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Müıterek Deklarasyon Teklifi 

1 ngiltere hükumetinin Orta Avrupa hudiselerile alakadar devlet
lerin müşterek bir deklarasyon neşri teklifiyle meşgul olduğu 

ve bu teklife mütemayil bulunduğu anlaŞtlıyor. Ingiltcre hükumeti, 
a~lebi ihtimal müşterek bir cephe vücude getirmeyi, vakaların ileri
sine gitmek mahiyetinde saymaktadır. Bnunla beraber, Rus hükumeti
nin teklifi Londrada ehemmiyetle tetkik ediliyor ve alakadarlarla is
tişareler yapılıyor. lngiltere kabinesi yarın mutad içtimnını yapacaktır. 

L ehistanın Londra Sefiri, dün Lord Halifax ile görüşmüştür. In
giltere Hariciye Nazırı diğer mülfıkatlarla meşgul olduğu gibi, 

Romanya Sefirini de kabul etmiştir. Hariçteki Ingiliz sefirleri de mü
him faaliyete girişmişlerdir. İngiltert: n Romanya Sefiri dün, Kr::ıl 
Karol ile, Atina Sefiri General Metaksas ile, Varşova Sefiri Miralay 
Bek ile, ve Amerika Sefiri, Amerika Hariciyesi Müsteşarı Wells ile 
görüşmüştür. Jngilterenin Paris Sefiri de bu sabah Kral tarafından ka
bul olunmuştur. 
Diğer taraftan İngiliz Döminyonları, Ingiltercye müzahir oldukları

nı bildirmişlerdir. 

Amerika Nota Verdi 

A vrupa devletlerinin istişareleri, Amcrikacla derin bir alaka uyan
dırmıştır. Amerika dün, Almanyanın Vaşington Sefirine Çekos

lovakya hadiseleri hakkında bir nota vermiştir. Ayandan Hariciye en
cümeni reisi Pittman'ın bitaraflık kanununu tadil takriri, Hariciye 
Encümenine havale olunmuş, Amerika Hariciyesi matbuata, bu takrire 
taraftar olduğunu bildirmiştir. 

Macaristan Seferberlik Yapıyor 

Macaristan, tedrici bir seferberlik yapmaktadır. Bu seferberlik, 
28 martta tamamlanacaktır. Siluh altına çağrılan efrat, derhal 

Romanya hududuna ve eski Karpatlar Ukraynası hucluduna sevkolun
maktadır. 

Sulh zamanındaki asker miktarı, hemen hemen iki misline çıkmıştır. 
Piyade kuvvetleri, bilhassa Cenup ve Cenubu Şarki garnizonlarında 
ve ezcümle Debrecen ve Szeged'de fazlalaştırılmıştır. Garnizonlar, he
nüz, seferi vaziyete sokulmamıştır. Bunun sebebi, her halde resmi ma
kamların, şuurlu bir surette bir tecavüz hazırladıklan intibamı ver
mekten tevakki etmeğe çalışmaları olsa gerektir. 

Macar makamatı bu haberlerin doğru olmadığını söylemektedir. 

Romen • Alman AnlaJması 

B ükreşte, lngiltert>nin Romanya
ya vasi salahiyetli bir ticaret 

heyeti gönderrniye karar vermesi de
rin memnuniyetler uyandırmıştır. 

Bil.kreşte salahiyettar mah!illerin 
Havas muhabirine bildırdiğine göre, 
Itoınanya, Alman ekonomik talt"ple
rinin büyük bir kısmını reddetmek~ 

~.Yarın imzalanacak olen Almıın 

ya - Romanya tica't'et anlaşmasma 
bilhassa Romen petroller!ni alfıkad&r 
etmek üzere yalnız birkaç ikinci de
recede fedakfırlıklar dahil buluna
caktır. 

Yeni Almanya - Romanya ticaret 
anlaşması, ticaret mübadelelerind~ 

hafif bir fazlalık ira12 etmektedir. 
(Sonu Sa: 10, Sü: 2) 

r s A F o 
Yazan: M. TURHN TAN 
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Namzedi Konacak 

lstanbulda da iki Toplan+. Var 
Ankara, ,21 (Tan Muhabirinden) - Yarın (bu

gün) saat 9,30 da Halkevinde Ankara müntehibisani
leri mühim bir toplantı yapacaklardır. Bu toplantıda 
ikincimüntehip sıfatiyle Reisicümhur İsmet İnönü de 
hazır bulunacaktır. 

Mebus seçimi memleketin her yerinde 26 mart 
pauır günü yapılacaktır. 28 vilftyette iki misli 
fazla mebus namzedi gösterilecektir. 28 Mebusumuz 
da bu vilayetlere giderek intihap işleriyle meşgul ol
maktadırlar. 

Şehrimizde İntihap 
Parti Riyaseti, Büyük Millet Meclisinin bir ni

sanda toplanabilmesini temin rnaksadiyle 26 mnrt 
pazar günü mebus ntihabatına başlanmasını karar -
lnştırmıştır. O gün saat dokuzdan itibaren memleke
tin her tarafında mebus seçimine başlanacak ve ak
fııma kadar ikmal edilecektir. Ayni karara tevfikan 
o gün şehrimizde de mebus seçimi yapılacağından i
cabeden hazırlıklara başlanmıştır. Şehrimizdeki me
bus seçimi Üniversite konferans salonunda yapıla
caktır. Bu münasebetle konferans salonunda olduğu 
gibi şehrin her tarafı gece gündüz bayrak ve elektrik-

(Sonu: Sa. 10, sü. 5) MILLl ŞEFiMiZ iSMET INöNO 

Reisicümhur 
Milli Müdafaa 

Vekaletinde 
Ankara 21 (Tan Muhabirinden -

Reisicümhur İsmet İnönü bugün öğ

leden evvel Milli Müdafaa Vekaleti

ni teşrif ederek Milli Müdafaa Veki

li general Naci Tınazla, bir 'buçuk sa
at kadar görüşmüştür. 

Günah 
Bende mi? 
Yazan: Kerime Nadir 

-ıı===== 
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Kerime Nadir, TAN 1 okuyucuları için meçhul 
bir isim değildir. TAN 
vaktiyle genç muharririn 
"Hıçkırık,, adında bir ro
manını neşretmiş, ve ok1.
yucular, bu romanı büyük 
bir zevkle takip etmişler
di. 

"GÜNAH BENDE l\Iİ?,, 
Kerime Nndir'in daha ha
reketli, daha canlı, daha 
mükemmel bir eseridir. 
Karilerimiz bu eseri şüp
hesiz daha büyiik bir zevk
le okuyacaklardır. 

Bugün Sekizinci 

Sayfada 

Bulgar Başvekili Dün 
Gece Sofyaya Gitti 

"Ankara Mülakatlarından Sonra 
Memleketime İstikbal için Daha 

Cesaretli Dönüyorum. 
11 
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Muhterem misafirimiz dün; Topkapı Sarayı terasından 
lstanbulu seyrediyor 

Muhterem misafirimiz Köseivanof 
ve maiyetindeki zevat dün sabah sa
at onda Perapalastan çıkarak otomo
bille Fenerdeki Bulgar kilisesine 
gitmişlerdir. Köscivanof kilise ka
pısında Bulgar kolonisi tarafından 
karşılanmış ve bir müddet kaldıktan 
sonra kiliseden ayrılarak Ayasofya
yı, Askeri müz~Yi ve diğer müzel~ri 

gezmiş ve saat 12 de Perapalasa dön
müştür. 

Baıvekilin beyanah 
DoSt Devlet Başvekili saat 12 15 re 

Perapalasta Türk ve ecnebi mııt~u
at mümessillerini kabul etmiştir 

Muhterem misafirimiz, ziyareti 
münasebetile demiştir ki: 

(Sonu: Sa. ıo, Sü 2J 
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PENCEREMDEN 

Kırdan Heykel 
Yazan: M. Turhan TAN 

Alman Heyetile 

Y apllan Müzakereler 

POLiSTE: 

Sahte Hüviyet 

Köylüler Kazalarda 

Bayram Yaptllar 
Dün vilayetin bütün kaza mer -

kezlerinde kiiylü ve müstahsillerin 
yaptıkları büyük toplantılarla top -
rak bayramı kutlanmıştır. 

BLitün köylerden merkeze 

messiller gönderilmiş ve her 

ve nahiyede köylü kitleleri 

eğlenmişlerdir. 

mü -
kaza 

davul 

Köylülerimize pilav ve tatlı ik -
ram edilmiş, toprağın bereketinden, 

onu iyi işlemek lüzumundan bahis 

nutuklar söylenmiş, hasbihaller ya
pılmıştır. Köylüler akşama kadar sa
mimi bir hava içinde güzel vakit ge

çirmişlerdir. Ziraat Odası dünkü ye-

mek masraflarını kendi tahsisatın -
dan vermiştir. 

ONlVERSITEDE : 

Profesör Lipmanın 

Cenazesi Kaldıraldı 
Tıp Fakültesi Juekoloji profes8 -

rü Lipman'm cenazesi, dün mera -
simle kaldırılmıştır. Otomobille Be
yazıda getirilen cenaze taleöe tara
fından Üniversite binasının içine ka
dar götürülmüş ve Tıp Fakültesi sa
lonlarından birine konulmuş ve me
rasim bu salonda yapılmıştır. Mera -
sime Üniversite Rektörü Cemil Bil-

• 

Devletin Satın 
Aldığı Şirke ter 
S - Nafia Vekaleti bir 
şirketleri satın aldı. Cünt 
riyetin teessiisündenberi 
lete intikal eden imti 
şirketler kaç tanedir ve 
gileridir? 
C - İlk olarak 932 de İzmir 

tım şirketi satın alınmıştır. Bun 
sonra İstanbul Tcrkos; nhtım, 
ve Antrepo; telefon, Usküdar • 
dıköy su; Aeroespero ve Er ftı 
tayyare; İzmir havagazı ve izrnir 
lefon, İstanbul elektrik, tramvaY 
tünel şirketleri sırasiyle satın 

mışlardır. Münakalat kısmında 
Anadolu - Bağdat, Mersin - Tarf'il' 
Adana, İzmir - Kasaba, Aydın 
Şark demiryolları hükumete g~ 
tir. Bu hesaba göre 17 imtiyazlı 
ket satın alınmış demektir. 

* S - Eski Muhit 
yine çıkıyor mu?. 
C - Hayır! 

* S - Bu yaz Burgnz ve Kı1"' 
Adalarına Elektrik cere#' 
verilecek mi? 
C - Şirket hükumete geçt~ 

sonra, ilk iş olarak mevcut tesiS' 
ıslahı ve henüz cereyan verilın 
olan yerlere de cereyan temin ed 
bilmesi için fabrikanın genişlet~ 
si lazım geldiği düşünülmüş ve 
yolda çalışılmağa başlanmıştır. .~ 
Adalara cereyan verebilmek 1Y' 

fabrikanın tevsii işinin bitirilnıl~ ~ 
ması lazımdır. Bu iş henüz bitiril' 
mediği için bu Adalara bu yaz efil 

yan vermek mümkün olamıyac~ 
tır. 

BELEDiYEDE : 

Yeni Belediye Bütçesi 

Hazırlığı Bitti 
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Romanya.nın Karşılaştığı 
Siyasi ve iktisadi Müşkilit 

Nüfusumuz 
1,671, 196 

3 

flfK 
Dinlene, Dinlene! 

Yazan: B. FELEK 

Ayupaıa caddesinin bir tarafın· 
da düzgünce bir yaya kaldmmı öte
ki yakasında da yer yer çimneto ve 
çamur olmak üzere intizamsız bir 

F 1 1 t trotuvar vardı. a Z a aş 1 Belediye üstünde yiiribıebilen 
Ank . karo döteli muntazam kısmı söktii. 

ara, 21 (TAN Muhabirm- Kenar tatlarını yenilemiye başladL Macar den) - Uç ayda bir alınan ve sicil Bordürü bitirdikten sonra da bil· 
defterle~e istinat eden ihsaiyat tiln 0 kisma bir kaim beton döktü • Tazyiki ve Muhtemel 

Hücumlarını Önlemek için Romanya, 
İngiltereden Yardım Bekliyor 

Alman 

. .. . .. . 

cetvellerıne .. 1935 1 "f gore gene nu us ler Bir kaç giln betonu korudular ve 
sayımınd~ 16,158,018 olarak tesbit ~ento kuruduktan sonra tlstilne 
edilen Cumhuriyet nüfusu 1938 yı- ç .. 
lında 1,671196 f 

1 
. 

1 17 829 214 
karo veya asfalt dotemek lizım ge-

, az asıy e . . . Ik li "d" • hl e baliğ olmu t lırken ha 1D ge f gı ışıne aç ar. 
ş ur. l'b b' i Bu artı"'t hi . . . Böyle olunca da ga ı a ıraz ç men· 

:r a cret ve ıltıca suretile • d · di 
d 

tosu az gelmış olan beton a şım 
yur umuza gelenler y · d ğuml d d kt • .. • enı o ar, yer yer çukurlar pey a ol u. 
me um nufustan yeniden tescil 
edilmiş olanlar dahild' Şimdi, hergiln bu çukurlann bl-

1927 de yapılan .. :· raz daha büyüdüğünü ve çakıllann 
c~ h . t .. 

1 
nu us sayımında ufalanıp oranın bir plij haline ıel -

u~ un~e . nu usu 13648270 olarak mek istidadını gösterdiğini görerek 
tesbıt edılmışti. d 

So · müteessir ol um . 
• n ıstatistiğe nazaran hasıl olan Tabü bu kıtldınmın inşası için 

yekunun 9.121.539 u kadın, 8.707675 evvelden yapılmış bir keşif vardı. 
i erkektir. Bu kepe göre de aynlmış tahsisatı 

Mısırda Bulunan 
bulunuyordu. Neden böyle işi orta 
yerde bırakıp eski hayratı da arata
cak telde sokarız? 

Firavun Mezarına Niçin böyle dinlene dinlene it 
görmeyi, bükülmez bir fikir takip i

Büyük Kıymet YeriHyor le ı, sönneye tercih eyleriz. 

Kahire, 21 (A. A.) _Fransız ar- Doirusu ben bozulan kaldırıma. 
keologlan tarafından Şark" ed ufalanan ve kumsal haline gelmiye 

ıy e ya - başlayan bet asrafı 
•~ _- • pılan hafriyat esnasında İs d b' ona veya onun m • 
~ a an ın na acnm 
"" llallfu, A vrupanm baıün· sene kadar evvel yaşamış olan Fira- Be yorum, 

1etbıi göstererek Almanyaya vun Psusennesi'in katiyen bozulma- ki n, bizim tetebbtlslerlmbde ta. 

~0laıı ve olmıyan memleketi~ 1919 OA YU60-~ mış lahdini meydana çıkarmışlardır .. Ptfikrinden mahrum oldutamm1l 
.x.: • ıos eren bu ..ıb • f il 1 d 
ai emniyetsizlik ve huzur SLAV'YA VE 0 Bu Firavun Süleymanın kayınbabası il a• 1 ena n mune er en 

-~~~esine itaret etmiı ve Or- ~OfıllANYAYA. S:M.r-e~ olarak telakki edilmektedir. Mezar- m =ir oluyorum.' . • 
--~~~~~ ~L~ ~--------------~~-----------~~~~~~~~~~bö~~~~~~ 

L lllilletlerin buciinil de, ya.rı- YERL& R O lOO 200 300 M'tl tabut bulunmuştur Bunun kıymeti Ye e lk bırakıldığını bilmi· 
~ N ı · yorum. Belld b h 

S11 e ve tereddüt içinde ıe · bir milyon sterlingden fazla tahmin diye kendin unun akkında bele-
~ :.-· bir kimsenin de yann Romanyanın aki Avushıl')'G - Macarütamlan aldıfı 7erleri w&terir harita ediliyor. Tabut da Firavunun mum- vap da vere~~li haJıJı buldufu birce-
L --.UU tahmin etmediifnl söy- yası ve diğer bir çok mücevher ve vaplar be 1 

1 
r. Fakat bu slbl ee • 

h hu vaziyetin devamına im- Londra, (Romanyada bir seyahat Acaba Romanya bunlann hangi- ze bakmıyor, ve Köstence civarında altın heykeller de çıkmıştır. Şimdi_ 
0 

cev:bı v:~:neunıri ,' efkArı ve hattl 
~.._.dıiıuı anlatmak istemijtir. yapan İngiliz Amirali Urbome yazı- si ile karşılaşacak? Tassault gölünde İngiliz sermayesiy- ye kadar yapılmış olan hafriyatta zakt N ikna etmekten U• 

~ ile alAkadar olan bütila mil· yor:) - Romanya, Almanyanın harp Romanya, bugünkü vaziyetini le bir deniz üssünün inşasını, ve İn- meydana çıkarılan asan atika ara _ ır. e derseniz deyhüz, halk: 
' ""8ında ıstiıareler başlama- zamanında elde edebileceği biricik borçlu olduğu İngiltere ve Fransaya gili.E zırhlılannın bu üsten istifade d T t nk d - Yahu! Şuraya para dökttlJer 
._....,aln mucibesi budur. petrol kuyularını ihtiva ediyor. Ve karşı cephe almayı istemiyor. Çün- etmesini dü§Ünüyor. Fakat İn,Utere ~ b: :U ~::,nun fdirmezarın an Beton yaptılar. 'Üstünü ~~Miler: 

tıL"· ._.o, mucıbc. ~ımany:mın 1\'Ifi'007lya-ı5utiiann butttn maTısuUl - kü Romanya, en sonunda deniz kuv- bu plindan memnun olmamıJtı. Bu mm • Harap oldu. EsJd hayratı 4a berbac 
~' 'fe Moravyayı igal için nü aldığı takdirde ihtiyacını tatmin vetinin galip geleceğine i.Il1lmyor. plan amiral Reqinald Henderson ta- J I S etti~. Demekten. seri kalmaz. 

lllt.ina.... edebilir. Bu bakımdan Almanyanın Fa.kat Romanya, Almanyanın Sieg - rafından on sene evvel hazırlanmıştı. apon ar Oft ani kalmıı hır kaldırımdan fır. 
""51& esbabı mucibenin tam sat a arak il · ürdu.11.11-.ııL siyaseti, ne yapıp yapıp bu petrol frid hattı üzerinde müdafaa vazi7eti Romen petrol boruau Ploestiden Gerglnlkten b' . erı 5 

a ..... bu eksik &L._ ._........ ızım bir hayl' • ı rlm' 
-~ hilk~•ti8ohi~~~~k~u~y~u;~~n;a~y;~~~~~=ak~~v:e~T~u:n;a=n:m~a:l:ar:ak~b:b~·t:ü:n~k~u~vv~e:il3e~ri~7a~~~~~~d~o;f~K~~~~t~ ~ . ıqe ~~~ wu.. - .. kalAbfbktar. o-niçin Kasten _ I pan bır noksandır • 

.!galine ait kararname- müdahaleye uğramasını temin et - yaptığını tekrar edebilecelfne de ceden 11 mil fimalindeki Tassault, stifade Ediyorlar Bun~ bir fikir terbiyesi, kara)c • 
..... laıa lnenıleketin Almanyaya ~. Tumu Sevirinden Mohaca ka- kanidir. sahile yakm olduğu için bir Şanghay, 2l (A. A.) _ Avru a ter _te~bıyesl meselesi saydıtun için 
.&1-_ >"at sahasına,, dahil olduğunu dar Macar ve Yugoslavya toprağın- Romanya Macaristandan arazi al- limana çevrilecek.- ve göl ile h lih rd 1 . . p üstünü açıyorum. Çünkü kapalı 0 . 
.. ~yauıın "Kendini korumak dan geçen yolu temizlemektir. dığı için Macaristan tarafından se - sahil arasında bir kanal açılacaktır. a . a~ a mevcut 

0 
an gergınlik - lan eksikler düzelmemeğe mahluim. 

le Bu yüzden Almanya, Romanya i- vilmemektedir. Macarların Romt)n- Romanya bu gölü, Tuna ile de bağ- ten ıstifade eden Japonlar, Şanghay- dur. 
~ ''son vaziyeti aldıtını ve le Yugoslavyayı avucunda bulun - terden intikam almak istediklerini lamak düşüncesindedir. daki beynelmilel imtiyazlı mıntaka - ~============= 
•, keu yaptıimı anlatmıştır. durmak istiyor. o halde Almanyaya herkes biliyor. Diğer taraftan Rus - Romanya İngilterenin iştiraki lann ilgasını ve bunlann Japon iş - lngillere 

.,_ hayat sahası ve kendini Romanya ve Yugoslavya tarafuıdan ya, Basarabyamn kendisine ait oldu- şartiyle bu sermayeyi bulabilir. Fa- gali altındaki mmtakaya ilhakını ye 
lattıı ~difeSi gibi esbabı mucibe, verilecek bitaraflık teminatı ile ikti- ğunu iddia ediyor. Bukovina ise Bü- kat buralann idaresi geniş ölçüde niden istemiye başlamışlardır. Polonya y•ıcaref 
~ete uzatılabilir. Me~li fa ederek hariçten isteyenlerin iste- yük harpten önce Avusturyaya ait- sermayeye iştirak eden devletin e - So be lmil 1 buh 
L_ da asırlardanberi Alman- dikleri kadar petrol almasına razı o- ti. O halde Romanya, Almanyaya linde bulunmalıdır. Bu plan Alman- n yne.. e. ran es'1Uın- Mu••zakereler•ı 
.._, lur mu? Almanyanın hayati menfa- mukavemet eder de Almanya mu • yanın tahakkümüne kAT'tn gelebilir. da da b.una. mumasil talepler derme-

L.ı • • •t sahası içinde yaşıyordu. - :r· ed 
~ 

0 
da mı, Bohemya ve atleri Romanya ile askeri bir ittifak zaffer olursa Romanyanın parçalan- Romanya kralı bu proje lehinde- yan ılmışti. Varşova, 21 (A. A.) _ Hudaon, 

8laıaı yapmayı, yahut. onunla çarpıpayı ması muhakkaktır. dir ve bana da bundan bahsetmiş - ---o--- dün Beck, Ticaret Nazın Ro'"'""' 
Akıbetini beklemeli? gerekleştırm' ez mi?, Bu -"~en Romenler Karadeni - tır" .,, Frans c·· h • • . ---'°"' 3 ..-.. iZ Um Urr81SI tıcaret müsteşan Adam Rose ve Ma· 

~ anyamn petrol kuyulan- L d G• i liye Nazın Eugene Kwiatkovskl ile 
Yauın kendini korumak 

1 
On raya lff görü~üştür. 

tatmin eder. çünkü bu Filistin ıi ,- MilU Fransada Do 21 (A A) F Salahiyettar mahafillerde bil -

teçil'~lınan tayyarelerini hare- a·ır Tu··rıu·· Şefimizin Mesa·ı Mu··ddet•ı Reisic=~ Leb~n i1e-mai~:~:~ dirildiğine . göre bu görüşmeler 
,h,., r. o halde Romanya da Memurlara Çayı h. .1 1 c te d'A esnasında bılhassa Polonya nın yeni 
... 

11 
:.L_ amı o an o zure vapuru, sa- k .. . 

.. _ "-lllbete utrıyacak. Sonra Halled·ııem·ıyor Arttırıldı t 12 55 te r . d'W• mer ez endustrı mıntakası için satın 
"il .a • -•- a ' ımana gır ıgı zaman alınacak makineler, Hindistandan 

"lmanyadan ayn kalması, AD&ara, Zl <Tan Muhabirin· Rodney zırhlısının attığı toplarla se- .. b ed'I k ink 
~. ,::ın cotrafyai birlitine kar- Kudüs, 21 (A. A.) - Yahudiler, den) - Reisicümhur ismet ini- Paris, 21 (A.A.) _ Neşredilen ka- lamlanmıştır. mu ~yaa . ı ece ç 0 ve bakırlar 
..... 'it .&ı~dan okuma sayılmaz ını? İngı'llz tekliflerini protesto etmek i- nü bugün saat 17.30 da tehri- ramamelere gore, muvazzaf hizmet- Dük d ve yıne Hındistandan alınacak pa • 

:-"lll mi d b 1 b e Gloucester, vapura gide- muk için Polonyaya •"•lan kredı'ler 
anyanın Adriyatik denizi çin bir ''silihsız müdafaa" hareketi- z e u unan ve aremin ye • te bulunan subayların adedi 3160 a r 

bir mahreç sahibi olmak, ne teşebbüs etmek imkanım derpiş dinci derecesine kadar olan mili çıkarılmakta, küçük zabitlerin kad- rek Lebrunu selamlamıştır. Fransız meselesi görüşülmüştür. 
~ hiınayesl altına alması, etmektedirler. ld erkina Çankayada bir çay zi· rosuna da 2500 kişi iiave olunmakta Reisicümhuru, saat 13 te vapurdan Diğer cihetten söylenildiğine gö-
t ini koruma endi§"ine Arap mahafiline gelince bunlar yafeti vermiıtir. Ziyafette Baş. ve Şimali Afrikada yerlilerden mü- çıkmış ve Marki de Willingdon ve di- re Hudson Polonya hükumetine ln-

~eJıııez mi? da grevlerle İngiliz planım protesto vekil ile Vekiller de hazır bu • rekkep bir kuvvet teşkil edilmekte- ğer bir takını zevat tarafından se - giltere ve Fransa ile sıkı bir tep-ild 
>'a, bu esbabı mucibe ile etmekte berdevamdırlar. lunmuılardır. _j dir. lamlanmıştır. Hususi tren, saat 13,20 mesai plinı tevdi etmiştir. 
ettiif takdirde milletlerin ükk • la ıl Hayfadaki arap d" an n aç - Terhis mmam ge~ olan smıfla- de Londraya hareket etmiştir. 
l'atına hakim, hürriyet ve ·-------=------mış ise de Nablis ve Gazzedeki arap rm bir kısmı sililh altında alıkonula-

e sahip olmalan esaslan ak H Yıkılır. Fakat bunu da .ı\1- dükkinlannın kapatılmış olduğu ha Japonlar 700 c tır. ükümet emekli subaylarla 

'-t
deiil, fakat bu milletlerin ber verilmektedir. ihtiyatlan istediği anda silih altına 

Telef t V dile çağırabilecektir. 
>l., icap eder. Diler millet- Araplann İngiliz planı karşısın - a er 1 r 

'at t.klan bundan ibarettir. da ittihaz edecekleri hattı hareketi Sillh imal&tının arttmlmasına ge-
.:__'tllla cephesini korumayı ;ıtih- . 1 ini k tl Hongkong, 21 (A.A.) - Şensi vill- lince, sil&h fabrikalarında haftalık 
-.. k tayin ve Filistın mese ~~ a su - yeti dahilinde Luyqanda bulunan mesai müddeti ~O saate çıkanlmış-

• ltııhı __ onuşmalann muvaffalu - rette m"-1.ere etmek uz.ere yakın - t B i , -.eti • ~ K k dasınd ır. u, cabmda daha ziyade arttırı-
L... erın hakkı hayahnı ko- da Mu"slu-man memleketlenn· yeni bır' urasava uman aki Japon La aktır M &11tik1.e.11 c . illi Müdafaa Nezaterinde 

' • ni kurtarmak ıibi d t ed eki . garnizonu Çinliler tarafından mağblp 
~ elyi tahakkuk ettirecektir. konferansı içtimaa ave ec erı edilmiftir. Japonlar 700 den fazla harp Ievaznnı imalitı için bir mü 

Çin bu konupnalann mu • tahmin olunmaktadır. düriyet ihdas olunmuştur. Her nevi 
etbıi dileriz. ölü vermişler ve birçok harp malze- askeri mahiyette haber neşri ve bu 

Erci inde Yeni 
HSdlıeler Oldu 

mesi bırakıhışlardır. meyanda sillh ve mühimmat stokla-
Dün öğleden sonra üç Çin bom- nna ait mallimat verilmesi de yasak 

. bardıman tayyaresi Poyang gölünün tır. 
Amman 21, (A. A.) - Maverayış- . _ Marsilya tehrine bir hükftmet ko-

b d 
"d b' ta doğu kıyısında demirlı bulunan uç . . 

