
Perşembe 

23 
T A N E Y 1 
İstanbul Ankara caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
DÖRDÜNCÜ YIL - No: 1301 -

5 KURUŞ ı 

~----~~---~---------' 
GÜNLÜK SiY ASİ 

r s A F o 
Yazan : M. TURHN TAN 

HALK GAZETESi 
Bu Yeni Tefriliamıza Yakında Başhyoru2 
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Sabah Filen işgal Etmeye Başlıyor 
t.1iişterek 
CePhede 
Bizim Yerimiz 

~rtılc "Avrupada siyasi 
blolcfar ve hakiki cep· 
heler sıon §eklini almak· 
fadır. Her devlet bugün 
b~ cephelerden hangi
ııne iltihak edeceğini 
f~yin mecburiyetinde· 
dır. Bizim yerimiz de
"1olcrasilerin bulunduğu 

'Litvanya, Son Alman 
Talebine Boyun Eğdi 

l' Cephededir: Çünkü •••• 
~: M. Zekeriya SERTEL 

ş· 
tlııi~diye kadar · tedafüi vaziyeti 
~ar etı:ru.ş olan demokrasiler, 
lı.~810"ak:yarun işgalinden ve Orta 
~a !lada boşanan istila kuvvetinin 
'iıı Yayılına kabiliyeti gösterme
' den sonra, birdenbire canlan
~~~ liarekete geçtiler ve dünyayı 
~ lll ~eden büyük tehlike karşısın
~bb ·· UŞterek bir cephe tesisine te -
n Us ettiler. 

~"d~. tehHke evvelce mevcut değil 
L"_ ı'> ı:r· ~ h: . ıtlerin programı senelerden 
'ilinıniyor muydu? Münih an
'~ sının vakit kazanmak için oy
~,~ş bir komediden başka bir şey 
ltıı~q .,'ğı:nı demokrasiler bilmiyorlar , 
~)a ı. Münib konferansından dün
,e~l_h ınüjdesile dönen İngiliz 
~~ , 1Ü Londraya ayak basar bas-
1.. . SılahJ .. d .. 
"<llttı anmanın yuz e yuz art-

() hasını emretmemiş miydi? 
)~ ~ada.lde demokrasiler neye ~imdi
~hbu ar ınüşterek cephe tesisine te

V11 ~ etnıemişlerdi? 

Dün ikinci müntehiplerin T epebaşında yaptıklan toplantı 

Müntehibisaniler 
• 
Istişari Reylerini 
Dün Kullandılar 

28 Vilayette Daha Toplantı Oldu 

lstanbulun Çıkaracağı 17 Mebus 
için, Namzetlere Ait 141 Kişilik 

Listeden 34 Namzet Seçildi 
~ııl's ~ı~eti realist bir görüşle tetki.k 

ltıg~~· şunu görürüz: Parnr günü memleketin her tarafında yapıl~c:_ak ~la~ ~e: 
~tı41l ~ıı Başvekili Chamberlain, bus seçimine bir hazırlık olmak üzere dün 28 v_ı~~y~tın ıkı~~~ 
\>11 ~Clrt~~andığı muhafazakar parti, müntehipleri toplanarak, Parti Genel Sekreterlıgının verdig~ 
),ı~ Uluı güvendiği meşhur City, talimat dairesinde istişari mahiyette olarak mebus namzetlerı 
~~ b·konferansının bir blöf oklu- üzerinde konuşmuşlardır. 
~'l'ru ıliyorlardı. Fakat onlar Orta ı-.--!!!!!!!!i!i!!~~~~~~~i!!i!!!~~ıf Parti riyasetinin böyle bir konuş-
ltı~ıa.llaYl zaten Almanyaya birak- L" t • d . maya lüzum göstermesi, sırf halkın 
lit "tdı. liatta İngiliz Başvekili de- Namzet ıs esın e la .ral j temayülünü anlamak içindir. 

l'ıl), b~ız Orta Avruparun, Balkan- Kı"mler Var ?. Kış dolayısile teması kolay olan 
lbL:· ıle Alınan nüfuz mıntakasına 
"t.."'l.l.J. b ı ve namzetlik için müracaatlerin te-

u Unduğunu İngiliz Avam Dü"n cehrı"mizdeki ikinci müntehlp-k'''lttas " kasüf etmiş bulunduğu 28 vilayet ~ . 1nda açıkça söylemekten çe- lere tevzi edilen listeye göre, İstan-
t. e ...... ıM; k üz şunlardır · 'ti .. , :ıo•... buldan mebus seç-ilme ere nam- · · 

~il~ıli~ Başvekili, hadiselerin bu zetliklerinl koyanların miktarı - es- Afyon, Amasya, Antalya, Aydın, 
~~ .it· e lllkişafını o derece bekliyor- ki mebuslar da dahil - 141 kişiden Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, 
\ı~Lb 1' Alnıan ordulannın Çekoslo- ibarettir. rd Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, 
~.ra. Bunlardan 29 u mütekait o u 

<\va.~ n ansızın işgal etmesi üzer~e mensubini, 14 Ü bu devrede mebus, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
'eQ~anıarasında kendisine hu- 3 u eski mebus, 26 sı muallim, 19 u İsparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşe-
lıl~ ıldiği zaman Chamberlain doktor ve eczacı, 6 sı adliyeci, 5 i hir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Ma-
~ .... anlılığını bo~adı: "Ben bu kaza Parti ve Halkevleri basknnı, 3 ~ latya, Manisa, Maraş, Samsun. 

'

"t\J. +- hariciye memuru, 25 i memur, 4 ii . G 1 
l" ;ı_ 1.ühmin edememiştim,, de- rt ı 3 ·· Bu istişare neticesi, Parti ene 
" '.!\ gazeteci, 3 ü eski vali, 1 i çi ç ' u ı ıı 

tifa etti. Belediye Meclisi azasıdır. ___ Sekreteri vasıtasile Genbaşkura ve 
"'-..._ (Son'IJ.: Sa. 8, sü. 1} :::._~--- - Değişmez Genel Başkan Milli Şef İs-
~ =ı met İnönüye sunulacaktır. 

'- - = 1 ikinci miintehipler toplandılar 

~ vr lUI p a Ha rb> ® . ;:.::.~::::k:~~~~=!~;~i~ 
Ln a ıı:;;ı u- B=I o .g ~ o y IR\ B=I adedinin iki misli namzet ilan edile-
.., ~ U t91 U U ~ U cek ve böylelikle bu vilayetlerdeki 

vatandaşların fikir ve içtihatlarını 

serbestçe izhar etmelerine imkan ve
rilecektir. İstanbul da bu 28 vilayet 
içinde olduğu için dün şehrimizde 
de böyle bir içtima yapılarak İstan
buldan seçilmelerini isteyen nam -
zetler üzerinde konuşulmuştur. 

h iit.. . . d d. Bloklar teşekkül ediyor. ll un dünya bir harp havası ıçın e ır. 
L ){ b"" ··k bir harbe 11~1 U\rvetler saflarına giriyor ve Avrupa uyu . 
bııt)ll'larııyor. TAN okuyucularının hadiseleri daha vukufla t~ıp ede
~11~ eteri için bugünden itibaren bir seri askeri makaleler neşr:ne ~aşh-
1~ : lıu Y!\z 1 • . b uf klı b .. ilki .. bütün devletlerin askerı vazıyet
a~ tırıi, h b.' ar ıs" ~t a. .":' u kt İlk yazı bugün yedinci 
..,.H ar ın muhtehf şekıllerını anlataca ır. • 

allıı:ı:dadır. Bu seriye dahil ya2'ılardan bazıları şunlardır: .-11 

t........_ -
Sovyet ordusuna güvenile- n ve donanması. 

~ hlil' nu"? 7 _ Fransanın müstemleke kuv-......_ . 
a ......_ Almanya harp edebilir mi? vetleri. 

,\)._ · 8 _ Harbi kim kazanır? •11anyanın etrafına çevır· 
i , diği istihkam. 9 _ Hava harpleri nasıl olacak? 

İtaI~·nnın hakiki kuvveti 10 - İngiltere İmparatorluğunu 
S lledir? müdafaa edebilir mi? 
6 :: .\kde~zdc bir harp olursa! ıı _ Amerika harbe hazır mıdır? 
~ansanın gizli istihkamla- 12 - İsviçr.enin hazırlığı. 

-... 1 

Partinin bu husustaki karan veç
hile, bu toplantı şu şekilde yapılmış
tır: 

Beyoğlu ve Sarıyer kazalanndan 
ayrılan ikinci müntehipler dün sa -
bah saat 9,30 da Tepebaşında Şehir 

Tiyatrosunda toplanmışlar, İstanbu
lun belediye hudutları dahilindeki 
diğer kazalarından seçilenler de Te
pebaşında Asri sinema salonunda 
toplanmışlardır. Partinin bu toplan

(Devamı 9 uncu 8t1yfadtı) 

Kaunas Hükumeti, 

istiklalini Kurtarmak 

Litvanyan1n 

için Memeli 

Feda Etmiye Mecbur Kaldığmı 

Bildirdi, Hitler, Memele Gidiyor 

Londra, 22 Hususi) - Almanya bugün 
emellerinden birini daha gerçekleştirdi ve 
Memeli geri aldı. Bu sabah saat sekizden iti
baren Memel yerli Almanlann eline geçmiş
tir. Şarki Prusyada toplanan Alman kuvvet -
leri yarın resmen Memeli işgal edecektir. 

Litvanya askerleri geceleyin Memeli tah
liye ettikleri için Almanyanın burasını işgal 
etmesi sırasında bu havalide bir tek Litvan
yalı asker kalmamış olacaktır. 

Litvanya askerlerinin Memelden çekilmeleri 

üzerine buralardaki bütün umumi hizmetler Alman

ların eline geçti, posta, radyo, liman ve saireye Al -

man memurlar tayin olundu. 
Memel Almanları her tarafı donatarak bayram 

~·aµtıkları ve en coşkun tezahürleri yaptıkları halde Litvanyaclan kopanlan M ı· h eme ın aritaaı 

Litvanyalı ekalliyet. son dereceme- -----""7"'"~-=-·-::---:-:-::;----------------
YlJS ve beô·bahttır. Yahudilerse da-IA l l 
:::::,~:;ı·n~itvan~anın;çıe- manga ta/yanın 

Hitler Memele gıtmek uzere Ber- T l l • • D 
llnden hareket etmiştir. Swinemu - a ep erını h l 
ende'den Deutschland kruvazörüne er a 
~~E~.:::::d·:~lui:.::: One Sürmesini istedi 
muvasalatı beklenmektedir. 

Diğer taraftan Memelin devre -
dilmesi yüzünden ortaya çıkan me • 
seleleri halletmek isteyen Litvanya
lı bir heyet, Berline muvasalat et -
miştir. 

Almanyanın ültimatomu 
Memelin Litvanyadan Almanya

ya geçişinin Litvanya Hariciye Na -
zırının Berlini ziyareti sırasında ha

(Sonu Sa: 9; Sü; 3) 

• 

Roma, 22 (Hususi) - İtalyanın 

Berlin sefiri bugün Romaya dönmüş 
ve derhal Sinyor Mussolini tarafın
dan kabul olunmuştur. Sefirin Hit -
!erden bir mektup getirdiği söyleni-
yor. 

Daily Telegraph gazetesi diploma
tik muharririnin yazdığına göre, Ak
denizdeki gerginlik endişe verecek 
bir tarzda artmaktadır. İngilterenin 

ve Fransanın menfaatleri tehlikede
dir. Bu gazete diyor ki: 

"Haber aldığımıza nazaran İtal • 
yanın Berlin büyük elçisi Romava 
dönerken Hitlerin uzun bir mekt~ _ 
bunu Mussoliniye getirmiştir. Bu 
mektupta, eğer İtalya metalibatını 
derhal ileri sürerse Almanyarun 
kendisine tamamile müzaheret ede
ceği bildirilmektedir." 

Yeni lngiliz Planı Hazır 
• 

Teklif Kabul Edecek Devletler, Taarruza 
Mukavemet lç 1n Derhal Biribirlerigle 

istişareyi Taahhüt Edecekler 
Londra, 22 (Hususi) - İngiliz ka

binesi bugün mutat toplantısını yap
mıştır. Daha sonra Hariciye Nazırı 
Lord Halifax, Fransa Hariciye Na
zın M. Bonnet ile görüşmüştür. Bu 
görüşmeler hakkında Havas Ajansı 
tarafından şu malümat verilmekte
dir: 

"Lord Halifax, Fransız Hariciye 
Nazırına bu aralık bir infirad poli
tikası takip etmenin İngiltere için 
tehlikeli olacağını söylemiş ve İngil
tere hükfunetinin tedafüi bir müte
kabil yardım politikası takip edece
ğini bildirmiştir. 

Mütekabil İngiliz - Fransız taah
hütlerinden maada Hollanda, Belçi· 
ka ve İsviçreye karşı yapılacak ber 
taarruz, bütün İngiliz kuvvetlerinin 
derhal müdahalesini intaç edecektir. 
Almanyanın Romanyayı tehdidi 

üzerine İngiltere ile Fransa, bu teh
dit filiyat sahasına intikal ettiği 

takdirde ne yapmak niyetinde olduk
lannı öğrenmek üzere Balkan dev-

Sovyet Hariciye Komi•eri 
Liıtoinol 

!etlerinin fikirlerini sormuşlardır. 
Ingiltere ile Fransanın nihai rıattı 
hareketleri bu devletlerden alacak
ları cevaplara bağlıdır. 

Ingiliz dominyonlan ile diğer ba
zı devletlerin cevaplan gelmiştir. 

lngilterenin teklifleri 
"Press Association,, Ingilterenin 

Fransız, Sovyet ve Polonya hükü· 
metlerini mezktir teklifi tatbike da
vet etmiş olduğunu ve her hangi bir 
tecavüz fikri belirir belirmez iev
letlerin istişare ıçin toplanmaıarını 

teklif ettiğini teyit eylemektedır 
İngiltere hükumetinin kanaatıne 

göre, diğer devletler de ve bılhassa 
Cenubu Şarki Avrupası devletleri 
mezktlr deklarasyona ıştırak ede
ceklerdir. 

Mister Chamberlain, bugün mu
halefet erkanı ile görıişm uşt ur. 

Mister Samuel Hor, Avam Kama
rasında müşterek faaliyet için dev· 
!etlerle başlıyan temasın devam et

(S01tu Sa. 8 Sü. 2) 



PENCEREMDEN 
tlzerinde durulacak 

mevzulardan :. 

Şehitlik 
Yazan: M. Turhan TAN 

Z3 Nisan 1915 sabahından 18 kA
nunusani 1916 akşamına kadar de -
vam eden bir tarih devresi vardır: 

Biz buna (Çanakkale harbi) dlyo -
ruz: Askeri tarih jse onu "Tilrk ha
rikalanndan biri,, olarak kaydediyor. 

Bugün qtuz yaşında bulunan her 
Tiirk o harikanın nasıl yaratıldıtını 
hatırlar. Çünkü 1915 nisanından 
1916 kanunusani ortalarına kadar 
Çanakkale, Türklüğün kalbi olmuş -
tu ve o kalbin geçirdiği heyecanlar, 
buhranlar biitün milletin benliğin -
de ma'kcs buluyordu. 

TAN 

Irak sefaretinde verilen mu lıteşem balodan bir intıba 

Şimdi ve ıu sütunda ne o heye
canlan, buhranlan hikaye, ne de Ça· 
nakkale muharebelerini tasvir et -
mek niyetinde değitim. Yalnız şunu 
hatırlatmak isterim ki Çanakkalcde 
şehit dlanların mfibarek kanı, önflne 
durulmaz bir tufan hızıyle ve aza -
metile düşman ordularını silip siipür 
mcscydi bugün var oluşumuz hayli 
şiipheli kalırdı. Çanak.kalede ölen -
ler Türkliiğün yaşamasını ve İstiklal 
Savaımda ölecek kahramanlar ye -
tişmcsini milmktin kılmıştır. İnönü 
zaferlerinde, Sakarya mUdafaalann
da, Dumlupınar şaheserinde Çanak
kale mucizesinin izi ve feyzi vardı. 

Ankara 
Radyosu Ne en 
Dinlenemiyor 

Belediye Beş Milyon A~kadaşmı 
L . f d •t "' . Tıif ekle 

Türk tarihinde bu kadar önemli 
bir yer almış olan Çanakkale muha
rebeleri bize on binlerce şehide mal 
olmuştur. Bunlardan bir kısnıı har
bettikleri yerde gömiilmiiş, bir kıs
mı ise yaralı olarak İstanbula gön • 
derildiklerinden - yapılan tedaviye 
rağmen iyileşemiyerek - burada ha
yata veda etmiş bulunuyor. O za • 
mnnki hiikiımet bu ikinci kısım şe -
hitJcrden yedi bin beş ) üz tanesini 
Edimekapısı civarında seçilen bir 
sahaya gömdürmüş ,fakat "Şehitlik'' 
adını verdiği o sahayı - şerefiyle mü
tenasip - bir şekle ifrağ edememİ:Jİ. 

ıranın sar e ı ecegı Öldürdü 

l\fütareke yıllarında şehitlik - ta
biatiyle • ih1J1ale..mahk\arn kaldı -.e 

ancak Cümhuriyetin kurulmasından 
sonra taşsız, kitabesiz, bakımsız u -
yuyan yedi bin be§ yilz ıehitle meş
gul olmak imkanı yüz gösterdi. He
men ilave edelim ki bu imkan, res • 
mi makamların himmetinden. ali • 
kasından doğmuş değildir. Dört beş 
hayır sahibinin baş başa verip çalış
malarından vücut bulmuıtUI'. 

Posta, Telgraf Müdürü 

izahat Veriyor 
Yeni Ankara radyosunun İstanbul

da ve memleketin garp taraftarında 
temiz ve berrak dinlenilememesi ötc
denberi şikayetleri mucip olmakta
dır. Bu halin önüne geçmek üzere a
lınan tedbirler hakkında. Posta, Tel
graf ve Telefon umum müdürlüğü şu 
malumatı vermiştir: 

"Memleketin muhtelif mahallerin-

işleri Tesbit Etti 
Bir müddettenberi rahatsız bulu- sarfedilecektir. Bunun için icap 

nı:ın Vali ve Belediye Reisi Lutii den tetkikler ikmal edilmiş ve şart
Kırdar dün :i§e başlanuştır. LCıUi namenin de hazırlanmasına bı:ışlan
Kırdar ikinci müntehlp sıf atile As- mıştır. 

ri sinP.tnndaki toplantıya i~irak et- Paranrn en miihfm kısmr Eminönü 
mlştir. Bu toplantıdan sonra bir a- meydanından itibaren Balıkpazanna 
ralık belediye ve vilayete uğnyarak ve bir de Sultanahmede açılacak hü
belediyc bütçesi üzerinde tetkikatla yük ana caddelere verilecektir. Bu 
meşgul olmuştur. Bütçe üzerindeki iki cadde üzerinde istimlAkler yapı· 
tetkikat yarına kadar ikmal edile - Iırken hazırlanan yeni istimlak kn
cektir. ' nunundan istifade edilerek istimlılk 

de yaptırdığımız muayene ve mesn- Verilen izahata ~re belediyenin, edilecek yolun sağ ve sol tarafından 
balar neticesinde milli postamızm ı 5 

Belediyeler Bankasından a acağı. 35 metre fazla yer alınacak, sonra 
İstanbul ve emsali yerlerde iyi din- milyon liralık istikraza ait muame- belediye tarafından mtılecak ve bn-
lenilmemesine ba~ltca Radio - Pa- le yakında ikmal edilerek paranın radan temin edilecek para ile yr 

rls'in mi.idnhalesinin sebep olduğu kısım kısım tahsiline başlanacaktır. sahRlar istimlak edilerek bu sure+le 
tahakkuk etmiştir. Alınacak ilk taksitler, belediyeye va- para mütedavil bir sermaye halinde 

Ahiren hükumetimiz murahhasb- h b ı ridat getirebilecek veya ut ta e e- işletilecektir. 
rmın iştirakile Montreux'de topla- · .. ..:ı ·ı h ı· d f 

dıycye mutt.'uavı sermaye a ın e ş Eminönünden itibaren Unkapanı-
nan Avrupa Radyodiffüzyon konfl.'- • 1 h lı 

yaptırabilecek imkan an azır yn- na doğru açılacak olan cadde büyük 
ransmın başlıca mcvzuunu da bütün fed'l ekt' B 

cak işlere sar 1 ec ır. u para- ve bulvarlı olacaktır. Caddenin de
AV'nlpa milletlerini alakadar eden dan 600 bin lirası, Dolmabahçede te-
bu mühim mesele, yanl dalga tevzii sis edilecek olan stadyom için ayrıl- niz cephesinde geniş bir nhbm ytt-
işi teşkil etmektedir. mıştır. Bu stadyom için açılması dü- pılacak ve bu nhtım Unkapanına 

Mesaisini bu ay nihayetine doğru şünUlen müsabakadan vazgeçilmiş- doğru devam edecektir. 
ikmal etmesi muhtemel olan Mon-

tir. 
treux konferansı mukarreratı tatbik B 1 dl 1 J T 1 fi Vnli ve Belediye Reisi Lutfi KIT- e e ye er n e cıra arı 
mevkiine girinceye kadar Radio -

dar pliının İtalyan mimarlarından Nafıa Vekaleti belediı..·eye gönde.r-Paris:nin izacatından mümkün met- J 

Victi Viyoliye yaptırılınasma tara!- diği bir tebliğle belediyeler tarafıntebe kurtulmak için gerekli olan 
teknik tedbirler alınmış ve lüzumu dardır. dan çekilen telgraflara ait bedelle-
olan malzeme Londraya sipariJ e- Plan için yakında sporcuların iş- rin posta ve telgraf umum müdürlii-
dilmiştir. tirakile bir toplantı yapılacaktır. ğünce tesbit edildiğini, bu borçların 

Bu malzemenin vürudundan sonra Alınacak beş milyon liradan bir 5dehmesi için bütçelere icap eden 
ıslıksız olarak dinlenebilecektir. milyonu İstanbulun otobüs işlerine 1 tahsisatın konulmasını bildirmiştir. 

Kaçan Katil Dün 

Bir Köyde Tutuldu 
Evvelki gece geç vakit Pendikte 

bir cinayet olmuş, Muharrem ismin
de bir bahçıvan arkadaşı Mustafayı 
av tüfeği ile vurup öldürmüştür. 

Vak'a şöyle olmuştur: 

Katil, hayli zamandanberi kansı 
Fatma ile ayn yaşamaktadır. Fat
manm son günlerde bir adamla ko
nuşrnağa başladığını haber alınış ve 
evvelki akşam arkadaşı Mustafaya 
giderek, ava gideceğinden bahisle 
tüfeğini istemiştir. İlk defa hiçbir 
şeyden şüphelenmiyen Mustafa tü -
feği verdikten sonra Muharremin 
kendi tüfeği ile bir vaka çıkarma -
sından korkmuş ve onu takip ederek 
tüfeği geri almak istemiştir. Muhar
rem de tüfeği iade etmek istemedi
ğinden aralarında kavga çıkmış, bu 
sırada Muharrem, Mustafayı kendi 
tüfeği ile vurup öldürmüştür. Hadi
seyi müteakip firar eden suçlu, dün 
Sarıgazi köyünde yakalanmıştır. 

Tahkikata Üsküdar müddeiumumili
ği vaz'ıyed etmiştir. 

Muhtarlar için Bir Karar 
Dahiliye Vekaleti, köy muhtarla

nnm şahsan bulunmalan icap etme
dikçe her hangi bir suretle mahke
melere celbedilmemelcrini alakadar
lara timim eylemiştir. 

"Şehitlikleri İmar Cemiyeti" adı
nı taşıyan bu Necip teşekkill, bir çok 
miişküllerle mücadele ederek ve baş
ta Mitti Müdafaa Vekaleti olmak ü
zere bir çok yerlerden de devamlı 
yardımlar görerek o çıplak şehitlifi 
ilç beş yıl içinde mamur bir bahçe 
zarif bir çiçeklik haline ptlrdl. Ön
celeri oradan geçenlerin gözü _ şe • 
bitlerin acıklı durumlanndan dola
yı - yaşarmamak kabil dejUdl. Da _ 
gün '4'hitliği görenlerin de - yer' yer 
farholunmuş çiçekler, ıeni' ve temiz 
yollar, muntazam mu&tatiller tek • 
linde sıralanan şehit mezarlan )ii -

ziinden - derin bir şükran duygusu
na kapılmaması imkansızdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

lralc Sefaretinin Balosu 

''Şehitlikleri İmar Cemiyeti" nin 
irat kaynağı milletin cömertliği ve 
civanmertlibtidir. Geniş bir çablığı 

mükemmel bir bahçe haline koymak, 
o bahçenin tarhlarını ve yollarını 

vücuda getirmek, sulama imkinlan
nı temin etmek ve her yirmi şehit i
çin zarif bir mustatil yapmak on bin
lerce liraya ihtiyaç gösteren bir İftl. 
Cemiyet reisleri ve u.uı, yorulmak 
bilmez bir çalrıma sayesinde tehitli· 
il duvar içine almıtlar, ağaçlan ve 
tarhları tanzim etmltler, su bulmuş
lar, yollar yapmıılar, yU:ıı: elli de 
mustatil yaparak her muıtatilde gö
mUlii olan şehitlerin iıimlerini zarif 
birer kitabeye yazmışlarsa da 4 bin 
phit için icabeden iki yüz muatatili 
henüz tamamlayamamışlartılır. 

Halbuki bu hayırlr itin artık bl -
tirilmcsi ve Çanakkaledeki İngiliz, 

Fransız meurlıklraından daha sarif 
ve daha şirin bir tehltllie de bizim 
malik olduğumuzun an1a9ı1muı il -
sım olduğundan Cemiyet bir albüm 
ve bir broşiirle bütün münevver taba 
kanın ve münevver milesseıelerin yar 
dımına müracaat etmiştir. Yirmi şe
hit nasını ihtiva eden bir mUsta -
tll (3SO) liraya mal o1agelditlnden 
her hayır sever sat veya mUenese o 

( J)etXımı 1 O uncuda) 
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SUAL - CEVAP? 

Posta Pulu 
Mübadelesi içi 
Ne Yapmah? 

S - Posta pulu mera 
yım. Ecnebi memleketler 
meraklılarla mübadele ga 
mak istiyorum. Böııle bir 
amele yasak mıdır, ve 
göre bir kamın çıkmış mıtl 
C - Buna mahsus bir k 

yoktur. Fakat bilhassa ecnebi 
almak için Türk parası gonde 
döviz muamelesine ve müsaad 
bağlıdır. Kanuni şekli dahilinde 
kı:ıbil mübadeleler yasak değil · 

• 
S - Fofografcılık öğren 
istiyorum. Hangi kita 
tavsiye edersiniz? 
C - Bu hususta Yedi Gün 

essesesinin çıkardığı bir kitap old 
nu hatırlıyoruz. Oraya mürac~ 
diniz. 

• 
S - Re3mi ve hususi d 
lerde maaı veya ücretle lf 
lan bayanlar çocuk doğ 
zamanlarında 1Jazilele 
nasıl bakarlar? Ve kadı 
dan niçin yol vergisi 
maz? 
C:- Çalışan bayanların gebe1$ 

doğrun milddetlerinde mezunıyel 
rilir. Ve vazifeleri mezun meıll 
nn mezun sıralannda nasıl gö 
yorsa öyle devam eder. 

Kadınlar umumiyetle erkeld 
den daha az ücretle çalışırlar. BO 
bepten yol vergisiyle mükellef t1J 
mamaktadırlar. 

• 
S - Baıımızın bellJ3ı olall 
yunu umumiye ne zamall 
tecek? 
C - Bugün Duyunu umurnlyt 

tık eskisi gibi baş belası ol.rn 
çıkmıştır. Lozan konferansında 
belAyı tasfiye ettik. Türk bOt'( 

pek ziyade azalmıştır. Yakında 
mamiyle bitecektir. 

Sadllaade Vapurll. 

Karaya Oturd11 
Dün akşam Ege denizinde kı.J 

11 bir lodos :fırtınası çıkmış "' 
sırada Mersinden dönüş scfcrınl 
makta olan Denlzbankın Sad 
vapuru Finikeye gelirken Fif1 
22 mil mesafede bulunan Ad 
koyuna iltica etmek istemiş ve 
girerken, koy ağzındaki taştar 
rine oturmuştur. 

Hadise dün akşam saat 16 d• 
muştur. 

Bu sırada o civardan geÇI!' 
olan Mersin vapuru kazazede 
nin yanına gelmiş ve yolcular b 
da karaya çıkanlmıştır. Dün 
GemiKurtarma idaresinin bir 
siye gemisi hadise yerine gön 
miştir. 

Gemi, taşlık bir yerde oturd 
dan teknenin zedelenmif 0 

tahmin edilmektedir. Gemide 
sin ve Antalyadan yüklenilen 'iP 
telif zahire vrl'dır. 

Akdenizde 'rdos şiddetli old ~ 
dan Ege ve Akdenizdeki geıııll 
manlara sığınmışlardır. 

! ündl ay can: 31 
Arabt: 1358 
Safer: 2 
Oiln~: !l,ll9 - Öfte: 
İkindi: 15.47 - Akşam: 
Yatsı: 19.54 - İm :\k: 

Yurtta Hava Vaııyıtl 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundşıı 

nan malOmata göre, hava yurdun sl' 
bölgelerinde kapalı ve yer yer yatı 
mlş, rüzgArlar Trakya, Kocaeli ve I< 
garbi, diğer bölgelerde cenubi tsti 
ten kuvvetli ve Ytt yer fırtınalı ti 
Kııradenizln garb kısmı He Marı11" 
Ege denizlerinde garbi, Akdenizde 1 dl 
bt lstiknmetten fırbna şeklınde ~ 

Diln fstanbulda hava kapalı ,.e d 
ğışlı geçmiş, rüzgdr cenubu g rb Si 
niyede 7-5 metre hızla esmıctfr. ~ 
te hava tazyiki 741,8 mlllmetre tdı 

9 
net en yüksek 14,6 ve en düsUlt 
tlgrat olarak ka;rdedllmiotır. 



B .............. U_G_ü N_I 
t-1iişterek 
&eyanname ve 
t-1iişterek Cephe 

' }' <tıQ11: Ömer Rı:r.a DOCRU L 

Lebrun Kralla Görüştü 
8 it kaç gündür İngiltere llarici

f 'tfitıe ~esi de, İngilterenin hariçteki 
' ~ tı de geceli ı:ündüzlü tenıas

llir ~ hlülakatlarla meşguldürler. 
'lllh aftan Sovyet Birliğinin, bir 
liti fic:eııhesi kurmak yolundaki tck
~İier :ıerinde istişareler yapılıyor, 
~İt~ taraftan sulhçü devletlerin hep 
~ e tnüşterck bir beyanname 
l\t~erek siyasetlerini ve Çekoslo-
:Hı ... llllJn .. J -"ilden ortadan kaldırılması yu -

hasıı olan vaziyete karşı du
lıı~Or tını anlatmaları bahsi konu~u

f.ı l'.aPılan temaslann bu iki 
' , h.n e~~de dönüp dolaştığına gö
~Qı iısınin tercih edileceği henüz 

f' b•değildir. Hakikatte bu iki ted-
1.....·•rbi..: • . 'd' 1Lf" ~:~ .. nın ınütem.mımı ır. 11 nş-

lngiliz ve Fransız 
Devlet Adamları 

Beynelmilel itimadı 
Kurmaya Çalışıyor1ar 
Buckingham Sarayında Yerilen Muazzam 

Ziyafette Kral ve Reisicümhur Son Vahim 

Hadiseler Üzerinde Konuıtular beyannaıne, müşterek cephe
lbl~ temelini müşterek sulh 

b~ ile bu tem;l üzerine kUJ'lt - Londra, 22 (A.A.A) - Lebrun ile dan bahsetmiş ve bu meziyetlerin 
' ~?~Yl teşkil eder. Bu iki tedbir- ınaiyetini getirmekte olan hususi bilhassa tehlike anlarında kendisini 
1.. itini s k lA iiş ~en, du .. n akşam saat 15 te Victoria go··stermekte olduğunu ve iki mille-~lı: L~ eçnıe ,· ve mese a m -:. 

~Yanname ile iktifa etmek, garına muvasalet etmiştir. İstasyon- tin şimdiki müşkülleri iktiham etme-
'-.,~devletlerin ancak mağlubiyet da Kral ve K.rali_çe ile hanedan er- !erine medar ol~cağını söylemiştir. 
'~ ı .itirafı mahiyetinde olur. kfını Chamberlain, Lord Halifax, Sir Lebrun, vermış olduğu cevapta 
~ bil' karar, bir tevbih derece- /ngiltere Kralı Sam~el Hoear, Londra şehrem.iıı4i hukuku düvel prensiplerinin ihlal Fran•a Cümhurreisi 
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Mff[f~ 
Hocalar 

Yaz.an: B. FELEK 

Bir çok meslek erbabı vardır ki, 
her biri kendi işinin en yo -

rucu ve yıpratıcı olduğunu ileri s~-
Bu bir nevi kabadayılıktır kı: rer. 

Önüne geçmenin ve beherinin karşı-
lıklı iddialarını .birbiriyle karşılaş • 

,tırmanın imkanı yoktur. Ondan do
lan bununla uğraşmaya değmez. 

• Lakin kim ne derse desin hoca -
hk güç mesleklerden biridir. Yani sı
rasına göre toprak kazan rençber, 
bir hocadan az yorulur. 

Ne u:r.ağa gidiyoruz Bir hıyar ye-
tiştirmek için ne emekler sarf.c~il • 
diğini düşünürsek, adam yetiştı~en
Ierin çektiklerini pek rina takdır e-

debilirb.. .. 
Buna }'ağmen hocalık en nankor 

mesleklerdendir· 
Şöyle ferihfahur yaşaY_IP ömrü. -

nün son demlerini refah fçınde geçır
miş bir hoca - sade biz değil • t~~l
tere ve Amerikadan başka bütun 
dünyada az tesadüf edilen bir mah -
lfilr.tur. 

~~erne'I... Ve bu tevbih bir oto- Georgu Vl diğer bir çok zevat ve :muazzam bir edilmesi halilnde iki memleketin 

llıtfi ~ Ildır olmadığı için bir kıy- halk kütlesi bulunuyordu. müştereken hissetmekte oldukları ,--------------
~ alı olnıaz. --ı B. ve Bayan Lebrun, Kral ve Kra- endişeyi ehe~iyetle kaydetmiştir. KO• • SEIVANOF 

'\i:hib, ancak otoriteye i~tin~t ~t- ROOSEVEL T liçe ile hanedan erkanının .ref~kA- Lebfll?• Ingılte:e ve Fransanın ~y-

Lebrun 

Buna rağmen hocalık hariçten 
bir sinecure yani yiyim yeri manza
rası arzetmiş olmalı ki bu mesl~k. er: 
babının maaş izin, terfi falan gıbı nı 
metlerden istifadeleri mevzuu bahis 
olduğu :zamanlar daima hizmetleri 
hafillik1e karşılanır ve bu nimetler 
onlara çok görülür. 

Hüsnüniyet ve samimi:retinden 
emin olduğum bir çocuk babasının 
Kırşehirden bana gönderdiği bir 
mektup ta bu kanaatimi teyit ediyor. 

' . ttılln cezai bir kıymeti haızdır. tinde Buckingham sarayına gıtmışler ni prensıplere baglı o~duklarını soy- K 1 T f d 
. takdirde gülilnç olur. Onun M .. taz Amerika ve güzergahta şiddetle alkışlanmış- lemiş ve şöyle demiştır:. ra ara ın an 
"'~aıı .. ek beyannamede, müşte- um !ardır. "Namus, adalet, insanı şeref, fer- Kabul Edildi 
'~ s~ cephesine dayanmazsa, Vafandacı Sarayın önünde ~lanmış olan de hürmet, mu~edelere riayet, ve-

t~ hiç bir kıymeti haiz olmaz ~ halk biraz sonra polis kordonlarını rilen sözü tutmak, düşünme ve yaz-
, ~eği ka111lık onun bütün te- Havana, 22 (A.A.) - Reisicüm- yy arak, ma hürriyeti, diğer devletlerin da-
\,.~ &tfıl'a indirir. bur Rooscvelt'e yeni dünyada de- - "Kralı, Reisicümhuru görmek hili işlerine karışmamak hususun-
~' 'illan, Orta Avrupada vuku- mokrasilerin müdafaası için "Ame- istiyoruz, diye bağırmıştır. daki müşterek arzu, sulh için ayni 
' l "e bir devletin bir anda orta- rikalıların mümtnz vatandaşı,, un - Lebrun, Kral ve Kraliçe ve kii- aşk .. işte bu prensiplerin bir hulasa
~1lcnıası yüziinden. komşu. ,-e vanını veren kanun Ayan Meclisin- çük prensesler balkona çıkmışlar ve sı .. Bu prensipler, dünyanın herhan-
~L 0lınıyan milletlerın emnıyct- de ittifakla kabul edilmiştir. halkın selamlarına mukabele et- .,,,· bir noktasında her ne zaman ihlal 
"· ~ iç· ~-· 
, 'ili h '~de kıvranmasına sebep Ayan Meclisi, Amerika sefirine bu mişlerdir. edilecek olursa iki memleketin ef-
'111.l adıselere karşı, bir sulh <'CP· husustaki resmi evrakın tevdii için Lebrun, bir ' saat sonra Malbo- karı umumiyesi telaşa düşüyor ve 
~,~teşkili, bazıları tarafından, fevkalade bir celse akdetmeğe karar rough'a gitmiş ve Valide Kraliçe Ma- hükumetlerinden memleketin emni-

~lıll •ayıJmaktadır. vermiştir. ry'yi ziyaret etmiştir. yetini takviye ve umumi sulhü t emin 
\, li' 'lltl sebebi henüz sarih değil- * Fransız Reisicümhuru, saat 17,30 etmek için mım müdafaanın kuv-
~.~ltat sulh cephesine iştirnk A da Saint James sarayına gitmiş ve ··etlendirilmesini istlv .. or.,, -.,, -.. .,. h Vaşington, 22 (A.A.) - yan Mec- · 

1 
• 

~h.. . azı unsurlar arasında tnnı . orada Westminister belediye reıs Fransız Reisı'cümhuru, tngiliz ve t.... ... ~ lisi, idari tadilat yapmak üzere H.eı- . . 
:."llt" tun hüküm sürmediği göze kendisine hoşamedi beyan etmıştır. Fransız d-·let adamlarının beynel-aı •• .r«>r sicümhura daha geniş salahiyetler nst• ey ~ıı. L • Galiba müşterek cephe tc- Lebrun, saat 18 de Fransız e ı- m·ııeı ft'ımadı yeniden vücude getir-~. " ııı: verilmesine dair tevdi edilen kanun ~ lıh.1 arşı gerilen en mühim engel tüsünün yeni binalarının küşı.t res- mek için mesai sarfetmekte oldukla-.. "ll layihasını 43 reye karşı 46 rey.le ki h sa 

1ı. t. mini icra etmiş ve Buc ng am • rıru ehemmiyetle kaydeylemiştir. ı ~ile· reddetmişti. - .. 
''"· 

1 
bir engel daha var: O da rayına dönmuştur. * 

t"<ol ~ Bununla beraber Ayan Meclisi, 44 . ._li"t .lttleketlerde takip olunacak 
~'ı ~ a reye karşı 44 rey ile yarın yeniden 
ı·~. ı.,1 

1Yaset üzerinde tam bir bir- . . 
Q" tı bu işin tetkikine karar. vermıştır. 

Teati Edilen ,.utuklar Fransız Cümhurreisi Lebrun diin 
akşam sarayda verllen ziyafete mu
kabele ederek Fransa Büyük Elçili
ğinde bu akşam bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette Kral ve ailesinden müte
addit erkan, Chamberlain ve bazı 
nazırlar hazır bulunmuştur. Masa ta. 
krmlan ve dekorasyonlar elçiliğe E
lize sarayından getirilmişti. Kral ve 
Lebrun elçilik önünde kalabalık hir 
halk tarafından hararetle alkışlan
mıştır. 

~il ıırnanıası, bu birliiin temini Aynı layiha geçen sene de red -
~~ll~U bir hayli güç görünmesidir. dedilmişti. 

Buckingham sarayında 195 davet
linin huzuru ile Lebrun şerefine v~ 
rilmiş olan ziyafette Kral ve R.:is~
cümhur Ingiliz _ Fransız tesanudu
ne ve iki memleketin idealleri arasın 
daki birliğe işaret etmişlerdir. 

~li~· harici siyaset üzerinde milli 
fM 'il te-...• • • • t' 1 
·11~ •uın ıçın hrka sıyase ınc en 
Uıı~u riııc Yapmak icap ediyor. Hu-
~~. lartıarsa, buna müsait değil-
~ ll~ tıı 

lltt teUer yüzünden sulhçii dev-

"'' atasında bugün de,·am eden 
~)'~ ereıerin yalnız müşterek bir 
''arne irnzası ile kalmru;ı, ve 
~~~ 1\. daJıa ileriye gidilememesi 
S111~1 henüz bertaraf olmamıştır. 

