtarabilmek i

çin muhtelif çareler düşünülebi
lir. Bunlardan ba~lıcası, Erzuru
ma, Erzincana civar olan bir ta
kım kömür madenlerinin lşletil • 
mesidir. Bu vilayetler Ruslann iş
gali altında bulunduklan sırada 

bahsettiğim kömür madenleri işle
tilmiş, bunların mahsulleri deko
vil hattında muvaffakiyetle kul
lanılmıştır. Bugün onlardan edi
len istifade hiç mesabesindedir. 
Çünkü madenler küçük sermaye
darların eline geçmiş bulunmakta 
ve bu yüzden istihsal edilen kö
mür miktan zikre değecek bir kry
~t bile iktisap edememektedir. 

Bütün bu vaziyetin esaslı ve tek 
bir çaresi vardır: Tortum şellale
sinden istifade etmek. Tortum 
şellalcsi bundan iki yüz sene ka
dar evvel vukua gelen bir heyelA
nm neticesi olarak bir tepenin 
kayması ve bir boğazı kapatmasf
le meydana gelmiştir. Erzuruma 
11 O kilometre uzakltktadır. Bu 
~llalede. 50 metre yüksekliğinde 
bır kayadan aşağıya dökülen su
lar bugünkü vaziyetlerinde 40 btn 
kilovatlık bir elektrik kudreti te
min edebilecek kuvvettcdirler. 

Erzurumu, civarını tenvir ve tes
hin edebilecek, hatta Mıırgul ba
kır madenile, Erzurum • Erzincan 
arasındaki şimendiferi işlete-bile

cek olan bu büyük kudret, vazi· 
yetinin bir parc;a ıslahile bugiinkU 
kuvvetinin 3-4 misline çıkabile
cektir. 

Böyle mühim bir enerji memba
ının, şimdiye kadar ihmal edilmiş 
olmasını eski devrin kayıtsızlığı
na ve kaygTSizlığına atfediyoruz. 
Fakat Tortum şelltı1esi ve ondan 
istifade edilmesi husustan bugün 
de bir anlaşmamazlık sebebile ta
mamile mühmel bir vaziyette bu-
lunuyor. · 

İşletilmesile Şark mıntakasrna 
büyük bir canlılık verecek, tarla
ları ormanları kurtaracak, yeni 
kurulacak fabrikalara, 220 kilo
metrelik bir demiryolu hattına 
muharrik kuvvet temin edecek o
lan şellalenin altın değerindeki 
sulan bol keseden atılmıs bir ke-

şif sebebile bugün beyhudeye çat 
layıp gitmektedir. 

Bundan bir sene kadar evvel 
buraya gelmiş olan fktısııt 

Vekaleti mühendisleri yaptıkla~ 
bir keşifte şellalenin yanında bit 
elektrik fabrikasinm tesis edilJtlt' 

· sinin ve istihsal edilecek eıeıcttl' 
ğin Erzuruma naklinin ancak i1Ô 
buçuk milyon liraya baliğ olacl' 
ğmı bildirmişlerdi. Buna kaı1 
garip bir tesadüf eseri ola~ 
Şark -vilayetlerinde büyük işlet' 
görmekte olan bir müteahhit fktl
sat Vekaletine ayni işi bir buÇ~ 
milyon liraya yapabileceğini ~ 
dinniştir. Bundan anlaşılıyor 
tktısat Vekaleti mühendislerinin 
keşifleri hakikatten çok fazla ınlr 
balağa lrdır lar. 

Diğer taraftan Tortum şeUale
sindeki tesisatın yapılmasında ~· 
tısadi bir fayda yoktur gıöi garıP 
bir fikir de ortaya atılmıştır. 13ıl 
fikir de mübalağalı, hatta esasS1ı· 
drr. Şöyle ki: 

İktısat Vekaletinin alakadar d•· 
ircsi Erzunımda kurulacak şeıcer 
ve iplik fabrikalan için senede 
190 bin liralık bir kuvvei mubar
rike masrafı verilmesinin JJ1İi~ 
kün olduğunu hesap etmiş... 2. 
milyonluk bir tesis için ise de\•lt' 
tin senede hiç olmazsa 300 bin U· 
ralık bir varidat temin etmesi li
zmunış. Binaenaleyh ortada yU1 
bin liralık bir açık varmış. .. ŞıJ 
halde bu tesisat yapılamamıış (?)·" 

İşi bu kadar derinden hesap ede"' 
mif gibi gözükenler, Erzurum ~· 
!ayetinde tenvir ve teshin işiDd' 
kullanılacak elektriği hi~ h~sb' 
katmıyorlar. Gazm, odunun ,ıs· 
bildiğine pahalr olduğu bu dCİı{ 
yüz bin nüfuslu vilayette her ins-1 
kendisini bütün bir kış ısıtJJ18~' 
bütün bir sene aydınlatmak içitl 
acaba yirmi beş kuruş fedakfırl1· 
ğa katlanmaz mı? Şüphesiz katli" 
nir... Yirmi beşe, elliye, hattı 
beş yüz elliye .•• Ya trenin işleıt'~ 
sini, ya Murgul madeninin b1' 
kuvvetten istifade ettirilmesinİ"' 
Bunlan hiç mi hesaba katmcyac•• 
ğız? Bu işin içindeki gayri ııctıS3' 
dillk nerede? Maliyeti kurtarııı•· 
dığı iddialan hangi esasa ıstin•t 
ediyor?. 

U•• çüncü ve hepsinden garfbl 
bugün istihsal edilecel' 

kudretin bütün bu işleri yaprnııİ'' 
la beraber büyük bir kısmının d' 
artakalaeağı, binaenaleyh şsrJC 
rnıntakasma bu fabrikanın f~ 
geleceği fikridir. 

Bunu söyliyebflmek cesaretiııl 
kendilerinde bulanlar Şark ınJ1l' 
takasının ilelebet bugünkü iptidıai 
vaziyetini muhafazaya müstaflV 

ve mecbur bir memleket parÇ8~ 
olduğunu mu anlatmak istiyor
lar?. 

Hiçbir anlayış, memleketin bfı' 
kısml'lıı ebedi bir iptidailiğe ınıı?ı' 
kum gönneğe mütehammil değil• 
dir ... 

Maddi fedakarlıkları karşılı1"' 
cak bir varidatı elbette tenıin e
decek olan Tortum şelllılesi el~: 
trik fabrikasının kurulmasile bil 
tün memleketın Şark parçastt19 

karşı duymağa mecbur oldtlğtl 
minnet hislerinin, manalı bir !ıb1' 
desi de vücude getirilmiş otacal<· 
tır. Çünkü: 

Tarihinin her otuz senesinde bit 
defa düşman istilasına uğrafl'11~' 
her defasında yakılmışı yıkıln11Ş· 
yağma ve harap edilmiş olan bıl 
mıntakanın biçare halkı TürJci)'e' 
nin bütiin mıntakalarma nazarsıı 
daha mağdur, daha perişan ve 
çaresiz bir haldedirler. 

Bu köylüyü kurtarmak bir ve.· 
zifedir. 

Bu müreffeh istikbalin ilk sesi· 
ni biz, 'rortum şellalesinin coşk11? 
sularından dinliyoruz. Ve elJllll' 
vetle bekliyoruz. 



TAN 

BULMACA 
Dünkü bulmacanıızm 

haJledilmiş şekli 

ı 2 1 4 • 8 ' 8 1 10 

Yakan Taırınnn En IEsraroı Çehıresn~ 1122 
1 

EIS K l 1 IE H l IR •' 
2 SAIKA lfRA_N_ 

l<ımıldanacak Halim Kalmamıştı 
3 Ki RIA 7.·~A 
: t IKIA z •-ET~•ıTTT 
Ş I A ' 7.. EltlElk. ı 

6 El•• EILl••I RIK 

'daviden Sonra Bir 
Üzerinde ı.. a. b4 yaklarımın 

Bastonla Uzun Müddet 
Doğrulabilmeğe Başladım 

7 ff 1 f 1 S 1 T 1 E lllID R F. 
8 TTRTT•KT ı IRlK. B 
9 RJAiMi i ı•IRIE•loTO 
1( •INlı iTi I IKl•IBIOIL 

0~sk1n düşmana iyi bir darbe 
~·la beraber, muvaffakıyet bize 

~t ııı.ı~ dokuzuncu alay kumandanı
§ehadetine malolmuştu. 