Jerianın cenu un a yenı en ır - . mısen tayin edilemktedir. Belediye 
kını şiddet hareketleri yapılmıştır. Japon harp gemism ibombardıman reisi bu komiserin emri altında ça-
tkı karakola hücum edilmiş ve bun- etmişlerdir. Gemilerden birine tam lışacaktır. Havre ve Bordeaux li-
lar yaima olunmustur. isabet vukubuJmustur. manian için de vaziyet avnidir. 

Şamda Askeri lıgal 

Devam Ediyor 

ispanyada Yeni 

Taarruz Hazırlanıyor 
Londra, 21 (Hususi) - İspanya. 

dan gelen en son haberler göre, 
. Şam, 21 (A. A.) - Şehir tama - Cümhuriyetçiler Franklstlerle yent-

mıyle Fransız kıtalan tarafından it- den sulh müzakereleri ak i j 

gal edilmiştir. Kıtalar büyük bir aü- yeni teklifte bulunmuşlaraçm "Ş ç; 
k\tnet içinde tehrin merkezindeki 1annızı tetkike hazınz. B~e acfl" 

k " l ktal tahk" ız şer 1 
sev u c~yf no arını mı et • bir sulh istiyoruz. Aksi takdirde ye-
mektedırler. rimizde kalırız tarzında · t 

Sokaklarda vücuda getirilmiş ~ yapmışlardır. 
.. neşrıya 

lan barikatlar tahrip edi~i~tir .. Fran Diler taraftan rankistler birkaç 
sız makamlan bazı tahrikçilen tev- cepheden taarruz i in bazırlanı or· 
kif etmişlerdir. Iar. ç Y 

Suriye parlamentosu bugün poli
sin muhafazası altında toplanm1'5-2 
da nisap ekseriyet mevcut olmadı

lından bu açılış celsenin talikine 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

Joumale d'İtalie gazetesi İtalyan· 
lann yeni taarruzda mühim rol oy
nıyacaklannı bildiriyor ve bu taar. 
ruzun mart sonundan evel vukubu· 
lacaluu tlAve ediyor. 
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Kendine Taggare 
Mühendisi Süsü 

Veren Bir Alman 
Dün Asliye Birinci Ceza Mahke- şirketin ortaklarından Nesim Ersan'

mesinde Ust~ müessesesini dolan- daın da 25 lira almıştır. 
dıroığı ve Isviçre sefarethanesinin Ustiş müessesesi mukavele yaptık
damgal1 kağıtlarım taklit ettiği id- tan sonra kendi~inden diploma ve 
<iisiyle tevkif edilen Alman tebaa-' hüsnühal varakaoıı istemiş ve bunla
sından Kil'li Orst Frange'nin du- rı gösteremedği gLbi esasen orkestra 
ruşmasına devam edildi. şefi olduğu kanaatine varmıştır. Bir 

Suçlu Almanyanın Kil şehrinde gün suçlu mües_sese mi.idüriıne Isviç-
1905 yılında doğduğunu ve Mü- re sefarethanesı baslığını taşıyan bir 
nih Yüksek Mühendis Mektebinden kıiğıt getirmiştir. Bu kağıtta suçluya 
tayyare mühendisi olarak çiktığım ait diplo~a~~rm. yandığı bildir~lmek
söylüyordu. Davacı yerinde Ustiş tay te, .ve husnuhalıne şehadet edılmek
yare müessesesinin müdürü Behçet tedır. 
ile avukatı vardı. Suçlu ilk sorgu- Dün mahkemede suçlu: 
.sundan sonra tevkil edilm~ ve sonra - Bu kağıdı ben bastırdım. Mü-
serbest bırakılmıştı. Emniyet direk- hürü de ben bastım. imzayı da ben 
törlüğü Alman konsolosanesinden a!- attım. lsviçrede böyle bir müessese 
dığı bir mektupta bunun beynelmilel yoktur. Zimmeııman adı da uydur
bir dolandıncı oldu~ bildirildiği madır. Ben Münih Yü~ek Mühen
i-çin tekrar tevkif edilm~tL dis Mektebinden çıktım. Diplomamı 

ikaybetmiştim. Hitler Partisine dahil 
olmadığım için Almanya hükumeti 
bana tekrar diploma vermedi. dedi. 

lddiaya göre hadise şu idi: 

Suçlu nişanlısı olan lsviçreli tro
rano ile berljbeı geçen sene Teşrini
evvel aylarında Türkiyeye gelmiş. 

Jlava Kurumu erkiımndan Savni'ye 
müracaat ederek: 

- Ben tayyare mühendisiyim. Bu. 
rada sizinle teşriki mesai etme~ is
terim, demiştir. Savni müessesenin 
fabrikası bulunmadığını ancak k'm
disini bu gibi işlerle meşgul olan Us
tiş müessesesine tavsiye edebile
ceğini söylcmij ve kendisini müesse
se müdürü Behçete göndermiştir. 

Reisin okuttuğu bir teikereden Js
viçre, Macarirstan ve Yugoslavyadan 
ela hudut harici edildiği anlaşılıyor
du. 

Suçlu macerasını bertafsil anlat
tıktan sonra: 

- Ben tayyare sanatkanyım. Mii
saade ederseniz kendi vesaitimle bir 
tayyare yapayım. Sanatkar olduğu
mu iapat edeyim, dedi. 

Suçlu bundan sonra mahkemeye 
Türkçe yazılmı§ b ir arzuhal verdi. 
Bu arzuhalde Cumhuriyet gazetesi 
aleyıhine dava açtığını söylüyor ve 
müdafaasını da yapıyordu. 

iRTiHAL 
General 

ALI HiKMET AYERDEM 
Gaziantep Me

busu General Ali 
Hikmet Ayerdem, 
bir müddettenbe
ri müptela oldu
ğu hnstalıktan 

k u r tul a mı
yarak dün saat 12 
de irtihal etmiştir. 
Cenaresi bugün 

saat 11 de Şişli tramvay istasy0-
nunda süvari polis karakolu kar
şısında Kozay Apartımamndan kal
dırılarak Teşvikiye camiinde öğle 
namazı kılındıktan sonra Asri .Me
zarlığa defnedilecektir. Allah rahr:ııet 
eylesin. 

Kedcrdidc ailesine Cenabıhak sa
bırlar ihsan buyursun. 

----<>-

Burdurda imar işleri 
Burdur (TAN) - Hususi idare 

bütçesi geçen senekinden bir az faz
lasiyle tanzim edilmiştir. Bu meyan
da maarife 97575, Nafiaya 99918, 
Ziraat ve baytara 62151, Sıhhat işle
rine 16757 lira ayrılmıştır. 

Önümüzdeki mali yıl içerisinde, 
evvelce inşalarına başlanılmış olan 
hastane ve mektep binalan tamam - ı 

lanacak, merkezde Nafia atelyesi, 
ve vilayet konağı, kumandanlık bi
nası, Yeşilovada da kaymakamlık 

binası inşasınn başlanılacaktır. 

Fakir Çocuklara Yardım 

Burdur (TAN) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu subesi yıllık kongresini ak
detmiş, yeni idare heyetini seçmiş -

tir. Kurum geçen sene yüz elli E 
cuğa elbise ve ayakkabı vermiş, -
şelerini de temin etmiştir. Bu se e 
şimdiye kadar seksen üç çocuk giy
dirilmiş, bunlara yemek te verilmek
te bulunmuştur. 

~7s~~~ 
'"'""~~~ 

Şubeye Davet 
BetJkt.ı Aıkerllk Şubesinden: 

45 günlllk mutad olan stajlarını görmek 

DA V ET N AME 
SAKARYA sineması Müdüriyeti; Yarınki PerşembE 

günü sabah saat 10 da 

STAD ILAHLARI 
Filminin irae edileceği hususi seansa; Matbuat erkanı, Sinema sahip 
ve Müdürlerini. Fılm müesseseleri direktörlerini Mektep Müdürle
rini ve Snor Klünleri idarecilerini oavPt]P kec:l->iFeref eyler? 

SÜMER v e TAKSİM Sinema larında 

Hiç bir Filme müyesser olmıyan ve görülmemis 

devam eden: 

muvaffakıyetle 

Arap diyarının ses Kralı 

A B D ÜL VEHAP 
Altın sesli 

L EYLA M U R A D 'ın 
Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

YAŞASIN AŞK 
Büyük muzafferiyet, İzdiham rekorunu kırdı. Dahili sahneleri Av
rupa Stüdyolarında çevrilmiş olan bu şaheser Mevzu ... Müzik ... 

Mizansen ve Zenginlik itibariyle 

Bugüne kadar Görülen 

BILOMUM TÜRKÇE SÖZLÜ FILIMLERIN FEVKiNDEDiR. 
Görenler tekrar tekrar seyrediyorlar. 

Vuku bulan müracaatlar karşısında henüz görmiyenlerin 

rini temin malwmdiyle 

görme le-

SÜMER v e TAKSIM Sinemalarında 
Bugünden itibaren 1 Hafta daha gösterilecektir. 

Seans snatlcri 12.30 - 3 - 6 - 8.45 de. 

.. 1 ........................................ .. 

Gençler İhtiyarlar ••. Kadınlar ... Erkekler • •• Hepiniz, Ya
rın Akşamdan itibaren tam saat 8.45 de S_pora ve güzelliğe hasr 

ve tahsis edilen 
1936 Berlin Olimpiyadlannın tam; hakiki ve yegane filmi. 

TÜRKÇE iZAHATLI 

STAD iLAHLARI 
Emsalsiz Filminin iraesine başlanacağı 

SAKARYA Sinemasına 
Gidiniz ve mutlaka görünüz. Fiatlarda zam yokhır. Yerlerinizi ev-

velden temin ediniz. Telefon: 41341 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon 
Türkiye Radyosu Ankara Ba 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. ısa Kes. 120 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 
T. A. P. 81,70 m. 9456 Kes. 20 

Çarıamba, 22. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk mOzlil 
Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans, 
orolojl haberleri. 13,ı5 - 14 MO:ıil< 
ynseUcümhur Bandosu - Se!: 
Künçer), 1 - Ambroise - Vidal -
fer CAllegr"Ö), 2 - J,. Blemant -
lo (Küçük flüt lcln bolero), 3 - A· 
chiclli - La Cyokonda operasının 
si, 4 - Meyerber - Le Prophcte ( 
gamber operasından seçilmiş pa 
5 - R. Wagner - Tanhöyzer opet' 
marsı. 

18,30 Program, 18,35 Müzik (SoloJll° 
Pl.) 19 Konuşma, ı9,15 Türk muılii 
sıl heyeti), Celal Tokses, Hakkı 
Esref Kadri, Hasan GOr, Hamdi 1 
Basri Üfler. 20 Ajans. meteoroloji 
lcri, ziraııt borsası (fiyat), 20,uı 
müzlgi: Çalanlar: Fahire Fersnn. 
Bardakoglu, Refik Fersan, Ce..,det 
la, Okuyanlar: Sadi Hoşses, Semah t 
denses. 1 - Suzidil peşrevi. 2 - 'l'a,ı 
ri Ali Efendi - Suzidil ağır selfl 
Kani yAdı lebinle. 3 - Nuri Halil ' 
raz. - Suzidil sarkı- Sevda el.inin. 
Haşim Beyin - Suzidil şarkı - ?d 
oldu bize dağlar. li - Muhlis Sab 
- Hicaz.kar sarkı - Çoban kızı. 6 .,.,.. 
man Nihat - Nihavent &arkı -
7 - Refik Fersarun hicaz şarkısı .,.,.. 
handa biricik sevdigim. 8 - Refik 
san - Hicaz Şarkı - Geçti ri11' 
9 - Sedat Öztoprafın - Hüseyni 
şarkısı - O güzel gözlerle 
bil. 10 - Saz semaisi. 21 Memleket 
ayan, 21 Konuşma, 21,15 Esham, 
lfıt, kambiyo - nukut borsa~ı C 
21,25 Ncseli plSklar - R. 21,30 
İbnlrrefik Ahmet Nuriyi anmak i? 
Müzik (KUçilk Orkestra - Şef: 
Aşkın) 1 - Zlehfer - Asık -
2 - Czemik - Danseden kalbl 
ser valsi, 3 - Brahms - Macar 
No. 17, 4 - Schmıılstick - onnıtnd' 
5 - Gabrlel - Hafta nihayeti ~ 
Ur - Mars, 6 - Llndner - Ba 1 
(Şarap iliıhı Baküs şerefine dans>• 
Munkel - Venedlk hatırası ( 
8 - Dletrlch - Fitreler (Marş) fi 
ger tertibi, 9 - Miıller - Lapalorrt' ~ 
kısı üzerine fantezi. 23 Milzik 
band - Pl.) 23.45 - 24 Son aJ,,_ 
bcrleri ve yannki program. 

Suçlu bu miiessese ile bir tayyare 
fabrikası kurmak için on senelik mu 
kavele imzalamı§tır. Fabrika faaliye
te geçtikten sonra kazancın yüzde 
ellisine de ortak olacaktır. Mii&tak
bel kazanca mahsuben de her ay 200 
lira hesabiyle müesseseden muhtelif 
7amanlarda 780 lira ile Behçetten 30, 

Muhakeme tam dört saat sürmüş
tü. Şahitlerin çağrılması için önü
mümeki Salı günü saat on dörde ta
lik edildi. Suçlu nişanlısının da şahit 
olarak dinlenmesini istedi. 

üzere Süvari, Ölçme, İstihkam ve Işıldak ~------ Bugün Matinelerden itibaren 
aat.eğmoınlerinln 28 mart 939 tarihine ka-

1 
* HAFiF K ONSERLER: A 

7,10 ~Jln kıa."l dalrı .. 1 • N-lf -"":_~ 
(e.1aı:;.n.nlnı•l, 12 !"'rag kısa dalf..,.. ,.,..., 

Su Yüzünden 
Çıkan 

Bir Kavga 

Bahçekapı 

Yangını 

Tahkikatı 

dnr şubeye müracaatları ilan olunur. Gedilcpa§a l ŞehzadebaJr. 

AZAK Sinemnda FERAH Sınemada 
Tel: 23542 Tel: 21359 

! HALKEVLERINDE 'i.:'..1 C E M 1 L E yahu• Şeyh Abdullah 
Cif musiki, 13 Prag kısa dalgası: f 
müz.ikn, 13 Berlln kısa dalgası: ııafl 
siki (14,ı5: K•a}, 18.10 Prag ıosa 

Konferans Şeyh Ahmet Filmini Türkiye sinemacılığına hediye eden 

ıı: Orkestrn, 16.15 Prag: Orkestra. 
17.10 Brftno: Stüdyo orkestrası, 17,15 ı 
lin kısa dalgası: Alman marşları. (S 
Berlin kısa dalgası: İljSOnU kon.seti 
Keza). 19 Hamburg: Neşeli karıŞılC ı• 
ram, 19.05 Peşte: Çigan orkestrası. 
Bari: Arapça neşriyat, 19.25 Pral
programı, 20 Varşova: Karışık Sultanahmette oturan ve sakalık Müddeiumumi muavinlerinden rti-

Kadık!Sy Halkevlnden: 24 Mart 939 cuma 
günü akşamı, saat 8.30 da Evimiz salo
nunda İstanbul Maarif Yardirekt5rü Mu
vaffak Uyanık tarafından (Açık hava ter
biyesi) mevzulu bir konferans verilecek
tir. 

Doktorlar1n Toplant1Sı yapan lkbal dün çeşmede su doldur. fat dün de yanan Hasan ecza deposu 
mak için sıra beklerken komşuların- tahkikatiyle meşgul olmuştur. Keşif 
dan Hatice de gelmiş ve sıra bekl~ heyeti henüz yagının tamamen sön- Ti.irk M lkroblyoloJI Cemiyetinden: 

23 Mart 939 Per§embe gilnil saat 18 30 
miye lüzum görmeden çeşmeye ya- mediğini görmüş ve yangının sönme- da Etibba Odası konferans salonunda ay-
naşmış, tenekelerini doldurmak iste- si ve yıkılma tehlikesi gösteren kı- lık toplantısında Dr. ZekO.I Muammer 
miştir. Saka mani olunca saç saça sımların tamamen yıkılması ve enka- Tunçmnn tarafından (Forssman antijeni), 
;kavgaya başlamışlar, Hatice yerden zın kaldırlması için keşfi tehir etmiş Dr. İhsan Sami Garan tarafından (Lclch
kaptığı bir taşı ikbalin ba§lll8 indir- tir. Enkaz altında kalan kasalar ha- mania fronculosa), Dr. Perihan Çambel 

tarafından (Tümörlerde Virüs boyama u-
miş ve yarmıştır. rap olmadan kurtulursa vaziyet ay- sulleri) hakkında tebliğlerde bulunulacnk-

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza dınlanacaktır. Eğer kasalardan para tır. 

mahkemesi dün bu iddiayı tetkik et- çalınmamış.sa o vakit şimdi mevkuf .. •••••••••••••I 
ti. Hatice kendisini müdafaa• eder- bulunan Ali Topuzun bu işi başka hi
ken: risinin teşvikiyle yaptığı anlaşılacak 

_ Ben iki küçük çocuğumu yanan ve tahkikat mecrasını dcğiştirecektır. 

ocağın başında bıraktım. Su almıya Riiıvet Alan Memurlar 
geldim. Bu zaten sakadır. Akşama Tevkif Edildi 
kadar çeşmenin başından ayr.ıldıgı Geçenlerde Galatada bazı komi-
yoktur, dedi. Bundan sonra şahitler ser ve polislerin esnafı haftalığa bağ 
dinlendi. Şahitler Haticenin lehinde Iıyarak rüşvet aldıkları iddia edilmiş 
söylüyorlardı. O: · ve komiser Niyazi, komiser Talnt 

- Hepsi ~alan söylüyorlar. Ben polis memuru Hüseyin ve Karni ya
fakir kadınım da hep onun tarafını kalanarak müddeiumumiliğe verıl
iltizam ediyorlar, diyordu. mişlerdi. Sultanahmet Sulh !kinci 

Gelmiyen şahitler de vardL Onla- Ceza Hiıkimi bunların sorgularmı 
rın çağrılması için muhakeme talik ynpnıış ve muhakemelerinin gayri
cdildi. mevkuf olarak devamına karar ver

mişti. Müddeiumumtlik tahkikatı de-
rinleştirmiş ve suçluların tevkifi 

Hapishanedeki Yaralama hakkında yeniden karar almıştır. 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 

Mahkemesi dün İstanbul hapisane

s:nde mahkumlardan Ragıp Melali 

mangal ayağından yapılmış bir bı

çakla yaralıyan Abdullahm muhake
mesine başladı. Suçlu t zmit hapisha

nesine nakledildiği için mahkemeye 

gelmemişti. Davacı: 

_ Bay hakim .. Hapisanelerde bu 

gibi şeyler daima olur. Ben davtnn

dan vazgeçiyorum. Boşuna bir arka
daşı ti Izmitten buraya kadar getir-

meyiniz, dedi. 

Banka Hırsızlarının 
Muhakemesi 

Dün Asliye Birinci Ceza Mahke
mesinde iş Bankası Beyoglu şubesin
den üç senedenberi 18 bin lira kadar 
para aşıran banka memuru Müşfikle 
fiUÇ ortağı Ticaret Mektebi talebesin
den Necdetin muhakemeleıine de
vam edildi. Şahitler dinlendi. Suçlu 
avukatları müdafaalarını yaptılar. 
Muhakeme karar için başka bir gü

ne bu-akıldı. 

DOGUM 
Ankara Matbuat Umum Müdürlü

ğü Neşriyat Şefi Münür Müeyyet 
Bekman'ın bir oğlu dünyaya gelmiş
tir. Adını Ufuk koymuştur. ömürlü 

CHARLES BOYER 
DANlELLE DARRlEUX 
TINO ROSSI 
VICTOR FRANCEN 
GINGER ROGERS 
FRED ASTAIRE 
ERROL FLYNN 
VlVlANE ROMANCE 
FERNAND GRAVEY 
CLAUDETTE COLBERT 
CLARK GAiLE 
Dünyanın Yedinci San' at 
Harika11 olan •İnemanın bu 

en tanınmrt yıldızlan 
PEK YAKINDA 

L A L E 
Sarayını ziyaret edecek ler dir. 

B ugün matinelerden iti haren 

YILDIZ 
Sinemasında 

T I N O R O S I ' nin 
en güzel filmi 

YAKAN 
BUSELER 

Ayrıca ŞIRLEY TEMPL'nin 
en güzel filmi 

RADYO ICRALIÇESI 

Hakim dosyayı tetkik etti. Suçun 
feragatle düşen suçlar dan olup o~m~
dığının tesbiti içii suçlunun getırtıl
mesinc karar verdi ve davayı tehir 

olsun. •--------• etti. 

"Kemal Film,, in 
Türkçe sözlü Türk Musikili Aşk ve Macera Romanı 

Ayrıca "FERAH,, da 1\ynca "AZAK,, da 

KiRiK ZAMBAK Milyonerler Revüsü 20.10 Muhtelif Alman merkezleri: 1' 
LiLİY AN HARVEY program. 

Geçen hafta Sümer Sinemasında Dans ve Revülerle dolu mevsi-
beğcnilcn yüksek eser min Musikal eseri 

OPERALA~ OPERETLE~ 

10.15 Berlin kısa dalaası: opera 
kisi, (15.15: Keza), 20.30 Peşle: I'U 
(Turandot) operası, 22 Milfıno: l\f ~ı-••• Gelecek Progr:ım SARAY BOSNA FACİASI ----111" 
(Fidello) operası. 

lstanbul ŞEHiR TIY ATROLARINDA: 
ODA MUSiKiSİ: 
20.30 Berlin kısa dalgası: YaYl~d. 

kuarteti, 22.15 Stutgnrt: Oda musfV'"~ 
Varşova: Moınrt ve Beethovenin SON 1 o TEMSiL 
rlnden oda musikisi. 

R ESiTALLER: S Komedi Kısmında : • 

Bir Muhasip Aranıyor 
Dram Kısmında : 

16.lli Brüno: Piyano-keman, J&.4 

lin kısa dalgası: Küçuk piyano ~1' 
18.10 P~tc: Piyano musikisi, 18.45 
ya: Piyano - Keman. 

1 DANS MU&IKl&i: 
ı 11.15 Bertin kısa dı.ılgası: Kab;:: 

1

1 rlyatı. (11.45: Dans), 15.15: Prag 
gası, 20.15: Bükreş. KORKUNÇ GECE 

rn 
Bu Alcşam T u R A N Tiyatrosunda 

SES KRALiÇESi HAMiYET VÜCESES 
ve arkadaşlar1, ERTUGRUL SADi TEK 
ve hey'etl temsillyesl tarafından büyük 

Oyun KEN D i GELEN Vodvil 3 perde. 
MIÇE PENÇEF VARYETESi, S. ATILA 

REVÜSO. Anadolu ayak oyun ları, 
Milli Oyun. Telefon: 22127 

Bir Tavzih 
Posta, Telgraf ve Telefon Uınllll' 

dürli.iOUnden gtinderllm lıtlr: ~ 

17-3-939 tarihinde intişar eden el 
zctelerde Resillayn P. T. T. Met1' 
Veklli Fahrinin otuz b in llra thtil~ 

1 

yazılıdır. 

İhtılas olunan paranın miktarı 
••miiiiiıim• . lira oldugu tavun olunur. 

,------------------------------------' BU AKŞAM 

M E L E K Sinemasındo 
SEVEN, AŞKIN ZEVK ve IZTIRAPLARINI BiLE .. 

ANALIK HEYECAN ve FEDAKARLIKLARINI TANl1~ 
BiR KADININ HEYECAN DOLU MÜESSiR ROM~ .. 

DAMGALI KADIM 
Fransızca sözlü - Bat Rollerde: 

GLARYS GEORGES - W ABEEN WlLLlAM • JOHN BEAL ,J)_ 
AYRICA BULGAR BAŞVEKİLİ EKS. KÖSE tv ANOF'un ANJ< f1I' 
ZİYARETİ - SİPAllİ OCA(HNDA ATLI YARIŞLABI • tsT~ 

İKİNCİ MCNTEBİP SEÇİMİ 
PERA - ŞiŞLi FUTBOL MAÇI ve Saire Ye P .ARAMl]rtf 

DONYA HAV ADISLERI. 
DİKKAT: Bu gece için bütün localar satılmıştır. - Numarab kO 

lar erkenden aldırılmalıdır. Telefon: 40868 



22 - 3 - 939 

~ı-l 
G ·· delik Gazete 

-o--
,. A N'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, he!"§eyde 
temiz, dUrUst, samimi 
olmak, karifn gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
l'Urkiye Ecnebi --1:2g Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

40 
,, 6 Ay 1500 ,, 

l ~O ,, 3 Ay 800 ,, 
;;ıO ., 1 Ay 300 .. 