'tlı idealinin azameti acaba, bu 
~I, te~ti bertaraf etmeğe kafi gelir 
~\> t?ıez ıni? Henüz belli değildir. 
lll he~ eden teşebbüslerin netice

' emek icap ediyor. 
11 Yediği yeni darbe: 

>·s1111ıç .. -------
\'Qııı. 1' devletlerin miişterek he-

~i :.e Ve müşterek cephe üzerin
~ .\ı~lakerelcri devam ettiii sııa· 
~ d,r anlar, Versay muahedesine 
~el\~ daha indirdiler ve bu mu
'l'i . 

111 kendil~rinden ayırdığı l\fe
~> ~1lta1 ve istirdat ettiler. Ver -
~lı.te ~ahcdesi, burasını, bir deniz 
~it~ huiunmıyan Litvanyaya 
~bidiltı. ~cnıel, hususi bir idareye 
ı ı. .\tı \'~ kendine ait bir diyeti var
·~ alın· ~._il 1n ekseriyeti Almandır ve 
~e~tı !\liftısu 40,000 kadardır. 
~ lsiıı eı~.in istirdadı Nazist Alman
·~. §Uphe yok ki, yeni bir zafer-

I~. 

lngiltere ve. Mısır 

ltalyaya Bir 

Nota Verdiler 
Roma, 22 (A.A.) - Bugün İngiliz 

maslahatgüzarı ile Mısır orta elçisi 
hariciye nazırı Cianoyu ziyaret ede
rek kendisine paskalya anlaşması ile 
derpiş edilen hudut tashilılerine ait 
iki muhtıra :vermi~lerdir. 

Birinci muhtıra, İtalyan doğu Af
rikası ile İngiliz müstemlekeleri ara
sındaki huduta aittir. 

İngiliz ve Mısır hükiı~ct1eri. t~ra: 
fından müştereken vcrılen ikın::ı 

muhtıra ise İtalyan doğu Afrikası i
le Sudan arasındaki hudut hakkın

dadır. 

O sküdar Bir Yangın 

Tehlikesi Atlattı 
Dün gece saat 20.50 de Üsküdar-

d İhsani ... •e mahallesinde bir ysn-
a J d' v 

Kral, her iki hükümtin hali hazır
da dünyada zuhur etmiş olan bütün 
vahim meselelerin dostane bir suret
te hallini temin için bütün gayretle
rini sarfetmckte olduklarını, fakat 
hiç bir zaman hukuka ve beynelmi
lel münasebetleri idare etmesi lii
z1m gelen prensiplere uygun o1mı
yan bir itilafa iştirak edemiyecekle
rini beyan etmiştir. 

Kral, iki memleketin hürriyet ve 
adalet ideallerinin üadesi olan de
mokratik müesseselerinin ayniyeti
ne işaret etmiştir. Kaide ve kanuna 
miişterek bir rabıta ile bağlı olan ln
giliz ve Fransız devlet adamları, sulh 
davasına hizmet etmek maksadiyle 
ve tam bir itimat zihniyeti ile ınüşa
verelerqe bulunmaktadırlar. 

Kral, her iki memleketin şecaat 

ve zeka meziyetlerine olan itimadın-

Reisic:ümhurun Ziyaretleri 
Lebrun, sabahleyin Londradaki 

Fransız haStanesini ziyaret etmiştir. 
Mumaileyh Büyük Harpte Londrada 
ölen Fransız kolonisi azası namına 

dikilen heykele bir çelenk koymuş, 

müteakıben Buckingham sarayına 

dönerek sefirler heyetini kabul et
miştir. 

Fransız Cümhurreisi Lebrun Lon
dra belediye reisi tarafından hususi 
mMasimle kabul edilmiştir. Mera
simde B. Cha.mberlain ile nazırlar 

ve ordu ve donanma şefleri hazır bu-
lunmuşlardır. 

lngiliz • Polonya 
Ticari Anlaşması 

Kudüste Grev 
Büyüyor gın çıkmış, bir ev tamamen, ıgcr 

bir ev de kısmen yandıkta!1 sonra Varşova, 22 (A. A.) _ Hudson Kudüs, 22 (A. A.) - Burada A -

söndürülmüştür. İngiliz _ Polonya iktısadi müzakere- rap mağazalarının başlamış olduğu 
Ateş l'lk defa İhsaniy .. ede u ... st '><>. - b. f protesto grevine Lidda ve Hayfa ma 

lerinin memnuniyete şayan ır sa - . 
kaktaki kaymakam mutckaıtle.nn - ğazaları da iltihak etmiştır. 

l d hada oldug-unu beyan etmiştir. ş· d' k d t gı'lizler 26 Arap d Re idin 16 numara ı evın ~n ım ıye a ar n 

Edirne 22 (A. A.) - Bulgar Baş
vekili Köseivanof maiyetindeki zevat 
la birlikte saat sekizi 10 geçe Kara
ağaç istasyonuna muvasalat etmiş 
ve garda hararetle karşılanmıştır. 

Madam Maide Dirik tarafından 
Madam Köseivanofa ve kızı Peyeva
ya birer büketle badem ezmesi su -
nulmuştur. 

Karaağaç durağında yirmi daki
ka kalan dost BaşvekIJ bu sırada A
nadolu Ajansının Karaağaç istasyo
nu vasıtasiyle kendisine Ankaradan 
yolladığı bülteni memnuniyetle al -
mış, bunu bir süpriz telakki ederek 
Ajansın büyük alakasını takdir et -
miş ve bülteni görüşmekte olduğu 
Kazım Dirike, Garbi Trakya Umumi 
Valisi M. Gavdesa ve Tür.k Bulgar 
elçilerine okumuştur. 

Köseivanof, hareketi esnasında 
verdiği beyanatta Türkiye matbua -
tının samimi neşriyatından çok mü
tehassis kaldığını ve bunu takip e
decek neşriyatın iki memleket ara -
sındaki dostluğu daha ziyade kuv -
vetlendireceğini söyliyerek Türkiye 
matbuatına ve matbuat vasıtasiyle 
Türk milletine derin memnuniyet ve 
şükranlarının bildirilmesini rica et
miştir. 

Dost Başvekil saat dokuza 20 ka 
la Bulgaristana hareket etmiştir. 

* Sofya 22 (A. A.) - Bulgar Ajan-
sı bildiriyor: 

Bulgar Başvekili Köseivanof ile 
maiyetindeki zevat saat 15.30 da hu
susi trenle Türkiyeden buraya dön
müştür. Köseivanof garda kralın 

mümessilleriyle bütün naz1rlar, mec
lis divan azası, Balkan devletlerinin 
mümessilleri, sivil ve askeri erkan, 
muhtelü teşekküllerin mümessille -
ri ve kalabalık bir halk kitlesi tara
fından karşılanmıştır. 

Başvekil, bütün tren güzergahın· 
daki garlarda, Sofya garının pero -
nında ve civarında ve sokakarda, 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 

mevcut tam anlaşmayı ve sarsılmaz 
dostluğu teyit ve temhir etmiş olan 
Ankara ziyaretinin yüksek manasını 
hisseden halk tarafından hararetle 
alkışlanmıştır. 

~ •rde Bir Cinayet 
. ~~· 22 (TAN Muhabirinden 1-
1: ~itı tcı Alınan kulesi civarında 
liı; ayet olm11...tur. 

:mı !e biraz sonra da komşu 18 Mumaileyh müstemleke ve ipti - tevkif etmişlerdir. 
~uma~alı eve sirayet etmiştir. Bur:ı-1 dai maddeler gibi siyasi meselelerin Filistin müftisi~~? tay~are .. ile 
daki evler ekseriyetle ahşap oldu- mevzuu bahis edilmediğini ilave et- Hicaza hareket ettıgıne daır Fılıstin 
- d b "' t " bir mahalle yanmak de çıkan şayiaların esassız olduğu 

Kral saat 17 de Türkiye ziyaretin
den avdeti münasebetiyle Köseiva -
nofu kabul etmiştir. 

