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Ç e.koslovakyanın sebeP • 
~sız ve ani işgalinden 
)en ~ vrupada husule ge • 

. Panik bir an için demok • 
~~~- harekete getirdi. ~aş
~ t Uçuk milletler olmak uze
dar llgiltereye varıncaya ka
diı ?ütün demokrasiler ken
J.ı·~l'ini tehlikede gördü~er. 
!b~rek ve büyük tehl~~e 
) Üfterek hareketi icabettırı-
Ol'du. 

Milli Şel lnönü 11e relikalan er111elki gün, Anlrara beledi>:.-ne Rİd 
Mebıu aeçiminJe ikinci müntehip 11latile reylerini lmllanrrn,ıardırerek 

\ır ~~~l İngiltere başa geçti. Yeni 
~ iattıa hareketi karşısında alına -
bıit tedbirleri te9bit etmek ü~.1: 
\ ~ devletlerle müzakereye gırır 
\ ı.:. hiç olmazsa Almanya taarruz 

r······· ... ·~·llı-4 ................ ~.llı-4 ............. ·-·-ı ı 

va~:n!=a~a ltalyan Memb;ı;:; 
Teşekkür Ediyor 

l d iltsına devam ederse bu~a kar- Ankara, 27 (A.A.) - Relsi-
~ağa karar verildiğini bı~d~ cümhur ismet Inönü aşağıdaki 
\,tf ~ bir beyanname nef11Ill Js- tnektubun neşrini Anadolu Ajan-

a,.._ eliifl l:Pay-&umflt*itlift-
~-'."~ :Rusya t:JO;ffe bfr be]"onna-

.b--. d jru Anadolu Ajansına 
)l ---~nden evvel doğrudan ° - 1 b · · ld ğ ·· · h it 
~'dar devletlerin iştiraidle Almmıycmın Polonyayı nassı çen er ıçıne a t ını gostenr ar a Mebus arkadaşlanmın ve va- i 
~tonferans aktedilrnesini ve bu Paris, 27 (Hususi) - 48 saatten- ler alındığı anlaşılmaktadır. Fakat tandaşlarımın sevgi ve teveccüh-
~le ~ransta alınacak müdafaa ted- beri Almanya, Yugosla\'yaya zorla bunlar en gizli şekilde yapıldılt için lerini ifade eden bir çok telgraf-
~ l'itıin tesbitini istedi. kab~l ettirmek is~e~i.ği yeni tic~et harice malCtmat ıızmamaktadır. U· lar alıyorum. Yürekten teşekkür-

Fransa ile Anlaş111a 
Arıyorlar 

Mussolininin Nutku Rusya ve Amerikade 
Tehdit Edici Mahiyette Görüldü 

'tı.... U. ~§ebbüsler demokrasiler ara- ahedesinin akdı ıçın Belgrat uze- mumi seferberlik yapıldıjı şayialan lerimi kabul buyurmalarını rica 
~ müşterek bir sulh cephesi te- ~;de şiddetli tesirler icra etmektedir. bu sebeple tevsik edilememiştir. i ederım. Londra, 27 (Hususi) - Sinyor "Bir millet mühim insan kuvvetı. 
~ay~ile yapılıyordu. Bugün da- * Önümüzdeki günlerde Dantzig ko- Türkiye Relsfcllmlıuru ve Mussolininin dünkü nutku muhtelif ne, muazzam silah fabrikalarına rna-
ltt~ ı~yıf bir halde bul~~ de~- Varşova, 27 (Hususi) - ~ari~iy~ ridoru. meselesinin o~ya ~ık~lll 1 C. H. P. Değişmez Genel yerlerde m~htelü tefsirlerle karşı- lik olduğu halde kımıldamaz, hiç bir 
~ hır araya gelince buyük bır NaZJrı Bek gelecek pazartesı gunu beklenıyor. Fakat Lehistan .. hukume- Başkanı ismet İnönü .J lanmıştır. Sınyor Mussolini bu nut- harekette bulunmazsa ~kıbetini hak 
ıı. ~ teşkil edecekti. Totaliter Londrada bulunaca.k v.e. salı~ ç.a. rşam- tinin Almanyaya karşı musaadekar kunda mihver siyasetini müdafaa et- etmiş, batta lüzumundan fazla hak 
~let1-- li 1 -- k b" kild h k t t yi ~ 1 ........... • • • • • • • • • • •• • •• . irl . \ ~ yeni bir taarruz yapına- ba günleri İngiliz rıca ı e goruşece - ır şe e are e e m ece"' ana- mış ve mihverin iklihtijifı b eştır- etmiş sayılabilir.,, 
~'-iYice düşünmeğe mecbur ola· tir. şılıyor. Dün Lehistanın vatansevar diğini söylemiş, daha sonra Orta Av- Sinyor Mıt..cısolinı Fransa ile ltal 
~ Lehistanda mühim askeri tedbir- (Sonu.: Sa. 10, ıii 5) Ka b·ı nede rupa hidiselerine temas ederek bu arasındaki meselelerden bahsed kY• 

ı hadiselerin mukadder olduğunu, de- er en 
' g{inJerde pek hararetli görı1- h • • ı A k mokrasiler gibi Çekoslovakyanın mu- iki taraf arasında şu üç meselenin "ilen bu teşebbüs, Polonyanın ~v- cu·· m u rıye tçı er rtı De CJV i c i k 1 i k kadderatına ağlamağa lüzum olmad~ bulunduğunu söylemiştir: Tunus, Ci-

'tıı katl teminat istemaıi uzerıne 3' ğını anlattıktan sonra şunları söyle- buti, Süveyş kanalı. 

~~~n;;..k::".~!~: Mukavemet Etmiyorlar Olmuyor miştir: f.SonuSa·JO.Sü Z1 
~&cağına kanı olduğu ıçm, her \r-
~ ltıüfterek bir hareketten evveı Yeni Te"'rikaıarımız t bu.t.;:~:a~e~=e!~e:~:;~:;: Frankistler ile Cümhuriyetçiler Arasında Yeni Mebusların Seçim / · 
t. iorıya da mii§terek cepheye gınn7 Baclıyan Müzakereler Kesildi 
~ ~t edemedi. Bu suretle hır :ı 
lı;'~beri yaprlan bütün gayret- d 27 (Hususi) - İspanya -
~il "ttl Lon ra, .. >..__ il 1 en son haberlere gore 

\ -.ı sulh cephesinin yrlolı~d~n dan g~:rle Cümhuriyetçiler ara • 
~lde zarar görecek olan kuçıik Frank 

1 
an sulh müzakereleri 

\~lerdir. Alınan hudutlarında sında baş a~ankistler bir kaç cep-
~~ ve büyük Almanya progra- durmuş ve . lerdir 
~ il1 tl beden taarruza geçmış . 

\ '8t alınm1f olan küçük m e .e- rankistlerin bir kolu Kortiye 
~ i:kbaU ne olacaktır? Alınan ıs- F ilerlemektedir. Bu kuvve-
~linına dahil zayıf milletler is- civarından kadar ileri gittiği bildiri-
iL ~rini nasrl koruyacaklardır? t~ 25;.. mhuriyetçilerin son derece 

"-."'IJtı hadiseler isbat etmiştir ki ta- Iıy~r. u kavernet gösterdikleri ve 
\'i kanun milletlerin hayatın. hafif ~u on bin kişinin kaçtığı ve
"-.. ~ hükmünü icra etmektedir: bunla~: olduğu haber veriliyor. 
~~ balıkların küçük balıkları ya te~ bo dan alınan bir habere gö-
~iu gibi, büyük devletler de Lıs dri~te komünistlerle hüktimet-

lı-.. :milletleri yutuveriyorlar. re Ma da yeniden mücadeleler 
l...:\\iÇ\ik milletler için büyük devl~t- çiler aratsın Fakat bu haberin yalan 
~ i baJlamış ır. . hö 

Yardımına veya bimayes ne Madritte sükiinetın -'nin de mümkün olmadığı o~uğu l~rde ü~i anlaşılıyor. Yalnız 
kum SU r b" ük () ış bulunuyor. . ten hareket eden uy mu -

\ halde küçük milletler için biri- Madrı~afilelerinln Valansiyay~ ~oğ-
lt rtuluş yolu kendi aralarında hacir Jeri halkın hlssettığı ız-

ru akın etme 
~ k, kuvvetlerini bir araya ifade ediyor. 
-...~~ek büyük bir kuvvet vücude tırabı ernbedenberi lld taraf 
~ekten ibaret kalıyor. Geçen ı!;:yan müzakereler bak· 
b ar&Jında d su tarafından ve-
~ ~elki gün bu mevzua teın85 kında Madrit ra yo rkezdedir: Fran 

l.:' eden Hüseyin Cahit Yalçın, rilen rnaliırnat şu me d c·· 
~ll ~· ta si .. zakere esnasın a, um • 

. nıilletlerine birleşme&• v - kisteler mu. hüs ü niyetlerini I M 00J I K "t • R • • 
~Yor ve diyor ki: bullletçilerın n •panyaM" -~ a aaCASoSmADOı en euı 
qq)tlk komıolann yanların• ~ .. (SOf&U. Sa: 10; Sü: 4} ıre11ay 

c Sonu: Sa. ıo, ı«, .JJ 

Mazbataları Yarın 

Ankaraya Gidiyor 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)

Büyük Millet Meclisinin altıncı dev
resinin ilk içtimaı önümüzdeki pa -
zartesi günü başlayacaktır. 

Yeni Meclis toplantısı münase -
betiyle, kabinede tebeddüller olaca
ğı hakkında şayialar doğru değildir. 

Yeni kabineyi tekrar Dr. Refik Say
dam kuracak ve kuvvetle zannedil -
diğine göre kabine azalan arasında 

fSonu. Sa.. 10. Sıl. 3 deJ 

•• 
!!ft 

İkinci Sayfada: 
M. Turhan Tanın fıkrası. 
Beşinci Sayfada: 
İtalyanın hakiki kuvveti. 

Altıncı Sayfada: 

Profesyonellik meselesi 
hakkında Eşref Şefik'in bir 
yazısı. 

Yedinci Sayfada: 
M. Turhan Tan'ın tarihi 
musahabesl ve bir haftalık 
hadiselerin resimleri 

1. Safiye. Sultan 
Yazan: M. Turhan TAN 

Üstadın TAN okuyuculan için hazırladığı bu şa'1~ri, 
bir ltaç güne kadar tefrikaya başlıyoruz. "SAF O" sizi baştan 
sonuna kadar büyük bir heyecanla sürükleyecektir. Venedik 
güzelinin Şehzade Muratla nasıl anlaştığım, nasıl seviştiğini. 
b&şmöan ne maceralar geçtiğini üstadın kudretli kaleminden 
büyük bir zevkle okuyacaksınız. 

Nisanı Bekleyiniz 

2. işgal Altında 
Yakında te&ikaya başlayacağımız bu eser, Mütareke V<' 

İşgal Jrlin]erinde Vahdettin ve Damat Ferid'in çevirdik1.-ri en. 
trikaların esrar perdesini yırtacaktır. Vahdettinin. milli <"ere
yanları boğmak ve boğdurmak için ne kadar al~aldtOını v.- nt> 
al~aldıklar irtikip ettiğini bütün dem ve vesikaları ile birliktr 
hu eserde okuyacaksınız 

Bu ikinci tefrikamım da yakında başlıyoruz. 

\il 
Yakında T A N Sütunlar1nda 

• 



! 

PENCEREMDEN 

ilk Mebusan 
Meclisleri 

Yazan: M. Turhan TAN 

T ilrklye. halkı, !=iimhuriyet Balk 
Partıslne ve daha doğrusu o 

partinin başında bulunan yüksek 
ıahsiyete itimat gösterdi, parti nam
zetlerini mebus olarak seçti. Bir haf
ta sonra Partinin itimadını taşıyan 
yeni mebuslar vazife baş1na geçecek
ler ve o itimada layık olup olmadık
larını göstermek yoluna glr-ecekler • 
dir. Kendilerine muvaffakıyet dile • 
rJm. 

Akdenizde 
Şiddetli Lodos 
Fırtınası Var 
~ 

Sadık Zad• Vapuru 
Kurtarılamıyor 

Akdenizde e~e~ki gece başlayan 
f t 8 dün d• biltun şfddeti!e devam 
ır ın bepl F' 'k etmiştir. Bu ıe e ını e civarında 

Adrasan koyunda kayalıklara otur:ın 
Sadıkzade vapuru henüz kurtarıla· ı 
mamıştır. 1 

samamaktadır. Konya vapuru kaza . 

Bu vlkıa, tablatiyle, ilk m.ebusan 
medJslerlni .hatırlatıyor. Çünkü "'ha
kimiyet milletindir" düsturu ortaya 
konabilmek için mllJetin o meclisler
den ders ve Ibıet alması lazım gel • 
mişti, uzun yıllar da tahammül olun. 
maz mihnetler rekllmişti. Bu sebep
ledir ki her intihapta tarihin o aaf • 
halannı hatırlamamak mümklln ol • 

:ıo Hora tahlisiye gemist vapura yana- · 
1 

şamarnaktadır. Konya vapuru kaza ] i 
verine varmışsa da oturan vapurun 
iıarnulesini almak için fırtınanın din ı 
rnesini beklemektedir. 

Yalnız Sadıkzade vapurunda bulumuyor. 
nan 150 yolcu evvelce Mersin vapu-Maıtlm olduğu Uzere ilk Mebu -

ıan Meclisini açmak • dahili ve h• - runa alınmış bulunuyordu. Mersin 
rici bir çok imillerin lbrarniyle • ~apuru Istanbula gelecek yolcul~n 
1876 1 · · d k 1 t Bu yolda nafarta vapuruna aktarma etmış-yı ı ıçın e arar aı ı. i ti 
çalııanJarın baıında Mithat P•P, Z · r. . 
ya Paşa, Kemal Bey ıibl 1ahıiyetler Mersin vapuruna, ara iskelelere ' 
vardı. Fakat Abdülhamit, Slavlarla uğrayarak diğer yolcuları ~:karması 
meskt1n vilayetler hakkında hususi emri verildiği için vapur dun lstan
bir idare sistemi kabul ettirmek Jçin bula gelememiştir. 
ittifak eden Avrupa bUyilk devlet • Anafarta vapurunun . ancak cuma 
Ierinin tstanbulda bir konferans ak. günü limanımıza gelmesı beklenmek
tederek Babıaliyi ta:ıyika karar ver- tedir. Vapur dün akşam Marmaristen 
dikleri ıüne kadar kanunuesasiyi ka- hareket etmiştir. ! · 
bule yanaşmış dej'lldl. Ancak o ıiln 
(23 kinunuevvel: 1876 - 7 zilhicce MOTEFERRIK : 
1293) kanunuesasiyi neşrettirdi ve 
bu sürprizle A v.rupalıları şaşırtmllk 
istedi. 