:1lletıerarası posta ittihadına dahil 
1> rnıyan memleketler için :ıbone 
., e~eli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
~.ı liradır. Abone bedeli peşindir· 
C dres deği!itlrmek 25 kuruştur. 
lu~vap için mektuplar ı O kuruş-

P1ıl illlve~i Jô.zımdır. 

~================ 

ltaporların 
.. eşrini istiyoruz 
geı~t.ısat Vekaletine Hüsnü Çakır 
l\İ1::b ıgı günden beri ortaya çıkan ne: 
haı· anktaki yolsuzluklar mcselesı 
ll'ı a gazetelerin günlük mevzuu ol • 

akta devam ediyor. 

>l!d lfel'gün gazctel.er birbirini nak -
ltii l!n lıaherler neşrediyorlar. Bir 
d ~ Etrüskte 60 türlü kusur bulun -
tı.guıı ks'kl" ~ • d u, ertesi gün kazan e ı ıgın-

'Y en. başka bir kusur bulunmadığını 
<l1::JYoruz. 

k lıu tnute:rnt ne~riyat ortada haki-
atin k • 

aybolmasına sebep oluyor. 

>h lfükumet Denizbankın icraatı ü
...::r· 
llıi ınde. fevkalade hassasiyet göster-

ş, buraya teftis heyetleri göndere-
t('k • ~ 

Ilı ınceden inceye tetkikat yaptır -
ıştıl' 

ı · Bu heyetler merkeze rapor -

~~tını da vermişl~rdir. Şu halde hü-
ltl\'ı t h e nazarında vaziyet vuzuh kes-

t ~tltıiştir. Halbuki eikanurnuntlye 
rıaı· 

1\ karanlıktadır. 
'l' Satie binası meselesi ne olmuştur. 
eftiş h t• • d"ğ" d b · i . eye mm ver ı ı rapor a u ış 

~ Varılan hüküm nedir? Mesuller 
1 ..... ı · R'Q' 6 1

,. •·- ı.. .. ·ıuac:n111'1"1' lz-sn•s• ... 
ı tedbirler alınmıştır? 
~tr .. k la tts · tipi vapurlar nasıl ısmar-

ııllıışt ? 
~i ır · Bunlardaki kusurlardan 

llller ı ld'" ? B ]ltıı nesu ur. u vapurları!!t bu-
an kusurlar nelerdir? 
be · h1.ıı nızbankta başka yolsuzluklar 

l· ltırıllluş mudur? Bulunmuşsa bu 
r, Stı 1 

bı ı Uklar nelerdir v.e mesullcri 
('Yd 
l ana çıkarılmış mıdır? 

te h ngiJtereye sipari~ edilmek üze -

() lllunan vapurlar meselesinde 
enİ1::bankın kusuru nedir? 
ltaıa· fk• . . . 1 

d e arıumumn·e"'ı ısaa e -el\ h • .J .e 

t.. u meseleler hakkında halkın 
~11, .. 

ır edilmesine ihtiyaç vardır. 
~a Onun için İktısat Vekaletinden 

lııJ hlt l'aporların neşrini, yahut ya

ba~" tahkikat ve tetkikatııı neticesi 

"e .kında efkarıumumiycye izahat 
tııll\ . . . 

esını rıca ediyoruz. 

a~, * 
~ rQ 
~ 

~Otı illa.. gelen haberlere bakılırsa. Al 
"~·a . i f{111 i . ıle talyanın Yugoslavyayı iş-

dtı.1'.ı ~111 hazırlıklar yapmakta bulun
lt ~;ı anhışılıyor. İtalya bu iş -
~b- lllanaya:va yardım etmek ta ~ • \'lt . 
~ J\ l'ltndadır. Çünkü İtalya Or • 
iJ .... ~upa ve Balkanlarda Almanya 
" ·•lif ~\!ıı \r Uz ınıntnkalarını paylaşırlar -

dı.ı;; tıgoslavyanın kendisine ait ol-
t .. tı.nu "d . i 11 J\ ı dıa etmiştir. talyanın Or-
daı. Vrupa ve Balkanlardaki emeli 
l.1111~ genişti. O Tuna havzasının ve 
lııti'Y arıların kendisine bırakılmasını 
İt11ı ~rdu. Fakat Almanya Tunayı 
l'i}1:?a bırakmamıştır. Bunun üze
t~h.· taJya Adriyatiktc emnivetini 
1 "

11n · · 11ıtak ıçın Yugoslavyamn kendisine 
s· 1 1nıas1nı istemiştir. 

lıı~1;/llldi İtal:va, Orta Avrupa pay -
" tken k d" · d'" h' · "il J\I ·en ısıne u~en ıssenın 

Rt;ıda ltıan eline diişmemesi için,_ Bel
~1111, karşı yapılacak seferde ltal -
"<ıt il da Parmağı bulunmasında ıs· 
İt11 ı ~tllliştir. Bu maksatla şimdiden 

.\-a ı\ 
»ltllktad l'llavutJuğu işgale hazırlan • 
l\t •r. Bir taraftan da Yugoıılnv
lı il hij 

lls)a cunı İ!;in askut ha:r:ırlıklara 
llııstır. 

TAN 
PANJERMANIZMIN FÜTUHAT PROGRAMI: 

Büyük Balıklar Küçük Balıkları Yutar l KarikafürJ 

iki Asırdan beri Alman 
Fütuhat Programları 

P anjermanist muharrirleı·e 

göre Alman ırkının Alman 
Allabına karşı vazifesi.; Yeryüzü
nü Almanların anladığı manada 
Allahlaştırmaktır. Yani dünya hc
gemonisini elde etmektir. Bunun 
için bir fütuhat programı yapıldı. 

18 inci asırda Prusyalı {Dietrih 
Von Bülow) !kinci Fredrike (Vest 
falya) yı ve Avusturyayı fethet-
101::u.ıgı i~in beceriksizlik ettiğini, 

Almanyanın er, geç Garpten 
(Möz) e, Şarktan (Vistol) e kadar 
alacağını; Holandanın• Avustur
yanın ve Tuna havzasının denize 
rlnldilrlöiöö• ,.,,,. .. ~ ı .... .:ııır Almanvava 
ilhak edileceğini söylemişti. 

(Arndt), bir kaç sene sonra, Al
manyaya hudut olmak üzere: Ce
nupta Alpler ve Adriyatiğin Şi

mal drseği; Isviçre de dahil; 
Garpte (Ren) hudut değil bir 

Alman ırmağı olarak, gösteri
yordu. 

1841 de (Moltke), Alsas Loreni 
ve hududun (Vosges) lere dayan
masını istiyordu. 

1870 zaferini müteakıp çizilen 
hudut, Almaııyayı tatmin etmedi. 

Paul de Lagarde; (Belfort) un 
Fransaya bırakılmasını büyük bir 
hata sayıyor ve Lüksenburgun ilha
kını düşünüyordu. 

1 Ik fırsatta bu hataların ta
miri düşünülerek 1895 ten 

itibaren yeni fütuhat planları çi
zildi; (Büyük Almanya) kurula
caktı. 

Planın prensipi şu: Almanya, 
genişlemek mecburiyetindedir. 

Miınih Universitesi hocaların

dan (Albrecht Wirth) şöyle diyor
du: 

"lki bin yıl önce Töytonlar nasıl 
Roma kapılarına dayanmış ise bu
gün de bir ses haykırıyor: Toprak, 
toprak, yeni toprak ... ,, 

{Reimer): "Bize yalnız koloni 
değil, ecnebilerle meskun yerler 
d3hi lazım .. Biz sonra onları, ken
di ihtiyacımıza göre bir yola ko
ruz. Bu yerler bize bitişiktı.r. Ve 
aslen Cermen ırkların yani "ayrıl
mış kardeş,, in elindedir. Bunları 
~ınavatana katmak, en tabıi bir 
"eydir,, diyordu. 
~ Bu takdirde Fransa 843 teki 
(Verdun) muahedes nin çizdiği 
hudutlar içine girecekti. Yani 
(Somme) ağızlarından çekilip (Bel
fort) un Cenubunda bitecek bir 
hattın ötesi hep Almanyanın ola
cak. Briye maden havzası, Verdun 
kalesi, Şimaldeki kömür havzası, 
(Padökale) hep Almanyanın ola
cak ve Almanya Atlantik denizine 
çıkacak. 

Cermenlerin Evvela Avrupaya, Sonra Bütün 

Dünyaya HCikim Olmaları 18 inci Asırdanberi 

Görülen Bir Gayedir. Bunun için Muhtelif 

Planlar Hazırlanmıştır. 

A ntropolojist Reimer, daha 
ileri giderek (Ein Pangcr

manisches Deutschland) eserinde 
Fransayı üçe bölerek boyundurilk 
altına almayı teklif eder. 

"'> ....,, __ , -·- 9;...,.Ali Garbi Fr.:uı-
sa. 

2) Orta Fransa 
3) Cenubi ve Şarki Fransa. 
1 - Şimal ve Şimali Garbicta 

Artois, Pikardi, Normandi var. Bu 
ralan, oldukça uzun bir Cermen
leştirmedcn sonra (Cermen Sitesi) 
hukuku verilebilir. 

2 - Ortadaki yirmi milyon ka
dar halk; lisanını, cümhuri mües
seselerini, muhtariyet idaresini, 
yüksek Cermen otoritesile uyuşa
bilecek tarzda, muhafaza edebilir. 
Bu parçaya verilecek muhtariyet, 
Fransızların güzel gözleri için de
ğil, ayni zamanda hepsine birden 
başlamamış olmak icindir. 

\ . 
3 - Şark ve Cenupta i~e Cel."-

men olm.ıyan kütle vardır. Bu kıs
mı, hiç soluk aldırmadan hemen il
hak etmeliyiz. Akdeniz ve Okya.. 
nusa büyle ulaşabiliriz. 

"Bu iş, elbet büyük bir enerji is
ter. Amma hiç te imkansız bir şey 
değlidir,, der. 

Isviçre, Holanda Alman konfe
derasyonuna ya güzelikle veya ol. 
mazsa zorla ithal edilecek. 

Panjermanistler, lngiltereye yı
kılması mutlaka lazım bir (Karta
ca) nazar:iıyle baktxlar. Rohrbach 
"Ingilterenin kudreti kökünden yı
kılmadıkça onunla hiç bir anlaşma 
mümkün değildir, der. 

P anjermanizmin Şarktaki prog
ramı: Estonyayı, Polonyayı 

Almanyaya ilhak ile Rusyayı da
ha Şarka atmak ve Finltındiya ile 
Ukraynayı, Almanyaya stkı sıkıya 
bağlı bir halde tutarak, Rusya ile 
Almanya arasında bir çelik şerit 
haline getirmek. 

Bütün bunlarla Almanya 450858 
kilometre kara arazide 68 milyon 
iken hem toprak ve hem nüfusça 
bunun iki misline yakın artacak. 

Bu ilhak faslı. Bir de (nüfuz 
mıntakası) yerleri var: Avustur
ya, Macaristan, Balkanlar, Osman. 
lı lmparatorluğu, bunlar Alman 
nüfuzu altında bir konfederasyon 

olacak, bu suretle Almanya, di
rekt veya endirekt, 3,174.288 kHo
metre kara arazi üstünde, (136 
milyon 323.000) nüfusa bakim o
lacak. 

Böyle kurulacak olan Alman 5. 
lemi, yalnız iki tarafındaki Slav
lara ve lngilizlere mukavemet et
mekle kalmıyaraJt, kendi kendine 
yetebilecek iktısadi bir (blok) ta 
olacaktır. Ve sınai, ticari teşkilatı 
ile onlardan katiyen geri kalmıya. 
caktır. 1840 tan itibaren (List) in 
tahayyül ettiği bir gümrük ittiha
dı, bu geniş konfederasyonu biri
birine bağlıyacaktır. Bu büyük Al
man konfederasyonunun müşterek 
tek bir gümrük tarifesi olacak. Bir 
nevi iktısat parlamentosu hük
münde olan bir idare heyeti, orta 
bir şehirde mesela (Prag) da ini
kat ile büyük Almanyanın ekono
mi işlerinin nazımı olacak. 

Memurlar, zabitler, mühendis.. 
ler, Alman tüccarları; onun ener
jik zeki ve her işe kolayca intıbak 
eden &.janl&rı olacak. 

Tuna. büyük bir kan damarı, 

Akdeniz Alman gölii halini alarak 
Asyanın koloni yapılması iş"ne gi
rilecek; ilk hamlede dcmiryolu ile 
Bağdada uzanılacak. Rahip (Nau
man) vaazlarında Almanlara bu 
ülküyü gösteriyordu. 

General Bernhardi (Almanya V{:: 

müstakbel muharebe) kitabında 

"Ya cihangirlik ya ınhitat!,, diyor
du. 

1 840 fa iktıı;;atçr (List): Al
manya dahili muharcbcl0r 

sebebiyle. ta Rnnes:ınsta başla
mış olan koloni işlerine el atama
dı. Fakat bizim gec kalmamız, Yer 
yüzünün paylasılması meselesinde 
bizi hariç bırakmıya bir sebep ola
maz. Fransanın kolonilerinde bi
zim de hakımız var,. diyordu. Ko
loni isteriz diye Bismarkı sıkıştrr
r.lılar. Bismark. böyle bir macerıı
ya atılmayı tehliıkell görerek: "Bi
ze koloni lazım değil. Bu bize, kel 
başa şımşir taraktır., dedi. 

Fakat müteşebbis Alman tüccar
ları Afrikamn Garp sahillerinde, 
ticarethaneler kurdular. 1884 te 
Bismark, buraları, Alman devleti 
himayesi altına nlmıya razı oldu. 

O seneden itibaren meseleyi naza
riyatçılar ele alarak binlerce eser
ler yazdılar. 

Nazariye malum: Almanya faz
la nüfusu ve fabrikalarında yap_ 
tığı mallar için -Ingiltere, Fran
sa, Holanda gibi- sabit ve emin 
yerleı·e yani kolonilere malik ol
malı. Ve kolonileri gittikçe çoğal
malı. Hem kırıntı filan olmamalı. 
Almanyanın kolonisi hepsinden 
daha çok olmalı: 

42 milyon IngiJizin 374 milyon
hı.k kolonisi, yedi milyonluk Bel
çikanın üç misli fazla (kongo) su. 
Beş milyonluk Holandanın 38 
milyonluk kolonisi. Şu Fransanm 
Avrupadan büyük kolonisi yanın
da 70 milyon Almanyamn 12 mil
yonluk kolonisi olmasını gülünç 
buluyor ]ardı. 

Bu halde ne yapmalı idi? -Ho
landa, Portekiz, Belçika gibi kü
çük devletlerin ve Fransanın ko
lonilerini kolayca alabiliriz, diyor
lardı. 

Ikınci Vilhelm, tahta çıktığı ilk 
günlerden itibaren koloni siyaseti 
takip etti: "Istikbalimiz sular üs
tündedir . ., sozü, bunu ilade edi
yordu. 

Tannenbcrg 1911 de yazdığı 
(En Buyuk Almanya) ese

rinde muazzam bir koloni impara
torluğu projesi çiziyordu: Afrika
daki Portekizlerin (Angola) sı, Bel
çikanın (Kongo) su, Fransız kon
gosu Almanyanın olmalıdır. Belçi
ka ile Fransanın elinden bunları 
zorla alırız; lngiltcre de muvafa
kat etmiye mecbur kalır. .Mada
gaskar kezalik Almanyanın ola
cak. Fas, Alman himayesi altma 
geçecek. Fransanın yalnız Cezairi 

kalacak . ., (Tannen berg) e göre Tu 
nus Italyaya verilecek. 

Mısrr, büsbütün Almanyanın ol
malı amma Ingilterenın pençesin
c:!en şimdilik kolay alınmaz; bu 
halde Ingıltere ile müşterek olını
ya razı olmalı. 

(Tannenberg) e göre Osmanlı 

Imparatorluğu, Almanya için bir 
ziraat kolonisi olacak idi. 

Holandanın Asyadaki kolonile
ri Almanyaya geçecek. Holanda, 
Alınan ırkından oldugundan buna 
memnun olmalıdır. 

Fransanm Hindi Çini Kam
boç, Koşenşın. Annam. Siyam k:olo
nileri hep Almanyanın olacak. 

Çinin istikbali ne olacağı belli 
değil. Almanlar şimdilLlc Çinde 
(Kovo--Teheo) ya yerle~iiler. Çi
nin iki ırmağı (Hoang - HoJ ve 
(Yan - Çe • Kian) havzalarında 

(Devamı 8 ncide) 
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Meçhul Asker 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Çek milleti, kadın, erkek, çocuk, 
zuliim \'e şiddetin gözlerinde don -
durduğu, kalplerine akıttığı göz ya
~nı çi~ek demetleriyle ifade ediyor
lar ... l\Je~hul askerin mezarına yığ
dıXları çelenkler, kolu kanadı bü -
külmüş bir istiklalin, hudut boyun -

l da patlatamadığı silahın senbolik 

\
bir feveranıdır. Pragın büyük mey

' danlarında, ilhak otomobillerine işa
ret ,·eren ,Polisin, durduğu yerde 
döktiiğü gözyaşları, kaldırımlara di
zilip önJerindcn geçen müstevlilere, 
kalbe gömiilen bir kin ve gayzın ses
siz isyanı ile bakan halkın hüzünlii 
aczi, birikmekte olan bir kuvvetin i
fadesidir. 

* İstiklalini kaybeden mi.llet, tari-
hin yeni yazdığı bir vakıa değildir . 
Bütün tarih iptidai istila devrinden, 
bugünkü medeni emperyalizme ka • 
dar, kuv,·ete dayanan zulüm ve ka· 
Jıir karşısında, milli varlıklarını ko
rumağa yeltenen milli vahdetlerin 
milcadelcsiyle doludur. Denebilir ki 
son asırların tekamülü ezenle ezile
nin, büyük kuvvetle küçük kuvve • 
tin bir çarpışmasından ibarettir. Mil 
letlerin emperyalizme gayz duyma • 
ları için insanlık, asırlar süren bir 
cebir ve şiddet de\'l'inden geçti. 19U 
harbinden çıkan umum milletler, ga
lip mağlup, önlerindeki harabelere, 
ülkeleri bastan basa dolduran me -

~ :. 
zarlıklara baktıktan sonra, bütün 
kin ve gayzını, kuv\'ete dayanan is
tilanın ve istila<'ının üzerine çevirdi • 
Galibin zaferine sembol yaptığı meç
hul asker de, mağlltbun, istiklal uğ
runda yaptığı fedakarlıkları temsil 
eden meçhul asker de ayni toprağın 
altında yattılar. 

* Küçiik milletlerin mukadderah -
nı_ ke~di!er! tayin etınesi, yani her 
ınılletın ıstıklali 191 .. t k . ' ~ en <'I an ın • 
s~nlığın amentiisü oldu. H;r mille • 
tın, her sene .Önilnd-e hürmeti ··ı-d'W• e egı 
ıgı meçhul askerin mezarı, bu istik-

lallerin yıkılmaz nbi ridir. Kral-
dan, çöpçiiye kadar her sene bu m 
bul askerin ıneznrı öniinde w • 1 e!: 
h b . 'ki egı en 

er aş. ıstı al uğruna feda d"l .. . e ı en 
yuz mılyon askeri temsil eden. b 

'"k k u en yu se askerin, bu istiklal .. .
1
. . .. nıu • 

messı ının onünde l1ürriyet, istiklal 
\'e kurtuluşun şiikran hi:..lcriui duy~ 
du. 

. Bug'.in hu istik1aller yeniden teh
lıkededır. Ku\'veti kın vet olduğu ·
çin m~idafaa edenler, din:ımik kuv 

1
_ 

vetlerın ya~·ılmak için küçük istik
Iall~r~ yutma~mı kuv\•ctin hakkı di
ye ılan edenler, bü~ ük kuvveti . . .. d •. 

1 
erın 

imune iki en küçük \'arlıklan "nr" 
telHkki edenler, insanların asırlar • 
danberi biriktirdiği istiklal k 
• "k A aş ını, 
ıstı lal kudretini, neden hesap ebn.i-
yorlar? Biitiin beşerin gayzı hu kuv
vete, bu ezici, yıkıcı, geçip paralayı. 
cı kuvvete karşıdlr. Çek milletinin 
meçhul askerin mezarına ~,ğdığı ce~ 
lenkler, gözlerinde buharlanıp kal _ 
hine kan şeklinde akan göz ya~ının 
hıncı. istiklali müdafaa icin g· 1. _ ız ı 

sipere çekilen bir kuvvetin birikme-
sidir. Hak en büyük kuvvettir. 

Zulmün topu var, gilllesl var, kalesi 

varsa 
Hakkın do bükul.mez kolu, dönmez 

Yilzü vardır, 
Bugiinkü insarılık :ırtık bu hakkı 

cebir \'C şiddete terkctrniyecek ka~ 
dar uurlanmışhr. Tarihi cereyanın 
tam bir gec;it noktasındayız. 

lzmitte Eğitmen 
Çahşmaları 

Izmit, (TAN) - Kaza ve köyleri
mizde faaliyete geçmiş 98 eğitmen 

vardır ve bunlardan matlup derece_ 
de istifade edilmektedir. Bir çok ka
za ve köylerde de yeni eğitmen okul
ları yaptırılıyor. 

Sabanca eğitmen okulunda tedri
sat devam eylemektedir. 

---<>

Konyada lı Bankası 
Konya, (TAN) - iş Bankası şube.. 

si, belediyeden, postahane yanında 
bir arsa almıştır. Burada bir bina 
yaptıracaktır. 

Konya, (TAN) - Eskişehirin Mah 
mudiye köyündeki Eğitmen kursuna 
939 yılı devresi iç.in elli eğitmen nam 
zedi gönderilmesi kararlastırılmı~tır. 
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E K O N o M i] 

Son Hidisenin Mahiyeti 
Fenerba hçe Oyuncularını İdare Aleyhine 

Teşvik Edenler mi Olmuş? Fenerin 
SalcJhiyetli İdarecisi Ne Diyor? 

Beden Ter biyesi 
Genel Direktörü 
Fikr.ni Söylüyor 

Son Siyasi Hadiseler 
Dolayısıyle Sigorta 

Primleri Yükseliyor 
"Fener 

Pekala 
Oyuncuları 

Etmişler !11 

Avrupa vaziyetinin endişe verici,--
bir şekil alması üzerine deniz nakli- ---·----------·" 

Son hadi.etle Üimleri ü•tüncle clurulan üç F enerbahçeli : 
Fener takımı kaptanı Fikret Umumi kaptan Zeki Rıza Takım kaptanı veküi M. Reşat 

Bir akşam refikimizin son hadise
ler dolayısile Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü General Cemil Tahir:fon 
telefonla aldığı beyanatı aynen nak
lediyoruz. 

Kıymetli Genel Direktörün aşağı
ya aldığımız beyanatları son hadise 
dolayısile ortaya çıkan bütün mü
nakaşa mevzularını ve önümüzdeki 
vaziyetleri tamamile aydınlatmış o
luyor. 

Muhterem General, ilk olarak a:Galata
saray milli kümeden çekildi, bu klüp hak
kında ne düşüniiyorsunuz?• sualine cevap 
vererek demiştir ki: 

- Galatasaray klübü hakkında hiçbir 
şey bilmiyoruz. 

Biz ortaya bir müsabaka şeraltJ koy
duk. Arzu eden girer, arzu etmiyen gir
mez. Bizce yapılacak bir şey yoktur. 

Bana öyle geliyor ki esas mesele mall 
değil de başka sebeplere dayanıyor. 

Fakat Galatasaray klilbü mali ihtntıfı 
ileri sürerek bu sebepleri kaydetmek 
istiyor. Gönül !5yle nrzu eder ki; Galata
saray klUbü malt meseleyi bir tarafa bı-

Milli kiline maçlarında hasılatm [ ge başkan vekilinin idarecilere mü-ı çen sene umumi kaptana yardnncı rakarak arkadaş klüpler namına feragat 
taksimi meselesinde federasyon ile zahir olacağı yerde oyuncuları ilti- olmak üzere bir umumi kaptan mua- göstersin. Ayni vaziyette, ayni şartlarla 
klü ler arasında çıkan anlasamamaz- zam hatta teşvşik eder vaziyeti hak- vinliği ihdas etmişti. Bu muavinlik diğer klüpler iştirak etmlıilerdir. 

p .. .. d h 1 1 tl kında da Beden Terbiyesi Genel Di- görülen lüzum üzerine ilga edilmiş- Bunun için Galatasaray klilbilniln sırf 
Irk yuzun en ası 0 an va yet ma- rektörlüğünün dikkatini celbedece- tir. 1 mali müHlhazalarla milli kilme maçlarına 
lıimdur. ğiz." F enerbahçeliler bir iştirak etmediğini zannetmiyorum. Belki 

Fenerbahçe oyunculannm, mües- Söylenenler ve rivayetler zayı! kalmıştır, sahnda müşkül bir vazi-
sisler heyetinin oynamamak kararını Had· t f d ht • komite •eçtiler yete ~ilşec.eğinl hesaplamıştır, yahut bu-. . ıse e ra ın a mu e na mumasıl baska f:ebepler vardır. 
dınlemıyerek maç yapmaları Fener ı·f 1 d h·+ı d Fenerbahçelilerin 30 uncu yıldö-
. . . . k .. .. 1 yer e r e ve mu 1 er e nümlerini kutlulamak u""zere bı"r İn- - Fenerbahçe idare heyetinin verdiği 
ıdarecılennı ço mu 1"'"'ul bir hale .. I . . . k d. ı ed 

• · NA SOY enenlerl Ve rlVayetler l <rili t k ti" t kl ' ' J ararı ın em en maç yapan takım O· 
sokmuştur. Bu hadisede Fener fut- .. ,,. • • ,..,~ z a ımr ge r ece erını evve ce yuncularının. idare heyeti tarafınrtan tec-

coyle hulasa etmek kab ldır yazmıştrk. ~en hafta toplanan mü-bolcularının hariçten teşvik edildik- :r _ 1 • essisler heyeti bu yıldönümüne ve ziye edileceği söyleniyor. Ne düşilnüyor-
lerini iddia edenler de vardır. Bu şe- Fener lutbolcülerinJen İngiliz maçına hazırlık yapmak üze- sunuz? 
kildeki iddialan ileri sürenler klüp kaçı ceudanclınlacak? re Sait Salahattin, Mümtaz, Kenan - Fenerbahçe idare heyeti, Azalarının 
dahilinde yapılan gayri resmi tah.l{i- İdare heyetini dinlemiyerek oyu- Hasan, Nizamettin, Mazhardan mü- arzusu hilıifına bir karar vermiş olacak-

ıktı.kla d d 1 ·a h rekkep bir komite seçmislerdir. Ve tır. 
k~tın neticesinde böyle bir şüpheye ~i~c~ cezal~~dı~~m~ı:~ ıhz~lu e~~ komite şimdiden faaliyete ~cçmiştir. Bugün Fenerb:ıhçc klilbUnden bir tel-
duşmekte haklı ·Olduklarmı da ısrar- rülecek futbolcular adedinin dört ile Bursafutbolü Aı· anlını grar aldım. Mfiesslsan heyeti toplanmış-
la söylemektedirler. beş arasında olduğu Fener tarafdar- ':I !ar, kararlar vermişler, hatt!i Genel Dl-

Biz burada Fencrbahçe idarecile- lannca katiyetle söylenmektedir. Bursa (TAN) - Sehrimiz futbol rektörlilf:e de bağlılıklarını, ~ekkürlc-
rinin oynamamak üzere verdikleri e ajanlığına İpekiş fabrikası muhase - rinl bildiriyorlar. 
kararla teşkilat karşısında ne vazi- becisi Süleyman $ahinbaş tayin e- - Fakat Fencrbahçeli futbolcular tda-
yete girdiklerini ve oyuncuların ida- Bay Muhtar protesto edilecek dilmiştir. Bursa sporuna muvaffaki- re heyetinin milli küme maçlanna iştirak 
recilerle menedilmiş bir maça çık - Beden Terbiyesi Genel Direktör- yetli hizmetler yapmış ve iyi bir ida- etmemek için verdiği karara rağmen, sa
makla klüp disiplini bakımından ne lüğünün lisanssız oyuncuların maç- reci olarak temayüz etmiş olan mu- haya çıkıp Vefa ne oynad ı lar. 
kadar kusurlu olduklarını tetkik e- lara alınmaması hakkındaki tamimi maileyrun bu vazifeye getirilmesi - İyi yapmışlar o halde ... Oyun oynı-
g_ecek değiliz. hilafına olarak Fener oyuncularının memnuniyetle karşılanmıştır. yncak olanlar onların dil§iincelerile hem-

İdarecilerle oyunculaT ara~tnda lisansları olmadığı bir müsabakanın fikir dC>ğillermiş demek ki. Devletin res-
ş:imdiye kadar bu derece aleniyete oynatılmasını maç hakemine emr~t- Muallimler Kura ile mı bir teşekkmn. resmı bir mnsabaka a-
vuruımamış olan bir anlasamamaz- miş olan bölge başkan VE-kili Bay• çıyor. Altı teknik şahıstan müteşekkil bir 

yatında sigorta işlerinin derhal has
sasiyet gösterdiği tesbit edilmiştir. 