~ b 
Q '1 81rtlarda f ırkamız tam on iki 

h~rg~' .. Türk hamaset ve şe
t~ ını duşmanlara bile tasdik et
>ı.~~k. bir mukavemet göstermişti. 
~ ını.ı karşısında bir türlü ilerli
etiy Yen ve hatta birçok yerlerde 

~~ dÜ§rnan piyadelerinin kar
' toları rnuvaffakıyetsizlik d~ 
lıı. ~ Pçulanm ateda kudurtmuş
j''idt e"ıilerimize vakit vakit ateş 
ti .. , !'!luşlar, fakat Türk süvari
.... ı.ı Ye· 
~ i.i ~ l"lnden kıprrdatamamışlardı. 
~u!Uncü günü gelen piyade kol
ftı\ uıa cephesini teslim eden 
'Jloı;11~· aldığı yeni bir emirle 
Si..ı.. adın) de istirahate geçmişti. 
ı:~aç .. "Yla .~n sonra da, Aziziye yo -
~lif gtttığirniz Akşehirden dön
,~~ Af yon gerilerinde dolaşarak 
~ l) Üzerindeki Cevizli boğa -
~tin bulunan düşman piyadeleri 
8-\J e atılmıştık. İki günlük bir 
b\,_'I ile burdaki düşmanı kaçır
"" \le Çi . ~ vrıl kazasına bağlı (Huma) 

Yesine ah· ·şt·k ~ eı-mı ı . 
~Utı bir 28.ınan sonra da, ftrkamız 
1ihaı RUrlu) köyünü karargah it -
b~~ ebniş, Menderes köprüsünden 

' b~ ve Denizliye kadar uza
bııtıt ır cepheyi teslim almıştı. Ve 
~trıandanlrk harbine kadar fır-

bu cephede kalmıştı. 

ts ll sırada, donuk ayaklarımın 
~-O iÜnden güne :iddetlenen 
)~lt 1 _arttk tahammÜl edilemi -
~ır hale gelmişti. Vücudüm 
~ld ş, yürümek şöyle dursun 
~~llın anacak halim kalmamıştı. 
~. lt ?yordum ayaklarımın üzeri
~ lllnandanım İbrahim beyin 
~ildt\Je muvafakati ile fırkadan çe
~'Yanıma katılan Bayram ça -
~a muaveneti ile on günde An· 
~ )'a geldim. Tedavi edilmek ü -

~il' 0 sırada polis müdürü bulu-
1~\J~ eski arkadaşon rahmetli Di-
~ heyin kö~üne yerleştim. 
~r heden uzaklaşmak, yurt hiz
~ '!'ld~ :rnahrum kalmak bana 

1.lj>alt~ '1e çok ağır gelmişti. Gerçi 
t~ ~atım donmuş, işlemez olmuş
ııt G.t~at ruhum kaynıyordu ve 
~e unde gezmeğe, toprak üze
'aatı Yatmağa alışkın vücudüm, 

~t:ı:e kılıç sallamağa, tüfek at
btt •dmanlı kollanm muntazam 
hnıa7d~ pamuk döşekler içinde 
~tti dınçliğini, diriliğini lkaybet
llııtı · F'akat ruhum yine eski can
)ord 111

• kanlılığını muhafau edi
~r u. İnsafsız mukadderatın beni 
lıq~iği yatağımda, gerçi cismim 
"'aıtat ş, hareketsiz duruyordu. 
~l°t?ı.dal'Uhum yine savaş meydan

' • mert ve arslan arkadaş
tı )'erı arasında dolaşıyordu. Ve ben 

• 
hnnı geçirebileceğimi, hasretlerine 
dayanamadığım arkadaşlarıma ka
v u ş a b i 1 e c e ğ i m i umu -

yordum. Bu bana iyi bir teselli ol
muştu. Ruhumu azaptan kurtar -

mıştı. 

Hekimlerim operatör Emin ve 
Abidin beyler vücudümü, şefkatli 
arkadaşlanm Dilaverle Aka Gün
düz de ruhumu tedavi ediyorlardı. 
Dilaver her eve geldikce, güler yü
zünü bana çeviriyor. Ve: 

- Müjde Sadık. Diyordu. Düş
man, çok yakın hem de pek çok ya
kın bir atide yurttan atılacak: Ha
zırlıklar ·bitmek üzere. Nurlu bir 
sabah güneşi hepimize hakiki sa
bahı. yurdun ve milletin kurtulu
şunu müjdeliyccek. Uzak degil 

bugünler. 

B u müjdeler bana hekimleri
min ilaçlarından daha çok 

şifa veriyordu. 
İlaçların tesirini, hekimleri-

min hazakatini inkar edecek deği
lim. Fakat Dilaverin doğrudan doğ
n'.ıya ruhuma yaptığı enjeksiyon
lar beni büsbütün iyileştirmiş. a -
yaklarnna gezebilecek, hatta An -
karaya inebilecek kuvveti vermiş
ti. Bir gün dayanamadım ve indim 
şehre. Gezdim diyemezsem de bir 
çok yerlerde oturdum. Birçok dost 
ve ahbaplarla konuştum. O gün, 
ben yine dermansız bir vücut, yine 
hırpalanmış bir ruh ile döndüm e
vime. Çünkü, o gün görüştüğüm 

inı;;anlardan bir kısmının ruhların-

- Hayrola Sadık .. dedi. Bahçe
ye mi çıkacaksın? .. 

H ekimimin helecanla inip kal-
kan göğsün ün, yaşaran göz

lerinin açıkça ifade ettiği manayı 
derhal kavramıştım. Bitkinliğimi 

anlamıştım, önüme bakmış, göz -
!erimden sızdıramadığım yaşlan 

kalbime akıtmıştım. Çünkü heki
mim. fennin bu ayaklarrmla beni 
cepheye değil çarşıya bile gönder
mek mucizesini henüz yaratacak 
kudrette olmadığını söyliyemiy~ 
cek kadar hisli ve içli bir adamdı. 
İkimiz de başlarımızı önümüze eğ
miş, gözlerimizi yere dikmiştik. 

Bakamamıştrk göz göze. 
1338 senesi ağustosunun 31 inci 

günü ağızlardan bir sır gibi sızan 
beşaret fısıltıları eyllılün beşinci 

günü akşamı Ankarada, o güne ka
dar eşi, benzeri görülüp işidilmiyen 
çok büyük ve mübarek bir bayra
ramı ilan eden top tarakaları gibi 
patlamıştı. Şanlı ordularımız düş

manın bir kısmını imha ve bir kıs
mını da büyük ve küçük generalle

ri ile beraber esir etmişti. Müjdeler, 
birbiri ardınca bir sel gibi hızlı ve 
fakat bir ırmak şırıltısı gibi tatlı 

tatlı geliyordu. İzmir, Bursa alın
mış, düşman savrulup denize atıl
mıştı. Beni sevincimden hüngür. 
hüngür ağlatan, yüreğimi gurur 
ve iftiharla dolduran o saadetli gün
leri unutamam bir türlü. Hem se

viniyor. gülüyor ve hem de yerini
yor ağlıyordum. Seviniyor-dum, 

(Devıamı var) 
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SOLDAN SAÔA: 
1 - Yanar döner e Fasıla. 

2 - SAy. e İdrarda bulunur e Bir 
zamir. 

3 - Çalgı e Bilyük e fslm. 
4 - Eğlenti e Beraber e Vermk. 
5 - Bir harf e Mükemmel e Bir sayı. 
8 - Birinci e İfa e Bir harf. 
7 - Vukua getirmek e Argo: Caka e [ 

Bir nota. 
8 - Bir nota e Şart edatı e Bir hay

van. 
9 - Bir harf e Fena değil e Zevce. 
ıo - Ansızın e Kimseslz. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Yanar döner e Blr peygamber. 
2 - SAy: e Bir sayı. 
3 - Bil' çalgı e Mükemmel e Ayı evi. 
4 - Genişlik e Birinci e Fena değil. 
5 - Bir har! e Yükseltmek e Baş kal-

dıran. 

8 - İdrarda bulunur e Kabadayı e 
Bir harf. 

7 - Bir soy e Hikdye e raht edatı. 
8 - Bir nota e Vukua getirmek e Bir 

harf. 
9 - İstikbal e Bir hayvan. 