Heyelan Sahasında 
Tetkikat Yaplldı 

üniversite fen fakültesi profesör

TAN 

Enkaz 

için 
Henüz Kaldırllamadığı 

Dün Keşif Yapllamadı 

Sekiz kişinin ölümii ve on 
hır kişinin yaralanmaslle netice
lenen Yenlşehirdekl Atlas apar
tıınanınm lnhldamı tahkikatile 
dUn de meşıul •ıunmııştur. 
Yıkılan aparhman 20 sene ev
vel yapılmıştır. Raka ailesine 
aittir. Bu apartıman aile ara
sında elden ele geçmiş, nihayet 
Yanide karar kılmıştır. MUdde
Jumumilik Yaninin de ifadesi
ne müracaat etmiştir. Birçok 
şahftler apartımanın tek tuğ
la fle zayıf harçla yapıldığı gi
bi son zamanlarda da yukan· 
dan aşağıya doğru yedi metre 
kadar çatladığını ve tamir f çin 
sahihine haber verildiğini «le 
söylemişlerdir. 

Miiddeiuınuınilik bfr fen he
yetine binanın temelleri üze
rinde keşif yaptırmıya karar 
vermiştir. Fakat henüz enkaz 
t a m a m e n kaldmlmadıiı 

ve apartımanra oturan - . 
Jann eşyası da henUı yıkıntı al· 
tından tamamen çıkarılmadığı .. 
için keşif ~·apılamamıştır. Apar-
tımanda oturanların sağ ve ölii 
olarak hepsi meydana çıkarıl

dıkları için enkazın altrnda 

başka bir c e s e d f n bu
lunması ihtimali yoktur. Bu
nunla beraber her hangi bir sa
tıcının veyahut yolcunun enka-ı 
altında kalmış olması şüphesi 

üzerine araştırmalar yapılmak 

'tadır. 
Polis enkaz arasında bir çan· 

ta icinde 545 lira ile, iki altm 
gerdanlrk. bir altm saat, iklnrl 
seriden iki Mısır tahvi1i, on 

sekiz Yunan tahvili ve beş do
lar bulmuştur. Terzi Mihnl 
bunların kendisine ait olduğu
nu söylemiştir. Polis enkaz al

tından çıkan diğer C§yalarla 
beraber bu ~araları da hakiki 
sahiplerini teshit ettikten sonra 
kendilerine verecektir. 

İnhidam dolayrsile çarpılan · 
10 numaralı evde oturan Ma
dam Froso da evinde 200 lira-
sı bulunduğunu polise haber 

vermiş ve içeriye girerek alın
masına miisaade istemiştir. Ma· 

damın isteği fen heyeti evi 
muayene ettikten sonra müm- , 
kün ola bilecektir. ı 1 

Hastaneye kaldınlan yaralı- ı 

)arın tehlikeleri zail olmuştur. _! ı 

lerinden Hamit Nafiz Pamir ile Po- BELEDiYEDE : POLiSTE: 

Bugün Umumi Bir 

Toplantı· Yapıyor 
Belediye kooperatifindeki yolsuz-

' luklardan dolayı tahaddüs eden yeni 
vaziyet hakkında bir karar vennek 
iızere kooperatif azaları bugün fev
kaiade bir kongreye davet edilmiş
lerdir. Kooperatifin vaziyeti hakkın
da hazırlanan rapor kongrede oku
nacak ve vazifelerine nihayet verilen 
memurların mesuliyet dereceleri he
yeti umumiyeye arzedilecektir. Şim
diye kadar kooperatü memurların

dan üç kişinin vazifesine nihayet ve
rilmiştir. Bunlardan Neşet ile Münir, 
eskiden belediye bütçesinden maaş 
aldıkları için kendileri hakkında ve
rilecek karar teftişin tahkikat neti
cesine bırakılarak tekrar belediyeye 
iade edilmişlerdir. Hesabatın devri 
i~in düne kadar kendisine müsaade 
edilen memur Muzafferin de bugün 
vazifesine nihayet verilmiştir. 

Son tahkikat. daimi encümen aza
larından diğer bir kaç zatın da kimi
nin bin, kiminin sekiz yüz lira aldığı 
ve bu paraların da, müddetleri geç
miş olmasına rağmen halen tahsil e
dile'medfği anlaşılmı~ır. Bunların va
ziyeti de bugün kongrede umumi he
yete bildirilecektir. 

DENiZ ve LiMANDA ı 

Etrüsk Vapurunun 

Noksanları 

%8. 3. 939 

• 
ersı 

Veren Müessese, 
Klüp Var mı? 

S - Parasız veyahut az ~it 
ücretle deniz sporları, Bili! • 
cilik, Atıcılık, tenis ve saıre 
gibi sporlara ait ders veren 
bir müessese veya ktüp vtJ1' 
mıdır? 

C - Deniz sporlan, BinicUUC• 
Dağcılık ve Atıcılıkla muntazanı~ 
meşgul olacak kadar spor şubelerinl 
şümullendirıniş bir klübümüz henilS 
yoktur. 

Bu sporların mevsimleri nazatl 
itibara almadan hep birden yapıla -
bilmesi için büyük masraflar ibtiyatl 
zaruridir. 

Maamafih, Halkevlerinin bu fi" 
belerle mevsimlerinde meşgul 01'1' 
spor kolları vardır. Semtinize yakıtı 
Halkevine müracaat ederseniz, ŞU -
belerden eksiklik varsa dahi çaresi
ni bulmağa çalışırlar. Yahut yukatl" 
da isimleri geçen şubelerden hangi -
!erinin ihtisas branşı halinde baıtgl 
Halkevlerinde yapıldığını bildirirlet· 

• 
S - Vekalet emrine alınmlf 
olan eski Adana valisi Tevfi) 
Hadi Baysal ıimdi ne vazife
de bulunuyor? 
C - HalA Vekalet emrlndedlı'· 

• S - Evvelce "Muhit,, ismin-
de bir mecmua çıkmıı mıtlır1 
Ve kim çıkarmıştır? 
C - Muhit Mecmuası Giritli Ah

met Cevat tarafından çıkanımıştıı'• 

MAARiFTE: 

Orta Tedrisat 
Plaiı basitti, A vrupahlan azim • 

}erinden döndürmemişti. Bununla 
beraber içerde. ve dışarda - Türkiye 
lehine _ büyiik tesirler yapmaktan 
geri kalmamıştı. 20 Mart: 1877 de ilk 
meclisin Dolmabahçe sarayında kil • 
şat resminin yapılması ise Türkiye 
ve Tiirkler hakkındaki sempatiyi bil 
hassa çoğaltmıştı. Gerçi o gün Ab • 
dülhamit, millet \•ekillerine tek bir 
söz söylememiş, güler yüz gösterme
miş ve başkatibine okuttuğu nutuk 
biter bitmez başı ile belli belirsiz bir 
selam verip salonu t~rketmişti. La • 
kin ortada bir kanunuesasi ve bir 
meclis bulunması yine içerde ve dı • 
şarda sevinç uyandırıyordu. 

rejas yanlarında doçent ve asistanla- Denlzbankta teşekkül eden muhte- Mebus seçilen Avniden boşalrtı1' 
n olduğu halde dün Yakacığa gid~ Süt Meselesi Kahve Yüzünden lit komisyonla Almanyadan gelen bulunan Maari! Vekaleti orta tedr!; 

Umum Müdürlüğü 

rek, dört g.ünden~erl devam eden heyet arasında vapurların noksanla- sat miıdürlüğüne şehrimiz maa~~ 
heyelan sahasında tetkikat yapmışlar T tk•k Ed·r or Çıkan Bir Yaralama rmı ikmal için imzalanan protokol müdürü Tevfik Kutla Vefa lisesi mıJ-
dır. Heyet bu tetkikatını bir raporla e I I ıy etrafında izahat vermek üzere An- dürü Osmandan birisinin tayin edile-
tesbit ederek bugün vilayete ver~ek Belediye iktısat müşavere heyeti, Beyoğlunda bir barda kapıcılık e- kara&ra gidon Dıuıi:&b:ınk umn~ -:ı. c .. gı "u.Yı-cunn• ... ,,.•~"'·~· 
tir. Heyete rlyac;et eden profesör Ha- dün süt i şini tetkik etmiştir. Heyet, den Arap Mesut isminde birisi evvel- dürü hafta sonuna doğru şehrimize • 
mit Nafiz, heyeiıln hadisesi hakkın- Jstanbulda bir süt fabrikası kurul- ki gece saat 1.30 da Tophanede Hali- dönecektir. 
da dün bir muharririmize şu mallı- maaına lüzum göstermi~r. Heyetin lin kahvesine gitmlf, kahve istemiş- Gemilerde tesbit ve Alman heyeti 
matı vennistir: noktai nazarına göre, sütler. doğruca tir. Ocakçı Kadri de ocağın ı;öndüğü- tarafından ikmali kabul edilen nok

Kar Altında 

Kiti !?ondu 

Üç 
"- Heye.lan hadisesini geç haber bu fabrikaya sevkedilecek ve pastörl- nü söyleyince ikisi arasında kavga sanlar etrafında alakadarlar şu iza-

aldık. Bugün mahalline giderek tet- ze edildikten sonra satılmaları~ mü- çıkmıştır. Neticede Kadri, sustalı ça- hatı vermişlerdir: Erzincan (TAN) - Buradan UÇ 

kikat yaptık. Kartal kaymakamı da saatle edilecektir. kı ile Mesudu vücudünün dört muh- Etrüskü inşa edeD tersane esasen saat uzaktaki köyü Rumekre gitnı~l< 
bize refakat etti. Heyelanın sebeple- Heyet, süt müstahsillerinin faali- telü yerinden hafü yaralamıştır. Ya- vapurlara ufak bir kazan daha ili- te olan Mahmut oğlu Aziz, köyünıl1' Bu meclise meşhur Ahmet Vefik 

paşa riyaset etti. İlmine, faziletine, 
istikametine, milliyetperverliğine hiç 
diyecek olmayan bu değerli adam • 
ki ilk içtima günlerinde henüz vezir 
olmamıştı • milletin meşruti idareye 
layık olmadığına, umumi seviyenin 
böyle bir rejimle mütenasip bulun • 
madığına kanaat beslediği için riya
set mevkilnde çok huşunet ve şiddet 
gösteriyordu. Lakin altmış dokuzu 
müslim, kırk altısı gayri müslim ola
rak topu topu yüz on beş azadan te
rekküp eden mebusan mecliııinde de 
sözüne aahip, nefsine itimadı galip 
insanlar yok değildi. Onlar da Ah _ 
met Vefik paşa ile çatı§ıp duruyor • 
lardı. 

rini tesblt etmiş bulunuyoruz. yetlerine devamlarında bir mahzur ralı tedavi' altma alınmış, Kadri ya- vesini evvelce kabul etmiş bulunu- yakınındaki Emiroğlu kuyusu~u~. 1; 
Heyelanın vuku bulduğu 20 dö- görmemektedir. Ancak ahırların şe- kalımmıştır. yordu. Fakat Deni~bank mevcut ka- nında donup ölmüş, karlar ustur> 

nümlük saha kalın bir moloz taba- hlr haricinde ve sıhhi bir tarzda te- zanlar ebadında bir kazan il.ivesi lü- kapadığı için cesedi bir hafta sonr' 
kasıdır. üzerinde bir ağılla bir kaç sis edilmesini şart olarak ileri sür- Osküdarda Bir Kor&' zumunda ısrar etti. bulunmuştur. 
ta bina vardır. Binalar ve ağıl tahliye mektcdir. Yangını Oldu Son defa gelen Alman teknik mü- Cimin nahiyesinin Sarıkaya kÖ .. 
edı'lmı'atı'r. Son günlerde yağan fazla Yolıu•lulC Tahk.ıkatı tehassıslar da bu nokta! nazan teyit yünde Kazmalı merasında bir dereY' 

'.W • Dün akşam Usküdarda Çavu9 çift-
ya5-murlar kolayca bu kalın moloz. 9·1+·ıyor b' etmişlerdir. çığ yuvarlanmış, Mehmet oğlu tsrn•" eı ligıv • denilen mahaldeki korulukta ır dah 11• eclflmesile .rıdl tabakasından nüfuz ederek alttakı Bir müddettenberl Bakırköy bele- Birer kazan a nve il adındaki çoban ile on bet kol~ 

Yangın çıkmı11 .ise de vaktinde yetişen ·ı · f r kabiliyeti ve sürati şist pıbakalarını fazla yumu1atmıs ve diye tahsil ve tahakkuk şubelerinde. -ı g~mı erın se e . altında kalarak ölmüılerdir. 
1 tab k d k şt Bu ko .. ylu"ler tarafından söndürüır:ıd11 tnr. f zlalaşacağı gı'bı' kıymetlerı de bu- 'TAN) A 1 n.. ....... mo oz .a a.sı a aymı ır. 1 belediye murakıpları tarafından ya· a * Kozan a - s en c .ı.p~· 

kayma netıcesınde heyelanın alt k1s- ı pılmakta olan tahkikat bitmek üzere- Yangının neden çıktığı hakkında jan- günküne nazaran yüzde 30-40 nis- başı kazasının Dallıkavak köyündeıt 
mındaki arazi de bir metre kadar 1 dir. Tahkikata ait fezleke henüz be- darına tahkikat yapmaktadır. betinde artmış bulunacaktır. olup Adanaya çalıfmağa giden .tt -

Ş. d'l'k b' t hl'k Iktısat Vekaleti müşaviri Mazhar 
1 

·-a yükselmiştir. ım 1
: ır e 

1 ~ tediye riyaset makamına verilme- ı·ır Eroinci Tutuldu mış yaşında Mahmut ile Hali ~ 
yoktur. Fakat heyelan devam ~debı- miştir. Bununla beraber bir kaç me- Nedim Göknil•n riyasetindeki tetkik Gülistan ve Çenel namında iki k•' 
lir. Bunun için icap eden fennı ted- murun lüzumu muhakemeyi mucip Taksimde Tulumba sokağında otu- komisyonu Etrüsk hakkında verdiği dın, Saimbeylinin Güzelim köyü Art' 
birlerin alınmasını kaymakama tav- olacak derecede mesul tutulacakları ran Petronun eroin sattığının haber raporda gösterdiği noksanların he- bar deresi civannda aojuktan donuı> 
siye ettik. Alınacak tedbirler ise, he- anlaşılmıştır. Fezleke bu hafta bele- ahnması üzerine evinde yapılan ara- yeti umumtyesinln nakdi kıyn1eti ölmüı:lerdir. 

k 11 l kti ak i takriben dokuz bin lira kadardır. ,. yelan saha!'mrla ;ı cılaccık hir ana .a diye riyaset makamına veri ece r. mada ı büyük, 9 küçük p et ero n *Bergama (TAN)_ Müthif ,,_ 
1877 nisanının sonuna doğru Rus- suların akmasını temin etmekten ı- Ço" p Kutuları Çahnıyor bulunmuştur. Suçlu asliye beşinci -o Jeti 