Birkaç al evvel yine ayni hadiseler 
sebebile yüzde iki nisbetinde yüksel
miş olan harp rizokosu sigorta prim
lerinin beş giindenberi gerginleşen 

siyasi vaziyet üzerine binde yirmi 
beş r.isbetinde arttmldığı alakadar
lar tarafından tüccarlanmıza bildi
rilmiştir. Gerginlik devam ettiği 
takdirde bu primlerin daha ziyade 
yfrkselmesi ihtimali mevcuttur. 

Diğer taraftan siyası vaziyetin 

gerginleşmesi piyasamızda ve bil

hassa ihracat mallarımız üzerinde te

sirini hissettirmektedir. Almanyaya 

ihracat yapan firmalar vaziyetin 

daha ziyade gerginleşmesi ihtimali

ni düşünerek teenni ile hareket et
meği muvafık görmektedirler, Eski 

siparişlerin geriye kalan kısımlarının 

her ihtimale karşı bir müddet da

ha bekletilmesi tercih ediliyor. Vazi

yetin salaha doğru gitmei gecikecek 

olursa alınmış olan yeni siparişlerin 
gönderilmesine imkan göremiyen ba
zı tüccarlar mallann ellerinde kal-

iHRACAT: 

Almanya Tütün 

Satın Ahyor 
Türkiye tütünleri ile alakadar o

lan mühim Alman firmalarından 

Remsma grupunun mümessili ve u
mum müdürü Wangel dün tütün 
ihracat tücarlarımızla ve Tütün Türk 
Limited Şirketi ile temaslarda bulu
narak mevcut tütün stoklarından 

mühim bir miktarı satın almak için 
mutabık kalmışlardır. Grup 939 se
nesi mahsulünden de bir miktar alı
nacağını söylemiş ve sipariş vermiş
tir. 

Wangelin Ege ttüün mıntakasına 
giderek oradan da bir miktar müba
yaatta bulunacağı haber verilmekte
dir. 

BORSA 
21 - s - 939 

ÇEKLER 

Londra S.90 
Nevyork 125.9715 
Parls 3.3375 
MilAno 6.6275 
Cenevre 28.40 
Amsterdaın 66.865 
Berlin 50.47 
Brllksel 21.1975 
Atina 1.0875 
Sotya 1.5525 
Prag Tescil edilmemi~ 
Madrld 5.90 
Varşova 23.8375 
Buda peşte 24.8425 
Bükreş 0.90 
Belgnıd 2.8925 
Yokohama 34.445 
Stokholm 30.4125 
Moskova 23.78 

ESHAM VE TAHVfLA1' 
Tilrk borcu I peşin 19.45 
1938 % 5 ikramiyeli vadeli 19.65 

1938 % 5 ikramiyeli peşin 19.70 
1938 % 5 Hazine tah ... ill 94.25 ) 

\.. -
~ 

maması için iç piyasalarımıza sııt ' 
mağı bile dü~ünmüşlerdir. 

SATIŞLAR: 

Dünkü Zahire ve 
Yapak Satışları 

Trakya mmtakasmın Edirne y9' 
paklarından seksen beş balya ]tiloS:ı 
66 kuruştan ihracat için mübayaa tr 

dilmiştir. Bu yapaklar Almanya JıC' 
sabına toplanmıştır. Dün ToprY 
fah~ulleri Ofisi .. --·-- ··--..:ı-•-',.,ı 

on vagon bllğaay gelmiş ve bir ı<ıS' 
mı satılmıştır. , 

30 rtıe• Yumuşaklar 5. - 6.22, se sı! 
5.07 - 5.12, çavdar 3.35, san :rııt ~ 
4.20, çuvallı kuşyemi 5.35, ince kll 

1'ır fasulye 12, naturel nohut 7.15 rl 
ruştan satılmıştır. Zerdeva derilC 
30-36 ve sansar derileri 30-45 lirııdııtı 
verilmiştir. 

GA.zETELERLE ·. ŞAKALAR 
lığın başlangıcını ve sebeplerini ay- Muhtarın Fenerlilerce Beden Terbi- heyet tarafından şarltan tesbit ediliyor. 
dınlatmak istiyoruz: yesine protesto edilece~ konuşul- Tayin Edilecekler Böyle bir heycUn kararını kabul etme-

maktadır. ı<. rd Bundan iki sen .... evveıı·- kadar ı;e mecbu urlar. '"' .... e Ankara, 21 (TAN Muhabirin-
futbolcülerle idareciler arasında bu Sporda itiraz evvel düşünillecek şey 
gibi idari meV7.Ularda anla!ıamamaz- Oynama hareketinin içyü:z.ü den) - Yüksek muallim mektebin- değildir. Bu bilAhııre yapılacak bir iştir. 
hk olmazdı. Müessesan heyeti klü- Fener oyunculannın müessislt?r den bu sömestre imtihanlarım biti- Evve11'ı harekete gPÇmeleri, bu hareket 

~ • .. 1 ; • .... ' • ,, 

bün harici ve dahili idaresini temin heyetince menedilmiş bir maçı oyna- rip mezun olan beş talebenin ders esnasında itirazlarının cevabını bekleme
edcr, futbolcular da idmanlarile ve ma hareketlerini iki türlü tevil eden- şubeleri olan edebiyat, fizik, kimya leri icap ederdi. İ STİFA! 

EV\·elll, ev,·elki giin "ciddi!" gaze
atıerini nncak maçlara başlandıktan sonra 

maçlarile meşgul olurlardı. ler vardır: ··~ Rana müracaat edildi. Ben bu müraca-
İki sene evvel faal azanın ı"dare ı·ş- . ogretmenliklerine mevcut miınhal-

Bır kısmı, oyuncuların federac;yon-
lerile alakadar olmalarını mümkün ca verilen emri ifa etmiyerek klübü lerc göre tayinleri için Maarif Ve-
kılacak bir karar alındı. Futbolcu - müskül vaziyete sokmamak arzusile kaleti yüksek muallim mektebi mü
lardan bir kısmı müessesan heyetine oyuncuların maça çıktıklannı söy- dürlüğüne namzetler arasında kura 
alındı. O gündenberi faal ba da ev- lüyorlar. çekilerek tayin edileceklerini bildir-
velce meşgul olmadı.klan idare mev- Di. • ğer kısnn da, sadece idare he-
zu,·an"le ug~raşmag~a b""ladılar. t miştir. Namzetler arasında iki tara-

u - ye ı.ne muğber olan bir ovuncunun 

düşünecektim. Mektuplarım aldım. Bu tede intişar eden, ve "Yunus Nadi,. 
(filfınca güne kadar ccvab veriniz) diye imzasını taşıyan şu satırları oku • 
ültimatom tarzında bir mfüacaattl. 

Onlarca yapılacak iş cvvelıi harekete 
geçmek, ise baslamaktı. Ben de vaziyeti 
tetkik eder, anlar ve karar verirdim. 

yun: 

İdare hakkında bir kanaat ve fikir onlan k · fın arzu ve muvafnkatiyle becayiş 
n ararım her ne suretle olur- Nitekim makul olan müracaatlar naza-

peyda etmek şüphesiz ki, muayyen sa olsun d_inlememek u"'zere a..J1·adaş- yapılabilecektir. Bundan böyle mu-

"Yer yüzü meselelerine, mukad
der yeni nizamını verebilmek ıçın, 

artık öniine geçilemiyeceği anlaşılan 
harbin neticelerini beklemekten baş 
ka çare kalmamıştır: Harp; bu ka • 
dar "zaruri" olunca, ona teessüf et
mek bile abestir.,, 

• h. t ~ b vl "d' 1 "'· rı itibara alınmaktadır. fikri bir sala ıyet e mege ag 1 ı ı. ~nnı teşvık etmiş olduğunu iddia e- allim tayin edilirken kura usulünun 
Faat azalar da şu geçen yirmi dört d~yorlar.: Bu iddiayı yapanlara göre, esas tutulmasını temin etmek üzere 
ay içinde müzakerelere iştirak ede- eger mues~san heyeti oynama ka-
rek 0 fikri salahiyete alıştılar. rakn.nı vb<:rmhış olsaydı, ayİıi futbolcu talimatname hazırlanmaktadır. 

Bir oyuncunun verilmiş salahiye- a sıne ır areket yapmış olmak ii- Devlete mecburi hizmeti olanlar, 
tini kullanmak şeklinin tayini ise ni- z~re arkadaş.lannı oynamamağa tcş- bu suretle gayri şahsi bir usule tabi 
hayet faal ~zanm tela"kkisine ba:r.ıı vik edecek.mış... l k il u "' o ara vaz eye tayin edilebilecelde-
bir keyfiyettir. O telakkinin bir h3- • iri gibi mecburi hizmeti olmıyanla-
dise ile meydana çıkmadan kontrolü Fener lutbolcülerinin 

k fedil . rın da müracaat tarihleri, şahadet-
ve maksadın evvelden eş mesı gizli toplantuı 
şüphesiz müşküldür. name dereceleri ve diğer muallimlik 

İşte Fener idarecilerini hayrete Fenerbahçe futbolculan idare he- vasıflan nazara alınarak bir liste 
• fik • yetin. in. haklannda cezai kararlar tanzim olunacak ve ı·1a· n ed"ılecektı·r. sevkeden vaziyet, bu ruhı ve rı 1 ğm 

~arktan, ı"dareci ile sporcunun his ve tıatbikıne ka kaca 1 hesaphyarak Bu liste bütün lflk d ı b" • 1 klüp haricinde bir yerde ve eski fut- . .. a a ar arca ılı-
kanaat ayrılığından ileri gelmiştir. bolculardan ismi S harfile başlıyan n~p munhallcre listedeki sıra ile ta-
F enerbahçe iclareci.i ne diyor? bir zatın başkanlığında bir toplantı yınler yapılacaktır. Bu husus ıçın 

Dün kendisile bu mesele etrafında yapmışlardır. de yeni bir talimatname hazırlan-
~örüştüğümüz Fener idarecilerinden O toplantıda önümüzdeki maçın maktadır. 
en salahiyettar bir zat bize şunları oynanıp oynanmaması görüşülmüş 

ve birkaç kişilik bir heyet teşkili ile 
söyledi: Beden Terbiyesi Genel Direktörlü-

"- Beden terbiyesi genel direk - ğüne müracaat edilmesi şekilleri et
törlüğüne gönderdiğimiz rica tez.ke- rafında münakaşalar yürütüldüğü 
resine cevap gelinceye kadar oyna- kati olarak söylenmektedir. 
mamak hakkmdaki kararmuza rağ- • 
men bizce malüm olan bazı kimse
lerin teşviklerile bizi çok müteessir 
eden bir vak'a karşısmda kaldı~. 
Fenerbahçe ~~~nı . o~uz s.enelik 
~eceli gündüzlu b.U: dıdınm~ .11.e bu 
hale getirdik. Harıcı ve dahılı ahen
,J!ini ve disiplinini yo!u.na . koyduk. 
Otuz senede yapılmış ısın bırkaç ~i
şinin teşvikile veya beş altı genem 
keyfile bir günde altüst olmasına el-

bet susmıvacağız. i 1 tiri .0 Tahklk;tnnızı daha der n eş ~dl: 
ruz. Hakiki mU~ebblplere en •trr 
siplin cezalan verecettı. . . r i 

Oyuncularmuzm klübün dısıp ~ -
ni yıkacak teşebbüsleri önünde böl-

Galata.saray futbol fUbuini 
kapatıyor mu? 

Takım çıkarmakta çok müşkülata 
duçar olduğu ve hatta takımı ta~am
lıyamamak yüzünden ba~ .v~z~ye.~
lerin çıkmasına vesile venldığinı go
ren sal;hiyetli Galata~ray~ıları.n 
futblo şubelerini la~vetmek ıçın ~ır 
karar alınak ü:r.ere bulundukları dun 
ısrarla söylenen şayialardan biri idi. 

F enerbahçecl e umumi kaptan 
muavinliği kalJınldı 

FencrbobQc müessisler heyeti ıte-

lzmirde Son 

Fırtınanın Tahribatı 
İzmir, 21 (TAN Muhabirinden) -

Son fırtınada Kemal Paşada, fırtı

nadan yüzlerce evin camları kırıl

mış, kiremitleri uçmuş, duvarları 

yıkılmıştır. Başkaca 1600 zeytin 
ağacı devrilmiştir. 

Civar köylerde binlerce meyva 
ağacı mahvolmuştur. Köyüne zahire 
götürmekte olan Mustafa isminde 
bir adamın merkebini sular götür
müştür. 

Çandarlı adacığında Rahime adın
da bir kadının cesedi bulunmuştur. 

Faraza, Fenerbahçc klübllnün fngllb:
lerlc yapacağı maç mHnasebetlle sahasın
da gösterdiği eksiklikleri ve istekleri gö-
ze alıyordum. 

Bunun için bütün klUplerdcn yegftnc 
istediğim: Kendi mııiyctlerincle bulunan 
gençleri azami yUksck moralli ve disiplin
li yctiştirnıeğl gaye edlnrncleridir. Te
fcrrllat daima kabili haldir. 

- Fencrbahçe ile Galatasarayın yerine 
milU kümeye hangi takımları alacaksı-

nız? 

- Fenerbahçe maça çıktığına göre mil
li kümeden çekilmemiş demektir. 

Galatasaraya gelince; yeri boş kalacak-
Ur. 

* Bu görüş, bence, hakikate, tıpa -
tıp uygundur. Fakat gelin görün ki, 
"ciddi!" gazetenin ayni niishasında 

"Muharrem Feyzi Togay" imzası ü
zerinde intişar eden "siyasi maka -
le!"~ şu ciimleyle bitiyor: 

"Bugiin, A vrupada sezilen <ıoğuk
luk n gerginlikler, harbe müncer 
olacak değildir!,, 

* Şimdi ayni gazetenin ayni mis -
fikrini almadım. 

hasında, bu, birbirine tamamen zıt 
- Pro!esyonC'lllk Utın edecek klüplcr 

Bu hususta henüz daha Federasyonun 

olduğunu duyduk. Bunlnr hakkında ne iki makaleyi okuyacak olan biçare 
dilşiinllyorsunuz? karileri düşünüyorum: 

- Henllz bize bildirilmiş bir vnziyet "- Artık harbin önüne geçile • 
yoktur. Ilunu yapmak için şahsan f\zalan- mez!" diyen Yunus Nndinin makate. 
nın profesyonel vesikası almnlan, sonra 
bunların profesyonel bir klilp teşkil et- si, • her hakikat gibi -, acı bir ilaç 
meler! kap eder. tesiri yaratıyor 

Topyekün profesyonellik olamaz. Halbuki: 
Bizim tcşekkillilmilz amatördür. Bey- "- Harp kopacak değildir!" di . 

nclmilel federasyonlar arasındaki vııziye- yen Muharrem Feyzi Togayın ma • 
timiz de amatör vasfını haizdir. 

Güneş Klübü Kongresi 
Güneı KlübDnden: Ekseriyet olmadığın

dan dolayı evvelce tehir edilen l'ıdi ve 
fevkalade kongrelerimiz 25 mart 939 cu
martesi gilnil saat 14 te yapılacaktır. Sa
yın Azanın mezkiır gün ve saatte klüp 
merkezine tcşrl!lerl rica olunur, 

kalesi ise (!), - her hayal gibi - lez • 
zetlı bir mfüıekkin yerine geçiyor. 

Yani, Yunus Nadi, okuyuculara. 
hakikatin acı hapını yuttururken, 
l\tuharrcm Feyzi Togay da, ustası -
nın sünnet ettiği çocuğu, tatlı dille 
avutan bir çırak vazifesi görüyor: 

Fakat bunun bövlo olması fali -

hayırdır: Çünkü, çok şiikiir, bu 1'• • 

ziyetten de anlaşılıyor ki, artık lı~ 
"ciddi!" refikimiz, - bu derece ga,<tt 
göstermeden -; halka en aşikar •'h• • 
kikat" i bile yutturamıyor! ıı' 

Yine anlaşılıyor ki, halkın kari 
artık "hakikat" i bile kolay kol• 

J 9 
yutamıyacak derecede tok. Bu heıö• 
ca, Peyami Safalara, Muhittin Bit • 
genlere, Muharrem Feyzilere, 8ll~ 
han Cahitlere, Nadir Nadilere <f 
miimasillerine yazılacak bir tek şt 
kalıyor: 

"- İstifa!, 

* ~ Evvelki gün de, sahneye çıkan il 
Türk kadını Afifeden bahseden fC' 
yami: 

B. d" d . d k' 'l'iit~ - ız, ıyor, o evır e ı • , 
ti:rntrosunun kulis aralarını iyi b• 
lenlerdeniz!., ·f 

Üstad, kırk yılda bir doğrtı !.". 
etmiş: Onun. o devirlerde, aktiitlil. 
ğe de heveskar olduğunu, hattll~ 
"Ladaın o Kamclva" da ".,t\rı11• 
Diivol" rolüne çıktığını hatırlaY911 ; 
lar, bu iddiasının doğruluğtıf1dıl 
şüphelenemiyecek!erdir. ıt 

Ü adın kendi tabirince "erbt1lı1 • 
hatırlar ki, ilk defa sahneye çık111~ •• 
nın şaskınlığl ve heyecanı ile, re~ t' 
mi Safa, Arman Düvol rolüne gircıı• 
ken. bafl.Ddan fesini çıkarmayı da 

nutmuştıı! d· 
Şapka inkılabı sayesinde, u~tıı ıı· 

ikinci defa a~·ni falsoyu yapmak tc 

likesinden kurtulmuştur. . dC• 
Fakat gelin görün ki, o şi.rnd• . .,ıı 

• flJ> 
ha~nu!a şar.ka ile "Bay l\fıS 
rolüne çıkıyor! 

'Naci SaJullo1ı 
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ÇEKLER TarlhtenSayfaDaır 
AvrupanznBahtszzMilleti- Siyasetİrİ .Ezeli ve 
300 Sene Hüsrandan Sonra... Ebedi Temeli: Yalan 
ek Milleti lstiklc11ini Kazanmıştı, Fakat 
Bu Mesut Devre Ancak 20 Yıl Sürdü 

Ç~r memletetfne Avrupa • 
~ llın kalbi diyenler hata et· 
' iar. Tamı gösteriyor ki bu 
~~ılı yahut muntazam 
~iı zamanıar bütün Awu -
..... -. fiddetli bir rahatsızlık hi81e-
~- Bu itibarla, Avrupanın 
4-'"'"')oı lizını tefkil eden bu ülke-
41...~ batta içinde olup biten hA -
~ tarihte yeni bir bap aç • 

Jkı...~Phe edilemez. · 
...... ~ diplomat Bf.smarlt: "Bo 
~ kim elinde tutana Av -
~"":" o hakim olur,, derdi Bugün 
~ takibettiil slyuelte bu ıtöz 
~ dertn bir aksini buluyor ve 
~&tya<tali 90ttnr Ahan a
'"'1t1taJ-afa doirfı yol alacak a
'-'c dtJe hidlselerin inkifafmı 

...._ •e endi§eYle bekliyoruz. 
~~ızlann bir ata sö.U var: 
' ~ar milletlerin tarihi ol -
1-t k~_derler. Bu ıöz dojru ise Çek 
~bir zaman saadet yüzü gör
Jıeıc lr .. ~ ~meldir, çünkü onlann 
4oı-a ~ ve çok feci vakalarla 
'btı- tarihleri vardır. Hem Çek· 
)\ baııtsızlıldan o kadar bü -
......_~ Olllara tarihlerini bile çok 
~ bulunqyor. Mesell Al -
\it hava nazın m&Npl G&ing 

''lltkunda Çeklerden bebseder

~ otıları: ''Nereden geldiklerini 

~ bllmediii küçücük bir 
S .,, diye tavsif etmtı, bu idi
lak~ kevın1n büyük kahraman -
~ dolu bir mazisi oldutunu 
-...,_ hatırlamak iatememl§. 

Çtkler memleketine Bohem -
leoj ~ denir. Bu ilim, mi1'dııı 
~ &enesinde garptan, Fran
~ ~öç etmfı bir Gollü kabile
~ it'lerden geliyor. VII inci 
~ larktan gelen Çekler bun -
~erini tutmuşlardı. Çekler Is 
~ larbe dolru en ziyade so
' ~ Parçalan idi. Çekler çiftçi-
4' ~banlıktan bqka buralar· 
~ Uklan madenleri de lflet
S "e az zamanda zengin ol -

' Jt.~~lannın kıskançlıkları 
~ ~fnllfla.rdı. Memleketi çe
~ dailardan ötede Germenler 
~ Ordu. IX uncu asırda Ger -
~ hpqlan, dağlan qarak Bos:• ıeldller ve Çekleri hı -
' 1ı11.!_aptılar. Sonra XD inci 
~ ---Yetlerine dojru Alman -
"-t tubur eden bir kıt~n ka
)'> )Gz binlerce Alman Bohem • 
~~. lılıııdıJar. Böylece Çekler üç 
~ kendilerini kavnyan bir 
~~'• Uiz'aznlf oldular. Çekler, 
~ etleri aruına sokulmUf 
~, "e tehlikeli bir diken · .... · S "e onlarla geçinemiyor -. 
~aha sonralan, Almanlann 
~."'müttefikleri olan MacarS akyayı büknm1er1 .ıtma 
~ Bobemyayı prktan çevi -
' ~ler bOsbütün nefes ala -

Olcl1lJar. 

Prag' Jan güzel bir manzara 
ve bir Çek lıuı 

Yazan:--. 
Faik Sabri 
DURAN 

Bohemya on üç asırdanberi 

mtihim vakalara sahne ol • 
IDUf. A vrupanın bir çok içtimai 
ve siyut bAcUseleri hep orada doğ
muftu: Orta zamanlarda Prens -
ler, ve krallar hep orada birbirle
ıVle boy ölçüştüler. Bir aralık 
Bohemya krallın pek parladılar 

va JıUkW:nlerini a.ıtık Denizi kı -
yılarına kadar ilerleterek Mukad-
dee Roma - German İmparatorlu
tunun bafmda, bu manasız varlı -
lı a7akta tutmıya çahştılar. Pro
testanhlı dofuran bilyilk cUn hıla
llbı da orada bafladı. Bu hareke
ti Prag üniversitesi hocalarından 
Hua hazırlamıştı. 

lın bir kül taba.kası altında kal -
IJUf, fakat için için yanmakta de
vam etmiftl. 

. çek milleti bu kış uykusun -
dan ancak iki asır sonra u

yanabildi: Garpten esen bir rüz -
gir bu kül tabakasını savurarak 
ate§i canlandırmıştı. Büyük ihtf -
lal kasırgası Avrupanm her tara
fında esiyordu. Çeklerin kavu§ -
tuklan bahar ile en evvel dilde 
ve edebiyatta çiçekler açılmıştı. 

Yeni yetişen Çek şairleri ve de • 
ğerli tarihcileri hep millt emelle -
rinin inkişafına çalıştılar. Her e -
dip bir .komitacı, her ffir bir isyan 
yaftası gibiydi. 

Çekler 1848 de tarihi ve milli 
haklarına dayanarak hük6meti 
Avusturyalılarm. elinden almak 6-
zere ayaklandılar. Vtyana bu ha -
reketin önüne geçmek için bir çok 
vaatlerde bulundu, fakat isyan ya
tıştınldıktan sonra bunların hiç 
birini yerine getirmedi. Bu bal A
vusturyalıların Solferinocla ezU • 
melerine kadar uzadı. İtalyanlara 
hürriyetlerini kazandırmak ıçm 

Lombardiada döğüşen Fransızlar 

dolayısiyle Çeklere yardım etmff 

Eski devirlerde hükümdarlar sö-
7.e ve hele yemine Ç·>k kıymet verir 
gibi görünürlerdl Verdlf;i ~zü. it
tiİi andı bozmıyan hükümdar he.. 
men hemen yoktu. Lü:in onlar bu 
işi kitaba uydurarak yaparlardı \"C 

sonunda sözlerini tutmu:, gibi dav
ranırlardı. Yalnız Prusya kralı 'Rü. 
yük Fredrik verdiği sözü icabında 
ayak altına almakttt hl~ terNdjt 
etmezdi ve bunu adeta zr•k:\ t>St·ri 
sayardı. Onun: "l!.'n küçük ı,iyasi 
bir kazanç için en b~ sözünü 
çjğnemiyen hükümdar t:şektir,. de
diğini tarihlerde okuyonız. 