10 - Evde bulunur e Bir ay. dalti karanlık ruhumu karartmış, 

yüreklerindeki darlık yüregımı ı. 

daraltmıştı. Bu kara ruhları taşı- L o~ k,,,. M A :::::::::::::::::::::· ... ::::::~:-::::::::::::::m·ı·=====~ 
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edersinlz pis mecralar gibi, man - ·.·.······················•···· ..... ·.································ f • • · 
zaralan kadar neşrettikleri koku- ~f~:~:;:;:t:l:~;:;:~~:;:;~:~:~:~:~:~;;;~~:;:;:;;lfül;~;: M E K 1 ~ 1 N 
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Bu adamlar, ordunun göğüs kabar-, Ö G C!J T L C R.. İ ~i~l1~~~1~1~*~--~~ 
tacak bir varlıja sahip olduğu hak-

kındaki işittiklerimi, manAlı gülilş- o ç T o R L o 
lerle tekzip ediyorlardı. Yurdun ı T A Ş 
pek yakında nurlanacağım, milletin 
selamete kavuşacağını müjdeledi
ğim bu adamlar bana kızmışlar, i
tikad ve imanına dokunulmuş mu
taassıp papazlar gibi homurdanmış 
lardı. Bir ihtiras ateşinin parlattı
ğını farkettiğim gözlerini gözleri
me dikmişler ve milletin kapkara.n
lrk, derinliği belirsiz bir uçuruma 
sürüklendiğinden, mübarek yur -
dun üzerine de bir musibet ve fe
laket bulutu çökeceğinden bahset
mişlerdi. Bir daha çıkmadım e-
vimden. 

Nihayet gecesini hariçte geçir
diği bir sabah Dilaver bana büyük 
müjdeyi getirmişti. Bayağı tahak
kuk etmiş bir zaferi, tarih olmuş 
bir hadiseyi anlatan bir adam cid
diyetile söylemiş, söylemiş, söyle
miş ve sonunda 

- Mustafa Kemal bu gece tuz

lu çul üzerinden Konyaya gitti. 

Taarruzun başladığı, hayır taar-

Biri elmas, biri yakut, biri de fi
ruze olsa ne kadar iyi olurdu. insan 
böbreğinden o kadar şiddetli sancı
yı çektikten sonra, düşen taşın gü
zelliği ferahlık verir, deteri de uy
rıca teselli getirirdi. Fakat böbrek
lerde hasıl olan taşlar o güzel ve 
değerli taşlardan hiç biri olmadığı 
gibı, üç türlü olmaları da işi karış
tarmaktan başka bir işe yaramaz. 
Çünkü taşm cinsine &öre, hastalığın 
tedavisi ve perhizi değişir. 

Bir türlüsüne asit ürik taşlan der
ler, renkleri Jurmızımtrak, üze.deri 
cilalı ııbi düz, hem de pek katı olur
lar. Bunlar yalnız asit ürikten top· 
lanmış oldukları vakit Rönteen mu
ayenesinde &örünmezler, fakat çoğu

nun üzerinde asit oksalik yahut fos
fat bıılundui'undan, bazılarında da 
asit ürik kirctle birleştiğinden Köııt· 
&en muayenesi böylelerini eösterir 
ve işi de biraz daha karışhrır .• 

sebze yiyenlerde olur. Ç o k 
sebze yiyen kimselerin idrarı da
ima bulanık olur; asit oksalik taş
ları da, böyle bulanık idrar çıkaran 
böbrt-klerde toplanırlar.. Paça gibi 
çok jelatinli yemeklerle, bir de, şe
ker barsaklar içinde mayalanırsa, 
onlara asit oksalik verirler. 

Fosfatlı taşlara &elince; bunlann 
toplanması için de fazlaca lo-;fnt 
maddesine lüzum olmakla beraber, 
bunlar daha ziyade mikroplu bir 
hastalığa bulaşmış böbreklerde daha 
ziyade bulunur. 

' il erden, o erlerden hayalen ol
~lıj-0 Ylılmamak için, gözlerimi yu-
~· o kanlı ve helecanlı, fakat ruzun başladığı değil, zafer çelen-

<t~e _iç.in çok tatlı ve heyecanlı ginin Mustafa Kemalin elile mil-

İkinci türlüsü asit oksalikten top
lanan böbrek taşlarıdır, bunlar da, 

pek katı olurlar, ancak Üzerlerinin 
düz değil, nokta nokta kabarık ol
ması onları öncekilerden ayırJetti
rir. Rönteen ışıklarmda da pek bel
li olarak eörülürler: 

işin asıl karışık tarafı, bu üç tür· 
lü taşın, içinde toplandığı idrarın 
ekşi olup olmamasıdır. Üç türlü ta
şın her hanei türlüsü kendisine mü
nasip ekşilikte idrar bulunca eı·ir, 

yahut daha taş haline &elmedcn in
ce ince kum halinde çıkar, ı:idcr, 

çıkmayıp taş oluncaya kadar büyii
mesi idrardaki ekşiliğin bozukluğu
na delalet eder. Şu halde mesele taş 
yapacak maddelerin çokluğunda ol
makla beraber, daha ziyade idrarda
ki ekşiliğin değişmesindedir. 

Üçüncü türHi, yani fosfatlı taşla
rın epeyce ekşi olması lazımdır. id
rın epiyce ekşi olması lazımdır. id
rar ekşi olmayıp ta kalevi olunca, 
fosfat taşları büyür. 

~~ ~ Yaşamağa uğraşıyordum. }etimizin başına takıldığı haberi-
ba)a~ saatlerce sessiz, hareketsiz 
tı~ h bir ölü gibi yatıyor, yaşat-
\>e a 8Yallerle ruhumu besliyor 

~)',;ıtuy?rdum. Bu benim için 
<ie, nl değil bilakis azap idi. Hem 
leliıı 1&rca süren kanlı mücadele
~~- :Ytkarnadığı varlığımı kemire 
~~ ~kiştiren, söndüremediği 
1~ıtll u ınsafsızca didikliyen çok 

Plı bir azap. 

'( apılan tedavi semerelerini 

~tı göstenneğe başlamış, külçe
tı. ~ayaklarım biraz yumuşamış
~~. rn_~ldıyor, kımıldatabiliyor -
ı--. bı Yuıüm gülmüştü. Bir ay son
b~~ bastonun yardımı ile evd12, 
'at-a

11 
e gezebiliyordum. Ruhumu 

~I karanlıklar dağılmıştı, yüre
~-ltr:a~an ümltsizlikler azalmıştı. 
tıtı~ hır _atide, cephede boş bırak-
~\t Yerune geçebileceğimi, bas

'aluştıramadığım elime silA-

ni almak saadetine kavuşmak üze

reyiz Sadık. 

Demiş ve beni diriltmişti. O gün 
evde bastonumu elimden atmış, 

tüfeğimi kapmıştım. Kollarımı o
nu taşıyacak, kullanacak kadar 
kuvvetli bulmuştum. Ayaklarım
da da vücudümü kaldıracak, hele 
hayvan üzerinde gerilip beni dim
dik tutacak bir dermanın varlığı
nı hissetmiştim. Bu halimle, ka
dınlar gibi hala ocak bşaında otu
racak, zafer haberlerini duymak 
için kulak kabartacak değildim a. 
Pekala, atıma atlar, uçar gibi cep
heye kaçar. zafer perisinin peşin
den ben de koşardım. Hatta giyin
miştim de. Fakat.. biraz sonra zi
yaretime gelen hekimim Abidin 
bey değişen kıyafetim karşısında, 
derin derin içini çekti. Yaşaran 

gözlerini gözlerime diktL Ve: 

Vçüncii türlüsü de fosfatlard;tn 
toplanırlar. Bunların renei beyaz 
olur, taşlar da yumuşak olduktan 

başka, öteye beriye kol salarlar. Işık
la muayenede, bunlar da epeyce bel
li olur. 

Vç türlüsünde de, yenilen yemek· 
ler arasında o üç türlü maddı!den 

!azlaca bulunmasının şüphesiz tesiri 
vardır. Meseli eanice bir 1.iyafet 
sofrasında bol bol yeyip içtikten son
ra sabahleyin dikkat edilirse, idrar 
kahının kenarında kiremit renei gi
bi kırmızı lekeler görülür. Bunlar 
asit ürik lekeleridir. Bu maddeden 
toplanan böbrek taşlan da çokça et 
yahut azotlu başka yemekleri fazla
ca sevenlerde olur. Fakat çok terle
mek, uzun zaman müzmin ishal çek
mek &ibi vücutta suyu azalan <1ebep
ler de, bu türlü taşların toplanması· 
nı kolaylaştınrlar. 

İkinci türlü taslar, daha ziyade 

Halbuki birinci türlü, yani asit 
lirikten hasıl olan, taşlar ekşiliği çok 
olan idrarda toplanırlar, hafifçe ka
levi olan idrarda erirler, toplana
madar. 