. c k r k M il kilde dolu yatmııtır. Bazı yer ya il.a Jıarbe girişllnıiı ve Yıldız sa - barettir.,, Belediyenin sokaklara ve tramvay ceza mahkemesine veııilmiştir. . e 05 ova a arı d" d 
1 

blf k 
d l lm-L · .. Çekoslovakyamn Almanyaya ilha- ceviz büyüklüğünde uşen o u, rayının uman ayı e e a ... iste • D T h durak yerlerine koyduğu yenı çop * Beıiktaıta Yıldız caddMlnde o- . rıJS1 

mesinden dolayı Anadoluda, Rumeli- animarkanın a ran 1 d b' k smının calmdığı kından sonra Çekoslovak menşelı kadının ve Ud köylilniln başla 
de de inhizamlar birbirini takip et • El..-. isi kutu arın a~. ır 1 

d b · k b turan Hüseyinin kızı 22 yaşında Bas-1 mallar hakkında ne gibi muamele ya- B k i t ktur 
~ t bit edilm ı .:ıtir Bun an aş a azı iği kl yarmıştır. aş a zay a yo · 

meje başlamış olduğundan mebwı • Danimarkanın Ankara sefareti baş es h'.,. l : d kend' dükkan· riye kalaysız kaptan yed yeme e 1 pılacağı gümrük baş müdürfüğünden =========:::::;:===~ 
katibi F k T h f ' ı· ~· dükkan sa ıp erı e 1 ı · b bir · " ~ 

' tayin edilmı'c: v d" k ı t · larımn on erıne eı;a t · kaldı · VA lar feryadı ayyuka çıkarmışlardı enzmar • a ran se ır ıgme .. 
1 

. t d"ıt eden kutu- zehirlenmiştir. Burıye aygın vekllete sorul.muş, gelen cevapta ye.. 1 
kumandanlardan bir kısmı ne vüke- .,. e un• şam şe 1r mız- 1 1 b 1 diyeden is- haıae şı1u çocuk hutanesıne - nt bir emre kadar esktsı gıbı mua- T AKVIM ve HA 
ladan bir çoiunun muhakeme altına den Ankaraya ilt~tir. Oradan Ira- lan~ kal~m ma arını e e 1 rılmııtır. mele yapılması bildirilmiştir. _ 
almma~ını iıtemeie ko;v.ubnuşlardı. na gidecektir. temışlerdır. 
İçlerinde, ''idare alefi" tabuiyle anı· 28 
lan AbdUJhamidi bile töhmet altına GONON RESiMLERi: Ankarada Mebus Sesfmf 5 A Mart 1939 
almayı düşünenler vardı. O zeki ve 
hain hükumdar bu feverana, meclisi 
feshetmekl·e mukabele etti. (1 mayq: 
1877). 

İkinci Mecliı, kanunuesasinin e
mir ve tayin ettiği tarihte, yani ikin. 
citqrin başında toplanamadı, ancak 
1878 kanunusani iptidasında içtima 
edebildi. Eıki meelistekl sert ve per. 
vuız mebuslardan çoğu bu meclise 
de iştirak ediyorlardı. Fakat Abdill
hBJ11it, başta Framızca Tan olm~k 
üzere bir çok Avrupa gazetelerlıuıı 

bu meclisi takdirle karşılemalann • 
dan, azadan bir kısmının da şahsına 
hücum etmesinden huylandı. 

13 Şubat: 1878 de meclisi fesb 
delil lağvetti, 1908 lh'tllili kopun • 
caya kadar mebus seçilmesine mil • 

ıaade etmedi. d ) 
(Sonu 10 uncu a 

• 
Clbnlaurreüimu /.,,..t lnönü ue relilaalan Anlrarcr 6eletliyaine giderelı reylerini lıallanllılar. Yldranla Milli Şeli rey 8tıllllığı Nf1tı4a 

· .,. reylerini lnıllanJıktan aonra beletliye rNlifi rnakamıntla m.,..,ı olarhn söriiyoraıı.. 
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3 üncü 17 Gün: 31 
Arabi: 1358 
Sefer: 7 
Güneş: !1,!'1 - Öltle: 
İkindi: 15,111 - Akfam: 
Yataı: 20.00 - İmaik: 

Kuım: 141 
Buml: 135!1 

Mart t!I 
12,19 
18,2' 
4.10 

Yurtta Hava Yaıiyetl 
Yeşilköy meteoroloji tataayonundaıı ~ 

nan malOmata 16re, bava yurtta r4' 
kapalı ve mevzi! yafıflı, diler bölge~~ 
umumtyeile buluilu geçmiş, rQzgaı~ _ 
ıaıı:> bölgelerinde cenubi istikametten ~ 
veWce. cenup bölpterlnde stmall. di _., 
yerlerde ,ark! lttikametten orta ktJvV' 
te, Ege denizinde cenuptan fırtına sekJW' 
de eunlttir. tfı 

Dün İstanbulda hava buluttu geçti' 
rtızgAr prktıın saniyede 5:.3 mı,tre ~ 
emnfşttr. Saat 14 te hava tazyikı 789.t fi' 
Umetre idi. Sühunet en 70k,.k ıo.ı ~ ... 
dQftlt s.o Hfttllnt olarak ka7dedilJll"' 
tir., 



~ ~ 
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TAN 3 

'f eni Talepler 
~rifesi mi? ÇEKOSLOVAKY ANIN AKIBETI ÜZERiNE LONDRADA Ki SiY ASI FAALiYETE 1$TIR.AI( EDEN SiMALAR: 

E<uyu ve 
Kovalar 

l't%an: Omer Rıza DOCRUL 
l.l er ıı· . il 1tlerın "Mein Kamph == 

!ırJar l{a,·ganı" adlı eserinde şu sa
Vardır· 

""' . •arih b' tehdid· ıze öğretiyor ki: Silah 
halde~ karşısında, mecbur olmadığı 
Vetiıı oyun eğen milletler, silah kuv 

e da .... 
tıı bı:, .. "anarak kalkınınaktansa 
1 ".ı'Uk · tr. }l zılfetlere tahammül eder • 
)·eııe ulııa benzer bir istifadeli vazi-
ıı· 0 an ki ı taı nıse, zeka sahibi ise, ye· 

epler' · llö ını, azar azar ileri sürer. 
~ e Yle bir adam, isteye isteye bo
letil\i tnek yüzttnden btitün karak • 
~~ 8Yheden bir milletle uğraşır· 

' Par llıtı\a ça Parça istediği şeylerin 
tijt." ~etllete değmez sayıldığını gö-

l lngilte 
eti- .~ renfn en tanınmış siyasi • 
L.;~en, :ıı.ı· 
'llSJ"e ıster Churchill'in telak • 
~ t~ göre lier liitlerln, İngiltere f
il tatb~aya ve bütün Avrupaya kar
d~. ık ettiği siyastin esası da bu -

ller 11 ~ itler, Mllnlh anlaşmasını, 
lehd'd' . &\~ 1 l karşısında teslimiyet 

~, \>e onun için İngiltere ile 
~da nın. artık Almanyanın Avru

'-ıı~tn olmasım kabul ettii'ini 

~~er ChurchilJ, bunu söyledik
~.e~a İngiltere ile Fransanın mu· 
~lııı h ete karar verdiklerini ve bu • 
t-ı iıı:halde Almanya liderini ha • 
~tı~0 ı!a:rına uğratmış olacağını an
tiııı' ~~~ da, Çekoslovakya hadisele
~ b· ıp eden kalkınma henüz nıiis
lııı h~ n~ticeye varmadığı için onun 

ll tnüne inanmak kolay değildir. 
1- \' aldkatte bugün A vrupanın Or-
~·· e kiir"k . • 1 liıı~ k ~u mılletler1, Avrupa su • 
l~~iyı \l~tarınayı bütün samimiyet -
lııiJJ~~ dıleınekte, fakat bu küçük 
~Ult d erıe teşriki mesai edecek bil • 

() e\tletter tereddüt içindedirler. 
> ıı-un . • ·ıı d a~s ıçın Mister Churchı e 
" •tıın 'ot: sonunda şunları anlatı -

...,~ 
il.. . ... ... 1 
"lt: }f "' ''~"'1• v1w.u. ı,ı.ı.. .uvhC.ca 'a.&. -

tı~ oı et Şeye rağmen Naziliğe mua

~V\ aıı kuvvetler Nazilikten daha 

t 'etlidir B lk' ' d .. .. .. d' eki -hl · e ı e onumuz 
~!'tıı lll1.1haripleri de hava taarruz. 

•ıı. 
t~lt h· lıtıraplarına maruz bıraka • 

~-~ 11 
devreye doğru ilerliyoruz. 

at h 
t~çl~dl ~nu sabır ve tahammül He 
' ~ırnız takdirde kendilerini ve 
, liy«ıt' 

tııı ~ ın istikbalini kurtarmak i · 
l~lt ~ahşan ıniUetler arasındaki dost· 

il"" ~ et bulacaktır.,, 
ıı.. a~u· ıı:. ~· ~.l\ ha t5e ın~anz olan, yani. N~ZJ-
~~ ~ şka nulletlere tahakkümü • 
~ ıı.arı:ı; l . k ~it o an cephenın daha uv • 
~ Olci1.1" 
)t)t gu sarih bir surette anlaşı· 

. ~ k 
~l a at bu muarız cephenin u. 
).. lll'ı b" 
'<t~h ırer birer boyun efınefe 
~d llt kalı:rJarsa "Kavgam" adlı e
l: ell 
"~ llaklettiğlmiz satırlar tahak-

llehniş olur. 

~tı111" 9atır1ar, karşı tarafın her rl • 
1 ı , l'ettl ı: el't1 taleplere ve yeni ham • 
11 tl\t başlangıç sayıyor. Ve muka • 

b afın ke d' .. il • .. dü iitu .. n ıne gore erı sur -
~"da il ozUrieri, silah tehdidi kar-
ı. ll~d·hoyun eğm.e telakki ediyor. 
~il ,_•~eler hep telakkiyi sağlam -
~ '~a 

1 
lllıkol'Şı tarafı, harekete geçmek-

ı ~sa Yan sebepler ne mahiyette 
ti~., tolsun, eski darbeleri yeni dar· 

aJı;-
I lıtıgu ıp edeceği şüphe götürmez. 
~I ı~h nku. vaziyet, h&la bunun ak-
~ecek mahiyetten çok u-

" - = r.ıerika • Avrupa 
h l ayyare Seferi 
Qııır 
liııh 1

lbore 27 (AA) - "Yankee 
11er•• ' · · 

lı~lı }ı tayYaresi, içinde 21 kiŞi ol-
~~ıt halde dün saat 19.34 te Avru

h nreket t 'şti' <:ıq, e mı r. 
'il lit taY"Yare dört motörlüdür. 16 

') lltqti re benzin ile yola çıkmıştır. 
"Oo ~İl saatte 240, azami sürati de 

'l'a 0rrıetredir. 
l'~1t~~aredeki 21 kişiden 14 ü mü

'I. attır ra . 
bı~ ~are . 1 . " ~a 1 saat 24 te telsızle Ba tı-

/ıomanyanın Londra Sefiri 
TILEA 

lngiltere Maliye Nazın 
SIR JON SIMON 

lngiltere Hariciye Nazırı 
lord HALIFAX 

Romanyanı;ı Çekler Bütün 
Askeri Dostlarından 

Tedbirleri Jh l G•• d••ı 
~ ane or u er 

Romen T oprakf arınm 
Silahla Tamamiyeti, 

Muhafaza Edilecek 

Varşova (Daily Heraldın muha - karmış, derin bir sükilta dalmışlar -
biri yazıyor) - Dün gece Çekoslo - dı. Bir kadın diz çökmüştü. Fakat iç. 
vakyaya ve onun mahzun halkına lerinde gözleri yaşarmayan bir tek 
veda ettim. Son günlerde herkes kimse yoktu. Abidenin etrafını bin -
meçhul asker abidesi ve onun yanı - lerce demet menekşe ve fartuyi kap-

Bükreş, 27 (Husust) :- R~manya başında yanan meşaleler etrafında lamıştı. Buraya gelenlerin her biri 
k'li Calinesco bugun hükumet Başve 1 k . ka ısında dönüp dolaşıyordu. Pragdaki Alman memleketini tekrar hürriyete kavuş 

rt. inin yüksek onseyı rş · ı· b t d ld ğ ·ı 1n pa ıs narak alınan askeri g~z ı za ı asın an a ı ım paso ı e l muş görmek dilediğini her haliyle, 
beyba:ılatt~ byual~ız Karpat Ukraynası- gıltere sefarethanesinden çıktım ve •her tavriyle anlatıyor ve buradan 
ted ır erın, ı f · d v d d v .. k karşr alındığını, 10 Martta Maca- . acıa~ı ogru a~ o~ruya gorme dönüp gidiyor. Alman askerleri, bu 
na d d karşı talı- ıstedım. Alman ışgalındenberi meç-ristanıı1 Romen hu u una v j . . . ' manzarayı hayretle temaşa etmekte-

şid tlgvının haber alındıgmı ve hul asker abıdesı, herkesın tavaf et- 'd'l B 1 k l t kl b at yap ı ı er. un arın, arşı aş ı arı uz 
Peşte radyosunun Romanyaya kvarşı tiği bir yer olmuştur. Herkes, kede. gibi nefreti hissetmemelerine imkan 

t "zkar bir lisan kullandıgını, rini burada ifade ediyor ve teselliyi 
ecavu k . tt'ğ' yok. 

buna karşı tedbir alana ıcap e ı ı- burada arıyor. Ben de burasını ta ~ 
dalı nra· Hayatımın son 12 ayını Çekler 

ni söylemiş, a 50 · • , vaf eden Çekler arasında durdum. 
11

_ Romanya beynelmılel huım- arasında geçirdim. Bu dış yüzü sa -
k hürmet eder. Hiçbir yabancı top- Çeklerin hepsi de mahzundular, kin, iç yüzü heyecanlı slavlar, sanat 

ak
a . lini istemez. Onun için Kar- hepsi de muztariptiler. Ortalığın ka- ve edebiyatı sever, cesur ve mert in-

r ışga ı · ,. kt ld ğ b' d V b 1 d · Uk a\Y'nası Başvekili Vo oşın ın rarma a o u u ır sıray ı. e u- san ar ır. Mıinih anlaşmasiyle sarsı-

~~n:ayJ l!8ale davet eden tekli- raya gelenlerin hepsi, bir kaç daki - lan bu adamlar, tabiatin ve ilinin 
nnı rec:ıaemuşur. aemış, aana son· 11.ct auıaraK çeK mıııetm1n yenıcren en erine temin ettlğl aşılmaz mü-
ra Romanya • Almanya ticaret mu- doğuşu için dua ediyor, andlar içi - dafaa vasıtalarını teslime davet olun 
ahedesinden bahsederek bunun M.- yor, ve gidiyorlar. muşlar, ve bütün dostlarından iha • 
lıs bir iktısadi muahede olduğunu Abidenin arkasındaki geniş mey- net görmüşlerdir. 
ve Romanyaya büyük krediler açtı- danda Almanların harp malzemesi 
ğınr, bundan başka Rom~v~ ?r~.usı.ı- yığılı idi. Abidenin meşaleleri önün
nun teslihini deruhte ettıgını soyle- de duranların hepsi şapkalarını çı • 

miştir. 