Fakat dediğimiz gibi E:'lki hü. 
kümdarlann hepsi bu kadar cesur 
değildi. Onlar sö~en ve yeıninden 
dönmek için çok gülünç, yahut CjOk 
iğrenç şeyler yaparlardı. ':{eıtdilr>ri 

sözde durmamayı • Eüytlk Fredr~k 
gibi • ekseriya ZRrurl gördü'derin· 
den birine söz verirıcen veya arıd 
içerken iıtiyath davranırl:ırtft. ZR
manı ve yeri gelince o sözden ve 
yeminden dönmek için bir açık ka
pı bırakmağa çalışırlardı. 

Bu çeşit yeminler •1e sözler tc;;n. 
de piyes mevzuu olacak dereet>de 
ince düşünülmüşleri "·ardı!' ve Ak
koyunlular hiikilmdarı U~rlu Mir. 
za oğlu Mehmet Mirza ile Gey1:?n 
şahı Şerif Hasan ara$lnda gP.~en 

bir yemin hadisesi onlardan biridir. 
Tarihlerde yer tutan ve tarihi bil' 
şahsiyetin vücut bulmS\sını ':emin 
eden o yemin sahnesinJ tasvirden 
önce bir tarih parça.o;ındl\a ~ah~ 
mek icap ediyor: 

"On dördüncü asrm başında Er
debU şehri büyük bit' rnaterr. yaşa
dı. Bn matem Ebu Isbak l'ğlu Sa. 
fiyeddin adlı ve çok geniş şöhretli 
bir şahsın ölümünde!l 1oğuyordu 
Erdebil ve civaİ"l halkı onu ber der
de deva veren bir mürşit tanıyor
lardı. 

Saflyeddlnfn oiJu Sadret • 
ttn Musa, babHının töhretlnl 
fstinnar etmekten ıerl kal -
madı, bot kalan posta otur
du, keramet taslamakta devnm 
etti. Halk ayni hürm~tı VP. ayni bağ 
hlığı gösterdiğinden ~adrettinın 

oğlu Hoca Ali ve onun oğlu Ibra. 
hirn de ayni yolda vürüdü. ibrahım
den sonra Erdebil tekke!nnd<? şey-.,
liği deruhte eden Clh'lcyt. enikonu 
bir hükümdar ku"./vc·i 1ta7.ımm.ş 
bulunuyordu. 

Erdebil, Karakoyunht ailesinin 
idaresi altındaydı. Bu sülale;·e 
mensup hükümdarlardan Cihan· 
şah. Şeyh Cüneytin bir te)\\ikP. oL 
duğunu sezdi ve seybin ·•sah.. ol
mak için harekete gecmasinden O'l
ce kendisi ezici bir teşebb;;,te bu 
lunmak istedi. aslterf !.:-dl•·rler al. 
ınıya giristi. Cüner., ErdPbılden 

kaçtı. Akkoyunluhr hiiküıııdar. l'-

· Hua Bohemya kralı Si -
gismuiıdun ihaneti ile diri diri 
yıkıldıktan sonra alevlenen Hussit 
hareketi iıliv köylüsünün Ger -
men iltibdadına karşı ilk büyük a
yaklanması Jdt Bohemya Napol • 
yon ordulannın hareketlerine ve 
çarplfl!lalanna da phit olmuştu. 

Habsburglular kudretli imparator· 
lu.klannın temelini orada attılar 

ve Orta Avrupaya kim bikim ola
cak kavgasım hal için Hohenzol • 
lern'lerle orada boğazlaştılar. Son 
Alınan imparatoru İkinci Gilliau
me'un Berlin • Bağdat hülyasının 
ilk merhalesi de Bohemya idi. Yir· 
mi bir sene evvel Habsburg hane
danı orada rahmeti rahmana ka
vupnU§tu. 

• oluyorlardı. istibdat ve zulüm si • 
yasetine artık devam edilemiyece
ğini anlıyan Viyana Bohemyada 
az çok ferah bir rejim kuruyor, 
Çekler o sıkıntılı klbüslardan bi
raz kurtuluyor, Çek dili Alman • 
canın yanı sıra mekteplere giri • 
yordu. İmparator Fransuva Josef 
asırlardanberi boş olan Bohemya 
tahtına oturacağını ve krallann 
tacını giyeceğini de vaad etmişti. 
Bu suretle Bohemya daha geniş !------
bir muhtariyete kavuşacaktı. Fa • 
kat bu ümitler tahakkuk edemedi: Çeklerle Germenler arasın -

daki mücadeleler hazan çok 
p:ldetli olmuştu, Zaman zaman 
Çekler üste çı.lmuflar, sonra Ger
menlere yenilmişlerdi. Habsburg
lar en müthit darbeyi 1620 de Prag 
clvannda Akdal muharebesinde 
lndirmf§lerdi. Bütün Çek reisleri 
kılıçtan ıeçirilmiş, birer sopaya ta 
kılan kafalan Prag köprüsünün 
kulesine asılmıştı, bazılannı da 
dillerinden direklere çarmıhlamış
lardı. Bundan 80nra Çekler asır -
larca kendilerini toplayama -
dılar. Memlekete tamamiyle hi -
kim olan Avusturya imparatorla • 
n ariltokratlan ve onlann peti sı
ra burjuva sınıfını Germenleştir • 
mele muvaffak oldular. Milliyet 
bialeri ancak 1B1ız yerlerde, en 
ufak köylerde, halkın en basit ta
bakası arasında sılınacak bir kö -
,e bUlabllmlşti. İmparator bir e
mirle Çek dilini mekteplerden ve 
ramıt müeaeselerden kapı dıpn 
etmiştl Milletin yeglne muhafa -
zakir umuru köylUlerdi, on.lar da 
asiluıdelerin elinde bir köle mev· 
kibıe düpü§lerdt Ferdinad II ve 
halefleri umanmcla Çek atql ka-

Habsburgların büyük bir Al • 
manya kurmak siyasetleri nihayet 
A vustl.fYalıları Prusyalılar la bo • 
ğaz boğaza getirmiş ve bu harp 
1866 da Sadova hezimeti ile neti
celenmişti. Bohemyaya giren Prus 
yalılar önce Çekleri Habsburgla -
ra kar§l ayaklandırmak istediler. 
General Von Falkenstein, Prag so-
kaklarına yapıştırttığı bir beyan -
namede: "Buraya düşman sıfatı i
le gelmiyoruz, tarihi ve milH 

haklarınızı bizden iyi kmlse tak • 
dir edemez; bize doat muamelesi 
ederseniz, bizden de dostluk görür 
sünüz. Bu harbi Prusya zaferle bl· 
tirecek olursa Bobemya ve Mo • 
ravya balkının milli emellerine 
kavuşmalan .saati gelıniş olacak • 
tır.,, diyordu. Fa.kat ne bu tatlı 
diller, ne sonradan Pnısyalılann 
yaptıklan tazyikler ve kitaller 
Çekleri Habsburglara karp hfya -
net yoluna saptıramamıştı. Sado -
vadan sonra Germen ittihadmdan 
hariç bırakılan Avusturya, impa· 
ratotlufun vahdetini koruyabll • 
mek için Germen olmayan unsur-

lara biraz nefes aldırmak zarure • 
tini görmüş ve böylece Çeklere 
bazı müsaadeler verilmiştl 

C lhan Harbi kopunca Cekler 
bu fırsatı kaçırmadılar Yüz 

binlerce Çek İtilif orduları ile bir
liltte Avusturyaya ve Almanya · 
ya ka?'§I harp ettiler, niha • 
yet üç yüz senedenberi kay • 
betti.kleri hürriyetlerine kavuştu • 
lar. Yalnız bahtsızlık yeniden a -
bus çehresini gösterdi. Aradan 
21 sene geçmeden işte yeniden 
Germen boyunduruğu altına gir • 
miş bulunuyorlar. 

1935 te Hitlerin ilk tehditleri 
aksettiği vakit eski Çek Başvekili 
Hodza: "Bin senedir korkmadık 

şimdi mi korkacağız.,, diyordu. 
Bundan sonra Çekler hürriyetle • 
rln1 tekrar kazanmak için kimbi • 
lir ne gayretle çalışacaklar? Bü • 
yük Çek tarihçisi Palacky'nin 1861 
de söylediii: "Avusturyadan ön -
ce biz yine vardık. ondan sonra da 
var olacağız,, sözlerini hatırla • 
mak, bu gayretlerin ne kadar şid· 
detll olacatuu tasavvur için kati
dir. 

=--· .. ---.. ·• .YAZAN: 

M. Turhan Tan 

zun nasana mıca ettL 
Uzun Hasan, yurdunda on bin

lerce müridi ve taraftan oulunan 
bu adama güler yüzgöstcrd,i hattA 
kız kardeşini ona verdi, Cib."ln§ah 
üzerine de yürüyerek mühim ga
lebeler kazandı ve Şeyh Güenytl 
Erdebil tekkesine fade ettl 
Şimdi Cüneyt, siynsi t-ntrikruara 

başlaJDlftı. Çünkll nıanevt l.uvvetL 
ne Uzun Hasan gibi kudretl.ı bir 
hü.kümdann yardım1nı da katmjt 
tı. Fakat nıüritlerinb baıjına gf~e
rek Şirvan ülkesine yaptığı bir ta
arruzda öldürüldü. Uzun lhsa."l bu 
~efer Cüneytin oğlu Hnydan bi. 
mayesine aldı ve bu ıey~cleye 
Jmmı~ 

Haydar, kaynatamnm •lhlı 
müdedthıce sessiz kaldı. LAkin o

nun ölmesi üzerine Akıkoyunlu 

devletinde anarşi başlayınca he • 
men ortaya atıldı. Şirvanı ele ge
çirdi ve o ülkenin hükümdar aile
sini zindanlara attı. Halbuki Şir
van. son zamanlarda Akkoyunlu
lann himayesini kabul etmişti. 

Bu sebeple Uzun Basanın yerine 
geçen oğlu Sultan Yakup ile Hay
dann. yani enişte ile kainbirade
rin arası açıldı, Sultan Yakup kuv
vetli bir ordu göndererek enişte
sini kanlı bir harpte lnhizama uğ
rattı ve öldürttü. Bu muharebede 
Haydann oğullan Yar Ali ile İs
mail de ele geçirilmişti ve Sultan 
Yakubun emriyle Isfahan zindan
lanna atılmıftı. 

Az bir zaman sortra Akkoyunlu
lardan Rüstem Mirza, Sultan Ya
kubu giderdi ve tahta geçti. Bu 
değişiklik siyasette yeni bir isti • 

Gözünü Satdığa 1 

Çıkaran Adam 

ı..avren1e üaunt tsmtncıe bır "

dam, kalp hastah~ndan ınuztarip 

bulunduğu için uzun müddet ken. 
dini tedavi ettirmtştir. Fakat dok· 
toru geçenlerde kenchsına ancak Ü( 

ay yqıyabileceğuıi söylemıştir. 

Lavrence, yeı·yüzünrJe bir kan ve 

bir de çocuk bırakaca~mı. fakat on

ları besliyecek kada" parası oıma

dığuu düşünmüş. Ertesi gün gaze
telere hemen şu ilanı .. ~rnıi.ştir: 

"Sıhhatte. falnt gc)r olan hP.r
bangi bir adama, sağ sözünıO iki 
bin liraya •tarım.., 

kamet yarattığından ztndanda bu
lunan fe)'Zadeler serbest bırakıl
dı, yine feYbWde yapmak ii7.ere 
Erdebile gönderildi. 

İanıafl henüz altı yaşındaydı. 
Bu sebeple Erdebil şeyhliği Yir 
Alinin elinde bulunuyordu. O bir 
müddet Rüstem Mirzaya ıad1k kal 
dıktan sonra feYhliği §Bhlığa çe -
virmek azmiyle isyan etti. Fakat 
Rüstemin ordusuna ~l'fl mağlup 
ve maktul oldu. Rüstem Mirza. Yar 
Alinin kardefi İaınaili de öldürt -
mek istiyordu. Erdebil tekkesinin 
müritleri mukadclec t.anıdıklan Wrı 
sülalenin sönmemesi için her feda
kirJriı 7AJ1fllar, ~ 1amaw v. 
pnlılar, ~IAn Şahı Şerif Ha-
sanm sarayına götürO.p bıraktılar. 

Şerif Haaan Akkoyunlulara kar. 
fi icabında siWı giıbi ku'llanmak 
üzere bu küçük mülteciyi Yanmda 
alıkoydu. Fakat Rüstem Mirzayı 
ortadan kaldırarak AkkoytıııJu tah 
tına çıkmq olan uğurlu oğlu Ah
met Mirza Erdebil şeyhlerinin kö
künü kazımayı emel edindiğinden 
Geylin Şahına elçi gönderdi, Kü
çük şeyhzadenin hudut haricine 
atılmasını istedi. Şerif Hasan Ak
koyunlular elçisine yalan söyledi, 
fsmailin kendi sarayında bulun • 
madıbm iddia etti. 

Ahmet Mirza bu cevaba inanma
dı, ikinci bir elçi yolladı, şeyhza
denin Geyllıı topraklannda bulun 

madıjına dair şahın yemin etme

sini teklff etti, Ahmet Mirza kuv
vetli idi, Geylin hükfunetçi~I 

her vakit ezebilirdi. Bu sebeple Şe
rif Huanın kafa tutmasına imldn 
yoktu. Ayni zamanda şeyhzade ts
maflf yanında alıkoymaktan büyük 
kazançlar umuyordu. Onun için 

Ahmet . Mirza tarafından yapılan 

teldifl kabul etmekten çekinmedi, 
elçiye fU sözleri aöyledi: 

- Yann memleketin llimlerlnl. 
tacirlerini, eşrafını Ulucamie t.oo
lıyacağını, orade hükümdanmz 
hazretlerinin istedikleri andı resm 
surette içecelim. 

Ve elçinin saraydan aynJmasfle 
beraber emir verdi, bahçedeki yük 
sek ve sık dallı aiaçlarm üstüne 
bir çadır kurdurdu. 1araymda bu
lunan fe]ızade lsmaili o çadırm 
içine oturttu, ertesi gün de c~ 
gitti, büyük bir kalabalığın ve Ak· 
koyunlu elçleinin önünde and içti: 

- Erdebil teYh Haydann otlu 
Küçük lamailin emrim altında bu
kman toprakların hiç bir yerinde 
ve hiç bir köşesinde bulwunadılı
na yemin ederim. 

Geylin şahı Şerif Hasan. isteni
len çocuğun toprak üzerin.de dPtfl 
hava içinde bulundututıa inanı • 
yordu. Ağacın kökü topraktadır 
amma GeyJ.An phı o kadar sık do. 

kuyup inCe elemek istemezdi. Çüıı • 
kü bir hükümdar idi. 
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ilci Asırdanberi 
Alman Fütuhat 
Programları 

(Başı 5 incide) 

mümkün olduğu kadar büyük nü
fuz mıntakalan elde etmelidir. 

Ostralyada da Fransızlardan 

ve Holandalılardan kolonilerini 
nlmnlL 

Şimali Amerikada, şimdilik, bir 
şey elde edilemez. Bununla bera
ber Birleşik Cümhuriyettc ve Ka
nadada yaşıyan on beş milyon Al
man, istikbaldeki fütuhat için mii.
hımdir. 

1898 de Alman Amirali Fon Göt 
zen Amerikan Amirali (Dcwey) e; 
Takriben on beş sene sonra olacak 
olan muharebede Almanyanın hiç 
olmazsa muvakkaten Nevyork ve 
Washingtonu işgal edeceğini 
söy !emişti. 

kyaz da Mual imsiz 
Bir k Mektep 

Kabakulakköyünün yeni ilkokul binası ve talebeler 

TAN 

Casuslar 
Mah A 

um 

Oldu ar 
İzmir, 21 (Tan Muhabirinden) -

1 

! 
Bundan yedi ay evvel Trakyada 
Kırklareli havıılisinde askeri vaziye· 
timizi öğrenerek komşu bir devlete I 
haber vermek için faaliyete geçmiş 
olan beş kişilik bir grup İzmir Ağır
ceza mahkemesinde muhakeme edil
mekteydi. Bunların muhakemesi ta
mamlanmıştır. 

Suçlular ceza kanununun 133 ün
cü maddesi mucibince ve esbabı mu
haffife takdiriyle beşer sene ağır 

hapse, sekizer ay müddetle emniyeti 1 
umumiye nezareti altında bulundu
rulmıya ve üçer sene müddetle am-
me hizmetlerinden mahrumiyete 

1 
mahkum edilmişlerdir. 

22 - 3 - 939 

' ' L.. ~ • :•.o.... • ' ;; ' • •' o .:••" l(' : 

CEP KİTAPLARI SERİSİ 

26 

O rta ve Cenubi Amerika ise 
şimdiden lokma olmıya ha

ZU'dır. Daha 1840ta iktısatçı (List); 
Cenubi Amerikada Almanya için 
geniş bir koloni sahası görüyor
du. (Tannenberg) e göre Almanya, 
en aşağı, şuraları ele geçirmelidir: 

Akyazı (TAN) -- NahfYernizin 
Kabakula"k köyünae, on biilhra sar
file bir mektep l>inası yapılmıştır. 
Mektep, dört köyün ve nahiye ma
kamının yardımlarile meydana geti
rilmiş, beş sınıflı güzel bir binadır. 

Suçlulardan Todori tevkifhanede I 
mekt b. d t d . t 1 kalp sekte.sinden öldüğü için hük . e ın e e rıs vasıt-ıarı ams , _ . . 
d .. b. k d d B '"zden 1 mun teflıımınde hazır bulunamamış-

T ARIHIN MEŞHUR KADINLARI 

Yazan : LEO MARKUN 

Türkçeye çeviren: Ömer Rıza Doğrul ... , ınası ço ar ır. u yu 
150 talebe açıkta bulunuyor. Sonra, tır. 
dört muallim de kafi gelmemekte, 
bir muallime daha ihtiyaç vardır. Trakyada Yonca 

29 sene'denberi bu mektepte çalı-
ve 

Pancarı 

BUGÜN Ç 1 KTI 
l) Fas ile beraber Orta Afrika, 

(Oranj) nehrinden (Çat) gölüne 

kadar. 
2) Osmanlı İmparatorluğu. 
3) Cenubi .ı\syuda Malezya ada

lan ve bir müddet sonra Çın. 
4) Cenubi Amerikanın yarısı. 
Ancak bundan sonradır ki Al

manya, kendi kuvvetiyle mütena
sip bir koloni imparatorluğu yap
mış olacaktır. 

1911 de Alman programı bu idi. 

B üyük muharebe başladı. 20 
Haziran 915 te 1341 profe-

sör, diplomat vesaire Alman hükCt
metine bir layiha vererek: Ycryii
zünü çevirmiş olan Ingiliz zincirini 
kırmak gerek. Bunun cancvi Mı
sırdır. Zira Mısır, Ingiliz Afrikası
nı, Ingiliz Asyası ile birleştiriyor. 
Mısır, Ingiliz hegemonisi kubbesi
nin kenet taşıdır. Bir kere orası 

diışerse hep.si yıkılır.,, diyorlardı. 

Panjermanistlerden Ernest Jak: 
IngUtere için Süveyş Kanalı, (Ka
le) don çok dab~ ıni.ihimdir. z·rn 
Kaleden Ingiltere yaralanabilir. 
Amma Süveyştcn öldürülür. Sü
veyş düşerse Asyadaki bütiin İngi
liz kolonileri Almanyanın kucn&rı
na kendiliğinden düşer, diyordu. 

Yalnız kadrosu henüz ikmal edil
memiştir, yalnız bir mualJimi var -
dır. Bunun için tedrisattan bekle -
nen gaye elde edilmemektedir: Kad· 
rosunun bir an evvel ikmali temen· 
ni ediliyor. 

Naliiye merkezimizdeki beş sınıflı 

da 

şan ve şimdi baş mualfım olan Os
manın gayretlcrile mektepte zengin 

bir müze ve inkılap köşesi meydana 

getirilmiştir. Çocuklardaki intizam 
ve bilhassa elişlerinde gösterdikleri 

muvaff nkıyet te göze çarpmaktadır. 

• 
evın 

sil • 
ır 

Fermanlı Deli Hazretlerinden bir sahne 

Hayvan 
Edime (TAN) - Trakyanın muh

telif yerlerinde yoncalıkların çoğal
tılmasına ehemmiyetle devam edili- 1 

yor. Hayvanların en mühim besleyi- 1 

ci maddelerinden biri olan yonca zi-
raatinden köylü çok memnundur. 1 

937 de ~'?O. 938 yılında 1000 ve bu 
sene 1200 kilo temizlenmiş yonca to
humu Kayseri ısla.O istasyonundan 
getirtilerek dikilmiştir. Ayrıca ziraat 
;ekaleti tohum ıslah istasyonu ta
rafından gönderilen kır yoncası ela 
ekilmektedir. Bunlar susuz ve yağ
mursuz yetiştiği için daha kıymet

lidir. 
Trakyada hayvan pancarı ziraati

ne de başlanılmıştır. Bunun için Ka
racabey hfırasından tohwn getiril
mektedir. 

Burdurda Buğday 
Fiyatları Düştü 

Burdur. (TAN) - Toprak mahsul-
leri ofisi, dört milyon kilodan fazla 
buğday satın aldıktan sonra mübaya
atı kesmiştir. Buğday konulan yerle
rin dolmuş olmasından ileri gelen bu 
hal, köylüyü sıkıntıda bırakmıştır. 

Müstahsil, getirdiği buğdayı piyasa
ya sürmek zaruretinde kalmış, aşağı 
fiyatla vererek zarar etmiştir. 

Vekaletçe yapılma.•ıı takarrür et-

Abonelerimize vaadeHiğimiz kütüphaneler haıırclıt· 

Abone Şartları ;. 
Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 ' liradır. 

Senelik abonelere bir küçük 
kütüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Pos

ta kutusu 91. 

Kitaplarınızı 

Bozulmadan muhafaza etnı 
için abone olunuz. Yukar~ 
resmini gördüğünüz küçük lc~ 

1 bilirS: .. ıı tüphaneyi hemen a a u-

CEP KITAPLARINDA'4 

Şimdiye kadar 26 tane çıt;t1 
Her kitabın fiatı 10 kuruştııt -

ile ~ABAH, öGLE ve AK A 
Her yemekten sonra muntazaman günde 3 defCI 

dişlerini i flre;a!ayenız 
Umumi Harp içinde Almanya 

buna Osmanlı Imparatorluğu ile 
beraber teşebbüs etti. Muvaffak <r 
lamadı. 

Ad<ına (TAN) - Halkevi gençleri, miş olan silo inşa edildiği takdirde! Celal Musahip oğlunun "Fermanlı dir ki, çiftçi olan Burdur köylüsünün 
1 Deli Hazretleri,, ni sahneye koymuş- vaziyeti inkişafa doğru yol alacaktır. 

===========================================~~ 
Sağhk Korucuları 

(Versny) da ise bütün kolonileri 
elinden alındı. 

Çocukları Himaye 
Heyeti ı 1ardır. Bu temsilde 34 Bay ve 9 Ba- Torbalıda Bir Cinayet 

Karaisalı (TAN) - Burada ço -1 yan rol almıştır. İzmir, 21 (TAN Muhabirinden}--

lzmirde Verem 
Hastanesi Yapılıyor 

bmir, 21 (TAN Muhabirinden)
Tepecikte emrazı sariye hastanesi 
yanında 50 yataklı bir veremliler 
pavyonu yapılmaktadır. Yugoslav
yada emlak tcrkeden göçmenlerin 
mallarına muknbil alman tazminat 
ile de ayrıca 150 yataklı bir verem 
hastanesi daha yapılacaktır. 