HABERLER E ...... ··--·· .. ··-ı 
"te\'· ~· 

l\<te • ~~· Yılmaz, Sait ve Sıtkı is-
r k dorı arkadaş Nigar isminde 
~,,.~aô.<l.ın yuzünden biribirleriyle 
~it ketrnişlcrdir 

gun nn u un . . · miştir. ı 
tehlikesine maruz kalmış ıse de ıtfaı- salahiyettar mahafilde beyan o un -
yenin vaktinde yetişmesi ve ateşe Bu meselelerin nisanda Bekin maktadır. 
hfıkiın noktaları tutarak . ça.lı~as~ Londra seyahati esnasında müzake - lımi.;..r_e __ D.,.o_.l ... u-Y-ağdı 
sayesinde büyük bir felaketın 1 o~u re edileceği zannedilmektedir. Izmir, 22 (TAN Muhaöirinden)-

........ 4111 ... , ........... 

Vaşington, 22 (A.A.) - Bahriye Neza
reU, icabında 45 bln tonluk zırhlılar in
şası için iki i~mıt tezgahına teshlltıt gös
terrhlstlr. 

Hallerini, çalışma şartlannı, kül
fet ve nimetlerini yakından görmek 
ve mütalea edebilmek fırsatına nail 
olduğum ve memleketin en faydalı 
unsuru olmalannı itiraz kabul etmez 
bir hakikat telakki eylediğim boca
lar hakkındaki bu yanlış zannı elim
den geldiği kadar düzeltrneğe çalı~ • 
mayı borç saydım. 

Evveli şu mektubu okuyalım: 
Muhterem Felek, 
Öğretmenler on beş senede tekaOt oı

malannı istiyorlarmış. Bunu gazetelerde 
okuduk. Hakikaten çok yoruluyorlar. İs
terseniz hcsnp edelim: 

Senede elli iki gün pazar tatili, elli fld 
gUn cumartesi ve çarşrunba yanm g{\n 

tatilleri, birerden üç gün 23 Nisan, Bahar, 
Mektepler Bayramı tatilleıi. üçerden ııltı 
gün Cilmhuriyet ve Yılbaşı tatillm, Yedi 
gün dini bayramlar, asgari doksan gfin 

umum! tatiller vardır, bunlann yekünü 
tam iki yüz on giındUr. 
Öğretmenler gilnde sekiz saat Yerine 

beş saat çalıştıklanna göre de elli altı 
günün de tenzili icap etmektedir. Şu hale 
göre öğretmenlerimizin faal olabildikleri 
gün sayısı doksan dörttnr. Tatillerden u
ll'l.lttuğumuz varsa kusura bakılmasın. 
Hem talebe, hem çocukların ders günleri
ni lırızasız geçirmeleri halinde bu raka
mın tahakkuk edebileceğini de gözönündP. 
bulundurmak gerekUr. Bu hale ve 15 se
nede tekaüt olmayı lstedikle':lne göre öğ. 
retmenlcrimiz azamı dört senelik mesal ile 
hurda hale gelmektedirler. Biz onların 
daha sağlam olacağına kaniiz. Kendilerine 
iftira etmeslnler. 

Kırıehlrll bir çoeuk 
babası 

Gelelim hocaların hakiki vaziyet-
terine: 

Bilmem değerii kariimin mallı -
mu mıdır? • Maarif bir hocanın haf
tada yirmi dört saatten fazla den 
almasına müsaade etmez. Çünkü in. 
san tahammiiliiniin bundan fa:r.lasını 
miisait olmadığı tecrübeyle anlaşıl -
mış. Halbuki kalem efendileri hatti 
memurlar, hatta yliksek memurla -
rın hepimizce malUm olan çalışma 

şekillerine nazaran haftada kırk sa -
atten fazla çahşmalan hatta mesai 
saatleri haricinde çalışanlara fazla 
ücret verilmesi cari usuldendir. 

Muallimlerse haftada 24 saatten 
fazla çalışın<'& randımanlarını kay -
bediyorlar. Yalnız hu bile muallimin 
diğer fikir ve beden mesaisi sahip -
!erinden iki misli fazla yorulduğunu 
gösterm~e kafidir. 

Ders esnasında bir hocanın müte
madi surette maruz kaldığı siniz ger
ginliği ve daimi dikkat, zihin 
cehdi, çocukların değişmesi yiizün -
den her birine karşı tatbik edilecek 
ruhi tesir nevinin seçilmesi gibi psi
kolojik faaliyetler hiç bir memurda 
hatta hiç bir meslekte yoktur. 

1~e havgada HUseyin Sıtkının e-. uı ' 
l(le Unan bir bıçağı almış ve 

ltı l1ıg~a~ıllılnl§tır. Sait aldığı yarala-
'°İ:fle ölın " tü uş r. 

almmıştır. Ateşin neden ~e nası .G~t- Robert Hudson, ticaret heyeti a- Bugün şehrimize fındık büyüklü-
tlgı- daha henüz tesbit cdilemcmıştır. b b b b h M k l!.-u'"nde dolu yagmı-ş, bilhassa sebze hk'k t zalariyle era er_ u sa a os ova- ~ 
Zabıta ve müddeiumumilik ta ı.ı a bahçelerinde tahribat yapmıştır. 

ya hareket etmiştir. yapmaktadır. 

e Vaşington, 22 (A.A.) - Roosevclt, 
Alm~nnın dUnya Ucaretine boykotaj 
yapmak tasavvurunda oldujhına dair olan 
haberleri tekzip etmiştir. 

Bu yetmiyor gibi, hocalar tale -
besinin vazifelerini tashih için evin
de de sahşmağa ,.e daima mesleğine 
ait etüdler yapmağa da mecburdur. 

Buna mukabil bir hoca: 
Bir doktordan, bir ıniihendisten1 

(Sonu: Sa. 10, sü. 1) 

• 

ı: 



4 

av ası 

TAN 
MOTEFERRIK: 

Ekstrand Dün 

Ankaraya Gitti 
1ki gündenberi şehrimizde bulun

makta olan Milletler Cemiyeti uyuş
turucu maddeler şubesi şefi Bay Eks
trand ve muavini dün akşam Anka
raya gitmi lerdir. 

Göz Pavyonu A~ıhyor 
Cerrahpaşada kurulmakta olan U

niversite giı!z pavyonunun inşaatı ta
mamen ikmal edilmiştir. Dahili tesi
satı için Avrupaya sipnriş edilen 
malzemenin gelmesi beklenmektedir. 
'l'esisat kısa bir zaman içerisinde ge
lecek ve pavyon açılacaktır. 

Gayrimübadil Bonoları 
Hükumtin son tasfiye kararından 

sonra gayriımübadil bonolarının mü
him bir kısmı itfa olunmuştur. Bu 
son karardanbcrı 616.180 liralık bo
no alınmıştır. Mütebakisl Malfve 
Vekaletinden emir geldikçe itfa edi
lecektir. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Almanlarla Yapdan 

General Ali Hikmetin 
Cenazesi Dün 

Merasim a ırıldı 

Cenaze top arQbannda götürülürken 

Vefatını büyük bir teessürle haber 
verdiğimiz Gaziantep Mebusu Emek
li General Ali Hikmetin cenazesi dün 
sabah merasimle kaldırılını§ ve asri 
mezarlığa gömülmüştür. 

lerini takiben Yedek Subay Okulu
nun önüne getirilmiş burada ayni o
kul talebeleri tarafından selômlnn
mı tır. 

Dünkü mahkeme celsesi 
Müzakereler 

Cenaze saat 11 de Nişantaşındaki 

Kuzey npartımanından kaldırılmış 

bir top arabasına konularak bir kıta 
askerle beraber Teşvikiye camiınc 

getirilmiştir. Merasime Vali Lutfi 

K nr, lstanbul Kumandanı Halis 

Bıyıkdny. Harp Akademisi Komuta
nı Korgeneral Ali Fuat, Emekli Ge
neral Ali Sait, Refet, Cemil Çenk, 
Pertev, şehrimizde bulunan mebus
lar ve merhumun akraba ve ahbap. 
larından mürekkep bir kalabalık işti· 
rak etmiştir. 

Bundan sonra otomobille asrt me
zarlığa götürülmüştür. Definden son
ra Muammer Başar tarafından bir hi
tabe irat edilmiştir. Muamer Bnşnr 
ezcümle demiştir ki: 

Dün Asliye Uçüncü Ceza Mahke
mesinde 48 suçlusu bulunan takas 
suiistimali davasına devam edildi. 
Geçen celselerde tahkikatı yapan 
müfettişler devletin bu işte 2 milyon 
300 bin lira zarar ettiğini, ehli vu
kuf ta bir zarar olmadığını söyle-, 
mişti 

Mahkeme tahkikat1 yapan başmü-
fettiş Ali Kemal ile ehli vukuf heye
tini teşkil eden iş Limitet şirketi mü 
dürü Bedri, lş Bankası Istanbul şu
besi müdürü Nejat, gümrükler fda.. 
resi mevzuatı hukuk'ye şefi Raifin 
tekrar dinlenmelerine ve yüzleştiril
meİerine karar vermişti. dün bu 
yüzleştirilme yapıldı. Suçluların a
vukatlariyle şahitler arasında mii
r.akaşalar oldu. 

Mahkeme Suadin riyasetinde Aza 
Nadire ile Nuriden teşekkiil etmişti. 
Müddeiumumi muııvini Necati Dinç 
söz alarak tahkikatı yapmış olması 

itibariyle hadisenin bütün teft'rrua
tım bilen başmUfettlş Ali Kema den 
7.arar hakkındaki iddiasının, dayan
dığı sebeplerin ve kanuni mesnetle. 
rın neler olduğunun sorulmasını is
tedi. 

Basmüfettiş Ali Kemal yaptığı 

tahkikatın doğruluğunda ısrar ede
rek bu işte devletin 2 milyon 300 
bin lira zarar ettiğini söyledi. Baş
müfettişin uzunca süren şehadetin

den sonra suçlulardan eski borsa ko. 
miseri Akif, ticaret umum müdürü 
Muhsin ve Abdülgnninin nvukatı 
Kennn Omer söz aldı. Kanun! bJr 
mesnedi olmryan ve 48 vatandaşın 

tecrhmini istiyen başmüfettişlik fcz. 
lekesinin hayalden ibaret olduğunu 
söyledi. Başmüfettiş Ali Kemal de 
buna cevap verdi. Reis Ali Kemalin 
ve ehli vukuf heyetinin raporlarını 
okuttu. Iki taraf ta iddialarında ısrar 
ettiler. 

Bundan sonra müdciumumi tekrar 
söz aldı. Takas mevzuatına göre dev
let hazinesinin bu işte zarar görme
sine fiilen imkan bulunmadığını an
cak dosyanın lktısat Vekaletine gön
derilmiş olmasına göre devletin ik
tısacli muvazenesinde kontenjan ve 
döviz münasebetiyle konulan tahdit. 
lerden mütevellit bir zarar bulunup 
bulunmadığının ehli vukuflardan 
sorulmasını ve bu cihetin ilmi bir şe
kilde tesbit edilmesini istedi. 

Den;zbankta Etrüsk için tetkikat
la meşgul olan Alman heyeti dün 
de toplanarak müzakerelerine de
vam etmişlerdir. Hükümctçe mü
bayaa edilecek olan on bir vapur 
için de lngiliz grupu ile görüşmeler 
devam eylemektedir. 

* E~velki gün gelen Ingiliz 
bandıralı Emprcss of Australia sey
yah vapuru dün akşam Pireye hare. 
ket etmiştir. 

YENi NEŞRIY AT : 

Şehltllklerl 1 mır Cemiyeti - Cemiyet. 
şimdiye kadar yaptığı lıterf resimlerle 
gllstcren nefis bir broş{lr çıkarmış ve bro
şüre kendi ismini vermiştir. 

Caddenin ild tarafına askerler sı
ralanmış ve yine askeri bir bando ta-
rafından matem havaları çalınarak 

Teşvikiye carniinden hareket eden 
olay Nişant~c;ı ve Vali Konağı cadde-

- Senin çok sevdiğin Balıkesirli 

1-ıemşerilerinin taziyetlerini sunmıya 
geldim. Gençliğin neşesine iştirak e
diyor, samimi kaynaşmaların men
baı oluyordun.,, 

Bundan sonra Galip Atılgan, emek 
lı subay Yusuf tarafından da birer 
hitabe irat edildikten sonra merasi
me nihayet verilmiştir. 

TEŞEKKÜR 

Ehli vukuf Bedri uzun izahat ver
di. Diğer ehli vukuflar da Bedrinin lf!l!ıı!lll~::Zı:ilil~· 24 Mnrt Cuma gQnn Aksamı T u R A N ••••••111 

Tjy11trosunda 

Sevgili Babamız Gaziantep Mebu
su General Ali Hikmet Ayerdem'i 
kaybetmekle duyduğumuz derin te
essür ve büyük kederimize, cenaze 
merasimine iştirak etmek ve telgraf 
ve mektup göndermek lutfunda bu
lunmak suretiyle iştirak ederek bizi 
tesliyet ve taziyet eden zevata elem
li kalbimizin derin teşekkürlerini 
sunarız. Oğlu: Nüzhet, Kızları: Be
dia ve Lamia, Damatları: Doktor 
Kndri ve Doktor Sadi. 

mütalaasını tasdik ve teyit ettiler. 
Bundan sonra gümrük memurlan

nın avukatı Nazmi .Nuri müddeiu
mumi ecatinin sorgusunu çok ye
rinde bulduğunu söyliyerek bu işte 
devletin katiyen zarar görmediğini 

anlattı ve ehli vukuftan müfettişin 
kanuni sebeplere dayanıp dayanılma 
dığınm sorulmasını istedi ve: 

- Bu yüzden bir çok gümrük me
murları açıkta kalmıştır. Yazık olu
yor. dedi. 

Bedri bu cihetlere de cevap verdi. 
Vakit gecikmişti. Müddeiumumi esas 
hakkında mütalaasını söylemek için 
dosyayı istedi. Muhakeme bunun 
icin beş Nisan saat on dörde talik 
edildi. 

B u 

YOksek Okuyucu MUALLA ve Mısırdan 
gelen ZEKiYE HANDAN, AMBASADÖR 
Saz hey'ctl birlikte. ERTUGRUL SA ol 
TEK ve Arkndaşlnn: LA Ti K PATLA Dl 
Vodvil 3 Perde, Mlçe PfiNÇEF Varyetesi 

Tel: 22127 

G o N 

MELEK DA G 
Sinemasında Fransızca &özlü, Baş Rolde GLADYS GEORGE 

• Bu Akşam tam saat 8.45 de SAKARY SiNEMASINDA 

Bir Türklüğe ıKarısını Döven 
Hakaretsuçlusu Adam Hapse 

LF..Nl RlEFENSTAHL'ın Olimpiyat oyunlarına tahsis edilen ve Sabırsızlıkla beklenen ve bütün dünya
da gösterilmiş ve gösterilmekte olan 

(1936 Berlln Olimpiyatlannın tam, Hakiki ve yegane filmi) 

TÜRKÇE lzahatli S T A D İ L A L R 1 
Gençlik, güzellik ve Spor fHmi, ba~lıyor. Fiatlarda zam yoktur. 

DAVETNAl\IE: Bu Film bugün sabah saat 10 da Hususi bir sennsda Matbuat erkanına, Sinema sahip
lerine, Film müesseseleri direktörlerine ve Mektep Müdürleriyle Spor Kliipll'ri idnrC'Cilerine gösterilc

ektir. Lutfcn teşrifleri rica olunur. 
Beraet Etti Mahkum Oldu 

Büyükadada oturan emlak sahip

Jerinden Istelyonun kızı Erisi Adalos 
72 gün evvel evlerinde kiracı olarak 

oturan Lutfiye ve kızı Sabriye ile 

kavga ederlerken Türklüğe hakaret 

ettiği iddia olunmuş ve o vakit sor

gu hakimliğince tevkif edilerek A
ğırceza Mahkemesine verilmişti. 

Suçlu matmazel 18 yaşında çok 
güzel ve iyi giy~nmiş bir kızdır. Dıin 

iki sUfıhlı jandarma onu Ağırceza 

salonuna getirdiler. Muhakeme ne
ticelendiği, müdafaa yapıldığı için 
karar verilecekti. Matmazel nefes 

almıyor gibi dimdik duruyor, heye

canla verilecek kararı bekliyordu. 

Zabıt ktı.tibi hazırlanan karan oku
du. Mahkeme suçun sabit olmndıqı 
neticesine varıyor, beraet kararı ve
riyordu. Matmazel bu karnn eğile
rek selumladı. Suçlu bölmesinden 
çıkarken dinlcyicllerın arkasında 

bulunun babasının yanma koştu Ba. 
basının evvela ellerini. sonra yanak
larını öptü. Sonra nnıı~siyle kucak
laşh Hepsi de ağlaştılar. MülJ~ 

Kadri işe karı~: 
_ Mahkeme salonunda öpüşül-

mez, dışarda öpüşürsünilz, dedi.. 
Koridora çıktılar. Ana kız, birl

birlerine sarıldılar, öpüştüler, öpii§

hiler .. Mntmazcl geç vakit serbest 

bırakılmıştır. 

Sultnnahmette oturan seyynr sa
tıcı Emin dün sabah bir hiç yüzün- pı•••••••••••••••mlllllİıliiilmlılılmiliiliiilillliililimiillmmM•m••••••••mliilM 
den kansı Ayşe ile ağız kavgası yap
mış, bir aralık eline geçirdiği bas
tonla Ayşenin üstüne yürümüş, rast 
gele vurmıya başlamış, Ayşe bağır

mak, istımdat etmek isterken de yn. 
nındn bulunan arkadaşı Hacı ağzını 

1 
tutmuş. 

Sultanahmet Sulh !kinci Ceza 

Mahkemcsı dün bu davaya baktı. 1 
1 

Eminin karısını dövdüğü sabit olu-

yordu. Kendisine altı ay hapis ceza
sı verildi. Hacı dıı Ayşenin ağzını ka
pnttı{.q için on beş gün hapse mah
kum oldu. 

Aiti Ay Hapis 
Ağırccza Mahkemesi dün Tlirklü

ğe hakaret ettiği iddia olunan Balat-

1 ta bakkal Avrnmın muhakemesini ne 
ticelendirdi. Mahkeme suç~ sabit 1 
gördü. Kendisine nltı ay hapıs cezası 
'lierdi. 

HALKEVLERINDE , 

Halkevinde Temsil 

İPEK 
BU AKŞAM 

ve SARAY 
Sinemalarında birden 

Senenin en muzzam ve en nefis 
TÜRKÇE sözlü ŞARK MUSiKiLi, büyük 

Mizansenli Süper Film 
RAMON NOVARRO 

ŞAHESERi 

Musiki kısmı M. C. ve Üstad CEVDET KOZAN Gazel 
şarkılar: NADİR - HAMİD DİKSES - ve K. SAFİYE 

Pro9rarna ilCive olarak 
1 • BURSA SENFONiSi Türkiyenin hakiki bir pırlantası 1 •• I 

A 
• • o an guze Bursanın 

tariht bıdelerı • Camileri ve Sayfıyelerl 
TORKÇE SôZLV ve MUSiKiLi 

EmlnlSnD Halkevlnden: 2 - Memleket Jurnah: Bulgar Batvekili Ekı. Köıeivanof'un A-'- . • . • 
23 mnrt perşembe, H mart cuma ve 25 w d tl I l l • uımra zıyareti • Sıpahı-

mart cumartesi gilnlC'rl saat 20.30 dıı Evi- ocagın a a ı yarış an • stanbul kincı müntehip Seçimi • PERA ŞiŞLi F bol M S 
vhnlzin Cağaloslundakl merkez salonunda ] • FOX JURNAL d"" - • ut açı ve • 
temsil şubemiz amatörleri Uırafından <in- unya haberleri 
fiall nşk) adlı dört perdelik komedi tem- ı Yerlerinizi evvelden aldırınız Tel: iPEK - 44289 - SARAY - 41656 

sil edilecektir. Bu fiç gilnQn dnvctiyelcrl- İİlll••·-------------------------------~------J nin Ev bürosundan nlınması rica olunur. 

23 - 3 - 939 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postal• 
Türkiye Radyosu Ankara RaMo! 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 ~ 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes 20 
T. A. P. 81.70 m. 9456 Kt'S 20 ıt 

Per!emb , 23. 3. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk mOZ14i , 
Pl. 13 Memleket saat ayan, ajans. tı:., 
oroloj! haberleri. 13,15 - 14 Müzik (r 
nsık program). 

18,30 Program, 18,85 Milzik 
plf\kları), 19 Konusma (Zlrnat 
19,15 TOrk mOzflf (Fasıl heyeti) 
Knrnkus, Hakkı Derman. Eşref :F:• ( 
Basri 'Oner, Hasan Gnr, Hamdi T0~ 
20 Ajans, meteoroloji haberleri. ıf1! 
borsası (fiyat), 20,15 TQrk mOzll~I: .,.... 
lnnlar: Vecihe, K m::ıl Niyatl Seyhun. 
rcf Kadri, Cevdet Çağla. Okuyanlar: ,. 
r.cyycn Senar, Mahmut Knnndns, -~ 
Hicaz p~revi, 2 - ŞOkrünQn - 11"'" 
şarlosı - Sevdamı dilim nnlatamııı. S : 
Sadettin Kaynağın - Hicaz ııarkl~ ftt 
Hazan ne geçti. 4 - İshak Varon -
seynl sarkı - Baygın sulann. 5 - ce; 
d<'t Çatla - Viyola taksimi. il - &~ 
tin Kaynak - Muhayyer sarkı - ,. 
yıllarca yarunısım. 7 - Halk tQrld]Sl1 r 
İki karpuz bir koltuğa ııı!mnz. 8 - ~ 
sari A!!lmın - HOzzam sarkısı -
kalbim tasar ağlar bu gece, l O - ll~ 
nln - Hilzuım şarkışı - Ölürsctn r · 
zıkhr sana kanmadan. 21 Memleket 6' 
ayan, 21 KonuSJ"lla, 21,15 Esham, tııb 
Itıt. kambiyo-nukut borsrun (fiyat), ~ 
Nescll ı>ltıklar - R. 21.so Milz.lk <"~ 
çUk Orkestra - Scf: Necip Aşkın), 1 ıt 
Schmalstick - Kupldan ve p:ısiıa be ,, 
sımlık ask hlktıyesf, ı - Yaklaşma. 'y 
A:ık valsi, 3 - Basbasa. 4 - Gezinti• ..ı;r 
Kavgacılık ve barışma, 2 - IJndncr-""" 
ı:atclle Csnka) fantezi) 3 - Pacnct!' 
- Vnls TrMo {Hazin vals) 4 - KO~ 
- I..edl Hıunilton Operetinden pot9 
5 - Winkler - Kemanın aşk şıır 
8 - Beethovcn - Menueto sol ~ 
7 - Aubert - Gllbeklllcr resmi f."' 
22,30 MQzlk (~rnlar - Pl.) 23 J>{ 

(Cazband - Pli) 23.45 - 24 Son ,j 
haberleri ve yannkl ı>roıram. ~ 

Müessif Bir irtihal 
Fatih camii şerifi Başimamı a~ 

Bekir dün akşam vefat etmt..c:tit· 
nazesf bugün ikindi pamazını ı:ıııl 
akıp Fatih camiinde eda cdilerel> 
dirnckapı m:ıkbcresine defnedilcet" 
tir. Sevenlerin teşriflen rtca oltJ!l 

Merhuma Allnhtan rahmet ~ 

VEFAT 
Kadıköyünde Doktor Omer sc 

tin Yalçının pederi Filibe esrafıfl 
Hafız Hüseyin Yalçın dün ani ol•! 

: vefat etmiştir. Cenazesi bugün s• 
11 de Sultanahmette Ak bıyık pe• 
men sokağında 8 numaralı eVi!l 
kaldırılacak, namazı Sultanahrrtet 
miinde kılındıktan sonra Edirne!> 
mezarlığına defnedilecektir. 

Allah rahmet ey~ 

İstanbul beşinci icra memurlılğ ııJ1 
dan: Satılmasına karar verilen ı:ııııt' 
telif cins ve fazla miktarda et ıf 
ve kadın ayakkabıları 30.3.939 ı 
Şt>mbe günü saat 13 de ÇnrşıkaP' ııÔ 
kender Boğaz sepetçi han ötı~ 
satılacağından tnlip olanların ye 

11 
mezkı'.irda mahallinde hazır btıl~ 
oak memuruna mliracantlatl 
olunur. 