Diğer taraftan Hariciye Nazırı Arnavutluk Veliahtine 
Gafenku Romanya istiklalinin hiçbir 
vechile mevzuubahs olmadığını söy
lemiş ve böyle bir şey bahis mevzuu 
olsaydı, Romanya müzakereleri der· 
hal keserdi, demiştir. 

Romanya Başvekili Calinesco Pa
rls Soir'm Bükreş muhabirine yaptı-

ğı beyanatta da .. ~nl~rı söy~emiştir: 
.. Hiç şüphe goturmıye~ bır ~ no~~a 

varsa şudur: Taarruza ugradıgı gun 

Verilecek isim 
Tiran, 27 (Hususi) - Arnavutluk 

kraliçesi ilk çocuğunu doğuracaktır. 
Bu çocuk Arnavutluk tahtının veli -
ahti olacaktır. Eğer çocuk erkek do-

ğarsa çocuğa, Arnavut milli kahra -

manı İskender Beyin ismi verilecek

tir. Kız doğarsa milli kahraman İs -
Romanya kime karşı olursa olsun 
kendini müdafaa ederek topraklan- kender Beyin annesi Donikanın is -
nın tanıaaniyetini bütün kuvveti ile mini alacaktır. 

muhafaza edecektir." Kraliçeye ebelik etmek için Vi -* yana profesörlerinden Dr. Vaydel 
Tirana gelmiştir. 

Gerisi malum. Ve bugün bu a -
damlar hayatlarının en feci zaman
larını yaşıyorlar. 

Japonların 

Çindeki Zayiatı 
Şunking, 27 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre, mart ayının ilk on 
beş günü içinde, Çinliler ve Japonlar 
arasında 270 çarpışma vukua gel
miştir. Bu çarpışmalarda 15.309 Ja
pon askeri ölmüş ve 1236 Japon as
keri esir edilmiştir. Çinliler, 155 at, 
547 tüfek, 21 makineli tüfek, 9 top 
ve 4000 kasa mühimmat almışlardır. 

Japonya Çinde 900 bin kişi kay
betmiştir. Halbuki 1905 Rus - Japon 
muharebesinde Japonların kaybı 200 
bini geçmemişti. 

Bugün İngiltere Başvekili Mister 
Chaınberlain de Avam kamarasında 
bu rnevzu üzerinde söz söylemeğe MISIRDA GEÇEN HAFT AKI MUHTEŞEM DÜGÜH.: 

d 
t olunmuş ve Romanya - Al-

ave . b' 
an a anlaşmasının çok genış ır 

m y •v• • fak t Ro-
rogram teşkil ettıgını, a . 

p nyanın bir İngiliz ticaret h~yeti
ın~ önderilmesini memnunıyetle 
~arşıl!dığını ve bunu istediğini söy-

. Romanya • Almanya anlaş • 
lemış, • . k 

hakkında katı bıl' arar var-
ması .. t k' 

ed 
evvel hA.diselerin seyrını a !p 

m en ı~-i . b , k ve muahedenln tatb= nı e;c-
etm:k lazım geldiğini anlatmış, daha 
leın "k • t' · bu Romanya hu ume 1nın 
sonra h "!as ed 
bapta verdiği maliim~tı u a 'he-

h denin siyası maddeler ı. -rek mua e .. 
t digvini ve Romanyanın iktı-

tiva e me ediv · . ·ı· 
sadi istiklalini feda etm gını ı ave 

etmiştir. • 
-----0~---

prf. Pittard 

Ankarada 
27 (Tan Muhabirinden) -

Ankara . kı etli 
Türklük lehinde bır çok ym .. 

i t ile maruf olan Cenevre u. 
neşr ya ı f .. .. p·t 

. 't i Antropoloji pro esoru ı 
nıversı es ek .. 
tard bir seri konferans ve~m. uze-

fikasiyle beraber şehrımıze gel-
re re Ik . d ~ trtQ 195 kilometrelik bir mesafede 

rıl\ıe:ait bir rüzgarın tesirile 280 
~... re süratle uctuifonu bildir· 

. dir Konferanslar Ha evın e 
mışler · ..... d .1 . T biye Enstıtusun a verı eve Gazı er 

Geçen hafta Mısırda muhteşem diiğiinler yapıldı ve Mısır Kralı Birinci Faruğun 

hemşiresi Prenses Fevziye ile İran Veliahdi Prens Mehmet Rızanın nıkAhları kıvıldı 
Resimde, soldan itibaren Kraliçe Feride, Kral Faruk, Prenses Fevziye, Fren~ 

Yazan: B. FELEK 

B ir kıraet kitabında çocuklar i
çin ~öyle bir hikiye yazmış • 

lar: 
Bir kuyu makarasına takılı bir 

ipin iki ucunda iki kova varmış. O -
raya takılışlannın icabı şüphesiz 

bunlardan birisi yukarı çıkarken ö
teki ister istemez aşağı inermiş. 

Yine böyle bir iniş çıkış esnasın
da iki kova kuyunun ortasında bir • 
birine rastlamışlar. Selam sabahtan 
sonra yukan çıkan, aşağı inene sor· . 
ıııuş: 

_Ne o arkadaıt sende bir mah -

Macaristan 
da Tehdit 
Altında 

Afmanlarm Bahane ile 
işgali Macaristanı 

Muhtemel Görülüyor 
Peşte, 27 (Hususi) - Slovakya i

Ie Rütenya arasındaki hududu çiz • 
mek için bugün müşterek bir heyet 
Peştede toplanmağa başlamıştır. Son 
çarpışmalar esnasında 23 Macann 
maktül düştüğü ve elli beş kişinin 

yaralandığı fakat 360 Çek ve Mo -
ravyalınm esir alındığı bildiriliyor. 

* Berlin (Nevs Chronicle muhabi -
ri yazıyor:) Almanyanın ırk birliği 

siyasetini bırakarak Habsburgların 

eski ananelerine göre hareket etme
leri Almanya ile Macaristan arasın -
da yeni mühim meseleler doğurmak
tadır. 

Almanyanın Çekoslovakyayı il . 
hak etmiş olması, Macaristanı da ay
ni akibetle tehdit ediyor. 

Macar askerlerinin, Slovakya hu
dudunu geçmelerinden sonra Alman
ya ile Slovakya arasında muahede 
imzalandıgı için, Almanlar muahe
denin imzasından evvelki vaziyetten 
mesul olmadıklarını söylüyorbr. 

Almanlarla Macarlar arasında bir 
takım müzakereler yapıldtğI anlaşıl
maktadır. Almanlar, Macarlarla da
ha sıkı teşriki mesai ve Alman kuv
vetlerile Macar kuvvetlerinin birle
şik hareket etmelerini istemektedir. 
Buna mukabil Macaristana Transil
vanya iadesi vaadolunuyor. 

Macarlar, bu işe girişip gırışme
mek üzere henüz karar vermemişler
dir. 

Bir takım ihtilatlar cıkması her 
lahza bekleniyor. Macarlar, müsaade 
almadan Slovakyaya karşı yürüdü
lerse Almanların bunu bahane ede
rek Macaristanı işgal etmeleri muh
temeldir. 

Göbelsin seyahati 
Berlin, 27 (A.A.) -- Nazır doktor 

Göbbels, bu akşam, bir kaç günlük 
bir seyahat için Berlinden hareket et
miştir. Doktor Göbbels, evvela Bu
dapeşte ve buradan da Atinaya gide
c'ektir. 

----0---

Şükrü Kaya Hasta • 
Ankara 27 (Tan muhabirinden) -

Eski Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
geçen cuma günü hafif bir paralİli 
geçirmiştir. Doktorlar, kendisine is
tirahat tavsiyesinde bulunmuşlar

dır. Rahatsızlık , bir tehlike arzetm~ 
diği için evinde tedavi altına alın

mıştır. 

Denizbank Tahkikatı 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) -

Maliye ve İktısat Vekaleti müfettiş
lerinin Denizbankta yaptıkları tef -
tişler ve Etrüsk vapurunda yapılan 

tetkikat etrafında verilen raporlar 
İktısat Vekaletinde tetkik edilmek -
tedir. Vekalet rapor mündericatı 

hakkında bugünlerde ajans vasıtasi
le bir tebliğ neşredecektir. Tebliğde 
gazetelerde yapılan neşriyatın mahi
yeti ve yolsuzlukların nelerden iba· 
ret olduğu efkarı umumiyeye bildi -

ıuııluk görüyorum? Nen var? 
_Ne olacak arkadaş! Sen sulan 

dzından akarak yukanya, güneşe, ı· 
~ ve yiikseğe çıkıyorsun; ben de 

şıga b " olarak karanlıklara iniyo -
botn Oy • • t 

ruJll• B
undan daha yeıs veren vazıye 
, 

olur ~:· rıkan daha filo:zofmnş. 
y\U'afl 3 • 

Şöyle cevap etnıış: . 
d a arkadaş! Ben de hı • 

:t - Al ırın 'n gittiğin o karanlık 
az evvel senı 

Ye B k oradan dolu olarak 
l'deydlın a 

çılq • · gördükten ve bunu 
Yol'Qm Bent . 

biidiJtt · 'niyorum dıye me • 
en. sonra 1 t 

Yus oı- h 1 kalmaz. Aldırma. e· . . .. ana ına a . 
ızını k böyle! Demış. 

8 . ur-uluşuınuı .. 
ıin:ıiy . koYa bu soze 

inanın o:rum, ınen ? 

B ış Ve llıliteselli o\nıu§ mu. 
ana s t ku:vudan 

çok d . 0l'a:rsanıı haya ' • 
daha ;::;; i11işler ve minarede~ ço~ 

sek 1_ d \u bır serı 
dalgadır. Çı çı~ışlarla o 
rın inerke lca:rken meınnun olanla-

11 llley11 1 ·e bu-
nu hayatın t b'• s olınanıa arı' 
kabul etm"'lea . ıı hi:r tezahürii olarak 

~ rı ı- d 
amına gelgelelhn ~zıl'lldır. ıaıım ır 
kemikten ve • 111:cıaıı oğlu etten, 

• • • sıııi:tde , 
kova gıbı çınkod n Yapılınl§tır, 
d. k' b" .. an değil . • 

il.' ı utun bu f 1 · Onun ıçın· 
. e sefeJ 

et kitabı hikayelerin Cl'e, bu kıra· 
.. '}' c Ve h • muması ı vakalarda .. epimiıııı 
il. .. 

1 
. soyiedJ ~. 

se ı soz erıne rağnıen i . . gıllıiz te· 
ler. nışı se,·ınez· 

- Deveye sorınuslar· 
- İnişi mi sever;in· .r kı 

' ::.ı sı 
- Düz yola kıran ını . " 111•? 
t . gırdi"> 
nışten hoşlanınnyınca k · 

l çı ışı ö 
ememek ''e çıkışı arayınca d . ~ -
hoş görmek gerektir. a 1n 1şi 

İşte kıraet kitaplarından topla • 
dığımız fikir mozayikleri . . 

FRANSANIN 
Müdafaa Tedbirleri 
Paris, 27 (A.A.) - Nazırlar Mec

lisi, bu sabah memleket müdafaası
nın tak\'iyesine dair tanzim edilen 
bazı kararnameleri tasdik etmiştir. 

Bu kararname neşredilmiştir. 
1 - Bahriye kadrosunun takviye

si, 

2 - Askere alma usullerinin ta
dili, 

3 - Deniz mühendisleri miktarı
nın arttırılması, 

4 - Sahil müdafaasının takviyesi, 
5 - "Endüstri seferberliği" için 

tahsisat ayrılması. 
Bonnet, beynelmilel vaziyet ve 

Lebrön'ün Londrayı ziyareti müna
sebetile Fransa ile İngiltere arasında 
yapılan görüşmeler hakkında izahat 
vermiştir. 

Daladier, arkadaşları namına Leb
rönü tebrik etmiş ve mumaileyh ta
rafından Londraya yapılan ziyare
tin İngiliz - Fransız tesanüdünü tak
viye ettiğini söylemiştir. 

Bu sabah alman tedbirlerin ta
mamlanması için Nazırlar Meclisi 
çarşamba günü bir içtima daha akte
decektir. 

Bugünkü içtima esnasında bundan 
maada milli şimendifer şirketinin u
mumi müdür muavini Surleau'nun 
Marsilya valiliğine tayinine karar 
verilmistir. 

Daladier, gelecek çarşambaya 

radyo ile nutuk söyliyecek ve anla
~ılan Fransa - Italya vaziyetinden 
bahsedecektir. 

* Londra, 27 (A. A.) - Harbiye ne 
zaretinden bildirildiğine göre, tn -
giltere imparatorluk genel kurmay 
başkanı general Vikont Gort. Gene
ral Gamelinin bir daveti üzerine, bir 
kaç gün için Fransaya gidecek orada 
manevralarda bulunacak ve .Magi -
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Mahkemeden Çıkınca, iki Çocuklu l(oclın Avukatına Borcunu 

Sordu. Genç Avukat: Hiç Dedi, Bu el• ıenlm Bir Hizmetim Olsun ! 

Bergama, (TAN) - Ayın 24 üncü 
günü akşamı saat sekizde, Kınık ta
rafından ıelen bir otomobilin içinden 
bir erkelin "can kurtaran yok mu!,, 
diye bajlrdılt, fakat otomobilin dur
madan kasabamızı bir ba~an bir ba
p ıeçerek adeta uçup gittiği görül
müştür. 

Temyiz mahkemesi ta Ankarada 
ama, verdiği nakz kararma bakan 
sanki şu şık ve sıhhatli baba ile, 
sefil ve hasta anayı ve zavallı iki 
küçük yavruyu gözü ile görmüf 
sanır. Kimsesiz bir genç kadına ve 
biri üç, biri sekiz yaşında iki yav· 
rucağıza ayda yirmi iki lira yeter 
mi? Tabii yetmez. Nitekim temyiz 
mahkemesi de. bu miktarı kafi gbr
memiş, mahkemenin verdiği bir se. 
ne ayrılık kararını tensip etmekle 
beraber tayjn edilen yirmi iki lira 
nafakayı, ehli vukufa tesbit ettiril
mediği için kabul etmemişti. 

Kanun nafaka için, fki taratın 

hususi vaziyetlerini, ihtiyaçlarını 
nazara almağı emrediyordu. Kadı
nın ve çocuklarının vaziyeti mey
danda idi. Iş kocanın kazancını tes
bite kalıyQrru. Fakat bir terzinin 
hakiki kazancı ne kadardır! sunu 
anlamak kolay mı? Memur deltil 
kf, maaşını sorasın. Amele değil kf, 
yevmiyesini tahkik edesin. 