Yetiştiriliyor ~ 
Bursa, (TAN) - Geçen sene ~~ 

tanemiz.de açılan sağlık korUcıJ ,1, 
kursundan mezun otuz kişinirl ~ 
lerdeki faaliyeti iyi neticeler ..; 

lzmir Valisinin Ziyafeti 
İzmir, 21 (TAN Muhabirinden) -

Vilayet umumi meclisi müzakerele
rini bugün bitirmiş, Vali Fazlı Gü
leç, İzmir Palasta meclis azalan şe
refine bir ziyafet vermiştir. 

cuk velileri ve muallimler toplana -ı Evimiz gençleri, iki temsil ver - Denizlili Hasan ve Mahmut isminde 
rak bir okul talebesini himaye mek üzere mart nihayetinde Anka - iki kişi Torbalı civarında 18 yaşında 
heyeti teşkil etmişlerdir. Belediye 1 raya ve Gaziantebe gideceklerdir. seyyar kitapçı Mustafayı parasına 
azasından Durmuş Genç reisliğe, İs- tamaan öldürmüşler, cesedini kuyu-
mail Keçioğlu katipliğe, muallim Be- M. Çevik, nüfus memuru Durmuş ya atmışlardır. Katiller yakalanmış-
kir Oğuz, bakkal Abdullah Ongun, Yumru da azalıklara seçilmişlerdir.· tır. ~ 

ği görulmüştür. ~ 
Hastanemizde yine böyle bit ıı!' 