~---------------~ o"~ 

Nisan Celbinde 
Askere Almaca ·ıor 

,~~ 
Sellmlye TOmen Aakerllk oaıre• 

' 939 Nisan celbinde 316 • 829 do e' 
hırla 330 : 331 doITTımlu piyndeler e< 
terini yapmak üzere ça rılacnklnrd ~· 
bel<'rde toplıınma günU 30 Mnrt 9S 
Bedeli ruıkdl 20 Mart 93!! nkş. m111' 

dnr kabul edilel'C>ktir. 1~& 
Ynbnncı Kadıklly Aakerllk şube• 
1 - 816 doğumdan 330 (dahlll d 

na kadnr hiç askerlik etmemi$ otan 0 ~ 
piyade lslAm e,.lerl 1 nl ıın 939 gilll 
'tatarına scvkedllccrkkrdir. t!'I 

2 - Şubede toplanma gı1n6 30 
039 dur. ti" 

S - Bedel vereceklcrln bed<!Ucri sO tlf 
939 nkş:ımmn kadıır kabul edi1ee6~11d 
Yabınçı KıdıklSy Aıkerllk şub'~tl 5 
1 - Nisan 039 celbi için 316 (d:Jll 

(dahil) piyade erim sevkcdflcceıctff· f 
2 - Toplnnmıı gün6 30 mart 93!1 

şcmbc saat 9 da, 

B - Bcdrul nııkdf 21> mıırt 
mına kııdar alınır. 

• - Ynbnncı şııbc 'nde kayıtlı oıııtı 
lcrin toplanma gürıürıde şubeye r. 1 

bildirilir. 
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"r.A.N 
Gündelik Gazete 

-<>-
TAN'ın hedefi: Haber
de, fikirde, herteyde 
temiz, dUrUat, aamlmi 
olmak, kartın gazeteıl 

olmıya çalı,maktır. 

ABONE BEDELİ 
'I'ürkiye Ecnebi --1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 
400 

,, 6 Ay 1500 ,, 
,. 3 Ay 800 ,, 

1~50 ,, ı Ay aoo .. 
illetıcrarası posta ittihadına dahil 

01tnıyan ınemlekeUer için ıtbone 
3 
~e~ müddet sırasiyle 30, 16, 9. 

A.,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
C dres değiştirmek 25 kuruştur. 
1 evap için mektuplar 10 kuruş- · 
t.ık Pli! iH\vesi llmmdır. 

TAN 

lngilterenin eski Hariciye Nazm, bu yazısında, bütlin dünyayı teh· 
dit eden tehlike üzerinde artık hiç kimsenin fÜphesl kalmadığını 
anlatıyor ve bu tehllkeyl bertaraf etmek fı!!fn cunları ta • d. 

11 • 'S s vsıye e ıyor: 
Dahalde birlik. hariçte daha sıkı beraberlik IBzı d m ır.n 

o o o 

Cek Faciasından 
~ ~ 

Alınacak Dersler 
D evrln Jecaatini anlatmak için 

kelime aramıya lüzum yok. 
Hadiseler, tazammun ettikleri ma
naları vüzuh ile anlatıyor ve bu 
manada vehamet ve şeamet göze 
çarpıyor. Hayale kapılmıya imkan 
kalmamıştır. Nazi hükfuneti, tut
tuğu siyasetle ve takiıp ettiği usul 
ile, tarihte eşine nadir tesadüf e.. 
dilir bir ceberut örneği teşkil et
miştir. Bugün umumiyetle anlaşı
lan bir hakikat, bu rejimin ruhu 
hAkim oldukça, hiç bir memleket 
hürriyetinin emin olmadığıdır. 

Bu sırada hislerimiz ne merkez. 
de olursa olsun ilk yapacağımız iş, 
hAdiselerden ahnacaık dersleri al
maıktır. Çekoslovakya hükfuneti
nin Münihten evvelki siyasetinden 
sarfı nazar, bu bedbaht memleke-
tin Münthten sonra Alman komşu.. 
sunu hoşnut etmek için elinden 
geleni yaptığı şüphe götürmez. Fa
kat bütün bunlar Çek halkına bir 
fayda temin etmedi. Çünkü Çek
lerin akrbeti J)9şinden kararlaştı
n lmıştı. Alman Führeri, M'ıster 
Chamberlafn'e, Alman olmıyanı, 
Almanyfl hududu içine aJmıyaca
ğını temin ettiği halde, Alınan as
kerleri. Çek Ciimhurreisinfn, son 
bir istirhamda bulunmak üzere 
yola çıktığı sırada Çek toprakla
nnı işgal etmiştir. 

H iç bfT bahanenin nerf sflrü}. 
mestne imkan vermtyen bu 

vaziyet hesabına bir takım baha
nelerden bahsetmek, vahameti ar~ 
ttrmaktan başka bir fse yaramaz. 
Guya, Çekoı;lova-kyada yaşıyan 

Almanlar ıstrtıll) içinde imişler .. 
Fakat bu fttihaımı fspat için hiç bir 
söz söylenemiyor. Billlds gOn geq
tik~ tutulan hattı hareket bitabG· 
tün tavazzuh ediyor. Çünkü, hart~ 
ten yarpılan mfrzaıheretle dahilde 
görülen tahrl'kAt~ istismar edil
miştir. O halde faciadan alınacak 

ilk ders, bu hattı hareketin ileride 
daha fazla ınıiistfmale miisaft ol
du~dur. Bunu herkesin bilmesi 
lbımdır. 

Bu tecrübeden sonra Na2fterfn 

Bu hAdiseler karşısmda tngfliz 
milletinin irade8i. hiç bir 

kimseyi şüphede bırakamaz. Bu 
iradeyi, milli l'lrliğiımizi ve kuv
vet:-nizin inkişafını göstererek, te 
tebarüz ettirmek lazımdır. Bunu 

---····--·--• YA Z A N : ................... . 

Antlıong Eden 
(INGILTERENIN ESKi HARiCiYE NAZiRi) 

ANTHONY EDEN 

yapmak için vakit vardır, fakat 
geniş zamanımız yoktur. Bu yüz. 

den geçen Çarşamba günü Meclis

te parti siyasetini bırakarak bir
leşmeyi, ve siyasetimizde en bil

ytlk kuvveti ~ tavsiye 

etıniiftim. 
Ingilterede en gent, 3lçtlde bir 

hüktl.metin teşk!li biltün dünyada 
tesirini gösterir. Bilhassa yeni hii
ktlmet beynelmilel vaziyetin rea
litelerine uygun bir siyaset takip 
edeceğini gösterirse bu tesir btis-

. bütün artar. Ve bu su~tle lngil
te,J"e, son derece tehlikeli olan Av
rupanın vaziyetini sağlamlamıya 
lmkln bulur. 

Bilfiil harp içinde bulunmuş ol

saydık, tereddüde yer kalmazdı. 

Fakat bugün de harbin önüne geç.. 
mek için lazım olan tedbirleri al
makta tereddüt edilmemelidir. Bu
nu da ancak, parti politikası ile a. 

rıNGIUZ ICARllCATORO : 

lakası asgarl dereceye inen bir hii
kfunet yapabilir ve bu hüktlmet 

memleketin bütün müzaıheretlnl 
kazanır. Bazılarına göre, bu teşeb
büsün yolunda duran mAnialar a.. 
tılamıyacak mahiyettedir. Bunu 
kabul etsek bile, bugünkü beynel
milel vaziyetin istediği harici si.. . 
yaset üzetlnde mtlli ittifakı temin 
etmek mümkündür. 

B u birlik üç partiden müte
şekkil bir hükumet kur

makla temin olunmazsa, üç parti.. 

nin liderleri arasında daiml isti
şareler yapmak yoluyla onun te
minine gidilmelidir. Bu teklifte 
hiç bır yenilik yoktur. Çünkü bır 
çok hadiseler önünde üç parti U. 
derleri istişare etmişler ve bir ne
ticeye ·varmışlardır. Bugün, buna 
her zamandan fazla ihtiyaç var
dır. Çünkü bu sayede tehlikeler 

le daha fyl karşılaşmrya imkan 
lıisıl olur. 

Onüınüzcleki ~azifeler üçtür. 
Birincisi, Avrupanm yeni vaziye
tine ve stratejik 1nklf8.flanna göre 

lngilterenhı dıı siyasetini yeniden 
tetkik etmek. Ikhıclai, bizim gibi 

düşünen ve medeniyetin temelle

rini korumak istlyen milletlerle 
istişare etmek. UçüncQsü tetkikat 
ve istişareler neticeelıne göre si
yasetimizi tatmin etmek ve ona 
göre asker! plAnlar ve hazırlıklar 
yaparak bu siyaseti tatbik etını k-
tir. e 

İngiltere hükö.metinin bir kaç 
sene evve~ taahhütlerini taybı et

miş olması bu tarifi tadil etmesi
ne m&ni değildir. Çünkü bugün 

bambaşka bir Alemde yaşıYoruz. 
Geçen senenin hadiseleri bertaraf 

' yalnız geçen haftanın hAdfselerinf 
unutmamak gerektir. 

Harlcl siyaset üzerinde mll1t 

birliği temin etmek ftnkAnsız de.

ğildir. Gerçi MUnihtenberi, harict 

siyaset üzerindeki ihtllAfiar geniş

lemiş ve derinle9miştir. Faıkat 

Münihten sonra başlıyan ihtilaf 

sebeplerini derinleştirdiğimiz tak
dirde yeni devrin prtlan kendini 
derhal gösterir. 

Ckçen Sonbaharda ist"ıkbal hak

kında iki fikir mektebi vardı: Biri 
ÇekosloV'l1k7a meselesinin hallin
den ve Alman hüktimeti şefi tara
fmc:!an verilen teminattan sonra 

A vrupanın yeni bir teşriki mesai 

devresi ile karşılaştığına inanı.. 

yordu. Diğerleri bu noktai naza

nn doğru olmasını istemekle be

raber, A vrupanın yalnız bir fetret 

\evresi geçirdiğine inanıyorlardı. 

Bugün bu iki fikir mektebi a

rasında hiç bir ihtilAf kalmamış

tır. Çünkü Almanların Prag üze

rine yürümeleri her ihtilatı kal
dırmrya kAfi gelmiştir. 

Bugün bir kimsenin de dünyayı 

tehdit eden tehlike üzerinde şüp

hesi kalınamı§tır. Bu tehlikeyi ber 

taraf etmek için d.flıilde birlik, ve 
hariçte daha sıkı tf'eraberlik !Azım
dır. Fakat kay,bedilecek vakit 
yoktur. 

5 

Nihayet Geliyor 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Harp Habefistanda başlamıştı. 
Afrika kıyılannda, hurma dallan -
nın gölgesinde sulh içinde yapyan 
bir milletin istiklali, topun ağzına 

dütttlğil zaman, emperyalizme düş -
man kesilen bir - insanlık isyan etti. 
Umumi bir harbin önüne geçmek i
çin, demokrasi, etrafını saranlara 
fidyel necat kabilinden Habeşistan 

ülkesini attı ve geçti. 

* Harp İspanyada bqladı!ı za -
man, umumi harbin ilk şimşeği çak
mıştı. İstila ideolojisini saklamak i
çin, bu çarpışmaya dahili harp yaf • 
tasını takan cihangirler, demokrasi
nin kalbine kılıç da1adılar. "Eğer 
müdahale edersen, bütün Avrupayı 
ateı içinde bırakırım.,, dediler. De • 
mokrasi göğsüne hançer dayayan 
kuvvet karşısında, İspanyayı verip 
geçmeyi tercih etti. 

* Harp, Çinde başladığı zaman da-
hi, Avrupa, umumi harbin kendin • 
den uzaklaştığına sevilldi. Büyük 
devletlerin Çin topraklarına döktü· 
ğü sermayeyi müdafaa için Japon • 
yaya cephe tutacajını, Çine yardım 
edeceğini iddia edenler aldandılar ... 
Demokrasi, asıriık tarihini bir yıkı • 
lıştan kurtarmak için, ölçüsüz feda· 
karhklarm kahramanı kesildi, cılız 
protestocuklarla, bu afetten yakası• 
nı ku.rtarmağa uğraştı. 

• Çekoslovak hudutlarına inenler. 
bir kartal gibi kanatlarını bu iilke -
nin Uzerine gerdiği zaman. demok • 
~~si ihtiyarlığına bakmadna üç saat 
ıçınde tayyare ile Münibe uçtu, ha
yatı tehlikede bir hastaya ıüratle a· 
ıneliyat kara- b' .. • bi SU • • veren ır opera tor gı-

ğ' det ınıntakasını kesti, kartalın 
a zına dikenli bir lokma soktuktan 
s~nhra, Londra sokaklarında kendisi
nı eyecanla beki 
na d.. .. eyen vatandaşlan-

ondu, ve sulhun te-=- d'ld'-' . ü'd ~ e ı ıgı· 
nı nı J eledi. Artık har 1 
• • P o mayaca-
!1na ı)nananlar, <başta Bitim olmak 
uzcre rahat r ahat yatıp uyudular 

"fi 
Gecenin karanlığında, herkesin u

yudutu bir s~atte, Çekoslovak hudut 
larından içerıye giren ç k . "k " I' . .• • e ıstı la _ 
ını çıgneyen istila zaferini ha k d 
ğı d k'k d y ır ı-

a ı a, emokrasi korkulu bir rii-
yadan uyanır gibi ıilkindı' b d 
dil k ' a~ ö~ • alası sersemledi, ne dediği , 
ne diyeceğini bilemedi korktu· bnı, 

_.. • • ' gu a-
şına c--mıştı... Bugüne kadar 
- 1 • aç •· gız ara attıgı Habeşistan t 
Çi ' ıpanya, 

n, Avusturya, Slovakya loknı 1 rı, bütün bu fedakarlıklar ""': a .a-
. . . . aume gıt-

mıştı... K\mın için ve ne için? Dtin-
yayı bir cihan harbinden kurt ak 
i~indiyıe, o zaten Habeşistan;:n;1 _ 
~h patladıtı ğfln başlamıştı. Riiz _ 
garlı havada yanan bir yangın gibi 
kıvılcımlarını her gün bir saçağın ü
zeri~e dtişilrdü, yaktı, yıktı ... Avru. 
pa sırayet mıntakasından nasıl uzak 
kala bilirdi ... .. . 

istilanın hançeri bu defa Roman
y anın kalbine dayandı ... Çek köpr(I _ 
siinden geçip, Romanya anbarların· 
~an zahiresini aldıktan sonra bu Is _ 
tılA ta nerelere kadar inecek? ... 

Draht nnht Ostene bakarsak, ta 
Bair~ada kadar .... Bütün Balkanlar 
bütün Avrupa, Asya, Afrika. Akde: 
niz, Karadeniz, Çin denizi, Kızılde _ 
niz, ne kadar kba ve su varsa heı>
si topun ağzındadır. Artık dün Sa • 
karye hudutlarında istiklalini koru
yan Türkiye, bugiin cephesini Ro _ 
manya hudutlarında kurarak.. Çün
kü harp bize geliyor. Ve biz bu is • 
tiklall kC?rumak için and içmif bir 
milletiz. 

Hiçbir taarruz, bir gelin alayı ııtlbl 
silih patlatmadan Tü.rk hud~dun _ 
dan geçemez! 
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Serbest SQtun 

Beşiktaş Cevap Veriyor 
11 lc:ap Ederse Galibiyeti Hükümsüı 

Soyarak Yeniden Maç Yapmıya Hazırız •• 

TAN Z3 • 3-939 

EK O N o GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

"Hak! .. Yunanistan Buğday v 
Yczzan: Ntıt:i sADuLLAH Al da Keçi A iman propqanda Nazın Bay manya 

..:;.~ b:;y;:; is=~: Kılı Satın Alıyorlar 
Benim bildiğim; Avusturya, Çe- y~ için Tilrktyeden mü-,-

koslovakya, Hollanda, Belçika, Lit- bayaasma karar verilen bulcfaylar- -·----------..... 
vanya, Romanya, Macaristan, Al· dan yeniden bir parti abnması için 
manyanın aldıtı, ve almak istecliji görüpelere beflanm.,ıır. Maylllll 
yerlerdir. Acaba, ''Hak,, tan bafka ilk hafta&~ Yunanistan için dört 
hiç bir teYe talip olmachlı söylenen bin tonluk buğdayın satl§ muamelesi 
~!manyanın aldıtı _ve almak ast~di- yapılacaktır. Bu buğdaylar toprak 
gı bu memleketlenn almanca isım- mahsulleri ofisi tarafından Anadolu

BORSA 
12 • • • "' 

Ç R Kl .RR 
•vvelld tonkl na....111ası1a. mıtn 

kOme mqlarının bqlane ... nda G•· 
l•ta•rayın mata 91kmamaı ve Fe• 
nerbltate futboloutannın idare Ple. 
yetini dlnle111lyerek oyun oynam• • 
larlle bafliy•n hldtee ttakkıRda G• • 
l•taeara7lı 8a7 Oem•11 M8e)')'ecll11 
bir )'U••ını n..,etmlt ve ttldJ•)'• 
alt verlleoek eevapl•ra ( .. rbe9t 

leri: 
"- Hak,, mıdır, deninls 
Bilmem ama, bana kalına, 

nun muhtelif mmtaıkalanndan top
lanrn11 ve silolara konulmuş olan Al-
mallardan satılacaktır. Millno 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
BrOkaeJ 
Atlna 
Hotn 
Pr•ı 
Madrfd 
Varwova 
Budapefte 
BOJı:nıt 
Belcnd 

15.93 
121.3525 

3.3525 
8.11 

28.4825 
87.22 
I0.115 
21.3131 

manya: 
- Hak delil, "Hak,, (1) istiyor? Diğer taraftan dün piyasamızda 

• 
aatlm) w111uu11 •t•k oldulultU 9»11· • Söylenecek •öz yok 
dlrllt lftl le. 

Almanya için mühim miktarda ya-

pak ve keçi kılı satqları olmuştur. 
Trakya yapaklanndan 83 balya .ki-

1.ons 

.... ktat ....... h•)'etlnffll .... 
u.uttu'11un a)'fll m ... t•)'e dair Oe• 
men MDe)')'ede verdlll eovaltı btu
Nflılt11tıaın ,,. hldı.nı11 aydı11la11• 
..... ttakkındakl "'*'a 11ı,,.atmld11 
bir netlceel olaırak a)'fleft ...,,,,. •• 

losu 66 kuruştan ve kilosu 47-51,5 
Geçenlerde, M. Zekeriya Sertel, kuruş arasında kırkım malı 85 balya 

buı ecnebi memleketlere tahsile keçi kılı ile dabak malı 25 balya ki
ıönderilen eençlerimizin yabancı losu 17 - 20 kuruş arasında top. 
telkinler, tesirler altında kalabile- )anmıştır. Koyun derileri fiyatlan 
cekleribi yazmı,tı. da yükselmiştir. Dün hava kurusu 

ıae 
Tmdl edllmemll 

S.11 
U.18 
14.91'18 
0.9050 

ltyoru: 

lllq o .... 11a.n-1.-~ 
cTan paetıeıdndeld blrkaC .atan Uden 

7UUUZ1 okudum. Bu 7SZIJUD bUa noktala
n ldObOmQ •••kadv .&Ul1 tGlb. ~ 
..tırJa alzıe cevap 'ft _. .ıkln ammni
,.ıne anı da '9Ulnt laaJrlnnda ma
IGmat vsmelt mec~ kaldan. 

Bir misyoner te,kilAtınm İstanbul- koyun derilerinin kilosu 57 - 58 
da bulunan ıubesini &ilnlerce diline kuruştan tuzlu kuru derilerin de kL 
dobyan ve: losu 45 kuruştan Almanya için sa-
"- Gençlerimizi dinden imandan tışlar yapılmıştır. Gelen mallar .ka

çıkaran bu cemiyet kapatılmalıdır!,, milen satılmıştır. 

Yolı:ohama 

Stolı:bolm 

Moüova 

2.90'19 
34.12 
10.558 
U.IOJI 

ESHAM VE TAırvtLAT 
Bqikttlf birinci lut6ol takımı o7flllClllan 6irt1TaJa llM 

di)'9 tel ter tepinen "Sabahu re-tlrlllne klQpten lstlfa edecelfni .ıtyledill 
78Zılı7or. lllevzuubaba bAdi8e hiçbir su
reue razıJdıtı lfbi ceJ'e78ll etmemil ve 
arbdqım o tarzda • .ılylememiltlr. 

dlrektlflertneiwaUdesporculukkaralde
rlnln flrik bir vutı olarak taJııdılımUı 

sayııJarmu sunarak bildiririm.• 21-3-839 
fildmiz, M. Zekeri~a Sertel'e, ae- iÇ PIY ASALAR 1 

deme iç_erlemiıti. Bu hırs~ hemen ------
Dil PiYASALAR: 

Sne1l meeel-.,1 etraflıca telklk etııne
dm. ~in ne f8ldJde eerqan ettill-
111 bıtl;retle blJmedee, ldflbOmGn ne için 
maçlara lftlrak etQ'nclen .... ke711Jll!ttea 
diler klDplerl ne uman haberdar eUllln
dm, b6Jp blıpm11tı De ne ıetllde tema 
.tllclllfnde" ve nfba:ret ldObibıQzQn de 
~ tllebbOs ettlll baJde nizami 
mDduda 07UJ1C!U bubmadılmdan dela71 
..-ıoadıJmdan bfbaber baJumn,t Sô'f 
..ahire ve belld de bir iki •z:bd•flNZ• 
elan duJduklamuU !stlnacieı f1klr ~t
...ml " bilb- bu nıııı, ~ 
.... .atunıaruıa ıeçlnnealzl dollu bul
..taimU b7detmek llWrlm. 

S67.leditf • IUdur. 
Bu mevzu l&"OfOl.Orken ıı& l'Sli§lemff 

ve bazlnını(San blrlnln; 7a stacDara da 

8 ... ktaı K labU idare 
He7etl11c1M 

ladrt U.Utl• 

vazt7et edWr ve on para hutllt ve varı- Fili...+ M11n1hhaı Olarak 
dat temin! bnklm kalmUA o vaklt ne Aakaraya Gltmlı 
781)8C8ksımzT demesi Ozerine, arkadqım 
(Bu bdar ellmiz ve kolumuz batJ,anına Penerbahee idare he7etlnln kararma 
b'fz de be;J'etl umwnlye Jı:orıar4mizl top. ratmen Vefa ile maç yaptııdan sonra Jı:en. 
ıar, vazl7etl anlatır ve n1ha7et ı.tlfa ed• dl ara1annda bir toplantı 7apan Fener 
aekillrtz) demiftlr. Yoksa münhasıran bu futbolcuları eski umumi kaptan vekili 
meli:tup deliftlrillne 7ahut Q'Dell kabul Filı:retl mur~ olarak AnJı:ara7R eön· 
edllmeae lltUa ederim, dememiftlr. dermete Jı:anr vermlfler w teenQt etmi

Ylne J'•ztnnm bir ,..ıncıe Betlktat ldil· 7en bir ıln:retıe s6re de J'ikret evvelki 
bil .on dalı:IJı:979 Jı:adar cmıanuyacatım akıam Ankara7a lıareJı:et etmfftlr • 

bir anket aç11Uf, ken•ı de: 

"- M. Zekeriya Sert~l'ia iddia
sı, Türk ıençliğinin karakterine ha
karettir!,, diye feryadı koparmııtı. 

Halbuki, evvelki sin çıkan "&n 
Telgraf,, ref"ıldmbdo ıözüme ilişen 
ve M. Zekeriya Sertel'ln iddiuuıı 

kuvvetle teyit eden 111 ilana kata
cak ııödtm yoktur: 

"Hikmet Alman!" 
"Berlin yüksek terzilik enailtll· 

sinden diplomalı?" 

Haılat ,,...., .. a&7ledltl belde mQ"a .eremon1 ~·Jt l•ıl• Elmenlı • 
ımatmc1an ı.utam etmek için flktl denll- Yapacaldannıı "intihap •eçimi,ı 

~!5111~~ ~~ ~ tullilttalar - IGnl bu ~ ~ ~Iİlfllld'-- 7 

, ,,... _... ......... tld ~ wn.a SQ1llT ...... 1e biz fatas ~ 

• • • • J?irekt6rlüjünü ma~)>~ JOn evvel ~~~~t1 b6
u Ani mn:t yacajuu öirenmenin f&fkınbiı için-

llılıat ''IJ ıte bir.,...,.,._, V • • haberdar ettik. Ve ·~ m ı9lllC s. w---- wxcıo • ..,_ • .. 'balwa "Vakit,, nfikhabbt W-
bm b6Jıt dlnıldllr ftldBne hlııll• Pktlii Şeref stadında 07Unmak Gzere mmüfGr. ft:ım ~ IOln dllD de rllld sayfamda dilaı çıkan kocaman 
dnln lil maclarmda eut muka~ -~ Jt-·1-.• - n•- -ıın-ı. _........ müracaat etUJı:1ert ~1enmektecllr. 