LAkin her şeyin kolayı var. NJte.. 
kim bunun da kolayı bulunmuştu. 

Adliyede Geçen 
Bir Kız Kaçırma 
Vakası 

Müddeiumumilik, dün adliye korl· 
dorlarından kaçırılan 16 yaşında E
mine isminde bir kızın tahklkatile 
meşgul olrnaktadır. Davacı Eminenln 
babası, Samatyada oturan Rıza is
minde bir polis mütekaidir. Deniz a
mel esinden Hüseyinle yengesi Fat
ma da suçludurlar. 
Davacı müddeiumumiliğe müraca

at ederek: 
- Hiıseyinle Fatma, ltenilz rilŞt(l

nn idrak etmlyen kızımı kaçırdılar, 
demi§ ve bunlan da yakalatmıştır. 

Dun, Emine ile ıuçlulan milddelu
mumlnin önüne getirdiler. Kız ta. 
bibi adille.re muayene ettirildi. Emi
ne, yaşına göre, kanunen babasına 

teslim edilmesi lazım geliyordu. Tah
kikatı yapan müddeiuıhnmt kanunun 
bu emrini hatırlattığı zaman Emine 
Hüseyinin yanına sokuldu ve: 

- DUnyada HUseyinden ayrıl

mam, dedi. Rıza kızını evine götür
mek için müddeiumumiliğin önünde 
bekliyordu. Bu sırada suçlular Sul
tanahmet •ulh birinci ceza mahkeme
sine götürüldüler. Sorıulan yapıldı, 
Hüseyin: 

- Ben km 'kaçırmadım. O kendtsl 
geldi, diyordu. Fatma da: 

- Ben kızı kandırmadım Kız ba
basını sevmiyor, kendisini fena yola 
ı.dlrilkUyeceğinden korkuyormuf, ay
ni zamanda da Hüseyini sevmlı. Hü· 
seyine geldi. O da kabul etti. dedi. 

Emine bu sırada hakimin sual sil
silesini keserek lafa karıştı: 

- Bay hakim, ben Hüseyini sevi~ 
:rorum. Onun için ölmlye do razıyım. 
Beni ondan kimse ayıramaz, eğer 

kaçmak suçsa ben suçu kabul ediyo
rum. O beni kaçırmadı. Ben kaçtım. 

Hakiın phjtleri dinledi. Dosyayı 
tetkik etti. Suçluları serbest bıraktı. 
Xız mahkemeden çıkar çıkmaz Hü· 
Beyinin koluna girdi. Müddeiumumi
lik katına indiler. Babasının önünden 
geçiyorlardı. Emine babasını selAm
lıyarak: 

- işte ıevdtğirnln kolunda gidiyo. 
rum. Allahaısmarladık, dedi. Rıza, 
derhal müddeiumumiliğe vaziyeti 
bildirdi. Müddeiumumilik Emineyi 
babasına teslime karar vermiş bulu
nuyordu. Miiddeiumumilik, Hüseyi
nin bu hareketini, adliye koridorun
dan kız kaçırın~ mahiyetinde ve meş
hut suçlar çerçevesi içinde ıördü. 
Hakkında takibat yapmağa karar 
verdi. Halbuki Hüseyin adliyeden çı .. 
kar çıkmaz otomobile atl~a'l'ak km 

Kadının genç avuk•11 t.nlnln dillr-
k • bi t .fttıofft tahkikat yap-
anına ua •· iplik 

mııı terzinin dO,_-, • lafr el. 
s-• kuma.. ld bise malzemetl ,,. ----, a ığı 

dükkAnlan t.-1'1' etmlf. Tam on 
bir tane phll dtJlletnıJ,u. Bazı ,.._ 
bitler kocaJUll tilccv terzi olduğu. 
nu, sadece elblH dikmediğini, ayni 

okundu. Davacı ve müddeialeyh a. 
vukatları dinlendı. Çocuklann ya1-
lan soruldu. Nerede oturduğu, kaç 
Ura ev kirası verdill ta.hkik edildi. 
Neticede ehli vukuf olan avukat Zabıta. hemen tahkikata ba~lamış-
kadına on be§. çocuklara onardan tır. 

zamanda Jcuınaş ta llttıiJnı, bu su
iki .. 

retle ayda h yuz lira kadar pata 
kazandığını soyiemişlerdi. 
Bazı kumaşçılar müddeialeyhin 

kendi rnağazalarında Or bin liraya 
kadıır kredisi olduğunu bildirmic;.. 
]er. bazılan ise aylık gelirini elll 
ıtr•Y.~ kadar indirmişlerdi. 

yirmi lira olmak üzere 35 lira ay- Epeyce sonra, Dikili istikametinden 
Iık nafakayı muvafık gördü. Mah- de bir otomobilin suratle geldiği gö
keme bunu kabul ederek bu miktar rülmüş, kasaba kenarında bekçi 
nafakanın ev~lce verilmiş ayrılık "dur!,, işareti~i verınif, fakat otomo
kararı tarihinden itibaren kocadan bil duracağına bilakis hızlannuşur. 
tahsiline, temyiz ve mahkeme mas- Bunun üzerine bekçi havaya bir el a
raflarının da kocadan alınmasına 

1 

teş etmiş, jandarma ve polisler der· 
karar verdi. hal caddelere çıkıp otomobili zorla 
Genç avukat, felaketzede müekkl· durdurmUŞlar, içinden çıkanlar ka

lini şcfkatlı y~rdımlarla dışarı cı- rakola götünilmiış!erdir. 
Muddeialeyhin avukatı bu on bir 

ş~hld~n tahmin ettikleri aylık ge
lır nı'ktarlarını cemctti. 330 lirayı 
buldu. Bunu on bire taksim etti. 
~ıkan 30 rakamını "riyazi, fenni, 
ilnıf, hesabi., bir netice halinde ka
bul ederek, kendilerinin bunu bile 
fazla gördükleri halde razı olacak
larım bildirdi. Mahkeme koridor
da bulunan bir avukatı ehli vu. 
kuf !ayin etti. Şahitlerin ifadeleri 

karıyorqu. Arkalarından gittim. Bunlar arasıpda bulunan Bergama 
Kadıncağız çocuğunu birini kuca· tacirlerinden Jozef, kendisinin kaçı
ğına almış, dığerini elinden tutmuf, rılmış o.ldu~nu aöy~emiş ve başına 
mahkeme kararını iyice anlamıya gelenlerı hulasaten şöyle anlatmıştır: 
çalışıyordu. Merdiv~den inerken - Ben KıJ\ıkta iken, Izmir ihracat 
avukata ne vettceklerlni sordu. tacirlerinden Jirolann Kınıktaki 
Tecessüsle yanlarına yaklaştım. mümessili Italyan tebaasından Edva
Genç avukat: rın beni çağırdığını bildirdiler. Git-• 

- Hiçbir şey, diyordu. size bu tim. Yazıhaneye ~irinci hemen kan-
bir hiımetim olsun, unutmaısanız tarcı, şoför Rıza, bekçi l\fohmet ve 
kafi.. I. K. Edvar etrafımı sardılar, tabanca ve 

Eski Karı Koca 
Sokakta 
Dövüşmüşler 

bıçakla beni tehdit ederek 477 lira
lık bir çek imzalattılar. Sonra fabri
kalarının önündeki Edvarın otomo
biline zorla bindirdiler. Bergamaya 
gelince lstiklill meydanında, otomobl 
lin kapısını açıp kendimi atmak iste
dim, Edvar, mani oldu, ağzımı da ka
padı ama "can kurtaran yok mu?,. 

Bahçekapı 

Yangını 

için Keşif Sultanahmet sulh 3 cü ceıa mabke- diye bağırabildim. 
mesi, dün bir çocuk kaçırma yüzun-

Müddeiumumilik dün de Sultan- den doğan döğUşrne davasını tetkik et 
hamamı ve Bahçekapı yangın tahki- ti. Davacılar ve ayni zamanc:Ia suç
katile meşgul olmuş, bir ehlj vukuf lular dört sene evvel ayrılan eski ka
heyett, Sultanahnıet sulh birinci ce-- rı koca Seniha ile demiryolları tesvi
za hakimi Reşfdfn riyasetinde Ata- yecilerinden Mehmettir. Bunlar ge
bek, Vefik Iruıel ve Zaman manita- çinemedikleri için ayrılm11lardı. 81-
tura mağazalarının kasalarından çı-- rial üç, diğeri dört yaşında iki ço. 
kan faturaları, dosyalan ve defter- cukları vardır. Çocuklar annelerinin 
lerl tetkik etml)tlr. Tetkikat esna. yanında oturuyorlarmıı. Mehmet ço. 
sında mağaza sahipleri de bulunmuş· cuklarını almak için her çat'eye baı 
tur. Ehli vukuf raporunu verdikten vurmuJ, almağa muvaffak olamamıt
sonra vaziyet aydınlanacaktır. tır. lki ıün evvel Me}\met, Senihanın 

Müddeiumumi ~uavlni Rifat ta evine gitmiş, kapıyı eski kaym val· 
Hasan ecu deposu yangını tahkika- desi Saime acmış. Bu sırada çor.uklar 
tile meşgul olmuştur. Müddeiumu- da kapıya gelmişler. Mehmet çoı.:uk· 
mfllk yerinde keşif yapmak için en- ları gürünce: 
kazın kaldırılmasına karar vermiş ve - Bunları çok zayıf, benizlerini 
işe de başlanmıştı. Dün Eminöni kay çok solgun buldum, veriniz de dok
makamhğı yangın yerinde yanma- tora muayene ettireyim, demiş. Saf
mış ve her an patlama~a ve iştiale me kızındım müsaade almayınca bu
müsait parçalar bulunduğu için müd- ı na müsaade edemiyC:C~ğini söylemiş, 
deiumumili~e müracaat ederek vazı- Mehmet kandırmak ıçın başka şeyler 
yetin tetkikini istemiştir. Miiddeiu- düıünmüş ve; 
mumllik bu hususu bugiin bir fen - Aman kayın valdeciğim. Cok 
heyetine tetJ~ik ettirecektir. Müddei- susadım. Bana ölmüşlerinin başı için 
umumt Hikmet Onat, bu iki yangın bir bardak su ver .. demiş. 

Sonra otornobflim~ Dikiliye doğru 
yol aldı. fakat Altınova yoluna sapıp, 
l\umlara saplandı. Beıt canımı kur-
tarmak için kimseye bir şey söylcmi
yeceğimi vaadettim, CE'bhndeki 190 
lirayı da onlara vermekten çekinme
dim. Dikntden temin olunan kamyon, 
otomobilimizi kumlardan çıkardı.Hep 
beraber otomobile bindik ve Berga
ma uelince .malüm .. swdlde~.akalan 
dık.,, 

Şoför Rıza ve Edvar tevkif edile
rek •ğır ceza mahkemesine verilmiş
lerdir. 

Elhamra Pasahnda Bir 
Atölye Yandı 

DUn ak33m saat 9.30 da Beyoğlun. 
da Elhamra pasajında terzi Vonorta
sın atelyesinden yangın çıkmış ve 
~·alnız atölyenin içindeki bir kısım 
eşya yandıktan sonra söndüriilmüş
tür. Yangının neden çıktığ'ı arılaSlla
mamıştır. Atölyenin sigortalı oldu~µ 
tcsbit edilmiştir. Tahkikata devam e-
dilmektedir. Qsınan Şahiob._f (Edim") 

17.30 Konuşma (İnlnlAp tarihi dertılr 
ri - RR1kev1nden naklen} 18,30 PrO•; 
nnı, 18.3Ş Müılk CNeseli mfi~k - 1'1

11 UI Konuşma (TOrklye pastası), Jf, 
TQrk mOr.lll (Fasıl heyeti), OkU,_ıı; 
Tıhsln Karakuı ı.·e Safiye Tokay, 20 /." 
jans, meteoroloji haberleri. zJraat b~ 
Wyat}1 20,15 Ti,lrk mUıliti: Çalaw:._ 
Zühttı BnrdakQJUu, Cevdet Caltla, Ce\!09" 
KOT.an, Kemal Niyazi Seyhun, oınıyall" 
lar: $adi Hopea, Semahat ÖzdenMll· 1 "" 
Hicaz peerev\ - Qııman Bmn. S - lf' 
rlf İçlinin - Hicaz ıarkı ,_ Derdimi ıPflt" 
mana <l6ktfun. 3 ._ Şevki Beyin - 111" 
caz aarkı - At eyle ıuçum ey ,ntı ttı 
4 - Şeklp Beyin - Hicaz şarltt - )fııb" 
volsun o talih, 5 - Kemal Niyazi Se'/" 
hqn - Kemençe taksimi. 8 - y_.rt 1-• 
sımın - Hicaz aarkı - Sazlar ca~ 
7 - Hicaz tflrkO - Çıka11m gfdeytrrı "' 
kuzufll, 1 - Mahmut Cellletttn ,_ 
- Hüzzam nrkı - Kerem eyle m_..
kıl, t - Ratçımın - HU.um prkl '-' 
Aşkın bana bir gl1ll elem oldu yar, JO "" 
Lemlnln - Kürdlll hlcazklr '8rkl "" 
Nazlandı btılb01. ıı Memleket sııat ı,.ıt-
21 KonUf1'1'•, 21,15 Eaham. tahvfllt, kl'I" 
blyo • .nukut hol'Jaaı (fiyat), 2125 N .... 
pJAklar - R. ~ı.ao MU;lk (Radyo Ork.,. 
trası - Ş~f: Praçtorlus), 1 - L. "' 
Beethoven: (Die Welhe des Ha\19H) il" 
vertQrü, Op. 124, 2 - L. Van Beeth~ 
3 üncü aentonl ml bemol maJör ~ot»> 
Op. 115 Allegro con brlo, Marciı tunel1f'ı 
Adagio asııal, Sch~rzo, Allegro vtvace, ff" 
nal, All~o molto. H,30 MOzfk (~) 
ler - Pl.) il Mtiaik (Caıband - ... 
23,45 - 24 Son mna hı1Mrlerl .,.. ,.
nnld prQıram. 

• S!Nfl'ONIL~R: 
11.10 BOkr~: Senfonik kOMer, 22 .,.,... 

ec>va: Senfonik konle!', H.SO ~ 
Debwu'nlrı "erJ4U'fnden. 