açılmış, köylülerden seçilen kıt.!> 
§'İ ders almıya başlamışlardır. ~ 

~~~--..... --~ ..... --'""'!!"~~~----~--~---~ll'!!"--~------------~~1111111!"~~~ ..... --......... ~-'!'lllll!'~~~~~!!!!!!~~~~~~~~'!'ll!!!-.ı!!!!!!!!!"'!'!!!!!!!'!!~~ 
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~ <CiÜırnc§llht ~®lrlHdl® mü? i 
- -t.,, 1 Yazan: Kerime 

BAŞLANGIÇ 

Güne~ batmak üzere idi. Kollarımızı halkonun 
~ b" kenarına dayamış, akşamın yer yer peııbe ır esmer-

liğe bogduğu uçsuz bucaksız kırları seyre dalmış
tık. Uzakta Marmara kızıl renklerle tutuşuyor, be
yaz duvarların çevirdiği top ağaçlı bahçeler ve şura
ya buraya bırakılmış zarif kuş kafeslerine beııziyen 
köşkler, r.ğır ağır gecenin ince tülüne bürünüy.:>I".iu. 

Umran birdenbire doğruldu. Gözlerime :.ual dolu 
bir nazarla bakarak: 

- işitiyor musun? dedi. 
Kulak kabarttım. Gayet yavaş yürüyen bir bey

girin uzaktan akseden nal sesleri duyuluyordu. Bir 
dakika sustuk. Sonra o, .fısıltıya benziyen bir ~esle 
dC\'am E.·tti: 

- Şimdi buradan geçecek.. Şu önümüzdeki yol-

dan .. 
Sualin sırası gelmişti: 
- Kim bu?. dedim. 
Yüzti kıpkırmızı oldu. Titriyen elleriyle saçlarını 

düzeltmiyc uğraşarak: : 
_ Tanımazsın, dedi. Hal Cık Giray Bey .. 
_ Köşk komşularınızdan bir mi? .. 
_ Evet. Buraya yazlık gelmiş.. Sonbahara gide· 

cekmiş ... 
_Siz görüşüyor musunuz?. . , ~ 
_ Yalnız ben .. Bir kır eğlcncesınde tanıştıtC ..• 

il? 

N 1 .. .... 1 ..; yaklaşıyordu. Çok geçmeden yolun 
a ses c. - . k b. ta b" 

dönemecinde bir süvari belirdı. Bu, ır ır a ı~-
. ık k kostümlü bir adamdı. Balkonun hı-

mış aç • ren 

TEF iKA o. 1 

zasınn gelince, başındaki beyaz kasketi çıkardı. Şa

kaklarına dökülen uzun snçlarını bir baş harckctile 
arkaya Eıttıktan sonra gözlerini yukarı kaldırdl. ve 
Unu-ana hr.fif bir selam verdi. 

Nal Sl'Sleri. işitilmez oluncıya kadar kıprrdamad1k 
ve konuşmadık. Şu bir dakikaya sığan ehemmiyetsiz 
vakalar sanki ikimize de bir büyü tesiri ynpnu~tı. 

Nihayet, arkadaşım bir iskemleye oturarak par
maklarını dizlerinin üstünde biribirine kilitledi. Ve 
kesik bir sesle: 

- Belki hatırından münasebetsiz bir şüphe geç
miştir, dedi. Fakat emin ol ki bu adamla, tesadüf rt
tiğimiz ) erde selamlaşan ikı uzak dosttan ba~ka hir 
şey değiliz .. 

Ben lnkayıt görünmek istedim. Guya onun hare
ketleri bana hiç bir şey sczdirmem~ş gıbi ı.ızakhıra 

bakarak: 
- Ben de 2.aten başka bir şey düşünmemiştim, 

dedim. 
Onu müsterih kılmak için söylediğim bu !'iÖZ, bil

mem neden canını sıktı. Buğulanan gözleriyle yuzti
rne dikkatlı dikkatli baktıktan sonra: 

- Doğru söyle .. Benimle açıkça konuşmak ist~r 

misin? .. dedi. 
- Ne gibi'' diye sordum. 
- Yani, sana biraz fazlasını anlatsam, bu sırrı 

muhnfaza eder ve bana inanır mısın? •• 
- Şüphe mi ediyorsun?. 
- Hayır•. 

- O halde'! .. 
Bir saniye siikut etli. Dudaktan kuruyor, sesi fü .. 

rivordu. Derin bir nefes aldıktan sonra. bana da 

oturmamı ışarct ederek söze başladı. 
- Bu adam pek genç değil .. Fakat yaşını tahmin 

edemem .. Saçları, hele şakakları fazlaca ağarmış .. 
Gözlerinin rengini de pek iyi bilemiyorum.. Galiba 
kurşuni.. Boyu çok uzum omuzları geniş, dişleri se
def gibi parlıyor .. Tam mô.nasiylc güzel, yakrş1klı ve 
kibar bir adam .. Hele alnı ile burnunun bir hizada 
oluşu ve ghzlerinin hafifçe çukurluğu yüzüne öyle 
tatlı bir hususiyet veriyor ki, bakarken insanın tüy
leri ürperiyor .. Lakin üzerinde esrarlı bir hal var .. 
Gururlu dunışu, azametli tavrı insana korku veri
yor .. Bununla beraber konu~urken o kadar munis 
oluyor ve Eesinde öyle ahen li bir akış hasıl oluyor 
ki. biıtün bu aykırılıklar kinde onun insanlardan 
başka bir mahluk olduğuna hükmedeceğim geli
) Or •.• 

Gülüm~mekten kendimi alamıyarak: 
- Eyyy! .. Sonra? .. dedim. 
Derhal kendini topladı: 
- Alay ediyorsun değil mi?. 
- Ka.tiyen .. Devam et!.. 
'l'ecessLiSll? gözlerimin içıne bakıyordu. Cicldileş

tiğimi gdri.ıncc yine başladı. 
- Rir ay evvel komşu köşklerden blrin1e kır 

(balomsu) bir eğlenti yapılmıştı. Orada bizi tanıştır
dılar. Erenköyüne yazı geçirmek için getdiğini o 
zaman duydum .. Her -sene bir yere gidermiş .. Gayet 
giizel ata biniyor... Beni de bindirmeyi teklif etti: 
fakat cesaret edemedim .. Her akşam buradan g~c:er 
ve bana seliım verir .. İşte aramızdaki bütün macera 
bundan ıbaret! •. 

- Peki, bu ad&m neci imiş? .. 
- Bılrniyorum .. Eskiden askermiş!.; 
- Teknüt mü olmuş? .• 
- B~lki! .. 
- Her ne ise .. Netice ne olacak?. 
- Nenin neticesi?_ 
- Bu işm1 •• 

~ Bu ış dediğin nedir?,; 
Br,ymmıu bükerek sustum. Fnitat o, sükutumu ı~: 

yun ta ~arşıbyarak adeta Öfkeli bir s~sle SO' du: 
- Bu adama gönül verdiğime hükmettin değil 

mi? .. Seni temin ederim ki, böyle bir şey yok!. 13el• 
ki birc.z beğeniyorum. Fakat, insan herke.;i beğe:rıe' 
biıir ... 

Biı dol:]kp sustu. Sonra birden se;ini dcğiştirerd': 
- lıerj gideceğimden mi korkuyorsuıı? •• dedi. 
\';? sw:tuğumu gorünce ilave ettı: 
- · Uu dc'ığrul .. 
- Zntt:ı.ı sana başka bir şey sorm·1mL1ilr.l ki!; 
Gülmeğe çalışıyordu: 
- Hr.~ 11, hayır! Bu resmi gör"i~meler Sonbahaıe 

kadar böylece devam edebilir ... Hem ben de budııl9 
değilim ya! .. 

- Bu adamla hiç görüşrnesen daha iyi cdersill
Aczini üade eden bir hareketle omuzlarını ~al· 

dırdı: 

- Kabil değil! .. Şurada kaç ay kaldı? .. 
- ili 

Üm~.'~~~n bu adama ziyadesiyle meyU olduğt111ıl 
··z;ı.Jı tamnmiylc anlamıştım. Renkten renge giren yu . 

kuruyan dudakları, titriyen sesi, beni değil, blr 
ahmağı bi~e. hakikatten haberdar edebilirdi. i! 

Ümran ıyı kalpli bir kızdır. Fakat biraz ıı:ıf 
akıllı, hatta çocuk mizaçlıdır .. Her "Düt!,, diycııitl 
keçisi olmaktan bir türlü vazgeçemez. 1 

Ben bu işte tehlike gördüğüm halde daha iJct 
gitmeyi salahiyetim dahilinde bulmadım. 

Zaten, akşam yemeğine çağırdıkları için bııb15 
kendiliğinden kapanarak içeri girdik. 

• • • • • • il : 

Ümran beni~ m;kte~ :rk~daş~md;r. •KUçük yııŞ: 
ta iken annesiyle iıabnsını kaybettiğini ve a~11,. 
annesinden başka tek hamisi bulunmadığını so) 
lerdi. 

Mektebi bitirmPden aramızdan ayrıldıktan soııt9 
kendisini bir sene kadar hiç görmedim. 

(Devamı vcı1J 
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Tekrar Polisliğe Başlamıştım 
~hı:ade Ziyaettin Ef. Horoz Dövüştürmiye Merakh 
11 Evinde Birçok Cins Horoz ve Horozcu Besliyordu 
llltu ın ·11 lqt ı etim ve yurdum kurtul-
1 ~ Yeriniyordum. Çünkü, bah

tı ı. atalıyan kaöer beni yurda 
"'Ulluğ tJıııı b umu yapmaktan mah -

g0r... .1rakınıştı. Bana o şerefi çok 
"'llUŞtü. 

N ~ayet, Refet paşanın İstan
eliıı buu~.a gidiş ve girişi, milli za
~ tun dünyaya karşı yapılan 
l!litı Şenliği, milli hakimi-

0 iilıı~nlı delili olmuştu. İşte ben 
ir cid_ter~e, hayatımın mütemadi 
~ al ıle geçen sahifelerini An

. a artık ebediyen kapatmış, 
ltı~rıtnı b ir hatıra olmak üzere 

el'itı k arzusunu gösteren Dila-
as:rıa halli salonunun duvarı

<!~. 'Sı~tı~ . Ankaradan ayrılıyor
bııJa, ti uy~lerim beni yine İstan
b%ı skudar taharri dairesinin 
\r~~Urluğuna tayin etmişti. 
~d ik nıaka.mmda, İstanbul 
"~ ~ e~: tarihinin gerçekten şanlı 
~ fs Ylizlü bir siması, milli idare
~, tanbulda ilk vekil valisi olan 
glıle:ı etli Es~t paşanın içleri bile 

' ~0zlen, çok tatlı sözleri ga -
"-~rııltı.ış gönlümü şenlendirmişti. 

lrk:en· 

~~ Silahınız gibi keskin ve isa
llı~a 01~uğunu umduğum ·zeka -

'1~ lSti.fade etmek isterim, el
'<ıııra. · İ~ı. gün istirahat ettikten 
~'ll gelınız bana. Size bazı mah-
~;SZifcler vereceğim. 
d~~- Ve iltifatiylc de şereflen-

lıt· 1 beni. 
~~ ilin sonra Esat Paşanın 
ı:ltrı ,t1daydım. Bır idare amirin
~1~ aha ziyade bir kumandan 
etdı et ve kat 'iyeti ile emirlerini 

' \'e tekrar ettirdi. Aldığım 
• ~ anıen şuydu: 

manlarına bakan mütehassısları 
da besler ve bakar. Ayni zaman
da göz hekimi olan şehzade horo
za ve horozluğa aıt işlerde pek 
halkçıdır. Biraz da alçak gonul -
lüdür. Horozcular gnıpundan edin
diğim haberlerden bir kısmı, Meş
rutiyetin ilk gunlerinde, pederi -
nin Osmanlı tahtına ol.urtulduğu 

zamandnnberi tanıdığım şeh~ade
yi, ziyaret etmcgc bayagı beni teş
vik' etmişti. 

B ir çeyrek saat sonra, köşkiin 
kuçuk hır çiftlık denılecek 

kadar geniş olan bahçesinde, üze
ri ile etrafı yıllanmış ıhlamur 

ağaçlarile çevrilmiş ve kubbelcn
miş tabii bir kameriyenın ıçin<le 
ve efendi hazretlerınin meclisin -
deydim . .l\Ieraklıların ~·erçevclcdi
ği bir dairenin ortasında, başları 

kana boyanmış, kanatları ile go -
ğüs tüyleri kanla beneklenmiş iki 
Hint horozu vardı. İkisi de, tıpkı 
güreşmekten yorulup usandıkları 

halde meydanı bırakmıyan bir çi{t 
pehlivana benziyorlardı . Birbir -
!erine yamanmışlar soluyup duru
yorl<!;dı. Başta şehzade olmak üze
re bütün hazır bulunanların elle
ri şakaklarında, çenelerindeydi. 
Bir kısmının keyiften yüzleri gü
lüyor, gözleri süziılüyordu. Diğer 
bir kısmının da kederden gözleri 
büyüyor, göğüsleri kalkıp iniyor
du. Bütiin gözler horozlarda, kim
sede ses yok ... 

Arasıra, horozların birbirlerine 
saldırışları, gaga ve· mahmuz dar
bclerile sarsılış ve sallanışları 

meraklıları da harekete getiriyor
du. Onlar da titreşiyor, depreşi -
yorlardı. Yarım saat daha süren 
bu heyecanlı ve meraklı güreş, 

her vakit olduğu gibi, şehzade ve 
taraftarlarının bahsi kaybetmesile 
neticelenmişti. Bu arada cüzdan -
}ar da açılmış, bir hayli paralar 
elden ele geçerek yer ve sahip de
ğiştirmişti. 

canbaz zihniyet ve kabiliyeti, ne 
de, bir hokkabaz zeka ve kudreti 
ırnlınıştı. O sarsıla sarsıla kökü, 
kuvvet aldığı topraktan sökül -
meğe yuz tutmuş bır ağaç gıbi 
sallanan, devrıımemek ıçın daya
nacak bir desteğe muhtaç kalan 
hır agaç vaziyetındeydi. Anlattık
larımdan acı duydugu bcsbellıydı. 
Mevzuu hemen degıştirdım. Pek 
hoşlandığını, aşırı derecede düş
künluğunü bıldığim çapkınlıktan, 
kadınlardan babsettım. Nafile, 
soyletmek kabil değildi onu. Eski 
şataret ve şakraklığı kalmamıştı. 
Belli ki, bizi, milleti sevındiren 
hadiseler onu küstürmıi;itü. Umıt
Jerini kırmış, gönlü gibı istıkba -
lini de körletmişti. 

Herkesi ve her yeri güldüren, 
şenlendiren şeylerle onun gözleri 
arasında kalınca bir matem ttilti 
gerilmişti ve bunun için her lieyi 
kendi hesap ve menfaatine kara 
ve karanlık görüyordu. Yalnıı 

o mu? .. Hanedanın kadın, erkek 
diğer azaları da böyleydi. Milli 
zaferimizin tabii icabatı ve hele 
Milli hakimiyetin tecelli etmek 
üzere bulunan neticeleri karşısın
da titriyen Vahdettinin, haneda
nın bir kısmına karşı, yüzünü bo
yayacağı ihanet boyasının ve sı ~ 
ğınacağı devlet bandırasının renk
lerini bile belli ettiği söyleniyor
du. Onun, sığındığı hükumetin hi
mayesi ve Osmanlı padişahlığı na
mı altında, merkezi İstanbulda 
olmak üzere bir hükumet, hüku -
met te değil de, İtalyada olduğu 
gibi Papanın vaziyetine benzer bir 
mevcudiyete bile razı olacak ka -
dar alçaldığından bahsolunuyor -
du. (Devamı var) 
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SOLDAN SAGA VE 

YUKARDAN AŞAŞJ: 

1 - Asker yemek knb\, 

2 - Blr harf e Rir kuş e Bir hnrr. 

3 - Güne~ değil e Baki dcgil e Şart 
edatı. 

4 - Üstüne öteberi konur e Sevgili. 

5 - Fasıla e Bir müzik Wblri e Alııı. 

6 - Bir vilayet e İçilir e Pokerde adı 
geçer. 

7 - Baş kaldıran e Ecdat. 

8 - Sız e Boyunda bulunur e Zaman. 

9 - Bir sesli harf e Yemekle beraber 
yenir e Bir sesli hnrf. 

10 - Birinci sıranın ayni 

lzmitte Belediye 
intihabatı 

İzmit, (TAN) - Devlet şurasınca 
ibtaJine karar verilen belediye seçi
minin yenilenmesi hazırlıkları başla_ 
mış, eski ve daha eski belediye he

yetleri kendilerine taraftar toplamak 

için faaliyete geçmişlerdir. 

Halktan mürekkep bir heyet, b ita
raf zevatı intihap edilm~ görmek ar
zularını valiye arzetmişlerdir. 

c~a.~1 düşman zabitlerinin sivil 
~ €iri Şehzade saray ve köşkleri
~İt.: Çıktıkları haber verilmek
~a.ıı ~Ydarpaşada İbrahimag:ı 
ea.ğJ.t esınde bulunan Ziyaattin, 
~l.ldar~başında Ömer Hilmi, Üs -
tfeııcuı a Paşa limanında Selim 
\>e % er~ yalıları, şehzadelerm 
~a.cağı af~rlcrin kuşkulandırılmı -
k!}ı~d bır şekilde gözlenecek ve 
t~leli clezin vaziyet ve mcşguli -
>ıı Sal hakkında malumat alınmı-

Bahiste bir hayli para kaybet
mek ve günün şampiyonu olan 
horozu da ele geçirmek için yük
lü bir para ödemekle gözü açılan 
şehzade, nihayet beni görebilnıiş
ti. Eski ve saadetli günlerini ha -
tırlatan şahsiyetime karşı büyük 
bir iltifat ta göstermişti. 

TAŞ HAST ALIGINDA PERHiZ 
h ışılacak (""Olis • ~ .,, 
~ !lge başlamıştım artık. lcap 
liag1tt talinıatı vererek memurları 
l4>'cl •ın. Bir arabaya atlıyarak 
1eatrıe~aşada, İbrahimağa mahal
~%aı ~~inı. Maksadım, şehzade 
~ \' tının köşkünü uzaktan t~t
Ci\,<trı, e tarassut etmekti. Muhit ve 
4o~taı dolaştıktan, tayin ettiğiın 
blılq~tda bulunan memurları 
lltıııs it tan sonra İbrahimağa 
~e~ % <lrakolu karşısındaki bah
~e lll \'eye girdim, kendime, şeh
l'i bilc1 · :~suplarını pek eskidenbe
t'u~ın bir kaç horoz döğü~tü
"a.Jtı.rı b~n toplandıkları masaya 
tıttırc1 ır Yer intihap ettim ve 
~ritı.iQın .. Gerçi, insanların birbir
~leıtıeı d_ınıemeleri, gözlemeleri, 
~~ıtı. ~~1 çok ayıp ve ahlaka pek 

gi11 ır harekettir amma mes -
~ ' Vazifenin icaplarına uy -
ı.tQğlı:artiyle polislere mübah ol
l'erdeııu bildiğim için, oturduğum 

kulaklarımı verdim onlara. 

Yarını saat içinde hafızama, 
ı.ltı~~t 81l.'nııyacak kadar haber 
~f y u :s· 1 d l +l' ı. E!tıcıiı · ır zaman ar, ev e. u 
'il~ er hazeratı diye milletin 
14fe~ı~ Ve kesesine ortak edilen bu 
~lı~~ ?l'lahluklardnn bir tanesi, 
tı.ı_~l'et~ ~evlethi Ziyaattin efendi 
~ lıits · ? ne ile meşgul olsa be -
lıile ltıız? Döğüş horozu mubade
~larıb E!vet, bu efendi hazretleri, 
~it\i!'\ uı horoz döğüşçülüğü ale -
~~4 hÇok. hatırlı, emekli ve me
"U~1 fıınııerindendir. Fakir bir 
~ }'a ll ev edinebileceği büytiklük
l'itıcıe Ptırdığı müteaddit kümesle
qı.tcıeı· Rununün döğüş yıldızları 
el 1Cck · 1r. ~fe _nıce nice horozlan var-
~llt ndı hazretleri yalnız bu ka

l>ehlivanları değil, antren -

Mutadı olan lfıübaliliğiyle ba -
ğırarak ayağa kalkmış, sıktığı eli
mi uzun uzun sarsmıştı ve: 

_ Beni hatırladığına çok mem
nun oldum Sadık Baba. 

Diyerek, kameriyenin Çamlıca
ya bakan köşesınc çekmiş _ve .. Üzer
leri ipek işlemeli beyaz ortulede 
kaplı hasır takımının geniş koltu
ğuna yerleştirmişti beni. Bir kaç 
dakika sonra, efendinin varlığın -
dan bir kısmını koparan horos -
cular dağılmış, sarayın bey, ağa 
denilen müstahdemleri de yanı
mızdan uzaklaşmı~lardı. Biraz ha
valardan, eski günlerden bahest
tikten sonra, sözü Mılli Miıcade
leye intikal ettirmiş, ve gösterdi
ği ısrarlı arzular üzerine anlat -
tığım kahramanlık ınen.kı_belerini, 
Tiırk hamaset ve şccaatının yarat
tığı harikalan büyük bir alaka ve 
dikkatle dinlemişti. 

Ben biraz da onu söyletmek, 
son muzafferıydin kendisinde ve 
hanedan azası üzerınde bıraktığı 
tesirleri, uyandırdığı fi.kirleri öğ
renmek istiyordum. İstanbulun 
vazivetinden bahsettim, sustu. lş
galcflerden söz açtım so~urttu. 
Vahdettin lakırdısı başını one eğ-

d . tt' Biraderi ömer Hilmi efenır ı. 

dinin hal ve vaziyetini sordum. 

Kısaca: "Çoktanberi g~~d~ğı~~ 
yok,, cevabını verdi. Bir turlu soy
lemiyor, daha doğrusu bu mev -
zulara temas etmekten kaçmıyor
du. Bu karşılıklı vaziyet ve gö -
rüşmemiz, sizde, hiç şüphe yok 
ki, iki canbazın bir ipte oynadığı 
gibi bir fikir ve kanaat hasıl ~d?"" 
cek. Halbuki, muhatabımda ne bır 

Böbrekte sancı yaptıktan sonra 
diişen taşın terkibi anlaşılınca, iş 
yalnız taşa sebep olnn maddeden 
sakınmaktan ibaret kalsnydrı, bu 
hastalığa karşı perhiz de kolay o
lurdu. Filan yemekte azot, bir di
ğerinde asit oksaJit var, berikinde 
fosfat; buna göre ondan yememek 
kahil olurdu. 

Fakat idrann ekşilik ve kalevi
Iik derecesini bilmek de lazım. Bu
nu her gün, ~:ahut sık sık anlamak 
hastahanelcl"de kahil olsa bile -
taş hastalığının sam•ısı geçtikten 
sonra yatmağa bir sebep kalmadı
ğından- insan işine giiciinc devam 
ederken böyle sık sık idrarı mua
yene ettinn<'k güç bir şe)· olur. 

Ondan ha~ka da taşın hir cinsine 
göre ekşilik dere<'esini sonınca. hu 
sefer öteki tiirlüsii hasıl olahilir. 
İnsan hirindt>n sakınayrm derken, 
ta~n öteki tiirliisiine tutulur. O -
nun için taslann her tiirliisiinffcn 
koruyabilecek toptan bir perhiz 
usuliinii tutmak zaruri olur. Yal
nız idrarlarının <'k~ilik derecesini 
pek merak edenler için söyliyeyim 
ki etle ekmek. Yumurta akı ve pey
nirler \'iicudıin ve idrarın ekşisini 
arttırırlar, yemisler de viİ<'udu ka
levi ~·apmnğa yararlar, yani eksi
liği azaltırlar ... O kadar ince me
rakh olmıyanlar için de: 

Etlerden. koyun, tavuk ve sığır 
etlerinden biraz yemekte zarar ol
maz. Kuzu. dana etl<'riylc karaci
ğer, böbrek, beyin, et usaresi, hir 
de paça, iskemhe, tuzlanmıs etler 
ek~iliği <'Ok arthrırlar, bunlardan 
sakınmak lazımdır. 

Balıklardan yalnız tath su ha -
bkları, onlan da bulabilirseniz, 
dokunmaz. Deniz balıkları, hele 
yağlı olanlar zararlı olur. 

Yumurta He siit, fo!ifath olduğu 
iyice anlaşılan taslardan ha kasın. 
da zarar vermezler, zaten o tiirlü
sünde de en bii)·iik sebep mikrop
hı hastalıktır. Yoğurdun anuk <'Ok 
ekşi~indcn sakınmak liizımdrr. 
peynirle rde pek katı olmayınca, 
viicudda ve idrarda hafif bir ek
şilik temin ederek sebzelerin getir
dikleri fazla kaleviliğe karşı ko -

yarlar. 
Ekmekten mümkün olduğu ka

dar az, pilli\·dnn da (iyle. 
Fakat patatesle makarnanın do

kunmasına sebep yoktur, sebzt
lerin işi biraz karışıktır. Tazele
rinden ispanakta, taze fasulyede, 
kerevizde, patlıcanda, pancarda, 
terede asit oksalik vardır., hele 
kuzukulağındaki eskiden beri peık • 
meshurdur. Kanılarından merci
mekte ve bezelyede azot <:oktur, 
bu da a.<;it iirik yapar. Onun için 
bunların h<'psi yasaktır. Bundan 
sonra da sehze olarak çok bir şey 
buJahilirseniz... Yalnız domates 
eskiden çok asit ürik verir. diye 
mahkum edildiği halde, sonradan 
yeni tahllJler iizerinc, b<'raet ka
zanmıştır. Onun da vitaminlerin
den başka hesllye<'ek bir tarafını 
bulursanız ... 

Yemi )erden çoğu i~·idir. dicu
dün ekşiliğini azaltır, kalevilik 
verirler. Onun için biihrek taşla
rına ve onunla birlikte asit ürik 
fazlalığından gelen daha ha ka 
türHi ha!itahklara kar ı limonla, 
me\•sinıinde cilekJe, iiziim)e ve el
ma ile teda,i tavsiye ederler. Fa
kat armutla erikte. incirle, frenk 
iiziimiinde bir de salatalık hıyarda 
asit oksalik çokca hulunduğı~ndan 
bunlar, taşın cinsine göre. yasak 
olur. 

Kahve ile çay pek az ve pek ha
fif olmak şartile. Kakao yasaktır. 
Baharlı yemekler de büsbi.itiin ya
sak. 

Bol hol su. Elma şarabı bizim 
memlekette yapılmaz ama, taşları 
eritmekle meşhurdur. Üziim şara
bı ve bira dokunur ... 

Perhizden sonra beden miima
resesi taş eritmeğe çok iyi gelir. 
Fakat yorulmamak ''e ~arsılma
mak şartlle. Bir atınız olup ta sa
bahları onun iizerinde hlr !llaat ka
dar gezebilirseniz en iyi miimarese 
olur. Atı olmQ'anlar da gene sa
bahlan yarım saat kadar, çok ter
lemeden, yonılnıadan yava gezer
ler. Bu hastalıkta terlem<'k iyi bir 
şey değildir, vücudün suyu aza
lır. 

9 
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Gündüzü Kaybeden Kuş ........ Yazan : Halikarnas Balıkçısı >++ ..... 

Martılardan . bahsetmiyorum. 
Onları bınlerce çığrış v~ 

çırpınışlariyle kıyılarda görürüz 
ve görmesini de severiz. Fakat 

0 
bildiğimiz martılardan daha bü
yük, ve kanatları daha uzun bir 
açık deniz rnartisi vardır. Onlara 
Ak denizde Milıo derler. Işte on_• 
!ardan bahsetmek istiyorum. San
ki kuş değildir de, kanada binmiş 
bir köpük parçası, bir ıssızlık hu
lasası; bir engin ve hava parçası
dır. Denizin o hırlıyan uçurwnla
rını, koca dalgalar tepetakla dön
müş Niyagara şelaleleri gibi tır
manırken, onlara gün doğdu de
mektir. Çünkü o zaman fırtınayı 
ve karabulutları ta aşağıda bıra
kırlar. Insanın hayaline veleh ve
recek yüksekliklere çıkarlar, gö
ğün koynunda küçücük bir mavi 
nokta olurlar. O nokta çıkar çıkar 
da mavilerde erir. Ve acip kuş ma
viler sahrasında, sükut ve sükunet 
içinde yapayalnız kalır. Fırtınasız 
açı:k havada, başka bir Alemden 
geliyormuş gibi ara sıra, uzak bir 

çağırış duyulur. lnsan acaba gök 
mavileri dile mi geldi diye etrafı

na bakınır. Halbuki öten denizin 

kartalıdır. Bu fırtınalar imparato

runun hızı kasırgayı geçer. Rakibi 

ancak şimşektir. Denizlerin ve na

mütenahilcrin bu lakayıt seyircisi, 

karaların kartalı gibi yırtıcı gaga

lı ve pençeli değildir. Bu deniz ku

şu en yükseklerde uçan bir beyaz 
bulutun hayatını yaşar. 

H acı Süleyman, şafaktanbcri 

elde çüte, önde köpek kı
yı kryı taban tepiyordu. Tan yeri 
uyanırken keklikler derelerden 
yamaçlardan cakcacak cakcacak 
edip yeni doğan günü şarkılariyle, 

ve bütün öteki kuşlarlaı böcekler, 

çalılar, dağlar, taşlar ve denizler

le selamlıyorlardı. Gocthe'nin bile 

ölürken ve ebedi karanlıklar göz
lerinin üzerine çökerken son fer

yadı "Işık! Işık! Işık! Işık! Daha 

ışık!,, değil mi idi? Çiçek, ağaç, 

balık, kuş, insan, hepsinin aradıgı 
ışık işte ağarmaktaydı. Keklikler, 
hamam böceği, akrep, tesbih böce
ği değillerdi ki karanlıkları ara
sınlar. Onlar güneşle ve güneşten 
yaşıyorlardı. Zavallılar o ışığı ses
ieriy le, şarkılariyle. içlerinin ışık

tan gelme ışıklarıyle selamlıyor
lardı. Günün ışığı keklik için em
niyet demekti. Hem kendisi hem 
de palazları ıçın, karanlıkların 

korkularının sonu idi. Artık en 
kuytu ve karanlık çalılıkların içi 
gitgide aydınlanıyordu. Yine sevi
şenler biribirlerini dünya gözüyle 
göreceklerdi. Palazlarını, sevgile
rinin o yemişlerini, kanat peyda
lamış sevinçlerini görecekler. Yine 
güneş ışığında uçacaklar maviler 
de şarkı olacaklardı. Bütün keklik
ler yuvalarının kıyılarına otur
muşlar, merhaba merhaba diyerek 
gevezeleniyorlar, biribirlerini teb. 
rik ediyorlardı 

H acı Süleyman yiiriiye yu!'tl
ye dik bir kayanın dibine 

vardı. Her taraf keklik ötüşü kesil
mişti. Gelgelelim, binlerce kekli-

ğin bir tanesi bile meydana çıkmı
yordu. Hacı Süleyman köpeğine 
kızdı. "Senin ournun yok! lt,, di· 
~e köpeğe b ir tekme> attı. Köpek 
kuyruğunu ardına kısarak, beş on 
adım öteye kaçtı. Hacı Süleymıt
nın gözlerini kan b;iı umüştü. Kek
liğin bu kadar çokluğunda şöyle 
üç dört tane olsu!l vuramadığın;> 
kızıyordu. Elinden gelseydi; çifte
yi güneşe tutup, ö' dürücülük hır
s~~ı doyurmak için. ateş edecek ve 
guneşi kör edecekti. Gözleriyle 
dört tarafı arı}ordu. Kt•klik olma
sını hiç olınazsa canlı bir 
şeyi \TUrabil<:e içı rahat edecel~t, 
Tam o sırad .... a onunde yürüyen u-

u k" Y z ope~ yarı havlayış yan ulu-
yuştan ibare~ bil' ses çıkardı. Ayni 

zamanda da Hacı Süleyman, başı
nın üzerinde, yükseklerde bir ka
nat hırıltısı duydu. Kayanın tepe

sinde yavrulıyan lnr M.ilio kanada 

binmişti. Hacı Süleyman birden 
bire çiftesini havaya dıkti, ve çif

tenin iki gözünü birden ~teşledi 
Miho kanatlarım ıoplad •. şikarına 
saldıran bir şahin gibi aşağıya 
doğru düştü. Serıdcledi. muva~

nesini buldu. Ve bir fişek gibı, 
dosdoğru, hav:ıya uçtu. Ardı St':"a 

birkaç tüy bıra}:tı. 

K uşun iki gözüne de saçma 
değmiş. iki gözu de akıp 

kör olmuştu. Artık korkur ç ve ga . 

rip bir karanlıkta nçuyoıdu. Rıç 

durmadan dınlenmcden beş saat 

uçtu. Doğdu d'>ğalı taındığı göğ>ı 

karanlıklarda aradı. Fr.ıkat göğü 

bulamıyordu. Göğü bıılarruıyınt>9 
yuvasını da bulamıyordu. Çün.. 

kü biliyordu, yuvası bir kayanın 

üzerinde tam göğün kenarınday
dı. Yavruları yiyeceksi:. .. ' ikten ııe 

yapıyorlardı, acaba? Annelerinin 

mavilerden çınlıyan sc:ııni arıya a
rıya, göklere baka mı kalmışlartı? 
Kuş birdenbire kanadına kuvvet 

verdi. Herhalde bu karaolıklan a
şacak, ve karanlıklardan öte yayı
lan mavilere dalacaktı. 

Böylelikle 4 - 5 saat daha uçtu. 

Artık gece olmuştu .. \1ıho hfilfı 

gündüz arıyordu. Fakut bulamı

yordu. Kanatları ağırlaşıyordu. 

Kanadiyle aydınlığa varamıyaca
ğını anladı. Işte o zaman ...,asum 

sesiyle mavi yükseklikleri yarat. 
mrya kalkıştı . Şarkı söyledi. Şar

kısıyle ve içinin ateşiyle, zindan 
kc" ,..,., kaınatı, apaydın edec •k "' ' 

lan güneşi yaratmıya çabalıyordu. 

Fakat artık bitkindi. Sesi dindik

çe kanatları da sarkıyordu. Keneli 

de düşüyordu. Engin üzerlikleri
nin bu tenha uçucusu, karalara an-

cak yüreğiyle bağlı idi. Yavruları

nın yuvasını bağrından yolduğu 

tüylerle döşemişti. Bir son defa o
larak, iki ayaklı birer pamuk vu
mağından ibaret san gagalı vav
nılarını çağırdı. Sesi kısıldı. Alel
acayip gürültülerle, tckerle
ne. çırpına deni7.e düştiı. Ertesi 
günü ıssız denizin üzerinde, bir be
yaz tüy yüzüyordu ancak .. 
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Grdun 
Or unun 

ve 
Acı 

·r Kayıbı · . 
üaziantep bay!avı, Emeklı Gene

ral Ali Hikmet dün sabah saat 9 da 
vefat etmiştir. 

Almanya Memelin de 
.Teslimini istemiş 

Gerek lstikliıl mücadelesinde, ge
rek bu mücadeleyi müteakip Cüm
huriyet ordusunda büyük hizmetleri 
görülen Generalin vefatı memleket 
için büyük bir kayıptır. . 

General Ali Hikmet 1314 senesın
dc Harbiye mektebinden neşet et -
miş ve Erkanıharbiye mektebine 
girmiştir. 3 sene sonra 317 de Erka
nıharbiye mektebinden çıkmış ve 
Sclanikte üçünCü kolordu emrine 
yerilmiştir. 

(Başı 1 ht:ı<le > 

Petroller bahsinde yapılan fedakar
lıklar, Alman taleplcr!J1e nazaran 

hiç bir şey değildir. Doktor ~o~lta~ 
ile yapılan müzakereler Teşrınısanı 

anlaşmaları çerçevesi dahilinde ce
reyan etmi§t.ir. 
Almanların bir ültimatom verdik

lerinin tekzip edilm~ine rağmen, 
Bükreşte hfila bir nevi sıkıntı hissi 
mevcuttur. Bc.nun sebc.hi de Roman
ya - Almanya ticaret m1iznkcreleri
nin Almanyanın Çekoslovakyadaki 
son dar.besiyle ayni zamana tesadüf 
etmesi ve Almanyanın Homanyaya 
karşı niyetleri hakkında Y1 bancı 
memleketlerde musir surette bazı şa
yiaların deveran eylemesidir. 

Hareket ordusiyle birlikte İstan
bula gelen Ali Hikmet merhum, bi
lahare Ankarada beşinci kolordu 
Erkanıharp reisliğine tayin edilmiş, 
Umumi Harp yıllarında da İzmirde 
hat komiserliği vazifesini ifa etmiş-

Diğer taraftan Macarların Romnn
ya hududuna asker yığmaları Bük
reşte derin memnuniyelc;izlikler u

tir General Ali Hikmet mütarekeyi yandumıştır. Çünkü Romanya tehdi-
·· t ak lstanbula gelmiş, buradan di tazammun eden her hareketten çe-

mu e ıp k" ·şı· 1 .1. 1 ·1 l . 
A d l Çerek İstiklal Harbi - ınmı ır ve ya mz 'iJeyne mı e vazı-

na o uya ge t" · 1 ·· '- · 
ne iştirak etmiş, bir çok kumandan- Y_C ın ıcap arına gore ~ıareket e~mır 
lıklarda bilhassa Afyon cephesinde tır. . .. 
büyük yararlıkları görülmüştur. F ran&ada yeni tedbirler 

F ransa hükumeti yeni kararna
meleri neşretmiştir. Bu karar

namelere göre askeri personel arttı-

rılacak, silahlanma faaliyeti hızlan
dırıfocak; mesai haftası elli saate çı
karılacak, teslilıat ve teıikilat gi'Zli.
liğine ehemiyet verilecek, tayyare ve 
top miktarı süratle takviye edilecek
tir. 

Kararnamelerin neşrinden sonra 
Daladier erkanı harbiye ıle görüş
müş. daha sonra Tunus Cezair kuv
vetleri kumandanını kabul etmiştir. 

Çekoslovakyada 
tevkif edilenler 

Çekoslovakya Cümhurrcisi Hacha 
dün bir kararname ile mebusan ve 
ayan meclislerini feshetti. 

Almanlar, Bohemya ve Moravyn
da tahşit kampları yapılmadığını, 
bütün mevkufların 500-600 den !ba-
ret olduğunu bildiriyorlar. 

Halbuki İngiliz kaynaklan mev -
kuflann 80.000 olduğunu haber ve;· 
mekteclir. 

Slovak hükumeti erkanından Tu
ka ile Hariciye Nazın Durcanski dün 
Berline gitmişlerdir. Durcanski, A 1 

mnnyamn Slovakyayı himayesinin 
bir garantiden ibaret olduğunu, g!it 
rük birliğinin şart olmadığını, Slv
vakyanm küçük bir ordu ile ikti 
edeceğini söylemiştir. 

General Ali Hikmet, müteakıben 
iikinci kolordu kumandanlığına ta -
:yln edilerek 12 sene kadnr Balike
!sirde kalmış, orduya bir çok hizmet
Uer yapmış, Balikesirin iman husu
ısunda da büyük bir gayret sar!et -
ımiştir. Balikesirliler Generali, bir 
baba gibi sevmişlerdir. Balikesir 
.gençliğini spora teşvik ederek onla
;ra bir de güzel spor sahası hediye 
;eden General, spora büyük bir kıy-

J3ulgar Başvekili Dün 
Gece Sofyaya Gitti 

d · ak b" l . k (Bapf.arafı 1 incide) leme davranmadan evvel, takika-Jm,et veren nıma Y ın ır a a a i" 

gösteren bir şahsiyetti. Balikesirden "- Ankaradaki görüşmelerimizin tınızı, vicdanınızı müsterih edecek 
ısonra Kayseride 6 ıncı kolordu ku- mevzuunu dostluk ve sammiyet teş- derecede derinleştirmenizi muv.afık 
µnnndanbğına tayin edilen General kil etmiştir. Bilirsiniz ki dostluk ha- bulurum. Bu sözlerimde, kat'iyen. 
;Ali Hikmet, iki sene de Knyseride kılmak istenen nazik çiçektir. Bunu matbuatı tenkit gayreti sezilmesin. 
!kaldıktan sonra tekaü~ olmuş ve soldurmamıya daimi surette çalış- Zira, ben, gazetecilerin karşılaştık
!Büyük Millet Meclisine Gaziantep- malıdır. Buna muvaffak olmak için lan güçlükleri takdir edenlerdenim. 
t;en aza. seçilmiştir. Mebusluğu es - de, küçük ihtilaftan izam etmemek, Fakat, yarın neler olabileceğini bu
ınasında teşekkül eden Türk Spor her şeyden evvel Balkanların teşriki günden kat'iyetle keşCederniyeceği
IKurumu başkanlığına geürilen Ge- mesaisine ve bütün Balkan menfa - miz için, bugünün şartları içinde 
~eral, 936 Olimpiyatlarını müteakıp otlerinin göz.önünde bulundurulma- mat'buahn son derece müteyak!oz 
,tıhvali sıhhiyesi dolayısiyle Türk sma çalışmak lazımdır. Bu münase- bulunması zaruridir." 
ls~r Kurumu reisliğinden çekilerek betle, gerek şahsıma, gerek Bulgar Köseivanof öğle yemeğini Parko
ttcdavisi ile meşgul olmuştur. milletine !kar yaptığınız neşriyata telde hususi surette yedikten sonra 
1 

General kalbinden rahatsızdı. Te- teşekkür ederim. tekrar otomobille İstanbula geçerek 
ldavi için Viyanaya da gidip gel- Türkiyeye gelişim, ziyaret çcrçe- Evkaf müzesini ve Çarşryt gezmiş, 
l:miştL vesini aşacak bir bayram mahiyetini saat 20 de Bulgar konsolosu tarafın-

Şişlide :tramvay cadesinde Süva- aldı. Gösterilen teveccühe resmi nıa- dan Perapalasta şerefine verilen z.i
ıri polis karakolu civarındaki Kuzey kamlarla beraber Türk milletinin de yafette bulunmuştur. 
lapartımanında ikamet eden Gene- iştirak ettiğini gördük. Misafir Başvekil, 22.40 ta Perapa
rale, iki gün evvel bir felç gelmiş, Büyiik Şefiniz İsmet İnönü, ve J lastan otomc:ibille ayrılarak Sirkeci 
bu felç dün saat 9 da ölümle neti- kıymetli arkadaşlarına teşekkürleri- 1 garına gelmiş, vali muavini Hüdai 
ıcelenmiştir. mi bildirmenizi ibir kere de vasıta- Karataban, İstanbul Komutanı Ge-

General Ali Hikmetin cenazesi nızla rica ederim: Zira Ankaradak.i neral Halis, emniyet direktörü, kon
lbugün saat 11 de Kuzey apartıma- müliıkatlamndan sonra Balkanların soloslar tarafından karşılanmış ve 
nmdnn kaldırılarak, cenaze namazı ve hususile '!'ürk - Bulgar münaseba- bir polis müfrezesi selam resmini ifa 
Teşvikiye camiinde kılınacaktır. tının istikbali için büyük bir cesaret- etmiştir. Eksel:lns Köseivanof saat 

Cenaze, askeri merasimle kaldın-
lc memleketime dönüyorum." 23 te teşyie gelenlere veda eder.?k 1larak asri me1.arlığa nakledilecek ve · d 
"B l · B lk A tanh hususi trene gcçmış ve tren ora a hazırlanan makbereye defnolunacak- u garıstan ve a an n ,, .. 

. . . ., toplanan halkın tezahuratı arasında 
Saym Ba~vek1l, kendısıne,. ~ul~a- hareket etmiııiir. 

ristanın Balkan Antantına gırıp tPr-

tır. 

Londra Kararları 
Romada Heyecan 
Tevlit Etti 

(Baııı 1 incide ) 

göstermcğe gayret etmekte iseler de 
bunlann ileri sürdükleri iddialara 
bizzat kani bulunmadıkları gorül -
mektedir. Bununla beraber Romanm 
ecnebi diplomatik mahfillerinde, 

mihver münasebetlerinin bu hadise
lerden müteessir olmıyacağı çünkü 
İtalyanın Almanyaya dayanarak Ak 
deniz ve Afrikadaki menfaatlerini 
daha müsait bir şekilde ileri sürehl
lcceği söylenmektedir. 

Ayni mahfillerde hasıl olan ka-
naate göre, İtalya, Habeşistan harbı
ni müteakip takip ctmeğe başladıgı 
yoldan aynlmıyacaktır. 

Rus gazetelerinin neşriyatı 
Moskova gazetelerinden İzvestia, 

yazdığı makalede demokrasilerin hi
kayelerini anlattrktan ve bunların 

bile bile Almnnlnra aldandıklarını 

söyledikten sonra mütalcalanna şu 
şekilde devam ediyor: 

"Alınan Faşizmi, bugün arlık, 

son tecavüz fiillerini, her zamanki 
ırkcı demagojisi veyahut milletle -
rin kendileri hakkındaki bizzat ka -
rar '\'ermeleri prensibi ile dahi giz
lemek vaziyetinde değildir. 

Mütecavizlerin. Avrupada ismine 
demokrat denen devletler payitaht
larındaki emirberleri de, kendilerini 
artık bu sahte referanslarla gizliye
memektedir. İngiliz Başvekilinin 
Birmingham'da söylediği nutka mü
şabih ağlayışların kıymeti nedir? 
Fransız ve İngiliz devlet adamları, 
çocuk değillerdir, münihciler, Mü -
nih politikasını takip ederek Faşist 
diktatörlere her şeyde baş eğer ve 
Hitlerin taahhütlerini icra edeceği -
ni garanti ederken, kiminle iş yap -
tıklannı anlamaları icabederdi. Teh 
likeli ademi müdahale oyununu çı -
karanlar, bugün siyasetlerinin yeni 
semerelerini toplamaktadır. Müte -
cavizlerle ademi müdahale politika
sının organizatörleri, Avrupa sulhu 
için daimi kanşıklık ve tehdit ocak
ları vücuda getirmektedir. 

Praga girer girmez, Alman kıta
lan, halen Macaristana ve Polonya
ya knrşı Uıhn üt etmektedir. Ro -
manyaya karşı da en kuvvetli bir e
konomik tazyik yapılmaktadır. 

Çekoslovakya hadiseleri, bir son 
değildir. Çekoslovakya Cümhuriyeti 
ilga edilmiştir. Fakat Çek milleti 
mevcuttur. Mütecavizler ilerlerken, 
sulh kuvvetleri de bugün hareket et 
mektedir. Avrupada vücuda gelen 
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Dileklerini Anlatıya 

Kömürcülere Göre. 
Değildir. Fak Fiyatlar Pahah 

Katiyatı Nizama Koymahdır 
[Milll Şef İsmet inönUni.\n açt1~1 Fakat bu katiyat güçlükle ve 

çıgır üzerinde yüruycrck hıılkın olarak yapıldığı için fiyatlara 
derilerini dinlemlyc \'C memleket yapılıyor. Hem bu halın bir 
meseleleri lızerinde ml\ştcrek dilek- da kaçak katiyat fenni olınad 
lerinl ortaya koymıyn devam cdlyo- . 
ruz. Bugün de odun ,.e kömür. de-: çin or~a.nlar .daha Ç~~ tahrı~ 
polıırı sahiplerinin mahrukat ışlerı yor. Kfıfı katıyatn musaade .. 
üzerinde duşundiıklcrini \"C neler diği de piyasada odun kömu~ . 
istediklerini okuy..1caksınız.] ram olmayışı da bunun delilıd 

- İstanbulda senede ne kadar _ Bu vaziyetin doğru oldıJ 
odun ve kömür sarfedili~~r? . . kabul edersek ıslahı için ne ys 

- Aşağı yukarı iki yuz hın çekı ması lazımdır? 
odun yirmi milyon kilo kömür. _ Ormanlarda katiyat mıtl 

- Bir çeki odunu kaça sntıy~r- lan iyice tetkik edilerek tesbit 

sunuz? dilmiş değildir. Baltalık orıns 
- 375 kuruşa. yirmi seneyi geçtikten sonra l< 
-Pahalı değil mi? mesi lazımdır. Şimdi yirmi 

- l\Taliyetini bilmiyenler öy - geçen ormanların daha on }>CŞ 
le sanırlar. Hakikaten iki sene ev - kısım kısım katına müsaade 
velki fiyatın bugünkü fiyat arasın - yor ki bu ağaçlar kuvvei h 
da hemen hemen yüzde otuz bir fark sini kaybettiği gibi yeni o.rrn~'\ 
var amma bu asla bizim karımız de- meydana gelmiyor. Sonra k0'f 
ğildir. hususi ormanlarının huSUS' 

- O halde bu fiyat yükselişi ki- vaktinde tesbit ettiremedikleri b 
min lehine oluyor? haklarını kaybetmiş vaziyett: 

- Biz odunu en çok İğneada ve nuyorlar. Bu sebeple her türltJ 
Kefken civarındaki ormanları işle- likeyi göze alarak kaçakçılık '" 
tenlerden çekisini 130 kuruşa alıyo- yorlar. 
ruz. Fakat İstanbula kadar 150 ku - _ Mahrukat fiyatlarının ıJ 
ruş yelkenlilere nakliye ücreti veri- layabilmesi için sizce ne "!' 
yoruz. Halbuki odun kömür nakli - lazımdır? . d 
ne şilepler tahsis edilebilse navlun- -Nakliyat yelkenlilerle 
lar yarı yarıya iner aradaki fark da şileplerle yapılır ve orman kııtı 
müstehlikin lehine kalır. • esaslı bir· şekle bağlanırsa odıJ11 

- Demek odun kömür fiyatla - mür fiyatları en nz yüzde ot!J$ 
rının pahalı oluşuna sebep nakliye cuzlatılabilir. r>f 
masrafının fazlalığıdır? - Maden kömürü satışları 

-Yalnız bu değil. Orman ka - dır? 

nunu da fiyatlar iizerine en az yüz- _ Sömikok iki sene içinde · 
de yirmi tesir yaptı. rağbet gcirdü. Halk alma~ istiY"~ 

- Ne gibi? kat piyasada mal yok. Dığer ıc 
_ Kafi m(ktarda katiyata mü - çeşitleri de ayni halde. İstsrı İ 

saade edilmiyor. ancak kısa bir müddet kifaye~ 
_ Pahahlağn st'.'bep bu ise knt - cck kadar maden kömürü knl t(1 

}anmamız lazım. KMi mıktarda ka- - Hariçten kömür alıyor 
tiyat yapılmaması şüphesiz orman - yuz? ~ 

larım.ız lehinedir? - Yerli kömürümüz ihtiyscJ 
- Açık konuşmak lazım. Kafi şılayacak kadar getirilmediği ~ 

mıktarda katiyata müsaade edilme- yalnız İstanbuldn 30 bin ton }. lif 
mekle bernber yine kutiyat ihtiyacı koku sarfediliyor ve tonu 29-30 
karşılıyor. ya satılıyor. 

korkunç vaziyette, makul milletler M e bu 
5 

S e ~ •
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ve hiikıimetler, kuvvetli ve sulhper- '3' Pazara 
ver Sovyetler Birliğinin sözlerini dik gl 
katle dinlemektedir.,, (Ba~ 1 incide) ıniyoruz. Yalnız bu toplantınııı ı; 

lsviçrenin kararı lerle siıslenecektir. Müntehipler o yet mühim olacağını, bu itibarl9 

Berne, 21 (A. A.) - J<'ederal mec- gün Belediye tarafından hazırla~an tün müntehibisanilerin bu içti 
1 !islerin ilkbahar içtima devresine ve mazbata yerine kaim olan cuz - hazır bulunmaları lazım geldiği~ 

dün akşam başlanmıştır. danları Üniversite konferans salo - liıve edebilirim. İçtima tam 
1'oplantıda, Jı'cderal meclislerinin nunda 

1

bulunacak olan heyeti tefti-
9 3 

kt 
1 • • •.• O da yapılaca ır. "' 

Vatana ve orduya ktymetli biz -
metlerde bulunan merhum Genera
le Allahtan rahmet diler ve kederli 
ailesine ve kahraman ordumuza, ta
ziyet beyan ederiz. 

miyeceği sorulduğu 1.aman, şu cevcı
bı vermiştir: 

"- Bulgaristan belki bir gün Bal
kan Antantına girecektir. Bunun i
çin zemin ve zamanın hazır ohruısı 
liıznndır." 

heyeti umumiyesin.in ilk içtimaında şiycye gösterdikten sonra rey erını dıJ ,. 
Ayni saatte, belediye budu Yozga tta im ar aşağıdaki müşterek beyannamenin kullanacaklardır. Is' 

okunmasına karar verilmiştir: Bugün şehrimiz de iki ricindeki kazalarda da müntell 

Akyazı Halkı 
• • Yol lstıyor 

Akyazı (TAN) _ Adapazannın 

servet kaynağı olan nahiyemizin 37 
parça köyündeki yirmi binden fa.~
pa nüfusunu, hatta Mudumunun y~z 
Oerce köy halkını zarara sokan bır 
ıçok mahrumiyetlere mahkum eden 
lbir dert vardır ki o da yolsuzluktur. 

Mudurnu şosesi diye anılan ve 
Adapazarı ile Akyazının yegane. ir -
tibnt vasıtası olan on buçuk kılo -
metrelik şose, yayaların bile geçe -
miyeceği kadar bozuktur. 

Bu yol, yirmi yedi sene evve~ ta
mir edilmiş, fakat bilahare kımse 
yola sahip çıkıp bir daha tamirini 
düşünmemiştir. 

Burada doktor olmadığı için hasta 
lan Adapazannn götürmek, yolsuz -
luk yüzünden, çok defa mümkün ol

muyor ve yolun bozukluğu, .. ~.iğ:r 
zararlarından başka, böyle gorunur 
.,ckilde insan hayatına da mal olu-

yor. 
Şimdi yolun kenarında, ne za -

mandan kaldığı bilinmiyen. ve 1900 

t mikabı kadar tahmın olunan 
me re f" .d . 1 
h ta vardır. Na ıa ı aresı yo u 
azır ş . . kd" d 

ğ k arar verdığı ta ır e 
yaptırma a 

h Ik ın da lüzumu olan taşı 
Akyazı a ın ve koşacaklarına 
temin için seve se b hususta hö-
şüphe yoktur. H~lk, ; evvel tecel
kCımetin himmeti bir 
]i ctmec;ini bekliyor. 

Bay Köseivanof; Ankaradaki ko
nuşmalar esnasında bu meselenin 
mevzuubnhs olup olmadığını soran
lara da demiştir ki: 

" --Şimdilik Ankarada, Bulgaris
tanın Balkan paktına alınması mese
lesi görüşülmedi. Biz sade beynelmi
lel umumi vaziyeti, ve Bal.kanlan 
tehdit edebilecek tehlikeleri gözden 
geçirdik." 

Kendisinden sorduk: 
"- Halen Balkanlar icin bir teh

like mevcut mudur?" 
Dedi ki: 

Bö"ylc bir tehlike "- Hayır... _ 
voktur. Yalnız şayialar mevt:uttur. 
Bunları tahlil ev tetkik ederken so
ğukkanlı davranmak mecburiyetin
deyiz." 

Gazetecilerin rolü 
Dost Bulgar Başvekili, bu arada 

bugünkü gazetecilik mesleğini~ ~ 
hcmmiyetinden bahsederek demı~tır 

ki · 
:,_ Gazeteciler, omuzlarında n~r 

mesuliyetler taşırlar. Onlara, san -
sasyonel haberler vermekten ziyad~, 
umumun menfaatini gütmek gayesı
ni takip etmelerini tavsiye ederi.m. 
Fakat hakikati söylemekten çekın
memelidirlcr. Ben hakikati çok seve
rim. Onun gizlenmesini kimseden 
istemem. Yalnız, her hangi bir hava
dis karşısında dalına, umumi men
faati naznn dikkat<' almanızı, ve kn-

F l• t • ''21 mart 1938 tarihinde, meclis- toplantı yapacak ler kaza merkezlerinde topınıı'/ 
aa J ye J lerin riyaset divanları toplantısında, Belediye hududu dahilinde seçil- konuşacaklardır. Bu husus hald' ~ 

Yozgat (TAN) - Vilayetimizde İsviçr; halkının, kanını·n· s?n d~la- ıniş bulunan müntehibisaniler, bu _ Parti kaza reislerine de icabedel' 
her sahada inkişaf ve terakki temı- sına kadar İsviçre arazısının ihlal c- giin, Parti divanı namına İstanbul - limat verilmiştir.,, 
nine çalışılıyor. Geçen 938 yılında dilmez mahiye~ni miidafnayn hazır daki seçim işlerine memur edilen 
başarılan başlıca işleri şu §ekılde olduğunu bildiren bir resmi beian - mebus İbrahim Tali ve Profesör Şem lzmirde ~ 
telhis etmek mümkündür: name okunmuştu. Bugün top anan · Ankara, 21 (Tan Muhabiritıd~ 

Hususi Muhasebecc 550.508 lira meclisler riyaset divanları ve grup settinin iştırakiyle bir toplantı ya - P 

tahsil edilmiş, 100 bin lira gibi mü- reisleri ve diğer delegeler, müttefi- pacaklardır. Belediye hududu dahi- Yarın (bugün) müntehibisanile!ciı' 
him bir kısmı fozlai varidat zuııur kan şu karnrı almıştır: Bu husustu !indeki kazalardan seçilen müntehi- kevinde buraya gelen ve Parti~ 
etmiştir. yeni bir beynnnnme neşri lüzum - bisanilcrin adedi l311 kişi olduğu i- nını temsil eden saylavların 11 

Butun masraf ve maaşlar güııi.i suzdur. Zira parlamentonun bundnn cin İstanbulda bunlann hepsini isti- runda bir toplantı yapacaldarciıf 
gününe tediye edilmiş olmasınn rn~- evvelki resmi beyannameye bir şey ap edecek bir salon yoktur. ~ 
men bugün kasa mevcudu 300 bın ilave edecek veyahut bu beyanna - Bunun için müntehibisaniler bu- İzmri valisi Fazlı Güleç'in ~ fs 
lirayı geçmektedir. meden herhangi bir kelime tay ey - gün ayni zamanda ayrı ayrı iki yerde ca mebus namzedi gösterileccğıı d 

40 bin küsur liralık Vali konağı- liyecek değildir. Parlamento, bun - toplanacaklardır. Beyoğlu kazasiyle mir valiliğine de .Manisa valisi ~ 
nın inşasına başlanılmıştır. Konak, dan evvelki beyannameyi, trunamiy- .. ,.ıe 
mayısta ikmal olunacaktır. le teyit c~ !emektedir.,, Sarıyer kazasından scx;ilen müntehi- man Şahin başın getirileceği so rt 

Yine 938 senesinde, beş yıllık ça- bisaniler Şehir Tiyatrosu salonunda, mektedir. Diğer bir rivayete go 1~ lışma programına tevfikan, bir hvy yanda bir orta mektep in~asına baş- Adalar, Bakırköy, Beykoz, Beşiktaş. Belediye reisi Bay Behçet Uz bC·jl 

yolu üzerinde mühim tamirat ve ıki l lanılmıştır. Yıllarca evvel başlanıl- Eyüp, Eminönü, Kadıköy. Üsküdar ye reisliği uhtesinde kalmak ti 

menfez yaptırılmıştır. Yozgat - Sor- mış ve yarım bırakılmış olan 36 köy ve Fatih kazalarından seçilen mün • vali olacaktır. 
gun yolu ıslah edilmiş, bir de mı:n- mektebinden 32 si bitirilmiş ve içle- h" 

1 
k' A • . 

· d d · lmı tc ıp cr de Tepebaşında ı srı sıne-fcz inşa olunmustur. rın e te rısata başlanı stır. kl 
0 

p 
Boğazlıyan Kakılı yollarında da 937 yılında idarei husu;iyecc açı- ma salonunda toplanapca far .. ır.Ş ar 

' ti murahhaslarından ro csor em-bozuk kısımların ıslahına çalışılmış- lan atelye, geçen sene daha .ziyade kk d d '" b" 
· r b" h ı 1 · . • settin bu toplantı ha m a un ır tır. Bu kısımlarda ilkbaharda amc- verım ı ır a e ge mış, vılayctimi- . . . . k"· 

liyata devam edilecektir. zin sanat ihtiyacını daha biiyük muharrirımıze demıştır ı . 

938 senesinde vilayet içinde mual- mikyasta karşılamışlır. " - Yapılacak toplantı tama -

----o-
Bir Adam Uyku llô~ 
ile Zehirlenerek ölcl sil1 

llın adedi 162 ye, tam teşkilatlı Atelyede motör, otomobil tanu- miyle hususi mahiyettedir. Bu top -
mekteplerin adedi de 25 den 42 ye ratı, oksijen kaynaklan, kapı ve lantıda neler konuşulacağını bilmiyo 
çıkarılmıştır. 33 ilkmektepte de es- pencere, mobilya, pulluk ve ziraat ruz. Kanuşulacak mevzular hakkın
kisi gibi 3 sınıf üzerinden tedrisata aletleri tamiratı, her nevi araba ya- da Parti riyasetinden mazruf bir mek kikat yapmaktadır. 
devam edilmektedir. Bu mekteplere pılmaktadır. 938 de 13 adet çift at- tup aldık. Aldığımız emre göre bu • 

Beşiktaşta Hasfırın cadd: ~ 
de oturan gümrük katibi Rıı0 ıı ~ 
!anmakta olduğu uyku ilncuıdB 

8 
ı 

raz fazlaca içtiğinden biraz so~ 
hirlenerek ölmüştür. Hidi~ e ı,JI 
da zabıta ve müddeiumwnilll' 

devam eden kız ve erkek talebenin lı, 9 adet tek atlı araba, 48 öküz ara- mektup ancak toplantı salonunda ve Üsküdar Adliye BinO•;ıı 
adedi 8005 i bulmuştur. Sarıkaya bası yapılıp bedeli Ziraat bankasın- bütün müntehibisanilerin huzurun<la Yirmi bi!1 lira sarfiy~e Y~iıı' 
nahiye merkezinde tam devreli ve dan alınarak k(iylüye verilmiş, ay- açılacaktır. Bu sebepten dolayı mck- rılmakta olna Üsküdar adlıYC 
yatılı bir mektep açılmıştır. nca yüzden fazla araha da yapılıp tubun, mahiyet itibariyle neden iba- inşaatı bitmek üzeredir. Dinil 

Sorgun'da bir ilkrnektep, Bogazlı- sabc;a cıkarılmıstır. ret olduğunu bi% de su dakikn bil - nisanda l<>sellüm edilecektir. 
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Kırıkllk, nezle Grip, Romatizma, baı ve diı ağrdanna birebirdir. İstanbul SALI H NECATI KESKiN KAŞELERi; 
......______·~------~~---~~~---~~---------~------~~---~~~~~------------~------~---~~~----------------------
kayserı Vilayetinden : 

Bahçekapı 

l-2.:- Kayseri merkez kazasının Muncusun ~a~iyesi~e b~ğlı K~rahöyük 
"""YUııe ait içme suyu fenni kep proje tanzımı qagıdaki şeraıt altında 
tksııt .meye konulmuştur. 

2 
- Bu işe ait bedeli keşif 300 liradır. 

3 - Suyun menbaı tahminen beş kilometredir. 
ıe:_- Eksiltmeye iştirak edenler % 7.~ teminatı Adiye verecekler lha-

SOnra % 1~ $e iblAj edilecektir. 
S - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itibaren 45 

IGıı Zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 
1 - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa VekAletince tasdiki meş

tılttıır 

'1 - İhale 24 _ 3 _ 939 cuma günü saat 14 de Kayseri Vilayet meıice· 
~e hususi muhasebe müdürlüğünde Köy heyeti ihtiyariyesi tarafın
daıı icra edilecektir. 

.. 8 - Fazla malumat almak isteyenlerin Kayseri hususi muhasebe mü-
~ne müracaatları ilan olunur. (1660) 

GRiP • NEZLE • BAŞ 
DIŞ • ROMATiZMA 

ve bütün ağrıları derhal geçirir· 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hanları 

( 1 - Şartnameleri mucibince (200.000) adet (100) kiloluk ve 
So.ooo) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alı
'acaktır. 
( ll - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kunı~, 
(S(j) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruştan 
ıos.soo) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuru§tur. 

be. lll - Eksiltme 12/4/939 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da Ka-
taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

"Ittır. 

L.~ :-_Şartnameler her gün sözü geçen şu~en ve lzmi_r~ Ankara 
~Udurlüklerinden (525) kuruş bedel mukabılınde alınabilır. 

\1 - Eksiltmeye iştirak edecekler Mühürlü teklif mektuplarını ka
lllatıt 'Vesaikle "'o 7,~ güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
~tuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat 
~eline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
~~~ (lM~ ,.,, 