'"r.-""':" ...... ""'"' .......... _ .... Ullll _....._ ........... serlevhalardan birisi ıuydu: 
... ...am.ln1 " ba t.ıcdlıdıt llPQr IU- balde bOAhare Galatuaray ft Takalm .\' ,.._lmlzl Jdame .etınne1r lmkimm ~~ Dtne anlqarak TaJı:11m stadına •ld11t. idare Heyetlerlnl ille "İntihap seçimi!,, 
blleaellmi '" &lQJaUe nımt ldbnıt mac- Bu macs ~ Gala- Hamrlalftıflar Bu serlevha, hatalannın büyüklii-
ı.ra. lfllnk edebı'hrelhnld ~ tuaray klQbOnQn haberdar edlldJtinl lsblat fiyle maruf olan bütün terkipleri 
tim. ÇlnkQ, stad " spor tubelerl ...,_. ı.ıtn bunttan belli bir delil tasavvur olu- renerbahçeU ~ ba hafta ya. bastırdı doirusu. Bunun yanında: 6 81da ~ Unp baJll olan k)o'M- Qabotr mi? pılacak mQeıııdan içtlmaıııda idare he-
lldb:Glı ba cablaJa menhnln4e han• .&e- 7etlnin lftffutnı iltb'eceklerl " aralann- "Ay mehtabı,, sönük kalır. "Babıa· 
mm ftatbol ftl'idatma w AD aldatma in- .(;~ miisalere da tuarıadıklan ""1 bir idare h97etiol U kapısı,, kapanır. Ve "Abı hayat = ~ menim, fU6ıl ~ st.d basılltınm sureti tabiml hakkın- tıeklif edecekleri l87la ballnde dolqmakta- ıuyu,, kurur. 

-:.---t'.- tiılııaim edllmMI ~ dır. Bu anıda J'llaetliı umumi kaptanıJtı 
tMnem• Jnpt\•la mahkam edllnı1" ba- da Oalausara,- murabbası ile aramnda deruhte edetell de 8GJ'lenmelı:tedlr. "İntihap kelimesi arapçL "Se-
lmnocı1da. Bil.,.._ Ddl~ 4Brt mo.lrse bile cereyan etti. Yatmur vazl- * ~im,, ile, bu kelimenin öz türkçesi. 
ldGp manbhw P'Z ''1iıit lllbG tMrar top- :retl l&etilerelı: maç bizim sabadan Talı:- Eter bu iki kelime, bir aTaya 
,.,.. ... bnıı' ....... a.ıa..._ • . lime abnmıttJ. Ancak cumarlesl gQnQ, Flbtilr muclbbıee cumarte81 ıGnG ya- ,, hal 1 "rilm d. 

Piyasada Dün 
Yap1lan Scrhtlar 

Sigorta PennDerl 
Hakloncla Bir Kar• 

Dün piyuamım 306 ton bulday, Avrupadald ıriyasl vaztyetin 
60 ton kepek, 75 ton un, 3 ton kuru ginlepml üzerine sigorta kum 

fasulya 372 ton mmr getlrilmlş ve yalarının deniz nakliye işlıM'ilı-.: 

mühim bir kısmı satılmıftır. Yum11- aldıkları harp rizikosu 
pk buğdaylar 6,11, 1ertler 5,10, lerini binde yinni bete çıkarci 
yemlik arpalar 4,16, lmıir baklası m yUIDlfbk. Dün Parla, Londra, 

3,35, çavdar 4, beyaz llU8l' 4,05, san Berllnden İltanbuldald ıigorta 

mısır 4,lŞ - 4,22,5 natürel nohut eaeae1erine verilen bir emirde 
7,10, sueam 19,30 kuıılftan satılmı1- nJzlerde ftZl7eti tehlikeli 

tır. cet hiç bir fevliIAdetik bulunrnllll 

lw91nar •.n.,or lı için primlerin yübeltilmeyip 

Dün Akcleptz JDJD''* 11-.. -.... ki8l ~ pkiJAe muamel 
sanma kırmızı domatea 'Ye Tuzla pılmaeı bildirilmektedir. 

mmtakuından da bir miktar tur- Puna• Pana.yın 
fanda enginar getirilmiftir. Doma-
teslerin kilosu toptan 60 _ 65 ku- Senelerdenberl Polonyada 
ruştan ve enginarların taneli orta makta olan beynelmilel Puznan 
boylar 6 büyük boylar 11 kuruştan nayırı bu sene 30 Nisanda aç 
satılmıştır. yedi MayJS& .kadar devam ec11-lı:tll" 
* Telaviv Tıcaret Odası fehrlmi- Polonya hük'lllneti panayır m~ 

zin Brtısadt mehafiline müracaat e- betiyle t1irlitlere ve iftirak ed 

derek Türkiye ile tlcarf milnuebet- lere trenlerde izamı tenzilat y~ 
lerin tnkipfı için tüecarlanmt7.la caktır HükQ timiz b ft. 
münasebet tesis etmek istedik19rinl · me u panayıra 
bildirmiftir. drake davet edilmi§tir. 

nhhaa BQ ltelbQ tlıpJiatıılua Jııııealll ltllp yani maçtan bir ıon evvel kati surette pılacak Fenerbahee _ Anka.rqQc:G maçırun Saikai ce et,, e retı e ıyse, 
~"~-~~~~~~~b~~~u~~~-~~~~~~~~=========-~-=============~~ 
llUlftfık .......... ~ ~ ~~ • l&)'ledl. Pazar ıtınG maç saatinde ise AnkaraaQcOnüıı balı:eml Şazi Tezcan ol- hem öz tilrkçeyi kullanan bu gılze· 
..._ ae ....._ .....-w. 1* ~ GUatwi'Qln lumrJanmakta oldufunu dutu Ankandan İstanbul b6lseslne bil- teye verilebilecek sıfat ~udur. 
llDt ne de ..... .._., W 8'1ııia t&tı.-: llrdOk. Bu ~ flmıdl7• Jı:adar hiçbir dlrilmlstlr. "- Muhafazakar inkıli.-sı!,, 
it mart llWI' '8lltl 'l'ablia .,,. ..... =lllıriUmedlll .mette hakem tam 38 ••d•n Terbl)'•I let1ınb•I Blf9eal Blalk· 
teplantı 78Plauf ft ..... llW le~ Oeh*atuQ takımım belı:ledl. Bl- ıet AJanhlıtıdan: • 
lalf. Bbbn 1luDdall ~ h911•..._ :°""'1r maca cdalmP azer. b&m"lamldı- ı - Dlk1 haftadanberl devam etmekte 
dllı lfbi ıa mart puartat _.. ••(~ lı laaJde ._...._.. bulun•madJlından oıan w1 bl6Jet 7 ar111annm 1 1Dclal 2e- Ona malam olur 
,....,.. ... Jı:anr ftl'dlJmd bir ..,......... "lııaachtım .lzia de bmlm kadar bil- a..aı puar sano ubalu 78pı)acalı:bJ'. -------
da IQ'lll ıGn ancak mt 11.18 ti'~ ,..... 'İlzmidır. ._. lehmOnl De macı 2 - Yarlllan saat tam ı dJ bqlana- Şa utulan dao Ethem Juet•ın çı• 
edQclUr, Tabtt bu tıııpıaoQPa- da.,..,. 411 lrnpnen ""dl• cıldalaamı Z*ftnedl• caJı:tar. lrartlıiı ''Son Telcrafn ıueteslnd.s 

"-- ,.,,.., :-....,.1 .. .,1 ,...... - ld Jııa ima .~~· wllmelı:- 1 - y..._ .,.au: JıleaWbı*6' - 'l'lll'alt- --,,._, ıılSifti ı.tir • ıl* ...... 'Dlf' ilıılblh etmenizi .rlea 7ll • ~ • Y..u.IJ' _ 'hlııebJa "'I. UJr. 
~ Anlmn1* .,...ıaa m••At41•• Meda. • sen Jrancltne ~ tet*- lleddb'eldt7 arumda Od defa sldlp ,.._ "htanbaldan s&terOen 141 nam• 

idare b.,.u ı ..... rAea ,...,... ... -.- kGll9rıt ........ eııWdltr. ~ Jmdar llM olmak a.r. 71 ldlomelnfllr. zet aramdan lldnei mftntehlplerln 
llllldılı bu toplantıda 7Ullnut w ';.?: olıılua.I llbl lNndaa .,.. da llellktılt 4 - YarJICllana buırlaniml 09dulclan en çok -rey verdikleri sevat arasında 
t.nfmdan JdhOrlenmlf w lmD J ~JI Oalatuuıt..Yh ~ aaba- baıde J'Ullı ... 1'nd• 4WVel Llk0'9 fabri- ani d vardır. 
olarak idare heyeti •~ bt. Wa k81'idalırUla her ...... lnuıdecllrler. Jı:uı 6nClDde ham lıiıhmmaaln ve MDaruu 1 ar a • • 
-.. ~ murabhaa BaT Btlba Batta a.1atuan7 Jı:1GbGnOn ba .. ctald baJı:em bıQ'eUDe ~ l•amdır. "Bafveldl Befik Spydam, İnhı~ar
taralmdan ı.urnmil. bu ar~•f111111 ela hakkını Jftllbfu& tutarak lll'm ettlk1erl •ec1en Terlaly•I l•nltul Bil..., GI· lar Vekili AU Bana Tarhan, Emekli 
meldupWd dllelderl .... 1U1tar0e U7fllll takdirde bOklnen kazanilq P~ ke- ret AJanltlıflda11: Generallerden Khım Karabekir, ~
lııulant imla .emısttr. ıı:rted ,ancı Anka-~ .,....._ '" maçı llh "lrltrl 1 m..n 1• aGnl Anbnıda' ~k ld ordu kumandanlanndan Ali tJ.. 
nıdan ıeı- teıcraf flzerlne -.. ~ bJr :umanda teırrar ederi&. olan GOnet lılilU TaJı:mı aecme millaba- .... 
1l8kUl De Mad bl...a m•el•*' hıJWf& • kalarma 91 ldlocla B08e:rln Brlı:men. 11 aan. doktor Hakkı Şinasi, ...,muhal'-
Ba mektubun J'Ullmaana Ul1 Amil ö1a Netice kiloda K•mnpq ı:'an Mehmet Oktav, 11 ririmlz Ethem İnet Benice, Kara· 
mac hl....ı bu suretle leblmlı.ıd• baDdJ:.. IUcll9lt'J'i bQton dellllerDe ~lece nak- kiloda Y_. Kalbıı GOret ı.deru7omuı.. kly eesanesi sahibi Htileyln Hüsnii, 
mlfll. Aıbdq1ann flldrlerlnl ~ lettlkten ııoma lize tıu.ca pmu babrlat· ca ~lar. ve Salih Cimcoz!,. 
.... ~ lltlrü edecellmbl fı&1ıe mak t8terlın: Ona .. bu:lrlıJı:1ı bulwunalan teblll 1 • 
~ Galatuan7 .,. Vela m•- lletllı:tat JdObQnQ temd eden ubdaJ· olunur. Daha reyler açı ıp tumf olunına-
Juıllanu bDdlrdllı:. I'~ ıriuralllaa. Jar l&&Ga u tmunm ~ bDeD hı· dan alındılı bildirilen bu neticeyi, 
• BaT Zeki RaU)'a lı:~ "1ebala ....ıardlr. Anealı: verilen .&, atılan imza y eai Şifli Spor KlffhGnln ha;rretle okuyan bir dostum sord11: 
lıOdlrmıak lsted1De de~ an- buma doJuran hAcUMrıin bQtcın mül7et Fe'tblicle K---ı - Yahu ... Ethem izzet, bunu na-
cllllni lıulamadık. Yuıt l'lftU lllllatmak it- kuneWe d.wamı mOddetlDe mDnhuır --· -
tl7urU& Jı:I, bWmle ftJı:sUlr mucibince ilk :. pnlttlr. Maçlar hasılltmda stad 2 NiAa 1939 puar IÜJlÜ uat 9 n l Qrenebillr? 
maet ,.....- olan Garatuanı' ltlilhCl h1-l o1aralı: JdQplerlmJzln )'818111uını da klübilmüzün heyeti umumlyeai Gtlldllna ve: 
Jnurahbala Bfı7 ~ :::-..::.= temin edecek bar blae tefrik eden~ ulı:er fevJralAde oı.r.k aalonumuzda top- - Hiç f8f!Da ••• dedim ... Öfrenme· 
evvel JdQbGmOl:On • ..,orcuJann mtla'büalara tıtırald ve b6>'- lanacaktır. 11e bile, adı tiattlnde, Ethem İnet bu: 
Jftlrak edecelln1 Glr9nmJf 'bUlumQordu. lece en ....ıı dUelderlm1aden 1kJsln1 temiil IWZNAMB Ona mal6m olur! 
Bulisa J'Ulı:ar6 ılkrettlilm vecblJe ltJq ll7m BedlD ~ Umum llGcUlrlQ.. 
mail lmmı ne uluırwtn ... ..,. ..a- ~ an a&terdlll ~ mlfteebe. 1 - Yeni CemiJetler ve .Beden 
-..ıte b•IJecUJmtı olduiundm "MD''ıiut :::::S. ille clınza 1roJdl*, tarrGatma ka· terblyeml bnunlan mucip c1e1iftir1- (1) Yaılanmıı.ı mlmledlll .&11enen er
.,onında JeDI bir "1 acau.. oı.a ~ dar laıiıdben Qbu1 .an-mı ~ len... ptumnımemlztn Mzim babı (1) anlamakw llkmtı "oe1anelin: 
Terbty811 Umum MOdlrJqtlaDn MI~ dlJ9 mar ~ idare ~ tlıe- ve müsabnıld, cToprab mlııamıadJr. 
brarlarmdaD da ela olarü cıe•+ nı.ı. aJd•ıu-az bir Ollllbetl ba f'ldJde 2 - Sdare heyetinin t.tituı ve ------------
devaml ı>ek tabfl buJmultuk. ~ ,...ıc-~ hukuJnı '" ı..,.tı Futbolciler 'Hazarlıklanaı 

Sö-.lenen bir i:lbnlenln ,.,,,ı " CllJUD ...,_u belmD.,..., " ..-.. Jent.hı'! intihabı, M .... 1 .. 1-a- yapmıılar 
'r dd okta7a dalla te- aJal...,,.. ~ icabı olarak Jı:enııllmlzde 3 - .-üralap 'ft m.-.. .. ...,_.au ta-

Mektubunuzdaki n bJr btk ~ ve blıl1ı oldula te- ytn1. Tamamlle klQpten 871"1 vazf7ette bare-
mu etmek isterim: ba meaele ~ ~ ~ ve mjtracUU '" makul Aa1anmızm yukarda 7azıh gün ket etmekte olan Fenerli tutbolcularm bu 
Yazınm bir ,.erinde~ lıılr fllt- tlltplerbd bara a1arü ilk hamlede tte bMlr 'buJu 1 l1An baftak1 ın•ca hazırlık olmalı: 02ıere ismi 

ltlrken Beliktaf mura WriMt ._. talllda edici '* .,...,_ alan w faali- 'ft m 'UM ın tıenaz beUl ~ blrlsbıl6 JWdnDlle 
&m diler klQp ~141 .,..... ,.... *8ı.,. tmktn ftNl ._,,Mm olmaır. (atbol Jenzımaıuu tınnamJemıllardd-• 
...ırk• bu JDeJtQabull Dfr Y»•--

Beıikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan diJler ! 
Dlı Mac•n• kullananlar bir 
tok tecrl .. lerclH sonra 
neci• dalma 

Radyolin 
de karar kılıyorlar? 

Cünkü RADYOLIN : 
• Di,ıerde (Küfeld - T utre) 

hUIUlüne imkan bualrmas. 
Mevcut olanlan ela emir. 
• Ditleri mine tahebsnu 

çizip hırpalamadan temizler 
ve parlatır. 

• Aiızclaki mikroplan % 100 
kat'iyetle alclürür. 

• Dit etlerini be.ler, dit eti 
hutalıldarma mlni olur. 
Atız kolnuanu keeer. 

Siz de saba•, iile ve alifa• lier yemektn •••"' 
• Gl ade 3 defa 

ADYOLI 



23. 3 - 939 
TAN ~-======================== 

En Büyük Bir Harp 
Unsuru: Kızılordu 
-----------------·-··-···--·----...... ----·····-· ·-···········-............................. . 

Malzeme itibariyle de Çok Zengin Olan Rus 
Ordusu, Muharebe Za'11anlarında 20,000,000 

Kişiye Yaklaşan Bir Kudret Olur 
~----·-·--·-·-·--···· ....... _ ................................................... ·--·····--···-.. ·-·--····--

(l)·· 
lta~llYa, tahsisen Avrupa mu -
lah deratı ihtimal ki nihayet si
d ku"''ctiyle hallolunmağa gi
l'~ek bir yol üzerinde bulunu -
ler~· ~u itibarla Garp memlekct
~t~nı~ ~skeri kabiliyet ve kud
tlla eruı, öğrenmek faydasız ol
bı l'acaktır. "TAN,, en maruf ve 
tıtebcr d'' k A uh . 

le!'fıı· unya as erı m arnr-
bıllk; ın kaleırunden çıkmış sıra 
~ alclerle bu vazifeyi yapacak
~ ~Ugün Kızılorduya dair o -
~gıı~~ Yazıyı okuyacaksınız) 
~ ·~e News mecmuasının as-
. ••;1Uharriri yazıyor: 

~Ucıtı- Us ordusu milli bir ordu de
t~la · l>roletaryarun ihtilal için 
bıı.li~dı~ bir vasıtadır. Sovyet 
letle:ı sıyasileri tarafından söy -
~·o nutuklar buna şüphe bırak-

?'. 

So 
tıı )' ~t Birliği, dört senedir, 
)~ ~ Vasıtalarla mücehhez yep 
Q~% lr ordu hazırlamakta ve bu 
' lln masraflarına dayanmak -
)ol'. i ~duya yalnız işçiler alını
~tıe~ı olmayanlar ya geri biz
de ltuu e, Yahut levazım işlerin -
~ele anılıyorlar. rduya alınabi
d~ ~darniann çokluğu yüzün -
~r ~e:;.asi terbiye görmüş genç -
dıı~a ih edilmekte ve nizami or· 
l~ae ;lınrnaktadırlar. Genç çiftçi
t~ ltı aba fazla mıntakavi müda -

h~ taıarına ayrılıyorlar. Fiili 

~ hi et beş sene devam ediyor. Fi

li, .:ıete alınanlar, piyade, süva -

feı- Uhendislik, topçuluk da iki -

lıı» ... Setı.e hava ve denizde üç sene .... ııet . 
t~- 1 ederler. Anavatan müda -
ı~ lla ' i: llJt ?nahsus kıtalara çağrılan-

!', ~e ~nede iki ay talim görür
~~ b· _daha sonraki dört senenin 
')' ııı:tı.de kah beş ay, kah sekiz 

~ ... ete davet olunurlar. 
~ .. ık• h" , lllt ı ıznıete girmeyen genç-
~t!ğe 1 8Ylık askeri terbiye gör -

l3e ll'ıecburdurlar. 
~'t ltı.ı§ sene hizmet edenler, ihti-
~ "" t• t5 al' d c ıne naklolunurlar. Ve 
~hil'e cvarn eden son bir tallın ve 
~~ d:vrcsi geçirirler. 

~4te~k0 ordu, 1.300.000 kişiden 
't~a ef ıldir. Her sene bu kadar 
el'hi l"adı silah altına çağrılır. 

~ll'o:e görmüş ihtiyat kuvvet üç 
ı..., .. ıt· . 
b
"lllQ.., • ışıdir, harp halinde ordu 

.• ıhı· ' t t!r Yi ıyat kuvvetleriyle bera-
d~ lçj:nı milyona yaklaşır oldu -
d l'<fe ' .. seferberlik yapıldığı tak
d t!ll 111 ~Uhirnmat imalatı bu yüz • 

1_
1 rtıiı lıteessir olabilir. Beş ile ye
~lar Yo? arasındaki geride ka -
1r asİt Çıftçidirler. Bunlar hakiki 

ert te b" ·· r ıye gormemişlerdir. 

C·· 
\fatandaş! 

~c/4'>'ıhuriyet Halk Partisi 
eler· · . b ııQf / •nın ısa et ve mu-

'>ıi// Q~ı.veı sırrı, büyük Türk 
• etı · 
«~ti)I " 1n temayüllerini ve 
'>ıQı_ Qrlarını hakkıyle bul-

~tQk'. 
'>ıi/t 1 ııabeti kadar Türk 

eti · 
t-eti'1c/ nı~ hayatiyet ve kud-
4iı, ekı hazineyi de lôyı
IQlıett'Qkcl;, edebilmedeki ki-

~'· ~ 

·,. 

Sovyet Rusya Harbiye Nazırı ve Kızıl.':Jrdu Baskumandanı . 
Mareşal Voroşilol, bir manevradan sonra ecnebi 

ataşemiliterlerile görüşürken 

Fakat bunlardan yeni ihtiyat kuv
vetleri vücude getirilebilir. 

Asıl nizami ordu, askeri terbi
yeden başka siyasi terbiye de gör
mektedir. Her kıtanın kumandan-
lığına bağlı olan siyasi komiser -
ler bu vazifeyi görürler. Rus as -
keri, sağlam, muhtemel, yorgun -
luktan yılmaz, fakat teşebbüs sa
hibi değildir. 

Bir milletin zihniyetini de -
ğiştirmck, hiç olma:zsa bir 

nesil işidir. Hele muvasalanın güç 
ve halkın ekseriyetle çütçi oldu -
ğu yerde bu müddeti uzatmak la
zundır. 

Rusyada askerlik hizmetine ta
kaddüm eden bir hipnet de var
dır. 19 yaşına varan gençler ih -
zari askerlik tahsili görür, ve si -
yasi askerlik tahsili görmek üze
re iki aylarını kamplarda geçirir-
ler. 

Kara ordusu 1937 de 22 kolor· 
du olarak tanzim edilmiştir Bu 22 
kolordu 77 piyade fırkası 51 faal 
26 anavatan fırkasından, 7 süvari 
kolordusundan müteşekkildir. Bun 
Iar 29 u faal olan 32 fırka tutar. 

Piyade silahlan Fransız ordu -
suna benzer. Tüfekler, mitralyöz
ler ve antitank toplariyle müceh
hezdirler. Süvariler de, piyadeler 
gibi silahlıdırlar. Fırka topçuları 
0,76 ve 0,107 lik toplarla ve 0,122 
ve 0,153 lük ağır toplarla müceh

hezdir. 
Rusyanın orduyu asrileştir -

mek programı, bir çok motörlü kı
talar teşkilini icabctmiştir. Bun -
lar üç motörlü kolordu, iki motör
lü alay ve iki motörlü alaydan mü 
teşekkildir. 

Ordunun emrindeki tankların 

beş bine vardığı bildiriliyor. Tank 
lar keşif, tahrip ve cepheleri yar
mak için kullanılıyor. Yangın ya
pan, gaz atan tanklar da vardır. 

Sürat ve hareket temini mu • 
kabilinde, zırhlılardan fe -

dakarlık edildiği anlaşılıyor. Rus
lar da Almanlar gibi, harekete ge
çen tankı, zırhtan fazla süratin 
koruduğuna inanıyorlar. 

İspanyadaki tecrübelerse bu 
düşüncenin doğru olmadığını gös
termiştir. 

Hava kuvvetlerine gelince, Rus 

lar tayyare filolarını mütemadi -
yen yenilemekte ve arttırmakta -
dırlar. Çünkü bu sayede harbi ha
sun yurdunda yapmağa imkan var 
dır. Bunun için Sovyetler, gençle
ri mütemadiyen tayyareciliğe sev
kcdiyorJar. 

Rusyanın hava ordusu üç bin
den fazla tayyareden müteşekkil
dir. Bunlar ağır tayyareleri, bom
bardıman keşif, ve nakliye tay -
yarelcrini muhtevidir. 

Rus tayyarelerinin en son mo· 
delleri İspanyada tecrübe edilmiş 
ve anlaşılan ayni sınıfa mensup o
lan Alman ve İtalyan tayyareleri
ne üstün gelmiştir. 

Burada tnyyarelerden para -
şütlerle yere inecek asker sevki -
yatı tatbikatındnn bahsetmek ica -
heder. 

Bu hareketler, hasmın cephe 
gerisine hulul ve stratejik kıtala -
rı tahrip demir yollarmi bombar
dıman, köprüleri ve harp fabrika
larını berhava. etmek için yapılır. 

Bu gibi hareketler hasma deh
şet verdikten başka halkın mane
vi kuvvetlerini de yıkar. 

Büyük tayyareler askerleri nak
lettikten sonra nakliye tayyarele -
ri diğer kuvvetleri götürmekte -
dir. l\fanevralarda l 000 _ 1500 ki
şi kadar tayyarelerle naklolun -
muş ve bunlar paraşüt kullanarak 
yere inmişlerdir. Fakat bu hareket 
lerin umulan neticeleri verip ver 
miyeceği henüz belli değildir. Çün 
kü, Avrupadaki bütün stratajik 
noktalar, muhafaza altındadır. 