İkinci türlü, asit oksalik taşları 
çok kalevi ve ekşiliii az idrarlarda 
toplanırlar. 

Bundan dolayı taşın cinsine göre 
perhizin şekli de çok değişir. İdrar
da ve ondan önce bütün vücut için
de ekşiliği veya kaleviliği azaltacak 
yahut arttıracak surette yemek 11eç
nıek lazım olur .• 

Onun içindir ki, sanrıdan sonra 
düşen taşı dikkatle saklamak lüzum
lu olduğunu söylemiştim. Böbrekte 
taş hastahimıo tedavisini ve perhi
zini kendiniz tertip edecek olmasa
nız bile, hekim reçetesini ve yemek 
tavsiyelerini ona eöre yazıp söyli
yecektir. 

9 
......................................................... 

HiKAYE 

HiZMETÇi ........ Yazan: DENNIS O MEAGHER ........ 

M irador otelini tanırsınız de-
- ·1 . ? 
gı mı· dağ yamacından 

-5a~ki. ö.tekj binalarla komşuluk
tan tiksınıyormuş gibi- etrafa yük 
sekten bakar. Palmiyelerle k"' 

· kl ' upe çıçe erıle, kaktüsler ve fıskı 1 
l .

1
.d. ye er-

e çevrı ı ır. 

Cote d'Az.ur'un o mvi denizine 
bembeyaz hır cephe gösterir, şeh
rin en güzel taksilerinin, güvercin 
avcılığının, deniz banyolarının, şeh 
rin en güzel üç gazino ve barının 
ve bilhassa en yüksek fiyatlı ko
kotların monopolü ondadır. 

Leo Bennett, bu koskoca lüks o
telin ancak ufacık bir arka odasını 
i§gal ediyordu. O sabah karnının i. 
çini sanki bir şey kemiriyormuş gi
bi bir duyguyla, uykudan uyandı. 
Bir gün evvel yemiş olduğu sabah 
kahvaltısındanberi ağzına bir lok
ma koymamıştı. Açlık onun eski 
göz ağrısı, tanış bir karın ağrısı i
di. Yaşı daha otuzdu. Londraya bir 
gidebilse, orada muntazam bir me. 
muriyet bulabılse, şu dertten kur
tulurdu. Gel gelelim, otele olan 
borcu, yüksele yüksele saçağı sar
mıştL Onu düzeltemediği takdirde 

yerinde mıhlı sayılırdı. Bu düşün
celer hep iyi idi ama asıl o dakL 
kada fasletmesi lazım gelen bela 
açlık belası idi. Bütün cesaretini 
topladı. Zili çaldı ve bir kahvaltı 
ısmarladı. 

rısına varan bu otelde, herkes her 
zevke varıp, en parlak sayılan bir 
hayatı yaşarken, bu hallere bakan 
o kızın bakışı, her kıskançlıktan, 
berrak sular kadar temizdi. Leo i. 
çin için "bir erkeğe ama da güzel 
kan olurdu.,, dedi. Fakat bu fikir
de durmadı, aklı başka düşüncele
re geçti. 

Fakat kızın tannan sesi, düşüıı
cesinı kesti. "Yani iflas mı ettiniz?,, 
diye soruyordu. 

inkara ne lüzum vardL Kız pek 
iıla biliyordu. Leo "evet',, dermiş 
gibi başını salladı ve güldü. 

Kız, "Benim çok param var, siz 
biliyor musunuz?,, dedi. 

Leo yarı alaylı, "sahi mi?., diye 
cevap verdi. Celine'nin çok para. 
dan bahsetmesi, ateş böceğinin yıl
dızlara sahip olmasından bahsetme
si, kadar tuhaftı. Kız sözlerine ina
nılmadığını anladL 

"Vallahi yalan söylemiyorum.On 
beş bin frangım var,, dedi. 

- O tebrik ederim öyleyse ev
lendiğiniz zaman kocanız gani~te 
konacak. 

Kızın yüzü üzerinden bir teessür 
gölgesi geçti. ~-yaycı çeki düz.en 
vermekte aoele davrandı. Sonra hiç 
ses çıkarmadan çıktı, gitti. Aradan 
çok geçmeden yine odaya döndü. 
~üz~den besbelli idi. Söyliye

ceği bır şey vardı. Söylemezse pat
lardı. Fakat dudaklarını aralama-B iraz sonra, genç bir Fransız dı. Kunduraları yerli yerlP.rine koy 

hizmetçi kızı kahvaltısını malt vesilesile odada bir iki dakL 
bir tepside getirdi. Klz, bonjur de- ka kaldı. Leoya eldivenlerini ver-
di. Ve o sözü takip eden mösyö sö- di. Gence "hep o kadar şensiniz ki, 
zil ise, söı.den ziyade bir musiki, bir derken yüziı tan yerinin ağa~ 
okşay~L gibi tatlı bir gülümseyişle parladı. 

Leo, bir koltuğun üstüne atılı Leo ona dudak ucu ile bir öpücük 
duran frenk gömleğini kaptL Kol- gönderdikten sonra, "senin de tat-
lan üzülmüştü. Hizmetçi kızına Wığın, insana bir günü daha kar-
"Bunu nasıl giyeceğim?,, diye sor. şılamak cesaretini veriyor,, dedi ve 
du. Kız eğildi, baktı. "Onları evve- çıktL 

la kolalar, sonra üzülen kenarlarını Otel kapısına varınca. Onu ka. 
içe çevirerek bir güzel ütülerim. pıcı Mösyö Felix yakaladı. 150 li-
Tıpkı yeni imiş gibi olur,. dedi. rayı vermezse otelden çıkması la-

Celine, hizmetçi kızı idi, fakat zım geldiğini ihtar etti. Leo se-
kız hizmetçilikte bitmiyor. insan nin insan merhametinin sütü pey-
olarak devam ediyor, analık duy- nir kesildi galiba. Sana şimdiye 
gusuna kadar derinliyordu. Feleğin kadar verdiğim para binlerce lira-
acısını da, tadını da tatmış, Leo gi- yı geçmiştir. "istediğin parayı ya-
bi bir adama karşı bütün küçük rm ya öder, ya ölürüm,, dedi. 
annelik duyguları uyandı . Leo kah_ O akşam da kumarhaneye vardı. 
ve fincanının içine biskiiviyi batır- Sağdan soldan ödünç aldıklarının 
dı. Sütlü kahve sızan parçayı ağzı- hepsi .gitti. Fakat asıl canını sıkan 
na götürdü. Celine, adamın o işti- şey. ona iki senedenberi tatlı tatlı 
halı yeyişini, açlığm o gözleri ha- yan gözlerle bakan Lady Lilian'ın 
leliyen gölgeli halkasını aıuıelik gözlerindeki çatıklıktı. Leo düşün-
duygusunun verdiği merhametle celi düşünceli otel yolunu tuttu. 
seyretti. Sonra frenk gt>mleğini a- Odasına girdi. Döşeğinin yastığı Ü-

lara.k dışarı çıktı. Az sonra geri zerıne on beş bin frank konmuştu. 
döndü. Frenk gömleği mucize ka- Zili çaldı. Bir erkek hizmetçi geldi. 
bilinden yenilenmişti. Leo traş o- Leo Celin'i istedi. Herif, "o bu ak-
luyordu. Kız Leonun frakının bir şam otele istilasını verdi ve aynl-
koltuk üzerinde atılı durduğunu dı. Nereye gittiğini de söylemedi.,. 
gördü. Onu fırçalayıp dolaba kal- diye cevap verdi. 
dırmak erkek hizmetçisinin işi idi, 

fakat kız o işi de üstüne aldı ve 1 T l t l d ti 
b .. ı 1 1 k L d .. op an ı ar, ave er : oy ece meşgu o ur en eoya, un 
gece gazinoda işiniz uygun gidip te Tıp Cemiyeti Toplanf151 
rulette yendiniz mi? diye sordu. Türk Tıp CemlycU bugün toplanarak 

- Hayır kaybettim. SU rne~lcleri görilsecektlr: 1 - Bir me
sane unku sclerose'u All Eıref, 2 - Vi11\di 
iki rle kyste'i Bealm Ruıen Kanatlı, 3 -
Menlngokoklu iki men!nglte vak'asında 
(Sulfamlde ve serum) le müşterek tedııvf
den alınan netice, Hllml Ülgen. 4 - Bir 
(perlateritls nodosal vak'ası Sırrı Alıçlı 

Kız yerde duran bir kadın men
dilini kaldırırken, bu yenı tanıdı
ğınız? 