HAFI P'K0"4SERLER: 
7 Bilkret: Sabah konseri, 7.10 Be!'ıtP 

kısa dalga51: Neşeli musiki (11.15: Devarııj_ 
17 C5 Berlln kısa ılal!(aıı: fponu Jı:oft91''~ 
(19.10; Keza), ıı.ıo Pelte: Cltrın orlt_. 
trası, 18.17 l31lkr~: Aıker bandosu, ıa.: 
Berlin kısa dşlgası; Bando m(lzflı:a, 19 tJ. 
·!gsberg: Org musikisi, 19.30 Peıte: sttl 

~ ~"· wft- •'ı neer!Ylt. 11.25 P 
yo orkestrası, 19.!'iO Viyana! Halk musfltl• 
si, 20.15 Bükre~· Romen musikisi, 

9DA MUSt~nsı: 
10.ŞO :Bertin kı88 dalga11: Moıartın ~ 

lerlnd~n flUt ve yaylı sazlar lç\ıarteü, ili 
BO'kTeıs: Oda musikisi konseri. 
RE81TALLUtı 

11 Berlin kısa dalgası; Solist ko~ 
19.45 BUkreş: Şarln konseri (Pltık), 20·~11 
Parfs P. T. T. Keman solo, 21.10 Bet 
(orta dalra)ı N~i havalar. ~ 
==ııı:ıı:::;:::==::;:===~,======:;==== 

iki Kardeıi Ö?dürdülel' 
Fıoea~at (Eski Maydos) (TAN) -"' 

Gelibolunun Camiiktbir mahalli 
i\nde feci iki cinayet ipenilmifÜ' 
Ali M91laların Mustafa ve Ahmei il 
minde, 60 ve 63 lik iki ihtiyar, geer'" 
leyin evlerine giren meçhul p1ıı1l.ı' 
tarıhndan lildilrülmüştür. Ahmedil' 
bıçakla bumu kesilmlf, MUJtafaıtd' 

-------------------------- da iki gözü OY\llmuftur. 
Bu korkunç cinaye\leri if1"4de ,. 

ve inhidam hakkında kısaca: Saime su almak için kapıdan ayrı-
- Henüz keşifler yapılmış ve tah- lınca, Mehmet çocukların ikisini de 

kikat bitmiş değildir, demiştir. koltuklarının altına alarak koşmıya 
Haplsanedekl Dövüıme ve kaçırmıya 9aşlamı§tır. Saime. fll'" 

Yakası ki damadına suyu getirmiş, çocuktan 
Dün sabah Sultanahmet sulh ht- görmeyince, haykırmıı: 

rlncl ceza mahkemesinde tevkirhııne- - Yetiş Seniha çocukları kaçır-
dılar. de sustalı bıçaklarla, mangal ayağın- .. 

dan yapılmış fişlerle biriblrllerini Seniha, Saime ve Senihanın kız 
yaralıyan katil mahkömu Lb Musta- kardeşi sokağa fırlamışlar, Mehmet, 
fa, Laz Hasan. Rifat ve Kürt Yusııf- çocukları otomobi~ koy:ırken yaka
la, hırsızlık mahkumu Kirkorun mu· lamıılar ve geri almıılar. P'akat bu 
hakem~lne başlandı. sırada iki taraf ta blribirlerinl yum-

Hadisenin yine en aşağısı on beş ruklamıılardır. 
Rakım, davacılann eskiden kan, 

sene hapse mahküm yedi şahidi var- koc\ı oldukhmnı gösteren vesikanın 
dı. Bu mahkumların muhafazası için 

getirilmesi için muhakemeyi talik et· 
on beş jandarma ayrılmıştı. tL 

Dün rflahkemede hepsi de suçları-
nı lnkAr ediyorlar ve: 

Zehirlenme - Bir karışıklık oldu. Bütiln mah· 
kumlar ortada ne varsa. manqal. des- GOzel Sanatler Akademtsl Profe
ti. tabak, kaşık bıriblrlerlnin üstıine I sörlcrinden Zeki lze.rle kansı ve altı 
attılar. Bu arada biz de yaralanchk, ya~ndakl çocuğu, dün bir ıucuk ye
diyorlardı. dikten sonra zehirl~nme Arazı göıter-

Şahitler de bu şekilre ifade verdi- mişlerdlr. Müddeiumumilik tahkik•· 
Jer. Sqçlulardan Kirkor tahliye erli!· ts başlamış, tabibi adil Enver Karan 
diği için mahkemeye ge1memişti. Bu- da kendilerini muayene etmiwtir. 
nun ve ıelmiyen sahltlP?'in rql!trıl

ması için muhakeme talik edildi. 

TEŞEKKÜR 

TEŞEKKÜR . 
Sevgili babamız Hafız Hn.eytn 

Yalıkınm vefatı hue~lle cenazeİinde 

Büyük T A N A S E Revü Trupu 
ve 100 artist, 9 NiSAN PAZA1l günü saat 16,30 da 

MAKSIM 

ten sonra para ve eşya çalıp kaçaf 
katiller aranılınaktadır. 

*Eceabat (TAN) - Kocaderf 
köyi.\nde Nuri Tormazın kansı Ce • 
mile, LAz ·Hallle kaçmı§tır. Bu tşlt 

~'••••• Sa1on1annda numaralarına başlıyacaktır. •••••" Cemilenin anası Fatmanıp hazırla 
dığı saıulmalc\ldır. 

11-••••••••••••••••••••••••llli~ Firariler iki ışat tonr• yakJlJll 

1 D 1 K K AT: lu Cumq 1U11ü MTQtAineleKrdesn ıt,!baMre11 mışlar Vf haklarında kanuni ıuiba .. 

SINEMASI 
Mevsimin en büyük Macera film. 

!erinin en müthişi 

Bay Tekin 
Yeni Dü,nyalarda 

( Flash Gordon > 
MU"8lr ... Büyük .•. Meraklı .•• Heyecanlı Süper Filmi Baılıyor. 

laı Rolde: BUSTER CRABBE 
.................................... 

10 binlerce ARIN AKIAM 

MELEK •• • • 

başlanılm~r. 
s o ;;; 

Y•ıl Bütçe 
Yctnl belediye bütçesine ait ti~ 

kat bi~ üzeredir. ldarei husu.tl_:f 
ve beledi)'eye atı varidat v• ınJSJ"" 
biltçeltri f.kmal edihnigtir. Dün ~ 
yette valinin riyasetinde 7apdaı> blf 
toplantıda ldarei hususiyenm fe\'ld• 
iade bütçesi de ikmal edilmiştir. 

Belediye ve hususi idarenin geçeıa 
seneki bü~i 13 mtlyon liraya fi" 
kındır. Belediyenin fevkalade bilııt 
çesine, bu ıene Belediyeler bani'' 
smdan alımacak olan 5 ınilyon lirşııılf 
sureti şarf1 da g~çiriltcektit'. 

k rmıstır Müddeiumumılik yaka· 
açı , . . ed 

lanmalan fçJn telefonla ıcap enle-

Memleketimiz irfanına kendi tesla bulunanlarla, telefon, telgraf ve 
ettiği Bürlıanı Terakki mektebi.le mektup ıöndennek auretlle teeuilr 
büyük hizmetler etmif olan blrade- ve kederlerlmlu iftirak ederek biz· 
rim Heykeltraı İsmail Hakkının ce- lerl teselli ve taziye ed..a muhterem 
nazeslne iftirak ve taziyette bulunup zevata kclerlt kaiblmizle teplddlr • 
teessürümüzü paylaşan değerli ze- deriz. 

Sin_..mcla 

Halkımızın ~rıu ve lsrarı 

görülmemiı muvaffakiyeti uzerme senemn 

BUYUK VAl.S 
re emir vermiştir. 

lık eden İzzet * Cihangirde sobıtcı 
de Kumrular 

isminde birisi, ayni yer nında otu· 
sokağındaki RAna ıtpartms ve 
ran N ecdetin bisikletini ç~l?'11Ş 1 de 
yakalanmıştır. Bisiklet sabı:bıne 8 

e-dilmiştir. 

vata teşekkürlerl.mlzin iblAğmı kıy- Refllur. Nesi", Jaa: Servet, 
metli gazetenhden rica ederim. olullan: Dr. Ömer Seyfettin 

Kimyager Ye Sadettin, damadı Denlzbank 
Doktor İbnhim Etem veznedarlanndan Sıtkı. 

~!=FRANSIZCA MtlKlLEMELI 
Jf(}fiJIASI 

Yarın gece için numaralı biletleri evvelden aldınnıa. Tel: 40868 

• 



.. .. 
• ... 
• 

18-J-Ht 

Gündelik Gazete 
o 

TAN'ın lledefll MalJer• 
de, fikirde. llerpyd• 
temiz, dOrDet. umlmf 
olmak, kartln ..-..ı 
olmıya phff'l•ktlr. 

ABONE BEDELi 
t'ihkiye F.cnebJ -- -l40o Kr. t Sene 2800 Kr. 
7SO 6 Ay 1500 • 
400 : 3 Ay 800 • 
ıso " 1 Ay soo .. 

MilleUerarası posta tttfhadm• dahil 
0hru1an memleketler için abone 
bedeli mfiddet ııruiyle 30, 16, 9, 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değlşürmek ZS ır.uruştur. 
Cevap itin mektuplar 10 kul"UI· 
lu1t PUi lllvesı 1Azımdır. 

GUNUN MESELELERİ 

Şarka Doğru 
Siyasetinin 
liakikati Nedir 7 
E: ald Alman lmparatorıutanan 

l>raq Nach Osten isnılnl ver
-.ıer1 tvb dofru uzanma ıi7aset. Z. •ardı. Bu aiyuetln yolu Uzerln· 

Oaınanlı lmparatorluiu buhm• • 
htd11. Almanlar Bağdat deaıirYolu• 
'- b11. llyuetlerbıiD icabı olarak 
~~lardı. Ve ba aJyuetin tabak· 
~ Oamanh lmparatorluiuJlUD ha· 
~ •• iatıklillal tehliker• koJU7•1• 

!'tal Almanyanıa •a eski tnıpa • 
"-rıutun ita idealini beniJDlenılt 
....... korkuıu, lçimlsde daim• ltir 
~ .. kaynap olmQftur. AY111i11l'1a 
~ea "Şarka dotra ma iniyorlar" 
.. ,, tellta dUşttlk. Çekoalovak1a lt
hl edilince ayni korka ile lçlnıl• tir• 
lletdı. Balkanlara doğru ıarkme• ar· 
tak bu siyasetin takip edlldltln• in•· 
'ar libi olduk. 

* l'ranada Uta Presi isminde ltlr 
'"" __ ...... -- ... .__ •• ""• ...... yaru!::U'::.·:.:.:.-::;..:.;._-===:::.r;at ttat Dıeın~keilerliie ve u meyan 
~ il lllatbuatına da A1ma111• hak -

"- Propaganda yazılan ıinde • 
:.:. Bu ajans bu defa Balkan memle

~llerine mahsus aynca bir .. rvts 
aa etti ve ltu servis namın• pka· 

taı.. ilk bUiten de df1n matbaamWl 
"ldı. ._:u bUltende Dranı Nach Osten'ln 

.. U nedir? Batlıklı bir Jall ı• · 'n- llltti. y uı; 
.. Gtrpte his ve tahmin edilen harP 
tehlikeat olarak bir de .AimanYa • 
llııı. harpten evvelki Dranl Nadı 
Oateıı siyasetiyle kanftırılan• ce
llubu tarkl A vrupası ile olan sif. 
taaeıı gC$sterilmektedlr. Bu teına· 
)'il} harp tohumlatı ile dolu haki· 
~ bir efsane bir klbus ~aratrnak
tadır. Bu klbusun izalesi için bu 
ll)lletbı tenviri JAzımdır." 

... ~~· h8flı1or, Ye ita aiyuetln ına
-....ı lalhaı.ı:u.... hlr Jttillı.,.ı 

~ Ye ini emeli A.-tan'aıdD 
Rtı~ olarak sittudiktell .-ıa 

.. lriti1orı 

~ Almanya hiç bir aman 
~ u tarkl Avrupuı hakkında 

arzu izhar etmemiftir· Bil -
~k Balkan yanmadau için bir 
t..~eranya neferi bile feda etınek 
~~t İkinci Vllhelmin prk 
• ~"-.et1 phsf ldL Onun için de 
~ Bükref ve Atmayı, hem de 
hdltahı himaye ediyordu. Bugün
~ .Ahnanyaya gelince, takip etti· t ırk nazariyesiyle yabancı mil -
lf lertıı ilhakını isteyen eski Drang 
ae)ı ÔSten siyaseti barıpınaz. 

~anyanın cenubu şarkt Avrfı -
t:a•ndald faaliyetini tetkik eder. 

rı bunu gözönünde bulundur -
~ llzımdır. Yeni Çekoslovak 
dt laeaı büsbütün bqka bir f8Y• 
~ t Ye Tuna havzasına ait karak· 
.:;. ona bqka bir renk v.,mek -

ır.,, 

-._ Ce.~11.bu tarJd Avrupa milletleri • 
'-' loaterdiii endi.. karp1mda Al· 
s•ıua onlan tatmin etmek lhtl· 
' duyduğunu gösteren bu yası 
h.... - "• isteriz ki bqtlnldl .&Jmaa • 
~ hakiki siyasetinin ltlr ifadesi 
~ eenalta tukt A't'1'11pa millet· 

' la "7ka7a aevketmek isla ı•• • 
~ al7on olma1111. 

TAN 5 

Bu Yazı, Neşrine Baıladığım1Z Askeri Makaleler s . . . O~üncüsü
nııntn "S 

dür. ltalyanın Yenilmez Olduğu Hakkmdaki Terllda1 • Esassm Oldu· G'ö&>'tJŞLE&> 
ğunu ve Bugünkü Hakiki Kudretini Ortaya Koyn,•ktadr. Pembe 

O O o Bulutlardan 

H 
Aıağı inelim 

Ot~ Oy~ n o n ~ kft lln.rag Ay-::,:-;::!:::':t~::~ U {6iB u {g! '9l U ~ cak ••ideler m ... lesi, sanal-
Urlar, muhaslrler, tehirciler ve A• 

K Vvetaı N e<dl. ? :::-::::!n=~ .. ı:v:ı~ro!:: U es es ~ 1 r 1 - Memleketimizde yapılacak hey· 
~ kelleri Türk mimarlan yapsın .. Şe -a hlrlerlmizde yaptırılacak heykeller 

• talyanın askeri satve -
1 tinden 0 kadar bahsolu

nuyoı ki demokrasilerin ne -
redeyse bu satvet karşısında 
1>8§ eğeceği sanılıyor. ~caba 
İtalyanın hakiki kuvveti ne-
di 1 r. 

Her milletin askeri kudreti sana-
yiine dayanır.Çünkü modem~ 
1 d Dlühiınınat ihtiyacını tatmi-er e .. . .. 
ne iınkin )'9ktur. Sanayun ıı go~ 
meal için, iptidai maddelerle ~ 
leııınal ve bu besleme maddesııun 
durmadan a)anası ~ır. ~talya
da Jae harp için lazım Jp~ mad
delerden ancak kibrit ve çinko v~ 
dır. ltalyanın ki.fi uıikta~ den.ur, 
,_.. .. r petrol depo etmesı de ım-
Aomu , ç·· k"" h kin dahilinde delildir. un u arp 

da da, bunları ithal etmek 
sırasın 

buriyetindedir. Fakat bunu te-
=için nereden kredi bulacak? 
Her halde Aimanyadan bulamaz. 

ah t Amerika ve Ingiltereden 
~ bularak Fransa aleyhinde 
kullanamaz. Italyan altın ~!iyatı 
da ııfıra inmek üzeredir. Bugun bu 

ti t altını. tsvıçrenin ihtiyat al
lı ya ...... betle ancak üçte bir de
tınına .u-

recesindedlr. o halde İtalya para 
yerine ne kullanacak! 