R us ordusu, kuvvetli görül • 
mektedir. Acaba bu ordu -

nun harp bakımından değeri ne -
dir? Modern ordular, ihtisas grup
larından müteşekkildir ve bunla -
rın her biri kudret, sürat, ve tam 
hazırlıktan istüade ederler. Bu 
vasıtalardan istifade bahsi, ku -
mandanların ehliyetine bakar. 

"Ordunun kıymeti personelin 
kıymeti ile ölçülür,, tarzındaki es 
ki söz, hala doğrudur. 

O halde personel bakımından 

Rus ordusunun kıymeti ne mer -
kezdedir? 

1917 ihtilalini yapanlann en 
belli başlı hareketlerinden biri or 

<Sonu: Sa. ıo. ıü. lJ 

Slovakya Başvekili Tissonun azlinden 
sonra Başvekilliğe ,gelen Doktor Sidor 

Slovakya buhranın a en mühim rolil 
oynıyan ve Bttllnde HiUcr ile görüştük
ten sonra Slovakya mukadderatını eline 

nlnn Tisso 

Utes Şahpur Mehmet Rızıı, Mısır Ayan 
meclisi reisinin zlyafcUnde 

Yukarda gene Naziler Bratlslfıvnda 

k.arargfıhlaruu muhafaza ediyorlar, 
A~ğıda lllinkn muhafızlarından biri. 

Rornanyıı.da 1 · Yen rejimin ilk dönümü birçok merasimle tesit olunmu~. teikll 
olunan alayın başında nazırlar bulunmuştur. 

. 
Slovakya htidisclcnnde en bUyUk rolQ 0 yn T" • . ıynn ıssonu B 

Sıdor ve arkadaşları görüsmilş ve Alman hima n. erllnden avdeti llzcrlne 
Yesin! iatemete karar vermişti. 

Doktor Tısso Berllndc llitlcrlc görüşüyor 

Fransa l."'Ornhurreısı M. 14>rOn, "l!evccsı w tıonmlaı1Je blrl!lt1e. M. Lebr&ı 

b.'lUhazırda Londrnda İngiltere kralının miaafiridir-
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Müşterek 

Cephede 
Bizim Yerimiz 

Yeni lngiliz Plinı Hazır 
(Başı l incide) Almanlara vermeyi kabul etmemlş-

tfğlnl, icap ederse, Milletler Cemi - !erdir. 
yeti Konseyinin de toplanmıya da - Diğer taraftan Macaristan ile Ro-

(B~ı 1 incide) vet olunacağını söylemi§tir. manya arasmda ticaret mübadelesi 

F:ıkat Çekoslovakyanın yeryüzün- Boğazların büyük ehemmiyeti için bir anlaşma imzalanmıştır. 
den kaldınlması, gerek İngilterede, Hor Belişa da bir suale cevaben V arpvadaki mühim tema.lar 
ve gerek bütün dünyada İngiliz Baş- §Wllan söylemiştir: Varşova, 22 (Husust)- Avnıpada 
vekilinin tahmininden çok büyük ·-İngiliz hükfuneti, Romanya- yapılan siyasi temaslann en mü
bir akis yaptı. Avrupada küçük mil- nm tehdit edilmesi takdirinde, Bo- himlerlnden biri Varşovada vuku bul 
letler emniyetlerinin tehlikede bu- ğazlann muazzam stratejik ehemmi- maktadır. Hariciye Nazın Bek bu
lunduğunu görerek telaşa düştüler. yetini gözden uzak tutmıyacakbr." gün İngiltere sefirini ve Macaristan 
Alman ordularının, önlerine bir mi- Sovyet Sefiri B. Malsky, Avam sefirini kabul etmiştir. B. Bek'in 
ni çıkmazsa, yollanna devam edip Kamarasında muhalif amele fırkası müsteşarı da Romanya ve Holanda 
Balkanlara, Karadenize ve belki Ak- reisi B. Attle ve B. Arthur Gren- sefirleriyle görüşmüştür. 
denize inmesinden korkulmağ& bat- woe.d ile görüşmüştür. Lehistan milli muhalefet partisi 
ladı. Birdenbire ortalığı korkunç bir Romanyanın tedbirleri bugün verdiği bir takrirde her ne su-
barp havası kapladı. Amerika bile Bfıkreş 22, Başvekaletin tebliği: retle olursa olsun arazi devrine mu-
uzaktan tehlikeyi duydu ve feryada Kraliyet konseyinin aldığı karar- hali! olduğunu, Lehistanın ayni nok-
başladı. lara tevfikan, hiıkıimet, muhafaza tai nazan besliyen devletlerle bir-

Almanya, Çekoslovakyayı l§gal kıtaatı efradını tamamlamak üzere likte hareket etmesi ve Lehistan _ 
ederek, niçin ortalığı velveleye ver- bazı ihtiyat kontenjanlannı topla- Romanya, Lehistan - Fransa itti
mekten çekinmemişti? Buradan elde mak için tertibat almıştır. faklanna sadık kalması lazım geldi-
edcceği taze kuvvetleri nerede kul- Romanya, .kati bir sulh siyaseti I ğini izah etmistir. 
lanacaktı? takip ettiğinden, tahşit olunan kuv- Lehistanın Londra sefiri, bu sabah 

Şüphesiz gayesi Çekoslovakyayı vetler, faaliyetlerini talime hasrede- I B. Bonnet tarafından kabul edilmiş
işgal değildL Demek Şarka veya rek hud~t~arda çok geride . memle- tir. lyi malumat almakta olan ma
Garba doğru ilerlemek için atılmış ket dahılınde k~lacaklardır. Daha hafil, Polonyanın Ingiliz sefirini ka
bir adımla karşı karşıya bulunulu- evvelden seferberlığe başlıyan bozı bul etmemesinin sebebini, bım ~oze
yordu. yabancı memleketlerdeki tedbirler telerin ya1dığt veçhile, "Varşovaclan 

rine göre, böyle bir konferans, hadis 
olan vaziyeti aydınlatmak ve konfe
ransa iştirak eden bütün devletlerin 
vaziyetini tasrih eylemek için aza
mi imkanlan ~erebilecektir, 

Fakat İngiliz hükfuneti, bu tek
lifi zamansız bulmuştur. 

Pari• gazetelerine göre 
Paris, 22 (A. A.) - Berlindekl 

PaHs gazeteleri muhabirlerinin bir 
kısım gazetelerine mühim haberler 
veriyorlar: 

Jour gazetesinin muhabiri şöyle 
yazıyor: 

Alrnanyanın Çekoslovakyada yap 
tığı hareket Roma - Berlin mihverini 
sarsmıştır. Mussolininin, Japon, Ma
car ve İspanyol hükumetlerinin teb
riklerine iştirak etmemiş olması 
diplomatik mahafilde derin bir ala
ka uyandırmıştır. Hitlerin derhal bu 
vaziyete bir çare düşunmüş olduğu 
ehenuniyetle kaydediliyor. Hatta 
Hitlerin Berlindeki İtalya büyük el
çisi vasıtasiyle Mussoliniye bir mek
tup gönderdiği bile iddia olunuyor. 

Journal gazetesi, f tal ya büyük Pirinç 
Merci mel< 
Bezelye 
Yulaf 

23. 3- 939 

İngiliz ve dünya efkin umumiye- geri alın?'sa ve blnnetice Romanya. sarih taahhütler.. lstcnilmiış olması 
sinin bu tazyiki karşısında :ingiliz nm emnıyetJ meselesi artık mevzuu o1mayıp, belki Polonyanın bir kol
Başvekili ancak, üç gün sonra tehli- b~olma?.Sa, Romanya hükumeti, lcktif emnivet sistemine i~irsıketmı;-k 
keyi sezdi ve Birmingham'da iradet- ihtıyatları evlerine gönderecekt'r. arzusunda . bulunması oldu~nu be-
tiği nutkunda dünyayı tehdit eden Tahsidat talim mahiyetinde bu- van etmektedir. 

elçisinin Bitlerin el y rzısiyle bir 
mektup götürdüğünü ve Çekoslo -
vakya hadiselerinin bu mektupta bir 
kere daha Mussoliniye izah edildiği
ni yazıyor ve diyor ki: 

"Mezkur hadisenin İtalyadaki te -
sirleri Alrnanyada hoş görülmemiş· 
tir. Hususiyle ki Hitlerin Berline 
avdetinde İtalya büyük elçisi istik
baline gitmediği gibi İtalyan ataşe
militerini de istasyona gidip mera
simde ıuıunmaktan menetmiştir.,, 

Pirinç Nişastası 
Kornflör 

tehlikeye isaret ederek, bu tehlike- lunduğundan hudutta hiç bir askeri öğrenildiğine göre Tngiliz teklifi 
yi önleme~ için müşterek bir cephe harekat yapılmadığı tasrih olunur.,, birkaç satırlık bir vesika olup sulbü 
kurulması lüzumunu o~~a at~~· .. Ticaret anlCJfma•ı geri kaldı ~ever devletler için tertibat alınanın 

<Mısır Hülasası J 

Bu nutuktan sonra, kuçük buyuk Bugün imzası beklenen Alman _ 1nruretinden bahsetmektedir. Bu ve-
bütün Avrupa devletlerinde~ mü- Romanya ticaret anlaşması imzalan- ~ika, teklifi k bul ve im7.a edecek o
rckkep büyük ve müştere~ bır ~eı: mamış ve Alman heyeti yeni talimat lan devletlerin mü~taceli et halinde 
he kurulmasına teşebbus edildı. almak üzere geri dönmiiştür. taorruza mukavemet kin alınacak F tlfİ•t Konaeyinin karan 
Şimdi biıtiın p~yitahtl~ arası~da, Havas şunlan bildiriyor: tedbirler hakkında derhal biribirlc-
hummalı bir dıplomatik faalıyet Alakadar mahfellerde bildirildiği- r'yle istişared bulunmayı taahhüt 

Roma, 22 (A.A.) - Faşizm büytik 
konseyinin toplantısı hakkında neş -
redilen tebliğe göre,. Konsey, bu 
toplantısında aşağıdaki karar sureti

başlam_ıştıX:. Bu suretle art~. Avru- ne gôre Almanya ile Romanya ara- edeceklerini ilave etm<'ktedir. 
pada sıyas~ bloklar ve. hakikı cephe- sındaki müzakerelerin inkisafı pek Sovyetler~n planı 
ler tcşekkul clmektedır ve her dev- heyecanlı bir .şekil aldığı len ge en Moskova 22 (A. A.) _ Tas Ajan-
let, bu cephelerden hangisine ilti- Sonteşrinde aktedilen Alman - Ro
hak cdeccgini bugünden tayin mec- men muahedesini tamamlıyacak olan 
buriyctindedir. munzam itilaflar şimdıki beynelmilel 

ni kabul etmiştir: 
"Faşizm büyük konseyi, demok-

Bu müşterek cepheye Türkiye de buhranın sonuna bırakılmı tır. 
iltihak etmek mecburiyetindedir. Alman murahhosı Wohltat, bugün 
Çünkü Almanyanm istila progra- anlaşmayı imzalamadan Berline dö
mında Şarka doğru akıt vardır. necektir. Romanyanın Almanyanın 
Drang Nach Osten yolu uzerinde en bazı taleplerini is'af ettiği iyi haber 
ön~e müttefiklerimiz olan Ro- alan mahfe1lerde soylenmektedir. 
manya ve Yugoslavya vardır. Onla- Romenler bu cümleden olarak soya 
nn ezilm,..si tehlikenin Balkanlara ba1dalan ziraatın n inkişaf ettirllme
inmesi ve hudutlanmıza da.yanması sini kaydetmi lerdir. 
demektir. Bu tehlikeyi daha uzak- Bazı petrol saholan Alman kum
tayken önlemekte bizim faydamız panyalarına verilecektir. Fakat Ro
vardır. menler petrol isfhsnıatı imtiyazını 

sı bildiriyor: rasilerin Bolşevizm ile birlik olarak 
Yabancı matbuat Sovyet hüku - sulh değil fakat harp getirecek bir 

metinin, son zamanda, Polonya ve tek cephe teşkil etmeleri tehdidi 
Romanyaya, tecavüze maruz kaldık- karşısında, Orta Avrupada olan bi
ları takdirde, yardım teklifinde bu - tenlerin mebdeini Versay muahede- ~ 
lunduğu şayialannı yaymaktadır. sinin teşkil ettiğini bildirir ve bil-

Tass Ajansı, bu haberlerin haki- hassa bu dakikada Roma - Bcrlin 
kate tevafuk etmediğini bildirmeğe mihveri politikasına tam olarak ilti
mezundur. Ne Polonya, ne Roman - hakını yeniden teyit eyler." 
ya, Sovyet -hükumetinin yardımını ~i ~liğ, F~ Büyük Kon- 1 
istememiş ve kendilerini tehdit eden seyintl] celsesini de şu suretle anlat
bir tehlikeden Sovyet hüxutnetini maktadır: 
haberdar etmemiştir. Duçe, celse açılır açılmaz, Fasiz-

Doğru olan şudur: 18 martta fn. min yirminci yıldonümü arifesinde, 
giliz hükumeti, Romanya aleyhinde Konseyin olen arkadaşlara minnet -Sonra Almanya, Orta Avrupa me

selesini hallettikten sonra İtalyanın 
Akdeniz meselesini ortaya atması 

ihtimali vardır. Filvaki biz, bütün 
Akdeniz devletleri ile dostluk mü
nasebetlerimizi idame etmekteyiz. 
Fakat dünya iki muazzam bloka ay
nldığı ve cepheler teşekkül ettiği 

zaman bizim menfaatimiz demokra
rasiler cephesinde bulunmaktır. 

kiye olmuştur. bir şiddet hareketinden korkmak i - tarlığını ve Romada toplanarak Fa-

Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve saire 
Hububat Unlan 

Bu mükemmel ve 
ihtiyacımızın 
tesisi 1915 Tarihi 

M. Nuri 

ARKA 
B E L 

SANCILARI 

eısiz 
halcilci 

müstahzarat 
lcarıılığıdır. 

tah 

ÇAPA 

ROMATIZ 

• SiYATiK 

ve bQtQn 

ağrılara 

karşı 

merhemi ile masai yapınıs. 

Onun için İngilterenin müşterek 
cephe tesisi fikrine ilk muvafık ce
vap veren devletlerden biri de Tür-

Müşterek cephenin teessüsünden çin ciddi sebepler olduğundan Sov - şizmin "İnanmak ve itııat etmek,, 
s~nra art~k t?taliter devletlerin teh- ı y~t hüku~et~nl haberdar ~erek, vecizesini teyit edecek olan arkadaş
dıt ve ıstilalarından korkulmaz. böyle bir ıhtımalde Sovyet hukQme- lara selamını bildiren bir karar su
Çünkü demokrasi cephesinde topla- tinin ne gibi bir vaziyet alacağını reti okumuş ve şidetle alkışlanmış
nan d.evletler hem askeri, bahri, ve sormuştur. Bu suale cevap veren tır. Duçe, müteakıben, son hadiselc
haval kuvvetçe, hem paraca, hem Sovyet hükumeti, en ziyade alakadar ri de mevzuu bahseylemiş ve Kon
ham madde bakımından totaliter devletlerden, ezcümle İngiltere, sey, Ciano, Balbo, Debono, de Vcce
devletlerdcn üstündürler. Bu üstün- Fransa, Polonya, Romanya, Türkiye hl, Grandi, Farinacci, Bottai ve Sta
lük karşısında, totaliter devletler ve Sovyetler birliğinden mürekkep ı race'yi de dinledikten sonra, mih

programlarını ve siyasetlerini tebdi- bir. konferans toplanmasını teklif 1 vere sadakatini bildiren karar sure- =-••••••••••••••••••••••••••••~ 
le mecburdurlar. eylemiştir. Sovyet hükumetinin fik- tini tasvip eylemiştir. 

DAIMT v e ÇABUK GEÇIRI 

iGunah Bende mu'? L Yazan: Kerime Hacir: 

Dünkü Kısmın Hulasası 
Omr•n, pencerenin önllnden geçen ve beyu kHketln1 

~ık•ru•k kendlelnl h•flfçe MIAmlıy•n aDv•rlyl uk•d•· 

eın• aöltererek: 
- Onunla bir kır gezlntlalnde tanıfttk, dedi, takat 

emin oı ki bir t ... dOfle MIAml•pn iki u:uık dosttan 
b•fk• bir ,.)' deOlllz. Ve biraz tereddDtten eonr• uka· 
datından tevdi edeceOI eırn muhafau edaceOlne dair te
nılnat •larak bu unılfrla ın•cerae\,ftı •nlattı: 
Onunla bir •Y evvel komıu klStklıırden birinde bir kıt 

baloaund• t•nıımıftı. HalOk Giray (aDvarlnln laml) 
Erenki5yllne mevalml geçirmek için gelmlf. iyi ata bl· 
nermlf, kendlalnl de blndlrmeOI teklif elmlf. Eaklden 
aakermlf. 

Omran ona oanaı vennedlOlnl, fakat adece bl1'11z be
OendlOlnl elSylDyor, onunl• ıarDtmelerlM eonb•h•ra 
kadar devam edeceOlnl elylDyordu. Arkad•ıının: 

- Bu adaml• görDtm"H iyi edenin, .. klindekl tllV• 

elyeelnl de imkansız bulmutt._ 
Bahl• burada kaim•• Omran ela. artcada11 da yemeO• 

lnmlılerdL 
Bunlar mektep arkada11 lcfnet'. Omranın anneelnden 

b•tk• hAmlal yoktu ve arkad•I• onu bir aene kadar 
glSrnıem lftl. 

Bir gün mektepten dönQyordum. Vapur iskele-
sinde kolumdan biri çekti. Baktım, Umran .. Vapur 
gelindye kadar konu§tuk. Bmıa, Beykozdan Er~· 
köyüne, yeni aldıkları bir kö§ke tqmdıklarını soy
ledi ve oraya gelip bir kaç gün kalmam için ısrar 

etti. 
Vaktim olmadığını söyledim; denlerimi bahane 

ettim. Nihayet çaresiz kalarak, tatilde yainız bir 

gece için söz verdim. . 
İşte bu . gece köşkte misafir oluşum, verdığim 

"-" tutmak içindi. Her,eyden bahsettim. Fakat 
so~- edim. 
t}ınranm §eklini tarif etlD 

TEFRiKA No. 

ArkadaPQ:ı orta boyludur. Saçlan kumral, göz
leri eli.dır. Hem güzel hem de asil bir yüzti var
dır .. Tavırlarında biraz çocuk hareketleri, sezilirse 
de yirmi bir yaşındadır. En müstesna yeri dişleri
dir dense hata edilmemiş olur. Zira bu kadar mun-
tazam, bu kadar beyaz, hatti şeffaf dişlere pek sey

rek rastgelinir.. Endamı gayet biçimlidir. Öyle 
ahenktar bir yürüyüşü vardır ki, insan seyrinden 
bile zevk duyar .. 
ümranı bu kadar tarif ettikten sonra hikayenin 

mabaadine devam edelim: Akşam yemeğinden son
ra büyük hanımın odasında toplanmıştık. Bu oda 
eski zaman tarzında döşeliydi. Duvarlarda bir kaç 
yazılı levha ve Kabei Muazzamanın resmi vardı. 
Köşede, bir konsolun üstünde iki büyük lamba ya
myor, odayı hayli aydınlatıyordu. Büyük hanım al

çak bir mindere bağdaş kurmuş tesbih çekmekle 
meşguldü. Kulakları ağır işitti@ için, kendisiyle 
konuşulurken, yanına oturup bağırmak llztmdL 

Biraz sonra. Ümran, perdenin ucunu kaldırarak 
dışarıya baktı. Sonra bana dönüp: 

- O kadar güzel mehtap var ki! .. dedi. !ster mi
sin bahçeye çıkalım?.. Ben anne annesini işaret et
tim. Başını salladı: 

- O zaten §imdi uyur.. Nasıl olsa biz bize kala· 
cağız .. Yoksa korkar mısın?. 
Güldüğümü görünce hemen flAve etti: 
- Köpek bağlı!.. Bahçe büyük amma yollar var.: 

İstersen bağ tarafına geçmeyiz .. 
- Canım korktuğumu nereden çıkarıyorsun? 

dedim. 
- Ne blleytm, tereddfit edtyorsun da! .. dtye glll-

miye başladı. Sonra büyük hanımın kulağına eği
lerek bahçeye çıkacağımızı söyledi. 

Köşkten çıktık. Gece hakikaten gündüz gi~~ ay
dınlıktı. Rüzgar yok; cırcır kuşlarile ağustos bocck
lerinin feryatlan; ·uzaklardan gelen kurbağa scs~.e
rine kanşarak garip bir ahenk hasıl ediyor ve gol
gelerde kaynaşan, ateş böcekleri d~~ad~n yan~p 
sönerek bu berrak yaz gecesinde buyük bır şenlik 
yapıyordu. 

ikimiz de konuşmuyorduk. Adımlarımız bizi, 
aheste aheste bağ kısmına sürüklüyordu. Nihayet 
bodur üzüm kütüklerinin arasına girdik. Şuraya bu
raya aynlan ince yollardan birine saparak ilcrleme
ğe başladık. 

Bağı lordan ayıran dikenli bir çitin önüne geldi
ğimiz zaman, Umran ilk defa aramızdaki sükutu 
bozarak dedi ki: 

- Ben ekseri geceler buraya yalnız başıma geli
rim .. Fakat mehtap olmadığı zaman cesaret L>dcmi
yorum.. N_~ d~~~lmaz manz~~a değil mi?.. Bak şu 
kırların guzellıgıne! .. Hele koşkler gündüz gibi se
çiliyor ... 

Bir saniye sustu. Fakat dilinin altında bir şey 
vardL Birdenbire tereddüdünü yenerek, pannağilc 
uzakta bir noktayı gösterdi: 

- Şu karşıdaki küçük beyaz köşkü görüyor mu-
sunuz? .. Bak, penceresinde bir ışık var_ 

- Evet! .. 
- l§te Haluk Kiray, orada oturuyor .. 
Ses çıkarmadığımı görünce, yakınıma gelerek ya

vaşça koluma girdi: 
- Niçin konuşmuyorsun?. Beni ayıplıyorsun de-

ğil mi? .. 
- Buna sebep nedir?. 
- Ben anlıyorum .. 
Dargın bir nazarla yüzüne baktım. Fakat ne ka

dar sararmıştı. Bu sarılığı farketmem için ayın 1şı
ğı kafi geliyordu. 

- Beni samimi ve candan bilmeni arzu ederim, 
.dedim. 

Cevap vermedi; başını koluma dayıyarak, al 
mağa başladı. llade etmeğe muktedir olamadı 
bir hissin tesirindeydim. Ne söylemek, ne yap 
lazım geldiğini bilemiyordum. 
Aramızda uzun bir sükıit oldu. Nihayet, 

kaldırarak titriyen bir sesle mırıldandı: 
- .Beni deşmekten çekiniyor gibisin! .. Bird 

saret versen daha fazla şeyler söyliyeceğim. 
- Yanlı§ anlıyorsun Umran! .. 
- Öyle temenni ederim .. Çünkü emin ol ld, 

den başka hiç kimseye, bu bahsin zerresini 
değilim. Sana güvendiğim için arkadaşlığına j}ı 
yaç duydum .. 

- Teşekkür ederim. LAkln tekrar edeyim, 
turna yanlış mana veriyorsun .. 

Mendili ile gözlerini kuruladı. Sonra çekingen 
sesle: 

- Her gece buraya sebepsiz gelmiyorum, d 
O da geliyor .. Şu çitin kenarmda konuşuyoruz .. 

Hayretimi gizlemeğe çalıştım. Fakat derhal f 
ketti: 

- Belki bu itirafianm, gözünden düşmernd 
başka hiç bir şeye yaramıyor. Fakat iyi dü§Üll 
olursan, beni mazur görürsün .. 