- Oda kaybettl 
Kız öteyi beriyi derleyip topla

makta devam ederken, "gördüğü

me göre dün akşam epeyce içtinız!,, 
- Evet bir sürü şeyler içtik. 
- Şu paranızı böyle saçıp savu-

rup durmasanız. 
Leo omuzlarını silkti, fakat ce

vap vermedL Fakat lüksün en aşı-

TUrk Kadın Hekimleri Blrlljil Baık;n. 
lıjiından: 

Cemiyetimiz fahr! baskanlanndan ve 
U'niverslte Jinekoloji Profesörfi kıymetli 
~rkadaşımız Profesör Llpman vefat etmiş
tir. Kendisine son hürmet vazifesini ifa 
için Azamızın bugün saat birde Üniversi
te meydanında hazır bulunmaları rica o
lunur. 
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Köse· vanof Şehrimizde Şimdi 
:Muhterem misafir"miz Bulgar ça!'ŞlYI ve diğer müzeleri gezecektir. s 1 ra 

Rus Teklifi Londrada 
Müsait Tesirler Yaptı l3 a ş v c k i l i E k s e l a n s Saat 20 de Bulgar konsolosu tara-

Köseivanof, re!ikalan ve maıyeti ile fından şerefine verilecek ziyafette d: • d 
beraber dün saut ıo.45 te, hususi tren bulunduktan sonra saat 23 te h~susı K 1 m e 7 
ile An.karadan şehrimize donmüştür. trenle Sofyaya hareket edeccktır. • 

Dost memleket Başvekili Haydarpa- Romen matbuatının (B•ıı 1 incide> 
sa garında Vali muavini Hüdai Ka- •. h. . h çikadan aynlınca Belçikanın bir kı-

(B~ 1 if?cide) 
de,·letlerin iştirakiyle bir konferans tcklüinde bulun
mu§tur. Bu konferansın hedefi, Çekoslovakyanın Al
mar.ya tarafından ilhak edilmesi ve Romanyanın 

tehdit altında bulunması ile doğan vaziyeti tetkik et-

mek olacaktır. 
Maiski, bu teklifi, Lord Halüax ile yaptıl't 

görüşme esnaınnda ileri sürmüı, Lord Hali!~ 
pek yakında bizzat İngiliz hükümetinin bu mabı 
t'! bazı tekliflerde bulunacağını cevaben bildirın· 

!ı: 1s b 1 ,_ t H lis B mu ım nefrıya ·· l k 1 · d hak idd" rataban, tan u 111.omu anı a 1- • sım mustem e e erıne e ıa 

yıktay, Merkez komutanı, Bulgar kon Bükreş, 20 (A.A.) - Hador Ajansı edebileceklerinden, Almanya bu su-
solosu ve Bulgar kolonisi tarafından bildiriyor: .. retle Belçikanın bazı müstemlekele -
karşılanmış ve bir polis müfrezesi Bütün Romanya gazeteleri Türk - rinl elde etmiş olac:aktır. LQRD HALJFAKSJN NUTKU 
tarafından selamlanmıştır. Bulgar görüşmeleri sonunda Ankara- * 
Ekselans Köseinavof ve maiyeti, da neşredilen resmt tebliği, ilk say- Maamafih Almanyanm şimdilik Londra, 20 (Hususi) _ Alınan - yonun Çekoslovakya muhacirlerine göre ~yle b~ cephenin en e~ 
kendi.sini karşılamıya gelenlerle bir- falannda başlık olarak neşretmekte ilk hedefinin Danzig ve Memel ol - yanın Çekoslovakyayı ilhak ederek tahsis olunduğunu da söylemiştir. s~ru Fransa ıle Rusya olup 
liktc Haydarpaşada emirlerine tah- '-e bu tebliğin ehemmiyetini tebarüz duğunu tahmin edenler de vardır. ,himayesi altına alması üzerine İngil Chamberlain'in nutku hır çOk memleketlerde başl~r: 
sis edilen Ulcv vapurile saat 11.15 te ettirmektedir. Danzig Baltık denizinde serbest bir terede başlayan hararetli siyasi fa - Mister Cbamberlain de bugün A- kınmaya işaret ede~~· Ingı p 
Tophane rıhtımına çıkmışlardır. Mi- Timpul diyor ki: şehirdir. Şarki Prusyadaki Alman aliyet devam ediyor, İngiltere ha - vam Kamarasında Çekoslovakya Almanyayı ~.mber ıçıne ·~::n 
safirlerimiz buradan halkın tezahü- .. Ankara tebliği, Balkan antantının orduları şu veya bu vesileyi ileri sü- riciye nazırı Lord Halifax bugün meselesine ait suallerle karşılaşm1~ halef~~ .ettiğini, ~a.kat A ğa 
ratı arasında otomobille Perapalasa esasını teşkil eden Balkan de ... ıetleri rerek bu şehri işgal ediverecekler - Lortlar kamarasında söylediği bir ve Alman istilasının hukukan tanılıp kendısı~ı çember ıçıne koyma 
gı.tmı"ı:lerdir da hakiki dostluk ve iş~irliği d. z t h" d . . . b .. k. ı· ı D 1·n - d · 1 b" bur ettığini anlatıyor. ~ · arasın •u ır. a en şc ır e nazı ıdaresı u - nutukta hu ume ın, ya nız om - tanınmıyacagına aır soru an ır su- • • • 

BQfvekil Vilayette zihiyetinl tebarüz ettirmektedir. Bu lunduğu için bu işgal kolaylıkla ya- yonlarla değil, diğer alfıkadar dev • ale cevap vererek: Parı•te •ıycuı tem'"!at 
Dost Başvekil Perapalasta kısa bir sebepten dolayı, tebliğ, Romanyada pılabilir. Danzig'in istirdadını Me - !etlerle de istişareler yaptığım, bun "- Hükumetin t~k başına değll, • P~, 20 .~Hususi) - Patmf ıe, 

t 1140 •· ,.ı t bir surette tasvip olunmaktadır · d .. d f · f · · ara gıbl mühim bir siyas a istirahatten sonra saa · "° - am · melin işgali takip edecektır. dan maksa ın mu a aaı ne s ıçın fakat diğer hüktimetlerle de temas e-
layetc gelerek vali muavinini ziyaret Herkesi düşündürmiye davet eden bu Bu iki şehrin alınmasındaki he- her tarafı mütekabil yardımlara ha- derek vaziyeti en geniş ölçüde milli- sahne olmuştur .. M. Bon~~~~ 
etmiş ve vllayete geliş ve gidişlerin- günlerde şarki Avrupada müşterek def Polonyayı sarmak, ve onun ta - zırlamak olduğunu söyledikten son- haza ve tetkik ettiğini" söylemiştir. k~, R.~·· lngiltere ~ 1~en 
de vilayet erkanı tarafından istikbal gayretlerle sulbü teyit etmek azmi- arruz kabiliyetini azaltmaktır. ra nutkuna şu şekilde devam etti: Ticaret Nazırı Mister Stanley yn- ruşmuş, da~ ~nr~ ~er tın •rtif. 
ve teşyi edilmiştir. mizl bildiren müttefik Türkiye ile * "- İngilizler, Almanlarla dost kında Romanyaya bir ticaret heyeti Fra?A .. sefinnı ka u f~ ~:i'" 

Taksim Abitlesintle komşu Bulgaristanı tcbnk etmeliyiz. Bu tahminlerin hangisi doğru çı- olmak istediler. Fakat her defasın - gönderileceğini, fakat hazırlığın he- vekil du~ ~om~n~.a seAlır 1 ey.-
f . t 13 30 S d x..m .. b d tl k . i k .. ı ·· F d h"k. . . b" t k . .. 1 d b"ld" i..+" zadıya goruşmuştur. man Misafir Başvekil şcrc ıne saa · . an 1

6• ıza gore, u os u , ış- kacak? Bunu kest rme guç ur. a- a Alman u umetının ır a un ıc· nuz tamam anma ığını ı ırm :i'.ır. . . . k Beiline 
da Perapalasta vilayet namına, valı birliği ve milli istiklal nrzulnrı, bu- kat bütün bu tahminlerin ifade etti- raatı ile karşılaştılar. Nitekim son K 