I
thallt yapmaRa karp gelen 
Amil, yalmz mali güçlükler 

defildir. Harp sırasında I~!an 
demiryollan kili der~e .. muna
... _ ,_ apamıyacaktır. Çünkü Fran
_.. y ıddL~TafL rtatyanm ~şi
~·~JuCJuiıaan geçen anca&Cfö
kuı demir yola hattı vardır ve bun
lann ancak lldaf, çifttir. 

ttalya demiryollarının kifayet
lidiji yüJünden, ha!'p zamanmda
Jd ihtiyaçlarının üçte ikisini tatmin 
için deniz münakalltına güvenmek 
mecburiyetindedir. 

Hatbukl ltalya, tngtltere fle har
be gtrfştlği takdirde Akdeniz prk 
ve garp kapılannı yüzüne kartr 
kapanmış bulacaktır. Acaba Italya 
bu kapılan açmak için deniz kuv
vetlerini mi kullanacak? 

YA Z A N J.fuır ~ için para .. rfından çekinmiyelim. 
~----• : •· 
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• lara k;.... 8ellr ~UIU bD ~ 2 _ Memleketimizde yapılacak hey· 
nua 'lal.d-~.l>tter taraftall kelleri Türk mimarlan yapsın am • 

G F E 1 •• ot dan rn~~~ C)fdulUJl9 ma, dar bir şövenlikle memleketimi· e 0 rg e e Sonra Süven b.ı,_.- dn kl!Jnlannı beynelmilel sanata ve 
mn üzerine ifa ..:.....--.aaıuı upan- pJJatkira kapapuyabm. Şehirleri -

( Ameri/fa A•Jıeri istihbarat Daire.inde Binb'lfl) geçirebileoeklert ~ ~leri eli mile ve halka lkıtsadl ve içtimai k~· 
yaya kartı ayaklaııam.~ ttal· bllirtlerl fevkinde bir f6k yUldemı· 
yanlann buradan &,~. Ital- Jellnı· 

ltal711fttn Denize yeni inJirdifi zarhlılarJ411 biri.. 

telbahirlerinin sayısı 39, Fransanın 
47 ve Italyanın 11 olacaktır. ltal
yan donanmasının tayyare taşıyan 

ltalyan sularına bağlıyor. Alman 
donanmuı 1940 ta da Baltık mü
dafaası ile meşgul olacağı için ltal
yaya yardım edemiyecektir. 

1 talyan tanancilfllne ıe
lince, bu tayyare filosunun 

Mısır, Kıbl'll ve Maltayı tehdit e
debileceji söyleıuyor. Fakat Fran
sız ve lngiliz tayyarelerinin doğru
dan dotruya tehdit ettiğinden bah
aedilıniyor. Mesela ltalya on iki ... 
danın biri olan Leros ÜNÜ, 500 mil 
mesafedeki ltalyadan yardım bek
llyecektir. Halbuki Leroa lngiltere
ye ait olan Kıbnstan ancak 400 mil 
mesafededir ve Kıbrıs, Leros'tan 
daha çok fazla tayyare bulundur
mıya müsaittir. Jtalyanın ilk saf 
tayyareleri 1400 kadardır ve pilot
lannın sayısı 3000 dir. 

Italyan tayyareleri Fransız tay-

yarelerinden daha yenidir. Fakat 
Ingilizlerin tayyareleri derecetlincle 
yeni değildir. Italyan tayyarecile

rl w-rci Hahes barbillde ve l.manya· 
da tecrübe görmüılerdir. l'akat 
mütehuaıslar Fransız ve fngillz 
tayyarecilerinin talim ve terbiye, 
doğüı kabiliyeti bakunlanndan ı
talyanlara Ostf1n olduklannı s&ylfi· 
)'Ol'lar. 

ltalyan tayyarelerile hafif mblı
Jan, Akdenizde lngilizlert izaç ede
bilir. Fakat bunu yapmak İtalyayı 
hiçbir hedefe yaklaştırmaz. Çünkü 
lngilizler buna karşı tedbir almıt
lar ve bütiın ticaretlerini Kap yo
luyla yapmak için hazırlanmışlar
dır. ltalya ise bu yola karı,amaz • 

Harp kopması üzerine, Italya ha
ricindeld İtalyan kuvvrtlerile Ital
yan yarım adası arasındaki müna
sebetler kesilecek ve İtalyanın Llb
yadaki kuvvetleri Mısır Ozerlne 
yürüyerek Süveyş kanalını zorlıya
uııyacaktır. Bütün İngiliz impara· 
torluğunun kaynaklarına dayanan 

Sudana taarruz etıneı~ 7ah11t Ben ikinci fikre tarananm. Ba 
yoktur. llltiınal flkrha1 bir makale ile Tanda nevet

tlm MUDakaŞB bili devam edi • 
ınl! oİn de yine Tanda ŞWdkfe Ni • 
JOf· bir yaıt1ı çaktı. Diyor ki: "A • 
halt. harcanan paralan çok bulan 
ltldelert a.,blrleriJllİı, kiSylerimiz pa .. 
'- var. r ağmen •bide yaptır -
.__hklanna r os·· teriyorlarsa, kur • 

J talyan orduınuaUll J't.an:...._ 
kal'fl taarruz etnı-.-~ 

malfne gelince, Alp ~tlert ~ 
de modern harbe müsait olam P9lt 
udır. Bu geçitler blrlblrtnden 90k 
uzak oldutu için hundan lrtıc:lı ı. 
talyan ukerlerinl l'ranaa içinde bt. 
ribirinden uzak düşecek ve aralann. 
da irUbat tesis edlleıniyecekttr. 

Halbuki bu fllÇltlerin İtalyan 
topraldanna nran m6ntehalan 
birtblrlertne yaklaşmakta \'e Lonı. 

bardya ovalanna açılmaktadır. Geç 
mitte Fransaııın İtalyayı btr kaç 
kere istilA etmesinin sebebi budur. 

Hava taarrum bahsine •eçellm: 
ltalyanm ına4•nf Nnayil ve fab

rikalarının yür.de yetmiı beli pmall 
İtalyanın w l'ransız tayyarelerinin 
kolay kolay yetifebfitceli bir 1n-
dedir. Fransız ıanayi merkezi tee 
uzaktadır ve genif ölçüde dağınık· 
tır. Sonra İtalya, demir yollarını e
lektrlkleştirmektedlr. Fransız hat

laruwı y\i7.de dokMn beti i
.. wu buharla hatebt etmeJrte. 
dir. Elektrlde hareket eden trene 
bir bomhanm labetl iıle bir fell
bttlr. 

İtalyan ordusunun 1ıaymetine ge
lince, bunu Habeş bubi ile ölçml
ye imkin yok~r. Fakat İtalyan or
dusunun teçhizata yenidir ve u
kerlerin morali yübek görünmek

tedir. Büyük Harpte tefkll olunan 
hüeunı kıtalarınıu yerini kara g<>m
leldiler milialerl alm11lardır ve bwı 
lardan her nizami fırkaya ikişer 

tabur ilhak olunmaktadar. 

an111mıa 1 t.a.:..::-- ·"tir Sanat heyecanına 
-~ deaı~ • . kl ·n1n ~ edeıılyet kö en 
tlatU... eyi, Dl artJll. Ketke yol· 
~ritmik aaY bafıll•• brp -
IDJaa ~~r ..... Uiiln idea • na ..... ~tiiiDt ..:8:,uı, 'bir ıbl· 
de sıksa. olan ı yerilela para 
fazla deilı, abWIJ ya, Wıi bi· 
le lııenıeteın~ ini. ~ba döke • 
cek 01._ Yab~ bar miW 
bir S•ftır." ~ veraıek 

ŞUkate NihaU 
-.t edertz. 2ier la ._nat atktP hiir· 

natte Y•Ptıklata ~r yabul sa
IDUf olsalardı, her 1 1 

le kuftul • 
erkek, çoluk, çoeuk 1 h '--ıtır, kadını 
lara kotar, hanı hara)~ ıttı•JO • 
tümen tlmea .. lraae ._~ı ıtkelı 
dik. Sonra llk6fe Mllt.J...._ 7apar
köyJerde yapıl._ heyk n~_,.., 
lünün ve kaaaltabaın .. :;;.., llıl1 • 
Uim• ltt. ,.._u, saaıYO ~ •• 
JUlerba oturdukları e•Jeria ':i.:~7• 
ni bir aanatkl• ~idi ile, Jtert. ~ 
da bilytiterek hır lrÖnfin.. 

8 
......... 

ktiylUnlln sanat 8fkıadq, ne :. ile 
heykelleri yaptırma kararılll ... 
·ıe. • ...... 

rıa sanatkb ruhlanndan ·~ • 
yor. Ba doirudan doiraJ'a teb.....; 
arasında bir yarq halini almııtır. Da. 
ha sanat hakkında kUrUk ltlr telik. 
kist olmıyan, lktıaadt Ye l~tbnat ... 
ruretlerle çok betbaht bir hayat >'• 
şayan imanlann çanlıadan ve btı
tındu kesllea paralarla yapabyor. 

Bqflaldl ilduadt Ye içtimai ..... 
yembtle, altldelen verilen para ,ok, 
hem pek çoktur. Altldelerl Ttlrk ıa • 
natkArlannın yapması, temenniye 
~k deler bir iştir . 

Italyanın 1937 de suya lndlrdill 
Od yeni zırhlı hakkında da dünya
nın en kuvvetli iki zırhlısı denil
nıiftlr· Fakat vakalar, bu iddiayı 
teyit etmedi. Çünkü bu zıt"hlılann 
toplan Ingiltz zırhlılanndakl top
lardan daha hafiftir ve zırhlan ln
gillz zırhlarından daha incedir. Du 
tecfakirlıklar sürat utrunda ihU. 
yar olunınuştur. Flkat sürat mil-

1 

r-------------------------! 
bim bir deniz anahtarını zorlamak lnglllz Karikatürü : 1 
istlyen bir filo ile klfi bir meziyet 

l'akat en ıüzlde askerlerden bu
IUBf cüzutamlar vücude ptiriline · 
butün piyade kuvvetin.in ıu~ti 
bomlur. Bu lan ıömleklilerin ;. 
yut vazifeleri de vardır. Çünkü ni
zam! ordu nezdinde fapst partiainl 
tem.ali ederler. Bu da faıllt liderle
rin ordu hakkındaki iUmatlızlıkla
nıu izah eder. 

Fakat Türk mlmarlannm hüna • 
resi, yabııı kendilerine ıadaka kabi. 
liaden yapılacak bir yardım değil -
dlr. Tfirk sanatklrlan, hiç bir lhti -
su 9ubeslnden a1n olarak, be)'Del • 
milel sanat eereyaalanna, ve ita Qa

tadlann lrşadma bpılanm kapaya. 
mu. Yabancı sanatklrlardaa daha 
fek bir aman latlfade etmek ıaee • 
buriyetindeyiz, Eau olarak Türk ... 
natlirlannı himayeTI kabul etmek
le hraber, dar bir f8venllle kapıla. 
rak, kapdanmm beynelmilel sanat. 
Urlara kapamak da milli bir ıaf de. 
iU amma, sanat namına ltlr ıaf olar. 

delildir. 

1 
talya UMO da altı saffdıarp 
zıJ1ılısı sahibi olacak ve ye

niden iki zımtı yaptıracaktır. O za-

t ""'liz saffı harp zırhblannın man nl§.. . 
sayın 17 olacak ve yeniden üç zırh-

lı yapılacMtır. 
Sonra rransanın dı 9 saffı harp 

zırhlısı tamamlanmış olacak ve Od, 

0 tanesi de inşa halinde buluna-
ç Yani Ingtlterenin Ostftnlil-

caktır. 1 JWt. 
bfre Oç, Fransanm Oıtiln ü5 ... 

lil d elli nlsbetine varacaktır. 
yil~; harp vukuu takdirinde ln~

tek batına Süwy' ve Cebelut
::.:ıo kapatır ve her filOIU ile Ital-

yaya tefevvuk eder. 
Alınanlar. Italyaya milzaheret e-

Franstzlar da lrufilizlere 
derle1'9t il 

h t @rerlt>r ve tnl(t1ter4! e 
müzıt ere •----'1.-1 ile bwılara 
fran18nıll SUTY•.,_,.. 

o.tnndOr. Wılr ftloluna 

ltaltaD~ da ı:: pııeteler tara
.. ıınae, lencltlf gibi dünyanın ea 
tından :telbabtr ftlolu delflcllr. 
bO~ FranstS tahtelbahfrleri de 
Çün itibarile dab fazladır. Sonra 
•Yl ""'den tahtelbahir ba
Okyanualara eP f-'ltere de 
ımnmdan Fraas• da, ''"!5' 

1 1yadan bha tuv•.Uicllr. 
"1940 da ınınıerentn büy(lk tah-

, 

/ 

• 

~ ,. . . / 
" • • 

• 

I talyan ordusu 1848 de ve 
1866 da Avusturyalılar ta

rafından, 1895 • 1898 da Habeşli
ler tarafından mağlüp edilmiş ve 
Büyük Harpte Copore~to da yenil
mifti. ltalyanlar korkak değildirler, 
fakat mağl6biyetlerden mütepkldl 
ananeleri vardır . 