Ve bir kaç saniye sükuttan sonra devam etti: 
- Kibritini çakıp bir sigara yakar.. Dairna 

kibritin alevini yüzüme yaklaştırır.. Zannede 
bundan maksadı, yüzümü iyi görmektir. Zira, b 
müliikatlan benden rica ederken: "Sizi çok se 
ğim birine benzetiyorum.. Geceleri çitin kena 
gelip, bir sigara içinciye kadar yüzünüzü göreyi 
bu benim için kafidir,, demişti. O susar susmaıı 
men sordum: 

- Peki, ne konuşursunuz?_ 
- Aşktan, rabıtadan başka her şeyi!.: 
- Nasıl?.. tt 
- Gelir gelmez hatırımı sorar. Sonra. gündiiZ ~-

yere gittiyse, oralardan anlatır.. Zaten bunl~ 
beş, on dakikanın içine sığıyor. Sonra selam 
ve uzaklaşır.... (Deoamı oatl 



9 

Müntehibisaniler Dün lstişari 
Reylerini Kullandılar 

Yakın Tarihin En EsrarDo Çehresi~ 124 tılara (Dafi 1 hcttJe) ve olgunluklanna bir misal telAkkl edlle-

• 
ıyaettin Ef. Birşey Söylemiyordu 

memur ettili Diyarbakır me- cetinf de dikkat ıözü önünde bulundur
busu İbrahim T•U Şehir tiyatro.un. Dlalı7ız. Bu sebeple aUpre re7lerimlzi 
dald toplantı~ açınıı, Sivas mebusu kullaıurken her türlü şahsi ve rej7onallst 
Ordinaryüs Profesör Şemsettin d hJalerden uzak kalmatı ve reylerimizfn 
Asri SİDIJIJID8daki toplantıyı .,. .. _ ~ lllldece kalb ve kafalanmızın mahsulü ol
k dilerinin .,-cua& nıuına dikkat etmeli lrudsf ve milli bir 

zer ve Parti idare Heyetinden bazı 
izalar hazır bulunduğu halde bu 
yoklamaların neticesini tesbit için 
geç vakte kadar çalışılmıştır. 

24 Mart Cuma günü Milli Şef Js
Mecllsinin tam bir millet hulasası 

kudret ve manzarasiyle millet huzu
runa çıkması lüzumunu her fınatta 
ilin ve ifade buyurmuş18"'dır. 

• 

N eye yalan söylfyeyim, bu iş 
istihbaratçılıktan daha çok 

hoşuma gitmişti. Esasen sessiz, he

yecansız işler zevk vermiyordu ba
na. Zeka ve kabili yetim, öteden
beri göz ve kulaklarımda değil el
lerimle yaptığım vazüelerde daha 

iyi işliyordu. Hemen tertibatı al
rmştık. Nimet Hanım, telefonla 
Zeki Beyden randevü istiyecek. 

Görüşme saati iyice takarrür et
tikten sonra, ben arkadaşJanmla 
beraber Abas Ağa mahallesine gi

dip mezarlıkta saklanacağız. Zeki 

Beyi, mülakat yapılacak eve gelir
ken veyahut evden çıkarken yaka
lıyacağız ve oracıkta bekletilecek 

bir otomobile sokup kaçıracağız. 

Tertibatı Pap da beğenmiş ve 

gülerek: 
- Hadi bakayım elmaslanm. 

Hepinize muvaffakıyet dilerim. 
lltifatiyle bizi uğurlamıştL Ak

şam alaturka saat üçte, Nimet Ha

mmın kocası Selimi Bey, sevinç 

içinde koşa koşa gelmiş, Zekinin 
akşam ezanından sonra eve gele

ceğini müjdelemişti. Esat Paşanın 
bize tahsis ettiği otomobille, Selt\
mi Beyle birlikte Beşiktaş& yol
landım. Bir saat içinde Osman A
ğa mdallesini dolaştım, Yıldız
dan gelen yollan yokladım, sakb.. 
nacağımız mezarlığı gözden geçir
dim. Gizlenilecek yerleri, hücum 
noktalannı zihnimde kararlaştır
dun ve Taksime döndüm. Akşam 

saat on bire doğru yine otomobille 
Beşiktaş& doğruldum. Yanımda ta-

en bu lflere memur edil - nzıte olarak telAkkl etmemiz gereklidir. 
dikleri hakkında arti emrini okuduk Bunun içindir ki, neticenin siyasi nqdilnü 
tan sonra .. P~rti ~kreterliğinin, top- ve olgunluJunu isbat etmlı bir PartiJI 
lantıda, butun lkınci müntehiplenn· ZÜJnrenin mahsulü olacağına şimdiden iU-
h ınat tınekteyiz. 

uzunmda açılmak üzere gönde-..ı.. Bu iti 
ldu,..,• be •&&&.a<J 8 aarenin hangi usul ve şartlarla 

0 
6"" yannameyi, kapah zarfı ~~~acafına aft tllimat bajlı olarak su

herkese gösterdikten sonra, açarak nouınustur. 
okumuşlardır. Partinin beyanname- MuvaUakıyet dner ve derin sevgi ve 
sinde şöyle denilmektedir: saygıClüarıınızı sunarız.» 
I ınhuriyet H Ik . . stanbal ikinci ınüntehiplerine a Partısı Genel 

Başkan Vekili Dr. •- Partimiz.in sayın ikinci milntehlplerl: 
Bilireinfz k! Cilmhuriyet Halk Partisi Cümh . Refik Saydam 

mevzuatına aöre. Partiyi Ucilendlren bü- unyet Halk Partisi Genel 
tün iller için lüzum lördütü kararlan al- Tal" Sekreteri Fikri Tüzer 
mak, Bily(lk Millet MecllsJ Azalıklan se- ımatnanıe okuntl•·Ltan 
çimini idare etmek ve Partinin mebus ıwıR 
naıruıetlerlnJ. kararlqtınnak hak ve sa- B aonra 
Wıb'etl Parti RJ7aaet Divanına ve nam- u suretle talinıatname okund k 
zetleri llAn sa1Ahl7eti de münhasıran Par- tan sonra İstanbuldan re leri . u -
tinin I>eiifmU Genel Başkanına aittir. muş olan namzetlere 

1 
y nı koy· 

Yine bu mevzuata töre, Parti Rl;yuet nı- liste müntehipler d ğa t 141 kişilik 
"~ ftl'eCeli kararlara bütün Parti bulun çıkar ğ el 8 ıtılarak İstan-
Oyeleri ka7ıtsız ve prtaız olarak itaate . . aca 1 7 mebus için bu 
mecburdur. Partimiz.in ananet! de böyle- ~un. ikı. misi~ ~larak 34 lsınin il : 
dlr. mesı, dığer ısımlerin kal 1 seç 

. eme çizil 
Aneak, Partimizin deli§mez Ge- mesı, bunun için de rxıünaka -

nel Ba§kanı Milli şef i smet İnönü, propagandaya, hatta konuşm ğ şay~, 
Tflrk milletJnia aiyul hayatının zum kalmadan herkesin şahs~ ; /u
halk~ bir idarenin bütün yüksek ve ha~ını. k~llanması müntehiplere ç~ : 
ileri teklmtillerini tahakkuk ettirme- lenılmıştır. Bunun üzerine her ik"y 
:ri Ye devlet idaresi üzerinde milletin ci müntehip, verilen listeyi tetkik ın
mtlrakalNıeini en mtlt ekAmlJ bir ha _ derek, kimi~i bu husustaki rey ha;: 
le. ptirmeyf. mDlet Jaimaetinde ta - kını tamall'llyle Partiye terk suretile 
kip edecekleri siyasetin ilk ve ana v~ n.aın~e~ listesindeki isimlerin hiç 
düstura olarak ele almıflar ve milU biris~e ılı~~eden, kimisi de tanıdığı 
hAkimi7etin hakild Ye yeslne mfi _ ve guvendıgı şahıslardan gayri dit 
mesaili olan Türkiye Büyük Millet isimleri çizdikten ve yalnız 34 ki'; 
J'I kararlaıtmnııtu. . bıraktıktan sonra listeyi toplantı 

llılilletln llf7ul hayatında flk defa tatbik başkanına iade ederek dışan çıJı:mıı-
edilen bu usul ıenbqkurun bOtQn Parti- tır. 1 

lllere olan muhabbet ve itimadının bir Toplantı saat 11 de nihayet bul-
ltadeıd olmakla beraber bundan husule m tu ~ ı 
ıelecek bir Mtlcenfn de bOtOn milleti- U§ r.. op antıdan sonra listeler 

(Devamı var) m1zce Pu1ılmiz ınemuplannın ~ ~ Parti viliyet merkezine getirilerek 

1--------·------------------- tasnife başlanmıştır. Bu tasnif neti-

S aat yanmı bir kaç dakika ge
çiyordu. Zeki Beyin bekle

nilen eve girdiğine işaret olan, o
tomobil kornasının kısa $!Sini işit
tik. Sindijim yerden süzülerek, 
sürü12erek soJCağa indik. Tam o M

nada, yaptığlmız büyük bir ted
birsizlik aklıma geldi. Zeki Beyi 
ne ben ne de Şakir tanıyorduk. Bir 
yanlışlrk yapmak ihtimali yüzde 
yüz vardı. Fakat, işi anlamak için 
Müştakla §Oförün yanlanna gidip 
gelen Şakir iyi bir haıberle dön
müştü. Şoför, Zeki Beyi tanıdığını 
ve biraz evvel eve girerken de gör 
düğünü söylemiş, kapıdan çıkar 
çıkmaz koma ile tekrar işaret w
receğini de llAve De işi sağlamqtı. 

ceshıde en fazla rey almış bulunan 

Alına M ı• d 34 kişinin isimleri dün akşam geç 

nya eme ı e ~~s::'.::::ı·~::.~~ 
Filen işgal EdiV1or =:.;ö!ü;;..::di~~3~si: 

J lene bunlardan bir Jmmuu silerek 

<•.,. 1 l 119lde > ter Cham~rlaine teminat vererek hariçten bafka Jalmler de koyabile
zırlandığı tavazzuh etmeldedir. I.Jt- bu 111111ı. ile 1MfCUl olma,.aiuu ::7" ~nel ~terliğinin 
vanya Hariciye ııuınnm Berliııde .c;yı.m, oJdulunu llAve etmfftir çin munasip gorece1t me-
bulunduju mrada kendisine bir fil • • · bıu namzetleri, Istanbulun çıkara.. 
timatom verilmif, Oltlmatomda Me- • ..., ı-1 W... etlill70rtla1 cağı mebus adedinin iki misli olarak 
melin beş günde teslimi latemniftir. Memel 1923 te Litvanyaya veril- y~rın akşama kadar şehrimize bildl-

Bu talep kabul olunduju takdir- mifti. Muhtar bir id~ habcll. Bu- r~ı .. o~c.~tır. Bu isimler Cumar
de Litvanyadan daha bafka arazi la- ruı büyüt hrapten once Almanya • te6i gunu ılan edilecek, Pazar günü 
temiyeceji, fakat talep reddedildilf ya aitti. Yenay muahedesinin 99 un- saıb~l~yin saat sekizden itibaren de 
ve başka devletlerden yardım isten- cu maddeli mucibince Almanya Me- şebrımızde bilfiil mebus seçimine 
diği takdirde Kaunos'un tayyare mel havalisini terketmif ve mütte - !'8şlanacak ve o gün öğleye kadar 
bombardımanına maruz blacaiJ, fiJder buraaım i91al ederek üç sene ikmal edilecektir. Seçim Universite 
Fon Ribbentrop tarafından bildiril _ devam eden muvakkat bir idare kur konferans salonunda yapılacaktır. 
mi~ir. mUflardı. Çünkü Memeli hem Lit - Bütün müntehipler reylerini .kullan-

Litvanya Hariciye Nazın bunun vanya, hem Lehistan istemekteydi - dıktan sonra derhal reylerbı tasnifi
üzerine geri dönmüt. vaziyeti hükQ· ler, DDla19t Süfenı konferamı Me - ne ba§lanacak ve .kazanan isimler 
mete ve hafi bir toplantı yçen mec- mele, D!uızic idantli gibi bir idare Pazartesi günü ilin edilecektir. 
lise anlatmıf, Litvanya hüld\meti 1- temin etmek iltemlf, Fakat I.Jtvan- .Yeni Büyük Millet Meclisinin bir 
le mec:U. Alman tazyjki karflBIDda yalılar Memel fehri harlc!Me yaşa- Nisanda toplanması mukarrer oldu
boyun eğmekten bqka bir çare bu • yan abıHnm kiınllen Litvanyah ol- ğt.ından mebuslara verilecek mazba
laınamı§ ve ve neticede devir mua _ dujunu ileri sürerek bunu kabul et- ta~~r ~a hazırlanmaktadır. ikinci 
melesi yapılmıştır. memif ve 1923 te Memelin üzerine muntebıp mazbatalarından 800 tane-

Memel, Litvanyanın biricik de _ anazııı yürüyerek fehirde bulunan si dün teftiş heyeti tarafından imza 
niz mahreci olduğu için, Almanya _ l'lWDll& kınvettni teslim olmağa edilmiştir. Mü~isi de b~gün lm.-
mn Litvanyaya ait 1ktısadt menfaat- mecbur etmlflerdir. za edilerek kendilerine verılecektir. 
leri nazan dikkate alacağı bildirll - 1923 fQbatmda Süfera konferansı Anlıaradaki toplantı 
mektedir. Memeli, muhtar bir idareye tabı ol- Ankara, 22 (TAN Muhabirin-

R..,,U teblifJe deniliyor iri: mak tartfyle, Lltvanyaya vermiş, den) - Ankara fehri müntehiıbi sa-
Bugün öğleyin bütün Litvanya - fakat Lehistanuı buradan murur nileri bugün saat 9,30 da Halkevin-

da örfi idare ll8n edilmiştir. hakkını tenwmı§tı. Memelin kendine de toplandılar. Batve.kll, Vekillar ve 
. Meme! mınta.kasının Almanyaya mahsus bir diyeti vardı. Ve bu di - dört yüz küsur ikinci müntehip sa

iadesini bildiren reaml teblijde de • yetteki ekseriyet Almanlardaydı. londa hazır bulunuyordu. 
niliyor ki: Bitlerin Drtidar mevldlne gelme- Ankaradan namzet gösterilen 15 

Almanyanın vaziyeti dolayıalyle, sinden sonra Nazflilin tesiri kendini kişinin lsmılerini havi liste münte
kabine Memel arazisini Almanyaya burada da ıöstermtt ve buradald bibi sanilere dağıtıldı. Müntehibi sa. 
iadeyi kabul etmiştir. Par1'mento A 1 m a n l a r da bir an evvel Diler bu 35 kişiden birini milataldl 
bu karardan haberdar edilmiftir. Almanyaya dönmek için çahfmağa olmak üzere bıraktılar ve biri bayan 

Bu meseleyi halletmek üwe bir bajJım•flardı. Nitekim buradaki Al- olmak üzere 15 kişiyi seçtiler. Reyler 
Litvanya heyeti bugün Berline git- manlann f8fi Neuman, evvelki gün, tasnif edilmek üzere Parti umum 
miştir. Memelin Almanyaya pek yakın ati- merkezine verilmiştir. Namzetler a-

Yine bir reamt teblilde Lltvan • de döneceiinf bildirmlfti. raamda Cümhurreisimiz ismet lnö-
yanın hürriyet ve istildAlinf kurtar • * nü ve eski Ankara m&buslarından 
mak için Memeli devrettiiini söyli _ p~ w Lonclnıda _.. _._ on tanesi mevcut bulunuyordu. 

~an -ıam T-~~ JL! _ _ , 
yor. gar.eteleri Menıel hldiaelerinden u.nu nenc:aeniyar 

Aucrm Kamaraıntla bahsederek bu hAdiselerin esasen Ankara, 22 <TAN Muhabirin-
İngiltere DahWye Nazın Slr gergin olan vaziyeti bir kat daha den) - Şehrimize gelen haberlere 

Samoel Hoar, Avam Kamarasındaki ~jini )"&Zl)'orlal'. Lıtre- göre bugün 28 vilayette birinci mWı
beyanatında Memel meselesinden ntpent paetesi, bunun yeni bir kuv- tehiple!' kendilerine gösterilea nam
bahsetmiş ve alınan haberlere ıöre vet dUbesl oldutunu ka,d«ltyor zetler uzerinde intiıhap haklarmı ser
Litvanyanın tehdit ecJildilbıi, Alman Temps ıeııetem, Almanyanm Utvan: best olarak kullanmışlardır. Bunlar 
ya tarafından verilen ültimatom ta- yayı tuytk ettJlinden bahlecH arasında kimlerin en fazla rey aldıfı 

yor. ve intihabın neticeleri hakkında 
bul olunmadığı ve ba§ka bir yerden * 
yardım istendiği takdirde katt uk• LfW . Parti Merkezine telgrafla maltlmat 
ri tedbirler alınacatmm bildirildiji- olan s.-;:m'1 yeline harp ~isi verilmiştir. 
nf anlatmıftır H dahaan Smotone lmıindeki tor- Halk Partisi Umumt Merkez bina-
Her Bitlerin Mem°:" hakkında~ = U'aJ'k!I ~ lnısQn aııe vakti mıda Batvekil Doktor Reflt Say_ 

• emel _ JUN tıerketmiftir. dam, Parti Genel Sekreteri Fikri Tu-

İşte bu maksatladır ki, genbq 
kur, Türkiye Büyük Meclisinin ba 
intihap devresi için Partinin meb111 
namzetlerini tesbit ve ilin etmeden 
önce memleketin bir çok kısımların
da Partili ikinci müntehiplerle te • 
mas etmeyi ve milntehiplerle riya • 
set divanınm görüşlerini karşılaştır· 
mak üzere doğrudan doğruya ikin· 
ci müntehiplerle bir istişare yapma -
met Inönünün riyasetinde toplana
cak olan Parti divanı istişari mahi
yette olan bugünkü seçimin netice
lerini gözden geçirecek ve Pazar gü
nü seçilecek olan hakiki mebus lis
tesini hazırlıyacaklardır. 

Htıytfta V ener' in t~ 
Eski Van Mebusu Haydar Vaner, 

dün An.karadan gazetemize bir tel
graf göndermiştir. Haydar Vaner, 
bu telgrafında, kayınbaıba ile dama.
dının bir arada mebus olamıyacak· 
lan karan üzerine, namzeilljini geri 
aldıfını bildirmekte ve bu cihetin 
tasrih edilmesini istemektedir. 

MiintelaibUııni •ePmi ndiceleri 
Ankara. 22 (A.A.) - BOtOn ;yurtta 15 

mart 131 ~ ıünO ba1lı7an ikinci :tehip intihabı 21 mart 939 akşamı her 
rey~ llOna ennı, ve bütün votandqlar 
tlainin ittifakla Cümhuriyet Halk Par· 

8Z" V:.&ıercuti nıımzetıere vermis].erdfr. 
40.9'7t du!'etln ikfncı miltehlp ;yektnu 
kan olan · VllAYetJenıe 22 ,..,mdan yu
nunt aıtab": blrfnct rnüntehlp olmak ka
J117.de 9ll ve haiz vatancıaılann en çok 
ikinci münte:ı., aa J1lzde 84 olmak ilzef'e 
haddi vuatıaı 7f1zd 8eÇbnfne lıtlrak nlsbetl 
çok ;rerlerfnde sfd; 77.a dlr. Yurdun bir 
sürmesine ratrnen ~lr kqın hQJ.dlırı 
ce b(lyük Türk ınflletl, edilen bu neti-
Partlai ve bükfunet 1 CUmııwvet HaDc 
netice olmu,tur. çtn iftihara deter bil' 

Her vill;yetin fklnd Dıtlntehi n: o vılAyetin intihaba 4stfraJc P ~ 
&ôsterfp cetvel aıaiı.ı\edir.-

73 
78 
711 
90 
87 
80.5 
76 
65.2 
80 
72 
80 
72 
85 
72 
78 
l'7 
81 
82 
68.55 
80 
81 
75 
8"1.1 
M 
84 
71 
88 
82 
78 
79 
92 
82.5 
88 
7' 
73 
M 
75 
81 
78 
80.l 
88 
80 
80.09 
74 
12 
78 
l'7 
88 
711 
83.5 
70 
84 
95 
82 
81 
83 
"15 
88.5 
74 
75 
85.5 
89.3 

~ 
>. -.. .,, -. - .,, > • 

1 Afyon 
2 Aln 
3 Amaya 
4 Ankara 
5 Antalya 
8 Aydın 

'1 Balıkesir 
8 Bilecik 
1 Blnı61 

10 Bltua 
11 Bolu 
12 Burdur 
13 Buna 
14 ÇanaJckaı.ı 
15 CMlkJn 
18 Corub 
17 Canını 
18 Denizll 
19 Dlnrt>akır 
20 Edirne 
21 EJuıt 
22 Erzincan 
23 Erzurum 
24 Ealdtebir 
25 o. Antep 
28 Gtre.un 
2'1 Gilmilfane 
21 Hakklri 
21 tçeı 
30 İsparta 
31 İstanbul 
32 İzmir 
33 ltan 
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36 ltırklarell 
37 Kırphlr 
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(Başı 3 üncüde) 

GRIPI, EZLEYI ve bütün ağrıları derhal geçirir. 

fr nvukattan, bir cczncıdnn, bir bnk
knidnn, bir mnnnvdnn, bir knsnptan, 
bir nıahallebiciden, hulfısa rahatca 
ekmeğini kazanan esnaftan daha nz 
kazanır. Bir hoca nazariye itibariyle 
üç senede hir terli eder. Bunun nme
)İl ntta imknnı bulunamadığından 
de ~ekle l ürliyccek hale gelmeden ,/" c:ımm:me!lım::ımmısır.;:!!llm:::E'lmll!maBımm•llllm•mı•m•• 
meselU aylığı yetmiş lirnyı bulmuş e D r .. s iŞ 
hocn pek nzdır. Hunların hugiinkii 
şnrtlnra rağmen mesleğinde kalma- Bütün şayiaların aksine olarak, Açık arttırmalı Satlşlar, Günden 
lan bir nevi gurur ve tiryakilik ne- güne Adat1m1z meyanına dahil oluyor ve Halkımız iştirak için bii-
ticesidir. yiık bir tehalük gosteriyor. 

ônümiızdeki Pazar günii güzel ve kıymetli eşya meraklıları için Ben, hocaların 15 sende tekaiit 
hnkkı ,·erilmesini istediklerini işit _ yeni bir fırsattır. (Bebekte Bebek yolunda 388 No. dal hepsi de Av-

rupa mamuıatı şık mobilyalar, en meşhur Ustadlann imzalan havi memiştim. Eğer böyle bir talepte bu-
lundularsa doğrusu çok hakikat pe- kıymetli tablolar, Bronz heykeller, emsalsiz Kristal takımları ve 

saire ... Cumartesi günkü gazeteleri t:ıkip ediniz. rest adamlarnuş. Zira bugiinkii ter-
biye usulünün hocalardan istediği 
mesai onlan hakikaten on beş sene
de yıpratacak bir şeydir. Ve 15 sene ıııııııııııııııııııırııııııııııııııııı ıııııııııııııırıııııııııııır 
yi geçtikten sonra randımanları ck
silmeğe bnşlnyanlnrın: "Bizi tckaiit 
edin!'' demelerini taaccüple değil 
iokdirle karşılamak gerektir. 15 se -
nede bir hocanın alnhilcccl:>i aznnıi 
maaş 55 liradır. Bu mıl-tar üzerin • = 
den tekaüt maası nlııbilnıesi için o :::;:.__._.~..--~ 

= 
~ iç ve dış BASUR MEMELERİNİN = İLTİHAPLARINDA, KANAMA_'--""l:ICi~ = LARINDA, CERAHAT- --= LENMİŞ FİS-= TÜLLERf\'C' 

---------= -------
mama daha iki sene almış olması ya- : 

~ - ::: PATI 'nın = 
ı:ni 17 seneyi doldurması icabeder. Bu - DEV A?\~LI TATBİKİ E: 

İLE = esas iizerinden de tekaüt hcsabatınn 
nazaran alacağı para ayda otuz ka • 
i,rıdı bulmaz. 

İşte! l\luntlimleıin istedikleri sa· 
nılan fazla nimet budur! 

Bu izahtan sonra ve başkaları 
mecburi tekaüt miiddctini doldurdu
ğu halde bir türlü memuriyetlerini 
bırnkmnğn razı olmazlnr'ken hocnla • 
nn on beş senede tekaütliik isteme • 
}erini çok görmekte bilmem okuyu -
cıun halii . ısrar eder mi? 

En Büyü t Harp . 
Unsuru : Kızılordu 

(BH-Şı 7 incide) 
dudaki rütbe farklarını kaldırmak 
ve kumandanları, rütbeleri ne o -
Iursa olsun ''kumandan yoldaş,, 
diye çağırmaktı. 

Fakat çok geçmeden tam oto -
riteli yüksek kumandadan mah -
rum olan bir ordunun ordu ola -
mryacağı anln lmış, rütbeler ve 
unvanlar kabul olunmuştu. 

1936 da neşrolunan karama -
meler her zabitin hakiki karakte
rini tayin etmiş ve bunun üzerine 
ordu uıbitleri kendilerine yara -
şan mevkii almışlardır. 

S ovyet ordusu zabitlerinin 
ekserisi askeri mektepler -

de tahsil görmüşlerdir. Zabitle -
rin çoğu, askerliğe temayül gös -
teren işçi ve çütçl çocuklandır. 
Bunların tam manasiyle tekem -
mül etmeleri için yıllarca çalışma
ğa ihtiyaç vardır. 