Gazoien Kazanı 

fürk antraıiti, kok ve 
dun kömürü ile itlıiyen 

DEUTZ 
amuli.tmdan son sistem 

Gazoien Kazanı 

Depo mevcudumuzdan 
derhal tealim edilir. 
HANS FRANK 

ve ŞERiKi 
Galata - Agopian han 

No. 5 Telefon : 44038 

~cljer, böbrek, taı ve kumların 
dan mütevellid sancılarınız, darİıaı 
sertlikleri ve §i§JD8Dlık ffkAyetlen 
nizi U R t N A L ile geçirini7 

URINAL 
Vücudda toplanan uld firik vE 

oksalat gibi maddeleri eritir, kan 
temizler, lezzeti hof. alınması kl• 

ı'llydır. Yemeklerden sonra yarın 

bardak IU içerisinde alum. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - tsTANBUL 

KURTULUŞ T. C. 
Doktorlar, Bankacılar, katipler, Mektepliler velhasıl büfür 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin ceb
lerine akmasından, kurumasından, ve ucun bn
zulma11ndan kurtaran yegane 

T 1 K U DOLMA KALEMi 

Nafıa Vekaleti lstanbul 
Müdürlüğünden : 

Sipari§in Nev'i 

Elektrik lıleri Umum 

Miktar Tahınin edl· 
len bedel 

\ vrupada dahi tasdik olunduğu gibi 
\lmanyanın bu icadı mürekkepli 
·alemle yazı yazmak mec
mriyetinde olan halkı 

Açık bıraki1 
dılı halde her nr 

şekilde durursa dur 
sun mürekkep akmaz ve 

kurumaz. TIKU en sağlarr 
ve en kullanıııslı mürekkepl• 

Memur Elbisesi (Ceket, yelek, pantalon) kat 

" Paltom (Tam utarlı) 

60 
so 
3(J 

96i) 
500 
150 

•akikaten bu eziyet
en kurtarmıştır. 
"lKU ucu aşın-
naz, bol mü-
·ekkeb alır. 
kuvvetli basılırs .. 
l -4 kopya çıka 
rılabilir. 

kalemdir 
Siyahtan maada yefil, mavi ve kir
mızı renkleri de ayni fiatta satıl

maktadır. Her yerde arayınız. Fiatı 
3 liradır. 
Deposu: Rıkardo Levl halefi Fillppo 
Levl, Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

Müstahdem elbisesi (Ceket, paptalon) Kat 
astarsız 

Müstahdem paltosu (kaput bezinden~ tam astarlı 10 40 

1650 
1 - M h bed ı· yukarda gösterilen elbise ve paltoların (ku· 

u ammen e ı hhid 't 1 
maşları idare tarafından verilmek diğer Harçları mütea e 81 0 -

mak üzere) diktirilmesi açık eksiltmeye konmuştur. . .. 
2 - Eksiltme 3;4;939 Pazartesi günü saat 15 de İdarenın Tünel· 

başında Metro han binasının 6 ıncı katında toplanacak arttırma ek-
siltme komisyonunda yapılacaktır. .. . · 

Taklitlerinden sakınınız. ICırmm halka üzerinde TIKU 
3 - Eksiltmeye iştirak için isteklilerin 123,'TS Yuz Y:irmi t}ç lıra 

Yetmiş beş kuruşluk muvakkat teminat -.ermeleri .~~~m~~: e a-
Mark•Y• dikk•t ediniz. T•ır•y• post• ile gönderilir. 81parlılerln bedel! ol•n 

3 lira evvelden nl:lnderllmtlldlr. 4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım mudurlugund par 
sız olarak daiıtılnıaktadır. (1739) 

TORK TiCARET BANKAS A. s. 
Merkezi: ANKARA 

KAMBİYO İŞLERİ 

Ve Sair 

MUAMELATI 

ş u B E L E R 
Ankara Bolu lstanbul 
Adapazarı Bursa izmit 
Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Yardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK • Şubeler: TiCARET 
lankamımn lstanbul Şubesinde tesis edilen 

"GECE KASASI .. 
Çok müaaid prtlarla aaym müflerilerimizin emrine amade bulundunılmaktadır. 

izahat alınmak üzere gitele!'İmize müracaat olunma1L 

Telefon: 

Santral Memuresi 

BO;vük mOesseaelerin teleun 
santralini idare etrnll lktldan 
tecrübe fle ve elindeki vesika
larla sabit blr bayan te ara-
maktadır. İcabında İstanbul
dan hariç şehirlerde de çalıp
bilir. İdaremizden sorulması. 

TAN 
Matbaası 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : • 
İşçilerimize 86 çift vidala fotin pazarlıkla ıatm alınacaktır. Mu

hammen bedel 498.80 ilk teminatı 37.50 liradır. Şartnamesi hergün 
levazım dairesinde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve ka
nuni vesailde 3-4-939 Pazartesi günü saat 14 te Müdürlük bina· 
smdaki Komisyona müracaatlan. (1826) 

Kitap, gazete, mecmua •e 

her türlü tabı, cilt Ye klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaan . latanbul 
1 

'\. 
Telefon: 24310 

:?Dhrevt ve cllt tta .. lıkl•r• mOtt,..•n• 

Dr. Havri Ömer 
)ğleden IOIU'a Beyoflu Atacam; 
!{"""""'""' 1111n 1mt ~·~·4.4'.l\A• 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 150000 lira olan 10000 ton yerli portland çimen

tosu 5/Niaan/1939 Çarpmba günil saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ·ye tekliflerini aynı gün nat 14.30 aka
dar komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler (750) kuruşa Ankara ve Havdarpaşa veınelerinde sa-

tılmaktadır. (1847\ 

-------
lstanbul Cçüncü icra Memurlu

ğundaıu Beyoğlunda İstiklil cadde
sinde 116/1 NoJu Leyla apartıma
nında mukim iken halen ikametgahı 

1 
meçhul bulun~ SaWıa~~n özmana: 
Tesisatı elektirikiye TüM anonim 
l şirketinin aleyhinize Sultan~et. bi 
I rinci sulh hukuk bikimliğinden istih· 

1 sal ve infaz için dairemize tevdi ey• 
lediği 19-1-938 tarih ve 937/480 ve 
938/262 sayılarma kayıtlı ve 142 li· 
ranın 5-5-937 tarihinden itibaren 

1 'ö 5 faiz ve % 10 avukatlık ücreti 
ve 626 k~ masarifi muhakeme ne 
l;>irlikte tahsilini mutazammın hük
rrıü llaina tevfikan berveçhl talep ta
rafınıza gönderilen icra emri ikamet
iihı hazınwzuı meçhuliyeti hasebile 

bu hUSUstaki tebligatın bir ay müd
detle llAnen tebliğine icra hakirnli-
~Ance k~r~r verflmf§ olmakla tarihi 
iJ8ndan ltibann mezk6r müddet zar
fında mahkfun bih bon?unuzu tesvi
ye etmediğiniz veya ınal beyanmda 
bulunmadığınız veya hakikate mu
halif beyanda bulunduğun 

• UZ Vey3-
hut ~ranın tehirini müstelzbn tettdk 
mercılnden veya temyiz mahkeme-

sinden veyahut We! mUhüıeme yo
( lile aft oldufu mahkemeden bir ka-

l 
ra~ get!nnediğlnlz takdirde mezkur 
müddetin hitamını müteakip cebri 

icra suretile lbnn gelen muameleyi 
kanunlyeye tevessül kılınacağı mcı-

1 rnmunuz olmak ve icra emrinin teb
. liği makamına kaim bulunmak üzere 
1 keyfiyet ilin olunur. (16170) 

1 

Or. HAFIZ CEMAl 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat <H.3G daa 
18 e, Sah, Cumartesi iZ ye kadar o. 
karaya. Dlvaayolu Ne. 10'9 

Kepek ve Saç d8kUlmesine kup 

ı g ~r:-<f.u'!:e 
Yeni baulan 

RIZA TEVFiK 
Hayatı ve Şiirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 
220 Sayfa ve 6 Tablo 

lstaüuWa BesbnU Ay matbusı 
Tllrk Limited şirketinde 60 ku. 

ruı fiatla ıatılnıaktadır. 

içirir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmı' 
bu şurup iştahı açar. 
vücudu gürbüzleştirir 
ve kan yapar, ... 
Arsenoferratose 

1 
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HASAN Deposile .alakadar olanların 

SiRKECI LiMAN HANIN altındaki 
.... magazaya MURACAA 

Beyhude lztırab Çekmeyiniz ! ı " PERFEKT 

Bütün ağrlların panzehiridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid bat ve dit ağrılarmı 
ıüratle izaleye kafidir. Romatiz. 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıztıraplan NEVROZlN'le tedavi 

edilir. 

Nezle, Grip ve Brontite ~ı en 
müessir ilaç NEVROZIN'dir. ~ -

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında günde üç kaıe ahnabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden aakınmız ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

lstanbul Sıhhf Messeseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye Konulan lş: Heybeliada verem sanatoryomu divar, ınerdi
ven ve tesviye işleri. 

Keşif bedeli • : : : : : 1 •• : 5648 lira 84 kuruş. 

Muvakkat Garanti •••• : 424 lira. 
Heybeliada sanatoryomu divar, merdiven ve tesviye inşaatı işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1/ 4/ 939 cumartesi günü saat 11.30 
da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında 

kurulu komisyonda yapılacaktır. Istekliler şartname keşü ve buna bağ
lı diğer evrakı her gün komisyonda görebilirler. Istekliler cari seneye 
ait ticaret odası vesikalasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve bu 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
bu işe benzer en • 3000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihinden 
8 gün evvel İstanbul vilayetinden a1mış olduklan ehliyet vesikalarile 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1781) 

lzmrr Vilayeti Daimi Encümeninden : 
(1194090) lira (76) kuruş keşif bedelli lzmir vilayeti Turistik yolları 

inşaatına istekli çıkmamış bulunduğundan %490 sayılı yasa hükümle
rine göre 16/Mart/ 939 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla 
eksiltemeye konulmuştur. Isteklilerin pazarlık müddetinin hitamına 
kadar viliyet daimi encümeninin toplantı günleri olan pazartesi ve 
perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar mezkur encümene baş vur-
maları. ((1891) (934) 

11.- ADEMİ İKTİDAR ~-
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞl 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

~(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbu! 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüijünden : 
1 !'vtuhammen bedeli 1154 lira 95 kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye 

ile 56 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltmeyle satın alınacaktır. 
2 _Eksiltme 25.3.939 cumartesi günü saat 11 de Devlet Hava yol

lan Umum Müdürlüğünün Tayyare meydanındaki binasında yapıla -

caktır. 

3 _Muvakkat teminat 86 lira 62 kuruştur. Bu teminatı nakit ola-

k 
, k isteyenler idarenin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabı 

ra 'prme ı·a· 1 . . . tırara.k alacakları makbuzu komisyona ibraz etme ı ır er. 
carısme ;ya 1 M'·d·· l""k · _ T }ipler bu işe ait şartname eri Ankarada Umum u uru -

t
4 b lad tl'ava yollan acentesinde görebilirler. (811) (1552) 

te, s tan u a .o. 

Sablbi ve Ne~rlyat Müdürü llallJ LOtfü DÖKL>ÜNCO Ga%eteclli.IL ve 
Neşriyat T. L. Ş. Bastlıhiı yer TAN Matbaası 

r -
P E R F E K T markası kulla
nışlı, dayanıklı ve elverişli olan 
yegane süt makinesidir. 

Satış yeri: 

M.CAMCAN 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 61 

Telgraf Caıncan - İstanbul 

iLA.N 

1 9 3 9 MODELi YENİ 

Dün sabah saat sekiz ile dokuz a
rasında Kurtuluştan Beyazıda hare
ket eden ikinci mevki tramvay ara
basında bir evrak çantası içinde iki 
dosya olduğu halde kaybolmuştur. 

Kimsenin işine yaramıyacak olan bu 
dosyalar Dördüncü Vakıf hanında 

birinci katta 22 numaralı yazıhan 
ye getirildiği takdirde kendisi mem
nun edilecektir. 

iHTİRA ILANI-. MOTOSiKLETLERİMİZ GELMiSTi 
1 

"Ateş silahlan için sulp na-
zımlı kama,, hakkında alınmı ş 

olan 30 Mayıs 1931 günlü ve 
1191 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzere 
ahere devrüferağ veya icar edi-

Türkiye Umumi Mümessili ve Satış Yeri: 

M. ve A. HANEF KARDEŞLER 

leceğinden talip olanlann Gala
tada İktısat hanında, Robert 
Ferri'ye müracaatları ilan olu
nur. 

Ankara: Telefon 3150, P. K. 382 
lstanbuldaki sataş yerleri : 

Sultan Hamam, Emin Bey han No. 10, Telefon 20623, P. K. 550 
ve Sultan Hamamında Hamdibey Geçidi No. 46 ' ff ~ -·,· t•' \: .. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA 
Ş U R U B U 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa iti
matla tavsiye ettikleri en mükemel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı 
tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinç
lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvvet
lendirerek uykusuzluğu , halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut ma-
kinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, 
irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannit 

' inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faydalar 

ı 
temin eder. 

1 
FOSFARSOLU: diğer bütün kuvvet ilCiçlarından 

ı ayıran başhca hassa, 
1 Devmlı bir surette kan, kuvvet. iştiha yaratması ve ilk kullananlar

da bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo. grip, zatürrie. 
sıtma ve umum kamnzlıkla neticelenen tehlikeli hastahklann nckahat 

devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin 
resmi müsaadesini haizdir. 

CiLDiNE KIYMAYAN 

BIÇAGINI 

KULLANIR. 

1 Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız _, 

iHTiYARLIGA VEDA: GENÇLİK VE DiNÇLiK 

Komprimelerinin istimali i1e kabildir. 
Ademi iktidar, Bel Gevşekliği, Dermansızhk, 

Umumi Beden Zafiyeti 
VİRİLİNETS. Alınanyanın Bioloji üstadlarından Dr. Richard 

Weeiss'in muazzam bir keşfidir. 
Eczanelerden arayınız. Doktorunuza sorunuz . .. _______ .! __________ _ 

İSTi RAP ••• 
Sonra 

ŞAYANI HAYRET TEDA 

~ Kelimeler, bunu üadeden acizd 
ler. Bay M. A. zevcesinin ne 

ROMATİZMA ! ZAİL OLUR il yaptığını bilmiyorum, diye 
anlatıyor: 

Yakılarınız olmadan sırt ağrısından son derece ıztırap çeki 
du._ ~ihayct ağrıyan yere bir ALLCOCK yakısını koydu. Yaptığı 
tesırı ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi sözle ifade etmek g 
kabildir. 

Neden ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve iltihabı 
hın sancılarına tahammül etmeli. Hemen bir delikli ALLCOCK y 
le bu ıztıraplara nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrıları defe 
Delikli ALLCOCK yakısı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyan maisal 
da kanın terekkümünü men ve sükun temin eder. 

DELIKLI ALLCOCK YAKISI Fiatı 27 1/2 kuruştu 

# ............ _ .. ____________ ~ 

SPORCULAR 
Dü,tünüz, yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
öldürücü te&iri haiz 

ViROZA ~Ü!!! 
ve tekrar oyuna hcqlayın. 