6
. . . . tel . rıs sefı~ ~e bFru 3 şamk b".. i bd 

b . ·· ~ı · feti n h af "! . k 1 k . . . . a ıne ıçtımaı "e gaze erın ket etmıştır. ansa a mes muavini tarafından ır og e zıya 1 g n ~r tnr a nu uz etmiş bir vazi- ği mana şudur kı, Çe os ova yanın defa iktısadı teşrıkı mesaıye başlan- . .
111 

_d_
1 

..... .,
1 

I t 15 te tt d Nit kf Al "' . · A i bi ~ .. k b 1 nefrtyatı şam toplanarak mı mu ~ .. ~,, verilmiştir. Köııeıvano , sna ye e ır. e m. manyanın ı-:ı.vru işgalındenberı vrupayı umum r dıgı sırada son tccavuz vu u umuş . . • . ·m . tih ali 
yanında ref'kası, kızı ve mihmandar- ı pada hiçbir millet Çekoslovukva ile huzursuzluk, ve kiıçük devletleri ve bu yoldaki teşriki mesai akim kal Ingiliz knbınesı bu sabah fevkala- vıye ~t.mek v~ mı • ~ ı:re İl 
ları olduğu halde şehir içinde kısa ayni seviyede tutulamaz ve eski Çe- büyük bir endişe kaplamıstır. Harp t de biır toplantı yapmıştır. Londra ga- mak ıçın, gen;ı ~al~ıyet .. 

t 17 "5 t • mış ır . ., t 1 · R · t• · teh den hazırladıgı layihaları nı bir gezinti yapmış ve saa .~ e ı koslovakyaya kıyas edileml'z.,. tar- ilahı Mars Avrupa üzerinde korkunç Lord Halifax, Çeklerin başma ze e erı omanyanın vazıyc mı - . . . ek 
Taks; ..... e gelerek merasimle ~bid. eye zındaki beyanat1nı - ki bu beyanatı f ı b 1 tı B b "" .. k ·r,..__ f l'k l d b hs t iş likeli görerc-k Romanyanın hududa ve kabul etmış ve unza edilnı :..tir• ..... se er ere nş amış r. u uyu a ..- gelen son c a et er en a e m · c·· h . . takdim etınıt· 
çelenk koyduktan sonra defteri ımza dün neşretmiştik _ biz, bu arzuya tin önüne geçmek mümkün olacak Çeklerin istiklallerini ilk defa kay _ 100-200 bin arasında kuvvet sev- re um urn:~~e biil< 
etmiştir. hamlediyoruz. mıdır? betmediklerini. fakat içlerinde ya - kettiğini yazıyorlar. Sağ .. sol bul!~? gti~ete~~ 

M f . B ek"l Taksimden Ş1şll • • k d ·· ·· . · - d·~· · · · Inglliz gazetelerinin diğer mevzuu te verılen sa u.uıye m isa ır aşv , . - Balkanlardan şımal denızıne a ar Bunu buyuk dernokrasılerın muş nan hürriyet aşkı sönme ıgı ıçın ıs- k ıl ktadır. 
ye giderek Bulgar ha!ıtanes•ni ziyaret statüntın famamile tesbit edilmiş ol- terek bir cephe kurmak için sarfet - tikltıllerine kavuştuklarını, bu defa ~eni müşterek cephedir. Gazetelere, arş ama 

etmiş ve müteakıpen konsoloshane- cluğu hakkındaki ltalyan beyanatı da tikleri mesainin müsbet netice verip da qarbclerln en zaliminc ve en Y1 - Alman _ lngı·ıı•ı 
ye gelerek Bulgar kolonisini kabul ayni mahiyettedir. venniyeceği tayin edecektir. kımlısına uğramakla beraber herhal Bir Zenginimiz 
etmiş ve akşam yeme~ni Perapa1asta Paris, Londra, Vasington ve Mos- de ayni aşkı yine kalplerinde muha- fı 
hususi olarak yemiştır. kovada hükumet mahfillerinde ve R d faza edeceklerini söylemiş ve Al - Talebe Yurdu Deniz itila 

Gezintiler ve hareket halle arasında vukun gelen mühim omanya Q man milletinin Çeklere yaptığından 
Misafirimiz, bugün saat ondan iti aksülameller de yine bu tarzda tefs"r Telac ve pişman olacağinı ilave etmiştir. Yaptıı ıgor Feshediliyor 

baren Ayasofyayı ve diğer müzeleri edilebilir. Biz, bunları, nazarı dik- ~ Lord Halifax, son neticelere se -
gezecek, Fenerdeki Bulgar kllseslnl kate almak mecburiyetindeyiz. Bun- Gerninlik y atıctı bebiyet veren hadiseleri anlatırken ---. (Bap ı ınctd'' 
ziyaret edecek ve saat 12.15 ten lar ise, umumi su hiin Avrupanın bu ~ ~ Çek Cümhurreisi Hachanın daha .. dJ 
13.15 e kadar Perapalasta Türk ve mıntakasında adalet ve küçük büyük (Başı 1 incide) Hitlere giderken Alman askerleri • Prag, 20 (Hususi) - Bur• 
ecnebi matbuat mümessillerini ka- her milletin istiklaline hürmet üze- Bu metalibin daha sonra ne de _ nin iki şehri işgal ettiklerini, bu yüz- reyeağı, et, elbbe ve saire darlıl' 
bul edecektir. rlne mfiesses bir sulha bağlı olduITTı rece genişletildiği belli değildir. Fa- den Hacha _ Hitler müzakerelerinin solunmağa başlamış, ahali - ~ 

Oğle yemeğini Park Otelde husu- umumt kanaati sarih surette kendi- kat Londrada alınan haberlere göre bir netice vermesine imkan kalma· 1 dükklmlanna hücuma başla~, 
st surette yiyecek ve öğleden sonra sini gö~ermektedir. Almanya Romanyanın siyasi istik - dığını. Hachanın yurttaşlarını tay - En büyük endişe Almanların b~et 

·YURTTAN 
1 

RESİMLERİ 
9 ................. ···-········· ........ ·---····-···-·-··-

Bafra Halkeuincfe &-ençJei'.in uerclikleri müaamere 

Kandıra İlalkeoinJe yaoıla.n bir mera.ünile bulunanlar 

F..rzincan Hallleuinin a~lıf meraimi 

l alini hiınaye mukabilinde iktısadi ;are bom!iardımanından ve sair fa-
1

_ 
yi toptan satın alarak A"t,.. lstikl6llnden uınamlyle feragat et - cialardan kurtarmak için boyun eğ-

b ~ b k ld v nlatmı111 ve gönde......,elen ihtimalidir. ~J mesini istemiş, fakat Romanya u me6 e mec ur a ıgını a ~ ·~.· ,, 
talepleri reddetmiştir. ''va:z.iyete, Çekosloviıkyanın kuvvet-

1 
Dün yapılan geçit resmine 

İngilterenln Romanyaya bir ticaret lerine ntsbetle çok üstün olan Al - iştirak etmemi§, bilAkis ahaU tP 
1 

heyeti göndermeğe karar vermi' ol- manyanın müsellah kuvveti hakim istiklll abidesine ve meçhul as'Jtl 
ması Romanyada memnuniyet uyan- oldu,, demiştir. rd.11 

bidesine çelenkler götürmüşle _-A 
dırmıştır. Hadiseler mürettptir Yahudiler toptan yakalanfl'Y. 

Gergnilik azaldı _.., 
Diğer taraftan Romanyada h1sso- Lord Halif ax. son istilanın sebep- dır. Bütün yahudt teşkllltı fev 

lerinden bahsederken Slovaklann lunan telaş ve gerginlik bir hayli 
yatışmıştır. Bunun sebebi İngiltere Münib anlaşmasile memnun edildik
ile Fransanın aldıklan vaziyet, di _ lerlni. Alman ekalliyetlerinin gayet 
ğer taraftan Balkan devletlerinin imtiyazlı bir vaziyet aldıklarını, za
gösterdiği beraberlik ve birliktir. ten Alman gazetelerinin Alman ekal-

Bulgar Başvekilinin Ankarayı zi liyetlerinln şikayetlerinden ancak 
yaretten sonra neşrolunan resmi teb_ Hacha'nın yola çıkmasından sonra 
liğ Romanyada çok iyi tesir bırak _ bahse bR§ladıklarını, binaenaleyh 

hadiselerin mürettep olduğundan 
mıştır. 

A•keri •evlıiyat tleuam ecliyor şüphe caiz olmadığını söylemşi, da
ha sonra Almanların bir takım it

Diğer taraftan Romanya, Maca - hamlanna mukabele ederek demi§
rlstan ve Karpataltı Ukrayna hudu

tir ki: duna külliyetli askerl kuvvetler gön 
"- İngı·liz imparatorluğunun ld.ıdermeğe devam ediyor. 