Rus ordusu büyük bir kuvvet
tir. Bu kuvvet muntazamdır, ve 
yeni silahlarla mücehhezdir. Fa • 
kat bu kuvvetin personel ve ku • 
mandası, henüz kufi derecede te
kemmül etmemiştir. 

' --- Şifayı § 
5 CABUK TEMİN EDER? 

\1ırııum m 111111~111n 111nnmnın1111111111111111111111111111ı11111111111 .... ~ 
Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden : 
İdaremiz namına Avrupa'dnn celbedilecek muhtelü JT)alzemenin 

gümrük muamelesinin yapılması işlerini takip için 100 - 130 lira üc-
retle bir memur alınacaktır. · 

Bilgi denemesi, coğrafya, Türkçe, Hesap ve gümrük işleri me~la~ 
üzerlnden ve 31/3/939 Cuma günü snat 13.30 da yapılacaktır. Musavı 
şartlarda ecnebi lisan bilenler tercih olunacaktır. 

Müsabakaya girme şartlan: 
1 - Türk olmak, • 
2 - Askerliğini yapmış olmak, 
3 - En aşağı orta tahsil. görmüş olmak, 
4 - 35 yaşındnn yukan olmamnk, 
Müsabakaya iştirak için aşağıdaki vesikalann 30 /Mart/939 Peljem

be günü saat 17 ye kadar ldaremiz Levazım Müdürluğünc verilmiş 
olması şarttır. 

1 - Hüviyet cüzdanı, 
2 - Askerlik vesikası, 
3 - Tahsil derecesini gösterir vesaik, 
4 ._ E~ son ikamet ettiği mahal zabıta ndan alaca iyi nı v tez.. 

kiye vesikası, 
5 - Kendisine tezkiye edebilecek tanınıntş zatların snrih adresle-

rini gösterir muhtıra. (1917) 

KOLINOS'la 
Dişleriniz Pırlanta Gibi Parlar 

Dişleriniz çürümez, sağlnm ka
lır, çirkin, sarımtırak lekeleri 
izale eder. Dişlerin çürümesine 
sebep olan mikropların tohum
larını imha ederek dişleri be
ynzlntır ve güzelle~lirir. 
ICOLİNOS'LA GÜLÜŞÜN'ÜZÜN 
PARLAKLICINI YÜKSELTiNİZ. 
Macun teksif 
dilmi& olmak
la bir tüp lh
Uyacınızı u-
2.un mQddl't 

tcmln eder. 

Büytlk tübU 40, 
Kiic;ük tübü 22l Kt. -

TÜ KİYE CÜ 

AK T 1 F 
KASA: 

Altın: Safi kilogram 
BANKNOT 
UF.AKLIK 

17.161.286 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 

1 Altın: Safi kilogram 9.05 
ı Altına tahvili kabil serbest 

dövizler 

614 

Di~cr doviılcr \'C borçlu kllrlng 
, bakiyeleri 

Hazine Tnh\'lllcri: 

Deruhdc edilen cvraki nnkdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 - 8 inci maddelc>rl
ne tcvtlknn hazine tarnfındnn 
vflkl tcdlyat 

Scncdat Ciizdanı: 

HAZİNE BONOLARI 
TiCARt SE:r-."EDAT 

Esham ve Tahvilat CUzdnnı 

(Denıhte edilen evrakı nak 
A -; (dlycnln karsılığı Eshnm ve 

(TahvlU\t (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve ta.h\•il!ıt 

Avanslar: 
Hazineye klsa vtıdeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tnhvilfit tizerine 

Hisscdarlnr: 

Muhtelif: 

18 

24.138.722.28 
13.344.738.-

1.127.278.46 

519.136.68 

12.736.038.33 

22.490 56 

10.683.813 60 

158.748.563. -

16.397.316.-

87 .236.455 :54 

41.590.142 81 
7 .922.728.84 

7.322.000.-
152 371 82 

7 .897 .877 .75 

Yekun 

Muhtasar Frengi 1 

Frengin.in bdtnn mahiyetini; knlb, si

nir, böbrek, knra ve akciğer, g15z V. S. 

uzuvlardaki iç hastalıklan tcşhlslerile yad 

edilen ihtllfıUarını; arada doktoru da hss

tnyı da aldatan :ıekillorlni açık ve sade 

bir Oslılpla b!!lirtcn umum için ynzılmıs. 

afipheslz herkese lAzım bu tscre, muharri

ri clldlye, efrenclye mütehassısı doktor 

Hazım Pekin'in Beyoğlu Meşrutl;ret cad
desi No. 28 dn muayenehanesinde iki 11-

rnya saWmnktadır. Ücreti postn Oc gön
derllen taşra talepleri derhal ifa edilir. 

·y T E ( 

MART 1939 VAZİYETi 

P A S 1 F 
Lira Sermaye: 

İhtiyat Ak!:esl: 

38.610.738.74 Adi ve fevkalade 
Hususi 

519.136.63 Teda\•lildeki'° Bonlrnotlar: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Knnunun 6 - 8 inci maddelerine 
t<'Vfıkon hazine tnrafından vaki 
tcdlynt 

23.442.342.49 Deruhde edilen ewnkı nakdiye 
bak!yesl 

Karşılıl;'l tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili lll'ıvetcn teda. 
vazed. 

1~2.351.247. - Türk Lirosı Mc,•duatı: 
Döviz Tanhhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
87.236.455.54 Dlğr dövizler ve nfoc:ıklı kllring 

bakiyeleri 

49.512.871.65 

15.372.249.57 

4.500.000.-

12.911.885.46 

374.456.927.13 

l\luhtclif: 

Lir 
15.0 

2.71? 134.11 
8 112 6.000 000--

158.748 563. 

16 397 316. -

142.351.247.-

19.000 000. 

45.000 001'.- 206.351 

21.646 

3.801.15 

24.879.568.59 24.883 

97.863 

Yekun 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto 
haddi% 4, altın üzerine avans% 3. 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffi.!s yol· ~ 
larile geçen hastahklardan korur, \L_ --: 

ÖSTA .. ~ 
Orme Sanayii 

Türle Anonim Şirketnden : 

23 Şubat 1939 tarihli hey'eti umu
miycde Şirket sermayesinin tczyi
dine karar verilmiştir. Eski hisse -
darlardan tezyit edilen işbu sermn
ycye iştirak surclile hisseyi rüçhan- 1 

lanm kullanmak istiyenlerin 15 gün 
zarfında Şirketin Merkezine müra -
cnatlan ilan olunur. . 

l L .AN 

grip ve boğaz rahatsızhklarında, ses -
'usıkhğında pek faydahdir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : oJll 

Eksiltmeye konulan iş: Heybeliada verem sanatoryomu dahili Y ıı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban- tarafeynindeki yapılacak divarların inşıııı 

kası. Keşif bedeli 5030 lirn 58 kuru• 
Rus ordusu dünyanın en bü -

yük ordusudur. Vasi bir sahayı iş 
gal etmektedir. Fakat garp budu -
dundaki kuvvetler ordunun beş -
tc üçünü teşkil ediyor. Ordunun 
gerisi Kafknsyada ve Uzakşarkta
dır. Hem Avrupada, hem Uzak -
Ş<trkta bir harp koptuğu takdirde 
Asynda bütün Rus kuvvetleri, 
şarkla meşgul olur.,, 

Türkiye İş Bankası. Muvakknt garanti 378 lira. r 
K• A Banca Commcrciale İtaliana. Heybcliada verem sanntoryomu divnr inşaatı işi a~ık eksiltf11e 1 1 m ya g e r r a n 1 yor --~ Banco di Roma. konulmuştur. J<::ksiltrne 24/31939 cuma günü saat 14,30 da CağalolV~ 

(Başı 2 incide) 
mıktnr bir para tcherrii ederek ken
di namına bir mii tatil yaptınlmnsı
ııı isteyebilir. Netekim Siva lisesi, 
cemiyetin mliracnatinc ilk miisbct 
cevabı ''ermiş ve o lisenin adını taşı
yacak bir müstotil yaptırmak için cc
Jnİl et le muhabereye t;irişmiştir. 

Biz her 'iliil etin, her lisenin, her 
ticorct evinin, her zengin '·atandaşın 
bu pek hissi ve milli mevzu ile aHi
kalanınasını isteriz. Zira bugiinkii 
\"orlığımızı - bir kısmı hcniiz kuru 
toprak altında meçhul yatan - o şe· 

Jıitlcre borçluyuz. 

F.ıtih Sulh 3 uncu Hukuk hakim· 
liğinden: Halen Edirnekapı Hstice
sultan mahnllesı cami sokak 62 nu -
maralı evde oturan müteveffa Meh-

t Salim yetimi .Mustafa Kemal me 
1 

.. 
Erkmana sinnirı.iştc vusu une .. kadar 
ayni evde oturan ablası H.u~nuyc 
K kl ın 22/3 939 tanhınden 
araşı ın . d. _ . il. 1 itibaren vasi tayin edıl ıgı an o u-

nur. 

1 Selanik Banknsı. da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu korrıiS) 
EREGLİ KÖMÜRLERi İŞLETMESİ ı Osmanlı Bankası. da YePılacaktır. lstekliler şartname ve keşif hülasası ve sair evra1'1 ~ 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri kuruş mukabilinde her gün komisyonda alabilirler. lstekliler cari j 
GENEL DIREKTÖRLÜ~ÜNDEN : İttihadı Ticareti Hariciye Bankası. neye ait ticaret odası vesikasile 249.D sayılı kanunda yazılı belge ır 
Kömür nümunelerini bizzat almak ve kömüre müteallik bi- 1 B k L d b · ·ı l> 

Şarkı Karip Ticnret an ası t · ve u ışc yeter muvakkat garanti makbuz veya bnnka mektubu ı e 
lfunum tahlilleri yapmak üzere bir Kimyager alınacaktır. Ta- Dcutsche Bank. likte bu işe benzer en az 3000 liralık iş yaptığına dair eksiltme t3 

)iplerin muhtasar tercümei hallerile ve talep ettikleri ücret Dcutsche Orient Bank. 1;: hinde 8 gün evvel İstanbul vilayetinden almış olduklan chUyct ' 
zikredilmek suretiyle Tophanede Posta kutusu No. 8 adresine Hollandsche Bank Uni N. V. ti kalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1563) 

mektupla müracaat eylemeleri. Yukarda adı yazılı Bankalar, muh- :: -
terem müşterileri tarafından mü- j•ıııı ıııı•ıııı•ıııım1111•ırıı•ıı11•111·••1111•1111•ıııı•ıırı•"11 

kerreren izhar edilen arzuya tttıba ~ Çocuklarınız Zayıf mı? iştihaları mı Yok? 
ve müşterilerin eshamü tahvilat ve 1 
kıymetli eşya tevdiatını tezyit ede- ~ 
bilmelerini temin için mukaddema 1 
tatbik edilen muhafaza ücreti tarife- § 
!erinde l Sonkônun 1939 tarihinden 1 
itibaren hissedilir derecede tenzilfit § 

Beyoğlu Kaymakam ve B. Ş. Müdiırlüğünden: Bcyoğlunda Çukur 
sokakta 43 Numaralı üç katlı harici kargir dahili ahşap binanın çatısı 
ve merdivenlerinin çöktügü gôr I müştür. Mezkur bina hnkkında yapı 
yol1nr kanununun 44 ncü maddesi tatbik edilecektir. Sahibi adresinin 
meçhul olması dolayısiyle gazete ile ilan olunur. (1942) icrasına k?rar vermiş~erdir ı 1-< o L o n y A 5 1 1 

Bu kabıl mevduata tatbik edile- I . . rıt 
cek yeni şerait hakkında daha ziyn-, ile frıksıyon yapınız Kara Çam kolonyası vücudün faaliyetini artU tıC 

.. nden: de malumat .almak için mezkur Mu- kanın deveranını tenbih eder. Sinirlere, adalelere kuvvet verir. Ec.zı:ı 
esseselerin gişelerine müracaat edil- Ec-za deposu, ve Parfümöri mağazalarından isteyiniz. 11 ı 

26 Mart 1939 Pazar günü saat 15de Kulübümüzün alelade 
senelik kongresi Modada kain Kulüb merkezinde akdedilece
ğini muhterem üyelere bildirir, tetriflerini dileriz. · 

. . ı ıııı•ıııımı D K 1 R b 1 E . B wl •ıııııllll / mesı nca o unur. , epoau: ema e ou czanesı eyog u __......... .... 

İstanbul Emniyet Sandığı Direk
törlüğünden: İstanbul Emniyet San
dığı borçlularından Bay N nzımen 
6313 hesap, 938/922 dosya No. lu ve 

~~ilmlıiillıllli1~'iıillııliiliiıi~'llll'llliiiıilliilıiilıi11'ii
0

tıililılil~~f 

KAYIP: Of askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Bulanın Asmaaltında kuru ·kahveci 
han 13 No. yazıhanede Nuh oğulla
rından Abdurrahim oğlu 318 do
ğumlu Hasan Tahsine getirdiğinde 

meınnun edilecektir. 

idare Komitesi Reisi 

TASHİH 1LA:NI: İstanbul Elek· Fatihte Dülgerzade mahallesinin 
trik işleri Umum Müdürlüğünün kuyulu ve nalbant sokağında altın
dünkü nüshamızla ilfın edilen Me- da iiç dükkanı olan knrgir otelin 
mur Elbisesi "Caket, yelek, panta- açık arttırma ilanında l>irinci nrttır
lon,, adedi 80 kat olacak yerde GO ma 8/4/939 diye yazılmıştır. 
kat olarak çıkmış olduğundan keyfi- Doğı;usu 18/4/939 dır tashih olu-
yet tashih olunur. nur. 

Muhammen bedeli 8030 lira olan silindir, motör ve dinamo yııf:l r# 
n v~e~~ ve saireden mürekkep 5 kalem malzeme 12/4/939 c;ıır;tııı' 
ba gunu saat (15) On beşte Haydarpaşada gar binasındaki satı11 

komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. ~ 
Bu işe girmek istiycnlerin kanunun tayin ettiği vesaikle 602 Ji!D tı'1 

kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflarını eksil 
günü saat (14) On dörde kadar komisyona vermeleri lazımdır. Jfl 

Bu işe ait şartnameler Haydarpnşada gar binasındaki sntı118 

komisyonu tarafından parasız olarak daj!ıWmaktadır. (1940) 
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Tane Kurut 
Tane Kunıt --Sipahi 25 (Madeni kiıhı) 50 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 
Sipahi 20 35 

Samsun 20 30 Yaka 20 30 
Salon 20 35 Çeşit 50 72,5 
Çeıit 100 145 

....._____-----~~~~~--------~~~~~~~~~------~~~--~~--~~~----~\1--______ ~~--~--------~ 
f<ESKiN KAŞELERİ; Kırıklık, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebirdir. 

...______~--------~------------~----------------------------==~==-~~~:=~====--------~--------------------,........ M. M. Vek&letinden: !•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııra 1 O;;._-= Saç bakımı l = • 1 • 1111•1111•1111•1111•1111•1111• I 

İstanbul SALiH NECATI 
Bahçekapı 

Gu:ı:elliğin en birinci şartı. Afyon Dekovil tamirat deposuna 108 lira ücret 'Ç'e fmtthanh bir i Ev~nfzde ~·~ e ·~~ vakıt geçir'!'~k... = 
buharlı makine kazancı ustası alınacaktır. Bu ücret hıluhare vaziyet i- : Evınlze butiin dunyQ haberlerını almak isterseniz 7 i 

K~:~~ ~ !~!!!ını 1
• p • 

l~rıvı eden tesiri mücerrep b11 
ı açtır. 

-........ .. ••SATILIK 
Müfrez Araslar 

l' ~alamış deniz kıyısında. Mü· 
~acaat· Kızıltoprnk. Rüstive so 

alı; 47 No. da Mico deHHetile 

cabına ve taliplerin göstereceği liy akata göre 126 lıraya kadar çıkarıla- ';I s A B A =~. 
bilecektir. Alınacak kazancı ustasın da aranılacak şeraiti talipler İstanbul 
Merkez K. dan ve Afyon dekovil depo Md. den ve M. M. V. Harbiye 
dairesi 6. cı şubesinden alınabilir. Bu şeraiti haiz olanlar 27.3.939 pa
zartesi s:.ıbahı saat dokuza kadar Af yon dekovil tamirat depo müdürlü- = 
~:,:ı:;:~:.·:~~7~ ~fs'onoi"'pılacak imtihanda bulunarak ibrazı ehliyet ~ Radyolarını Tercih Ediniz. 1 

• OSMANLI BANKASI 

1 LA. N 

Memlekette tasamıf hareketinin inkişafına hizmet arzusunda olan 
OSMANLI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) hesabına tev
diat yapanlara kur'a keşidesi suretile aşağıdaki ikramiyeleri tevzie ka
rar vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eyllıl tarihlerinde icra olunacak ve her ke-
şidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 
4 ,, ,, 250.- ,, ,, 
5 ., ,, 100.- " " 

25 " ,, 50.- " " 
50 " " 25.-

" • 

Yanicem'an 85 adet T. L. 5.000.- Türk Liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın keıide edildill tarihe 
takaddüm eden altı ay sarfında: • 

T. L. 50. - Türk Lirasmdan,,aşağı düşmemiş olan her mudi keşfde-

lere iştirak edecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
TICAR&.T ŞUBESi MODORLOGONDEN : 

Aşağıda mik.dar ve c~~i yazı~ ma~eme satın a~nacaktır. Istek.li
lerin; numuneleri ve orıjınal .resun lerıle berab~ ~ ~. f İstanbul teslım 
şartile fiatlı tekliflerini 1?/Nısan/939 Pazartesı gunu akşamına kadar 
Ticaret Şubesine vermelerı. 

Bu malzemenin prtnamesi her giln saat 13,30 dan 15,30 za kadar 
Umum Müdürlükte Ticaret Şubesinden veya İstanbul - Fındıklıda As-
keri Fabrikalar Yollama Müdürlüğünden alınabilir. (925) (1758) 
Siyah kovanlara mahsus Adi kapsül 3.500.000 adet 
Lüks ,, " kapalı ,, 1.500.000 • 
12 Çap. 14 m/m yağlı esmer tapa 250.000 ,, 
16 14 • " • " 150.000 • 
20 : 14 " " • .. 40.000 • 
12 • 12 • • • • ~0.000 • 
16 • 12 • • • • 450.000 • 
20 • 12 • • • • 200.000 • 

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

J 6 " 3 • 6 " 7 " 9 .. .. " " 500.000 " 
20 " 3 ,, 6 " 7 " 9 " .. " " 500.000 ,, 

, Sahibi ve Neşriyat Müdürü BalO LOtfü DÖRDÖNCt) Gazetecilik ve 
NetrlJ'at T. L. S. Buıldılı nr TAN Matlta• 

1 
= 1 Safı§ yeri: Beyoğlu istiklal Caddesi No. 34 

~ E D 1 S S O N Müessesesi • ~ 
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•• 
Oksürük 

için 

en müessir ilaç 

PektO~i~ 
Komprimeleri 

Kutusu 35 Kuru$ 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
ECZANESİ 

Sirkeci -- İstanbul 

lzmir Vilôyeti Daimi Enciimeninden: 
(1194090) lira (76} kuruı keşif bedelli Izmir v1IA • 

inşaatına istekli çıkmamış bulunduğundan 2490 sa Yetı Turis~ y~Iları 
rine göre 16/Mart/939 tarihinden itibaren bir ay ~ dYasa hükumle
eksiltemeye konulmuştur. isteklilerin pazarlık rnı;;~d d~tl~ pazarlıkla 
kadar vilAyet daimi encümeninin toplantı günleri 

1 
etının hitamına 

b günl. . 0 an pazartesi ve perşem e en saat 9 dan 12 ye kadar mezkur encuın·· b 
la ene aş vur-

ma n. ((1891) (934) 

inhisarlar lıtanbul Baımüdürlüğünden: 
l/Nisan/939 tarihinden itibaren boş rakı şişeleri satın ı 

Ell i . a ınm1yacak-tırak. . eri nd
1
e ıdare monogramını havi boş rakı şişesi bulunup ta sat-

ın ıst yen er mevcutlarını 31/Mart/939 akşamına kadar ld · 
d k •. T b . arenın Ka-sımpaşa a aın uz am arına getırmeleri ilan olunur. (18SS) 

PASTiL KATRAN HAKKI Oksürüklerl kökünden 
keser, tecrübelidir ~~~~-Q----:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----------

~ ------------------------1 .......... l~ 
GEBE BAYANLARA: 

Kabızlık, gebeler için bir zehirdir. Kabız çeken gebelerin kanında, 
hüceyreler kusurlu ve zayıf doğarlar. 
Kusurlu ve zayıf hüceyrelerle beslenen çocuklann da dnnağı ve bün
yesi zayıf olur. 
Akşamlan bir adet KISSINGA hapı yutarak bünyenizi zehirlenmekten 

' a kurtannız. Her Eczanede bulunur. !il••••• 
lstanbul Sıhht Müesseseler Arttırma ve Ekslltme 

Komisyonundan : 
Ekailtmeye konulan iş: Haydarpaşa Nümune hastanesi hem§ireler ve 

uistanlar koğu§U ilave! inşaatı i§i 
Keşif bedeli : 3036 lira 47 kuruş 
Muvakkat garanti : 228 liradır. 
Haydarpa~ Nümune hastanesi hemşireler ve asistanlar koğuşu ilA

vei inşaatı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 3/4/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün komis
yonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte eksiltme tarihinden 8 gün evvel Istanbul Vilaye
tinden almış olduklan ve bu işe benzer en az 2000 liralık iş yaptığına 
dair ehliyet vesikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelme-
leri. (1849) 

Nazan dikkatini 
celbeden 

"Zevcim Gözlerine 
inanamıyordu,, 

· ve 1 O yaı daha gen~ 
göründüğümü söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 

Zevcim "Bu Adeta bir harika.,, di
ye söylenmekten kendisini alamı
yordu. Ancak: İki ay kadar oluyor. 
Alnımda, gözlerle afz1m.ın etrafında 

buruşukluklanm vardır. Filhakika 
yaşım da epeyce ilerlemiştL Bugün 

bütün dostlarım şeffaf ve yumuşak 
tenimi ve bir gen~ kızınki gibi taze 
ve nermin cildimj takdırle seyredi
yorlar Her akşam VRtmazdan evvel 
cildin unsuru olan penbe renkteki 

= 
1 KREM PERTEV 

Tokalon kremini kullanırım. Terki
binde Viyana üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif ve 

i "Biocel,, tabir edilen cazip ve kıy-
metli gençlik cevheri vardır. Gün

i düzler içın, Beyaz Renkteki Tokalon = kremini kullanırım. Cildi beyazlatır 
1 ve yumuşatır. Ve bütün siyah ben

= = 
1 

1 derin bir tecrübenin mahsulüdür. 

~••m•ım•ııır-ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•i 

ince bir Zevkin, Titiz bir itinanın, 

leri giderir ve açık mcsameleri sık
lastınr . 

, 
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New • York aerglalndekl ltCA Pavtvon.u. 

K~N:;·~;··;;;;~ya l~LENC:E 9M1JSIKI, 
,,. M HiM BABER:LI 

sretaek çin A latl laa p edllml•tll' 
York dunya sergisinde yapilan tekmil rady~ amplifikasyon televizyon teıiıati için mevcut mütea~dit mar· 
aruında RCA'nın intihap edilntıı olması, bu' marlı:ann\ radyo sahasındaki epiz ıeveffukunu bir de da
ydana çıkardı. Bwün dünyanın her tarafından gelen milyonlarca meraklının ziyaret edecet4 v .-unızın 

J•wrı- bir nünuayıp olan bu serginin icap ettirdiği bin hir türlü radyo tatbikatı için bundaa cl8M makul bir 
intihap yaeılamazdı. 
·~· ~~" lecr~ lbaı•lıdu. 
Duny•Cla ı nwyo~ ~ 9e yurdumuzun 10.000 den l•I• 
hevaskir.ı, intıhap edi~ en iyi radyonun, RCA olduğunu ij;l9 
söy leytÜJilirler. 
Siz ki radyo denilen ou umnızın fn mühim egıence.,. Wıgi "*· 
sııasını yuvanizda kurmJk istiyorsunuz, siz dahi onl• lii yapıp 
mevcuı c;:eıit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA l 9J9 8lini in 
ıihap ediniz. Bizden hunun tecrübe edilmesin.& ~· Hiç dü 
şünmeden salonunuza ve keseniz& en uygUıt; ı derhal seç. 
mi• olacaksınız. • 