Bu kuvvetlerin yfiz bini geçtiği resi, hürriyete ve istiklale müstenit-
anlaşılmaktadır. tir. Bunlan yıkmağa müstenit değil-

Macaristanın Romanya hududu- dir. İngiltere Almanyanm cenubu 
, na asker gönderdiği haber veriliyor prki A vrupaya doğru iktisadi ilerle

ve bunun Romanya tarafından yapı
lan tahşidata mukabele mahiyetin _ mesinl, coğrafyai bir zaruret sayıy,,r-
de olduğu illve ediliyor. du. Yoksa bunun müsellib kuvvet-

Diğer taraftan Lehistan Harici - lere ve beynelmilel kaidelere kal'Şl 

ye Nazın Miralay Bekin Romanya gelmeyi ve bir milletin hürriyetini 
ile Macarlstanın arasını bulmak ve çiğnemeyi tazammun eden bir cep
banştırmak için mühim teşebbilsler- hesi yoktur." 
de bulunduğu haber veriliyor. 

Alman Iİ~eti d eiifti Romanya ortla katlroaana 
arfhrtlı Lord Hallfax, '!aha sonra Alman-

Sallhiyettar mahafillerln Havas yanm yeni siyasetinden bahsetmiş 
muhabirine bildirdiğine göre Roman ve §U sözleri söylemiştir: 
ya seferberlik ilAn etmemiş, yalnız .. _ Her Hitler, Alınan olmıyan

normal zamanda Karpatlar Ukray • lan Rayhm içine kabul etmiyeceğini 
nası hududunun müdafaasını temin bildirmişti. Fakat son hareket onun 
eden askeri kıtalan takviye eyle - b . -

. . u prensıpten aynldığını gosterlyor. 
mıştır. . _ Demek ki Alman siyaseti yeni bir 

İyi haber alan mahafıllere gore, .._ ..; i.+t v Alm . . .. sa•naya g•rm -j• r. e anya va-
Romanyanın sulh zamanında ikı yuz b kl h._ki 1 d -

ancı rr ara a m omayı a goze 
bin kişi olan kuvveti halen 300 bine 1 t 8 ··zd rtalı~ ni a mış ır u yu en o ı;• em . 
çıkarılmıı, huduttaki kıtalar ile ae- ts ·lik k la b 1 a· . ye zı ap rnış u unuyor. ıç 
ferl vaziyete getlrllmı§tlr. kimse yarm ne olacaAmı bilmemek-

tedir. Şükrana değer bir hidiae Ro-
lzmlrln Bir Senelik manya hükiimetinin ültimatom me-

lhracah selesini tekzip etmiş olmasıdır. Fakat 
İzmir - 938 senesi içinde limanı- son hAdiselerin Bükreşte vesatr hü

mızdan 307.746.338 kilo ağırlığında kumet merkezlerinde derin bir tesir 
ve 57.217.208 lira kıymetinde muhte.. yapmış olduğu şüphe götilrmez." · 
lif mahsul ihraç edildiği tesblt olun- Lord Halifax, Çekoslovakyaya ve-
mustur. rllecek on milyon tah31sattan 4 mil-

lunmuıtur. 

Fon Nöyrathın bugün 

tı beklenmektedir. 

Çek Bank.annen paralar' 
_ _aıt, 

Bazı İngiliz gazeteleri, "NP" • .1 
rin Pragda Çek milli bankasd'°"' 

Nuh Na.ci YAZICIOCLU altınlan "'çalmı~ olduğunu" stJ11' 
Kayserl (TAN) - Bundan evvel melerine mukabil, salAhiyettar ~ 

vilayetimiz köylerinde -birkaç mek- hafillerin bu husustaki ifadel 

tep ve aynca bir de köprü inşa ettir- göre, Çekoslovakyanm altın ilı~ 
miş olan Kayserinin yetiştirdiği mil- tının mühim bir kısmı, yabaDC1 ~ 

nevverlerden Nuh Naci Yazıcıoğlu leketlerde ve ezcümle Londrad:,_
yeni bir hayırperverlikte bulunmut- lunmaktaydı. Pragdakl ufak ~ 
tur. Elyevm Adanada fabrikatörlük ihtiyat, hAlA Pragda millt b~-4' 
eden bu va.tandaş, Kayseride yüz kasalarında mahfuzdur ve bunır',J 
~evcutlu hır Talebe Yurdu inşa et- buradan kaldırılması için de blÇ 
tırmeğe başlamıştır. Talebenin pa- b •.v.o."'t Zir b ib+>vat ~ 

· t "f d ed . se ep 3 --. ur. a u _,,, I rasını ıs ı a e eceğı bu yurdun da-
imi masrafını da Nuh Naei deruhde Berllnde olduğu kadar ~ 
etmiştir. ayni tarzda muhafaza altında~ 

Polatlı:ta Çocuklara Yardıtll 

.... ~ 
Doyurulan çoculılar 

Polatlı (TAN) - 23 nisanda fakir Bütçesi 1100 liradan fbaret ,Jl1 
çocuklara daha iyi yardım edilmek çocuk esirgeme kurumu, bu ~ 
üz re, çocuk esirgeme kurumu men- yıhndanberi her gün 80 fakir ~ .... 
faatine ordu evinde bir müsamere y 

verllmi§tir. Müzayedeye çıkanlan beye sıcak yemek verdiği gibi_ ~ 
bir çay takımı. 162 liraya satılmıt- lem. defter, kitap ve kıtlık •Y,vr-
br. da temin etmisttr. 



Deposile .alikadar olanların 

SATILIK ECZANE 
Haydarpqa - Adana hattı güzergahında büyijk bir vilayet merkezin

de miifterist hazır, i§lek bir eczane, sahibinin sıhhi vaziyeti dolayısıle 
satılıktır. Alacıabamamda 16 numarada tuhafiyeci (lZAK M. NIYEGO) 
ya'lllüracaat. 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
' 

Stafıilt'rİ 11e Türkire Cümhuri,,eti ile münakit mukawlenamesi 
1292 Numaralı 10/6/1933 tarihli ktJnun/a tasdik tdi/misıir 

( 24/6/1933 l•rılıli 2435 Numaralt R.sml Gazete) 

Sermay•l ı 
ihtiyat a~çesl: 

ıo.~.000 lnslllz Lirası 

'I .250.000 1 nglllz Lirası 

TOrkiyeal• ba,hca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Ga)'l'İınenkal satq Ubı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bay Mehmet Hul~inin 13587 hesap No. sile Sandığımızdan ald1ğı 

(4000) liraya karşı bınnci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanu
nun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden 
Mahmutpaşada, Mahmutpaşa mahallesinde eski kemerli yeni kömürcü 
sokağında 292 ad~ 9 parsel ve eski 3 yeni 16. 18 kapı numaralı (Dü
yunu umumiye eıvannda) aputıman halinde ~ olunan khgir 
hanenin (tapu kaydında han) ta~~ı bir buçuk ay müddetle açık art
tırmaya konmuttur. Satıf tapu au:il kayduıa ıöre Y"P&lmaktadır. Aft. 
tırmaya atrmek ial7eıı 600 lira pey Uçesl Verecektir. MllJ.I bankala
rımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikm' bütün 
vergilerle belediye resimleri. telliliye rüsumu taviz bedeli akış ıf · 

• • • • 1 v ır.a-
resı borçluya aıttır. Arttırma şartnaınesı 15/3/939 tarihinden itibaren 
tetkik etmek lstiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 1zah.t ta fartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmif olanlar, bunlan tetkik ede
rek utıhja çıkanlan gayrimenkul baklanda her feYi ölrenmlf ad ve 
iUbar olunur. Birinci arttırma 3/5/939 Çarpmba gibıü Cajaloğlunda 
kAin sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapıJabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması lca
beden gayrimenkul mükelleftyeU ile sandık alacaimı tamamen geç. 
miş olmuı §8J"ttır. Aksi takdirde son arttıranm ı.hhfidü baki kalmak 
şartile 22/5/939 tarihine müsadif Pazartesi günü aynı mahalde ve ay
ın 11Utte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gaYJimenlnıı en 
çok arttıranın O.tünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerlle sabit ol
mıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı salüplerlnin bu haklannı ve huau
sile faiz ve maarife dair lddWannı nan tarihinden itibaren Ylnni gün 
içinde evrakı müabitelerile beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. 
Bu suretle haklannı bUdirmemlf olanlm'la haldan tapu mclllerlle sa
bit olmıywılar •tlf bedelinin paylaşmamdan hariç kalırlar. Daha fa
la ma16mat almak tatiyenlerin 938/959 dmya numarutle Sanct11Jmıa 
hukuk ifleri ~ müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

DiKKAT 

Emniyet Sandılı: Sandıktan alman pyrhnenku16 ipotek etmek 19-
tiyenlere mulwnmiDlsimiztn koymut oldutu kıymetin nıafını tecavüz 
etmemek Gzen lhele bedelinin yansına kadar borç vermek ınıreuJe 

kolaylık ,c;.termektedir. (1863) 

Nafıa Vekiletinden : 

.. 820" "1554" 

Devlet lasımevl Dlrektörlüjiinde11 : 
30.3.1939 tarihli Perşembe günü saat 15 de Istanbul'da Ayasofyada 

Devlet Basımevi eksiltme komisyonu odasında (8497,54) lira keşif be
delli Devlet Basımevinde yapılacak İstrottpi atölyesi inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif hulAsasile buııa müıeferri diğer evrak D. Basımevi 
Direktörlüiünde görülebilir. 

1'1uvakbt teminat ( '88) llndlr. 
ı.t.kW8rla • u (1.800) Hnlm ba "8 11en ... it ,.ptılın• dalP ida

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Viliyetinden 
eksiltme tarihinden "8., gün evvel alınmış, ehliyet Ye 939 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalan ile gelmeleri. (1685) 

Genç ve taze gorünmek 
istersemz 

PUDRANIZA BiR KAŞIK. 

KREMA 
KÖPOGO 

muş ve 
burUfrnuı 
bir hal kes-
beder. CGn
kü, pudramz 
cilde ta:bil 
yajb lfrazatnu 
maaecler. Yeni 
bir lii7.elllk ted
biri sayesinde bu 
halden birtulacak
ınn.ıa. Kullandıjnuz 

pudra .kutunuza bir 
kahve kap~ mlrt&ftn. 
da "krem köp~j" 
iltve ediniz ~e ~ 
nü. aay~• Jlı~nru 
clldin tazeliğini messetme
sine mani olur ve yumuşak
lığı muhafaza ve idame eder. 
Hali hazırda gayet ince ve son 
derece nefis ve sizin için tam 
matlub nisbette "krem köpü· 
ğ(i .. kanştınlıruş pudradan te
darik edebilirsiniz. O da; yeni 
Tokalon pudrasıdll'. Tokalon 
pudrası terkibindeki krema 
köpüiü aayesinde saatlerce 
sabit kalır, ne rüzgar ve yağ
murdan, ne de terden kat'iy
yen müteessir olmaz; tende 
temin ettiği "Mat" tazelik ve 
sevimliliğini bozmaz. Tokalon 
pudrasını tecrübe ediniz ve 
birkaç gün zarfında teninizde 
temin edeceği güzelliği görü
nüz. 

1
.--nr. HORHORONI 

1 Hastalanm akpma kadar Sirke
ci Viyana Oteli yanındaki muayene-
., "".irııie tedavi eder. JI. 

Telefon: 24131 

Yatak, yemek ve çalıtma 
odalarile salon takınılan 
velhurl hemevi mobilyalar; 
BAKER ( eaıki HA YDEN) 
mağazalannda tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat Ye müeait tartlarla sa
tılmaktadır. 

KAYIP - Sirkeci gümrüğünün 
1378 numaralı 13-3-38 tarihli ithalat 
beyannamesinin 2 nci nüshası mağa
zamda yanmıştır, yeniden bir sureti
ni çıkartacağnndan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kırıkldc. nezle, Grip, Romatizma, IMlı ve clt ağnlanna birebirdir. ~!:1.,. SALiH NECATI 
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ile Sa~ah • Öğle • Akşam Her yemekten sonra günde 3 de-fa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız . 

.. 

-tec•üfJe· nialısulüdÜI' •. 
BÜyük-GIBBS "1-aboratuarıarı uzun seneler devam eden bir çatış· 
ma neticesinde GIBBS Dış Macununu tek'emmül ettlrmlşl~rdir. 

Her gun, bu Laboratuarıarın daımi nazareti altında. tonlarca Dış 

Macunu yapılmaktadır. 

G ı B B s. · ıngııterentn en eski ve en muhim oüzellik müstahzaratı 
Muesseseıerinden birisidir; tesısi 1712 senesinde vuku bulmuştur. 

Y aınız ısmi. vuksek kalıtesini temın eder. 

GIBBS 
Mükemmel Diş Macunu 

Yemeklerin , 
va{ılı maddelerını 

eritir 
AQzın asltlerlnl 

oecırır . 
Dişleri aşındırmadan 

parlatır 

Diş etıennı 
kuvvetlendirir 

Nefese 
serinlik vert. 

· .Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llônla~ı 

Muvakkat 
teminat Semti ve 

• • == 
Alman Radyolarının "REX .. Otomatik Modeli Gelmiştir . 

• 12 - 5/ 6 L6mbah 215 Lira 
12 Ay Vade 

ı· ----------~ • 
• • -• -• 

Sihir deVl'i: 
Bir düğmeye basınca dünyanın dört buca-

ğından biri evinizde olacaktır. 
10 otomatik düğme .... . 
Yüksek bir makine ... .. 
Kudretli anti - Feeding tertibatı .. ~ 
Reaksiyon negative tertibatı ..... 
Paraziti kesen hususi toprak prizi._ 
13 metreden itibaren kısa dalga .... 
Bffi ŞAHESER ..... ................................. 

• Acentalarımızın izhar ettikleri umumi arzu üze
- rine Hornyphon ve Braun radyolannın eşya pi- HORNYPHON LODR 
• yangosu 1/4/ 939 dan 1/ 6/ 939 perşembe günün~ 

talik edilmiştir. Keşide ..,5 inci noter huzurunda 
• olacaktır. 

Tipi BATARYALI radyolan sınıfının başındadır. 

Yüksek randıman. 13 metreden itibaren kısa dalga -

• 
• 

Türkiye vekili - RIKARDO 
LEVI halefi 

İstanbul acentasi: 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

ARKA 
BEL 

ve bütün ağrılara ka~ı 

Kullanınız. 

Çabuk fİlayı bulursunuz. 

~ ı 
1 

orta - uzun dalga. 

FILiPPO LEYİ 
OSMAN ŞAKAR 

. 
:_ı ~ t~nbul . · Be,ed~ye~j°:~'~.:; llCi~tarı 

~ - . . 

Senelik muhmmen kirası 144 lira olan Kadıköyünde Cafcrnga Jll,.. 

hallesinde Şair Nefi sokağında Bağ mahalli ve ahır bir sene müddetle 
kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde isteklisi bulunmadığlır 
dan pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde göriilt' 
bilir. İstekli olanlar 10 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz ,,e'!' 
mektubile beraber 27 /3/1939 Pazartesi günü saat 14,30 da Dal..rni &>' 
cümende. (B) (1593) 

:1111111111111111111111
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KULAGINIZA KÜPE OLSUN 
,. . 

EN MUOH\$ 
(STiRAPTAN 
C:,ONRA · · · 

Kıymeti 

muhammenesi 
L.K. L.K. mahallesi Sokağı Cinsi No. No.taj 

---
20 74 Usküdar tcadlye Maruf Ahşap ev ve bahçe.. 

nin tamamı 27 25 
276 48 

5 60 Beylerbeyi Bur- .A!bdullahağa 

haniye lki dükk:A.n ve 101 
74 69 

oda arsası 101 
1,2 

• Sol.aksi- Tophanelioğlu Ahşap ev ve ba.lıçe-34 97 Usküdar 466 32 
nan nin tamamı 9 

83 94 Ma1tepe, Maltepe Karatepe mevkii Yarım kagir ev ve 564 
arazi 1 

1119 20 

250 00 18 75 Üsküdar Sellmiali Knrakolhane Ev 32 

Yukar:da cins ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti satılmak üzere arttırmaları 10 gün uzatıl
mıştır. isteklilerin 27.3.939 pazartesi gunü saat 15 tc Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaatlarL (1884) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil 
Lutfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik \"C 

Neşriyat T. L. Ş. 
Basıldığı yer TAi'l Matbaası 

Kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti ~iir atle dü~ürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZU~ a~01ak 

suretile çarçabuk defedilcbillr. 

KAT'i TESiR 
icabında günde 3 kaıe ahnabilir -

111111111rırı11111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111ı~ 