Hulasa, ltalyanın harp zamanı

na lAzım materyell azdır. Italya 
muhasara edilebilir. Italyan donan
ması, Franaıı donanmuınm geri
ılndedir. lqillz donanması ile kı· 
yaa edilemn. Harp samanında de
niz munaalalarmı devam ettire-

Köylerdeki pmar eyler ••koru 
içine, maanam abideler dikmek, • 
lçtimat Ye lktıudl mahsarlarıaı U. 
nan banblım • Anat namına da pek 
komik bir ter olur. Bir memleketin 
içtimai tekamülü, her ıubellnde a • 
heıılstar adımlarla )'ilrilr. Daha ..... 
tanesi, mektebi, yetim evi, bana 11-

mes. Demlryollan kifayetsizdir. bi en ururf mUeueselerl olma1aa, 
Harp zamanında Afrikadakı ordu- kuabalana. köylerin, .. hlrleria .._ 

kaJdanna adım lta•ına atat ciltl a • 
ınuıdan uzak kalacaktır. ltalya, bide dikmek ınunlann ve temiv~ 
Fr~ız ı.arrumaa musaittir ltal- lefin ihtiyarlan ve teUmülU ıı. a • 
7anm en mühim lilllu olan hava lay etmek olur •.• 

kuvvetı.t, ltalya topraklan hart- Şfik<tle Nihal, ltir artııt heyeea • 
cinde hiç blr üue güvenemn. iliyle ,.Obeldiil penbe ltalutlanlq 

Bu bakımdan ltalyanm yenilmez aşağı ltaktılı uman, alaı yerine aiti 
oldutuna dair yapılan telJdnler e- de ıönnek iatlyor .. Çok, pembe ve 
suaızdır. Demokrasiler ltalyayı sua mavi bir hayaL Fakat ta peabe ltu
turmağa karar verlrlene, Amerika- latlardaa aplı ...., toprala a7ü 
dan yardım görmlye lfi&m hisset- haaanak, eok Mika bir realite De 
meden bunu yapablllrler. brp brpJoa pllriL .. Ve J'8fa1•• 

n ~1• .. • ıealttelllr. 
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Açık Profesyonellik 
Ve Ha1is Amatörlük 

Tam Amatörün Maktu Bir Şekilde 
Masraf Alması Doğru Değildir 

YAZAN: EŞREF ŞEFİK 
Bu yazıya başlarken, şunu peşin muhtelif semtlerde oturduklarını 

söylemeyi lüzumlu görüyorum: farzedeliın. 
Bu sütunlarda bahsedeceğim me- Bu oyuncuların her birine yol 

seleler ve mevzularla şahısları kas - masrafı olarak maktu ve muayyen 
detmiyorum. Senelerdenberi bir tür- olarak veriJ~c~k Paranın halis ama
lü halledilemeyen şu amatörlük ve törlükle k~bılı telif olabilmesi ıçın 
profesyonellik işinin ruh ve terbiye futboicüicrın semtlerinin yol masra
taraflarını umumi şekilde ortaya fına gö:e masrafın bir kısmını iade 
dökmekten başka niyetim yoktur. etmeıerı yahut üste istemeleri la -

Evvela bir amatörün her ne şe- zımdır. 

kil ve SUJ'etle olursa olsun yaptığı Amatörlüğe yer kalmadıy•a ..• 
spordan dolayı ücret ve maktu bir Bu hareket yapılmadığı takdirde 
masraf almasını nizamnamelerin he · 

bır arnatorün içten pazarlığı mevzu 
nüz kabul etmediği noktasından tct- bahis olur. İçten pazarlıklı amatör 
kikimizi yürütmeğe başlayalım. :Bu ise dıştan pazarlıklı profesyonelden 
hususta en müteassıp davranan mil- d 
letin de profesyonelliği çok inkişaf ~·açık bir sporcu d değ:irk .. 
etmiş olan İngiltere olduğunu da şu ı.ıamnameye uy uru a uze -
n 'k b h · k h t 1 talun re bulunmuş yardım fasılları masraf 
azı a se gırer en a ır a • . faslından daha acıdır. 

Amatörlüğün vecibe/en Bizim bildiğimiz açık sözlü açık 
Halis amatörün nizamnameler - özlü bir erkek ihtiyacını klüp arka

deki kuru ve basit tarifinden başka, daşlarına hususiyetini anlatmağa te
her millete ve ferde göre az Çok de- nezzül etmeden, vaziyeti speküle et-
ğişen bir çok vecibeleri vardır. meden dosdoğt:u söyler: 

Hnkiki amatörün diğer ınilletler- Şu kadar paraya ihtiyacım var. 
de nasıl manalandırıldığuu anlat - Bana borç verin! der. Mühim bir 
mak üzere bir kaç misal getirece - maç arifesinde bacaklarındaki şut 
ğim: çekme iktidarını ve o iktidara o 

ki zamanki ihtiyacını içinden pazarlık. Bundan yedi se 'z sene evvel A-
merikalılarla Fransızlar arasında te- la hesaplayarak borca benzer yardım 

isteyen oyuncu ne kendi vicdani münis amatörlüğli meselesinden bir mü 
rakabesinde ne de başkalarının gö -nakaşa çıkmıştı. 
zünde halis amatör kaldığını isbat 

Amerikalılar bir tenis şampiyo - edemez. 

nunun spor levazımı satmasını haki- Tam amatörlük bazılarının zan -
ki amatörlüğe layık görmediler. On- nettiğlnden çok daha müşkül ve çok 
lara göre, bir şam!'iyonu~ şö~ret.~ni nazik bir şeydir. 
ortaya koyarken, laalettayın bır t.uc- Onu adap ve erkanı ile başarmak 
cardan fazla spor levazımı satabıl - her kulun harci değildir. 
mek yollarını araması bilvasıta spor 
yüzünden menfaat yollarına sapma -
sı demekti. 

O sırada Fransızların meşhur te
niscisi Cochst henüz tenisten çekil -
memişti. Fakta spor levazımı mağa -
zası vardı. Amerikalıların o şekilde -
ki tefsirleri Fransızların işlerine gel
miyordu. Fransız spor uleması yeni 
dünya adamlarının fikirlerine uy -
madılar. 

Fransanın en yüksek sporcula -
nndan Ladumer bazı koşulara işti -
rak için zaruri gördüğü masrafları 
sık sık aldığından ve yapacağı seya
hatlerdeki tahmini masraflarını yol
culuğun uzunluğu veya kısalığından 
ziyade yapacağı koşu adedine ve çar
pışacağı rakiplere göre hesapladığını 
federasyon meydana çıkararak olim
piyattan evvel koşucusunu diskalüi
ye etti. 

Tenis hususunda o kadar titiz 
davranan Amerikalılar, bazı meşhur 
koşucularının 'aylarca hiç bir iş yap
madan dünyanın en lüks otellerinde 
yaşamak şartiyle yaptıkları turne -
leri gılnah addetmiyor. 

Amerikalının mübah gördüğü bü
yük masraflı seyahatleri teniste pek 
müteassıp davranmayan Fransızla -
nn en meşhur koşucularını affede -
mediklerini anlıyoruz. 

Çıkan neticeler 
Bu hikayeler, bir amatörün 

idareciler üstünde bıraktığı tesirle 
halisliğinin ölçüldüğünü anlatan bir
birine zıt vakaları göstermek itiba -
riyle dikkate alınmalıdır. ' 

Anlattığım vakalardan çıkan ne
tice şu olabilir: 

Demek bir amatör sportif kıyme
tini kendi ölçüsüne göre tayin ve ya
pacağı masrafı bir sermaye olarak i
leri sürüp maktu bir mıktar isterse 
halisliği şüphelenir. 

Esasen pek tabii değil midir? 
Nasıl olur ki, muhtelif semtler -

de oturan bir futbol takımının on 
bir oyuncusu ayrı ayrı vasıtalarla 
gidip geleceklerini hesaplamadan 
maktu bir yol masrafı alabilirler? 

Meseltl, klüp Arnavutköyünde -
dir Futbol takımının üç oyuncusu 
~avutköyünde, biri Kadıköyünde, 
ikisi Beyoğlunda, diğerlerinin de 

Netice bütün şümulü ile halis a

matörlüğe imkan kalmadıysa, açık 

profesyonelliği ilan etmek spor ah -

lakı ve temizlik bakımından pek ye-

rinde bir hareket olur. 

Bursa Sporcuları 

Mudanyadan Döndüler 
Bursa, 27 (TAN) - Teşekkül tari

hi yeni olmakla beraber iyi muvaffa
kıyetler gösteren Bursa Muradiye 
Gençler birliği sporcuları Mudanya 
Dinçspor klübünün daveti üzerine bu 
hafta Mudanyaya gitmişler ve bir fut 
bol ~üsabakası yapmışlardır. 

Müsabakaya oldukça kalabalık bir 
seyirci kiitlesi huzurunda başlanmış, 
fakat bu kardeşlik maçını 2 inci haf
taymın 25 inci dakikalarında hake
min tarafgirliği yüzünden 2-2 vazi
yettelerken yarlln bırakmak mecbu
riyetı hasıl olmuştur. 

Gece de askeri mnhfelde bir mü
samere verilmiş ve Muradiye gençler 
birliği temsil kolu tarafından "C(a
nakkale,, Mudanyalılar tarafından da 
"Kanun adamı,, piyesleri temsil edil
miş ve gençler çok muvaffak olmuş
lardır. 

Bursalılar futbol müsabakasının 

yarım kalmasından ötürüteessür duy 
makla beraber Mudanya sporcllları
nın ve halkınm kendilerini çok iyi 
karşılamış olduklarını söylemektedir
ler. 

Yeni Şitli Spor Klübünün 
F evka.lade Kongresi 

2 Nisan 1939 pazar günü saat 9 
da klübümüzün heyeti umumıyesi 
fevkalade olarak salonumuzda top
lanacaktır. 

RUZNAME 
1 - Yeni Cemiyetler ve Beden 

terbiyesi kanunları mucip değiştiri
len esas nizarnnamemizin tanzim 
ve müzakeresi, 

2 - ldnrc heyetinin istilası ve 
yenisinin intihabı, 

3 - Mürakıp ve müfettişlerin ta-

yini. . 
Azalarımızın, yukarda yazılı gün 

ve saatte hnzır bulunmalan ilan 
olunur. 

TAN 

GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Sulh Perisi 
Milli Güreş -1 8:~::50~:~i s::~u~k~~!~ 
Takımımız ~ .. _ Daimi sulh, medeniyet i-

4 Nisanda çin ~::.1'e: ·:~:~;~e~:ı~~·u;::~e~~:~!~ ~ 
çin felakettir!" demiş. 

Gidiyor niyet" sulha alışkın değildir de on -

~ 
dan mı dersiniz? 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) - O sözlerine bakılırsa, İtalya Baş-
Avnıpa şampiyonasına iştirak için vekili de, medeniyetin saadet ve se-

~ İsveçe gidecek olan milli gUreş ta-
kımı nisanın dokuzunda İstanbul- limetini harpten bekliyor. Bundan 

~ dan hareket edecekUr. ' da anlaşılıyor ki, "sulh perisi", her-
Takımın: Kenan, Yaşar, Yahya, \ gün biraz daha gözden düşmektedir. 

~ CelAI, l\Ierslnli Ahmet, Büyük Mus- ' Ben, o perinin bundan yirmi küsür 
~ t !a ve Çobandan mürekkep olaca- ( 
~ ğı ve başlarında idared olarak Fe- ' yıl evvel gazetelere basılan fotoğraf-
~ derasyon Reisi Vehbi ve eski gü- larını hatırlıyorum: Başında defne 
~ r~çllerlmlzden yüzbaşı Tayyarın yapraklarından bir taç taşıyan o ya-
~ gideceği tahmin edilmektedir. rı çıplak peri, daha 0 zaman, otuz 

Dolmabahçe StaJı: beşini geçmiş olgun bir kadına ben-
~ Ankara, 27 (TAN) - İstihbaratı- ziyordu. Bu he~apça, şimdi altmışını 
] nuza göre Dolma bahçede yapılma- ı k E k" • 'b · k" 
~ sı İstanbul Vllfıyetince tasarlanmış , aşmış bu unsa gere . s ısı gı ı ım 
~ olan stadyomun inşası fı;ln Genel Dl- ~ seden yüz bulamayışının sebebi de, 
~ rektlirlilk oradaki gazhanenin ve hiç ' herhalde bu olacak. 
~ değilse havagaı.ı doldurulan gazo- ~ Sonra bugün silah fabrikalan, 
~ metrenin kaldınlmnsı ve stadın ı;a- medeniyetin otuz iki dişini de tamir 

yırım muhafaza lçln clvanna birkaç ~ 
~ antrcneman sahası yapılmasını şart ~ ettiler. Bu itibarla, biz ona artık: 
~ olarak ileri silnnüş ve bu hususlara ~ "Tek dişi kalmış canavar!" diyeme -
~ İstanbul bölgesinin nezan dikkatini ~ yiz. Eğer onun yerine: 
~ cclbetrnlştlr · ~ "Sulh perisi denilen tek dişi kal-

Mısır Atletizm Federasyonu ora-
da yapılacak müsabakalara iştirak ~ ma, mana düzelir! i 

• mış acöze!" dersek, vezin bozulur a-

etmek ilıere Türkiyec!en üç atlet Is- ~ Şimdi bu biçare periyi resmen 
temlşUr. ~ boşayanlar arasına !\fussolini de ka

"""'' "''~~ '- ....._,"'-' rıştı. Fakat geçenlenle de yazdığım 

Talebe 
Arasında 

Spor 
Yeni Kurulan Spor 

Bölgesi, Pazar 

Faaliyete 
Günü 

Geçiy~o_r __ 
Istanbulda mektepler spor bölge

sinin spor faaliyetine 2 nisan pazar 
günü lstanbulda mevcut resmi ve hu
susi kız ve erkek bütün liselerin faal 
spor talebesinin iştirakile başlana

caktır. 

Kız ve erkek ta le be merasime spor 
kıyafetile i..ş.itirak edecek ve mektep
ler merasim günü flamalarını yan
larına ı:ılacaklar, Türk bayrağı getir
miyeceklerdir. 

Her mektep flamacıları da dahil 
44 kişilik takımlarla iştirak edecek-

ler ve merasime saat 14 te Galatasa-
ray lisesinde başlanacaktır. Bundan 

sonra talebe takımları, başlarında 

muallimleri olduğu halde Istiklal 

caddesini takip ederek Taksime gıde-

cekler ve C:ümhunyet abidesine ı,:e-

lenk koyacaklar ve tekrar yürüyü~e 
geçerek Taksim stadına gidecekler
dir. 

istiklal mar~ını ve bayrak merasi
mini mütcakıp mektepler tarnfınc'lan 
geçit resmi yapılacak ve maçlara baş
lanasaktır. 

Gerek merasim ye gerek yüriiyüş 
esnasında şu sıra takip edi1ecektir: 

Türk bayrağı, mclüep flamaları, 

kız mektepleri grup kumandanı ve 
bunu takiben Kı:r muallim mektebi, 
Boğazıçi Cümhuriyet, Çamlıca, Eren
köy, lnöni.ı, Tstanbul Istiklal. Kandil
li, Selçuk kız liseleri, ÜskUdar Kız 
enstitüsü, Erkek muallim mektebi, 
Boğaziçi, Darüş~afaka, Galatasaray, 
Haydarpaşa, Hayriye, Istanbul, Işık, 
Kabataş, PertP.vniyal erkek liseleri, 
sanat mektebi. Şişli Terakki, Ticaret, 
Vefa, Yüce ülkü liseleri. 

Konyada Spor 
Hareketleri 

Konya, (Tan Muhabirinden) 
Vilayetimiz sporcuları komşu vilayet 
ler gençlerile spor temasları yapa
caktır. Bu cümleden olarak Mersine 
iadei ziyarete gidecek futbolcülerin 
seçimine tesiri olacak ve Gençlerblr
liği, Selçuk spor, ldman yurdu fut
bolcülerinden seçilen A ve B takım

ları maçlarına hararetle devam olun 
maktadır. 

60 kilometre üzerinden yapılan 
mmtaka bisiklet yarışlarında Genç
lerbirliğinden Ahmet Çelikdöven, 2 
saat 15 dakika ne blrinci gelmiştir. 

ğibi, sulh perİ!llİ, iyi saatte olsunlar 
güruhundandır. 

''Tekin" olmayan sulh perisine 
dirsek çevirenleri "harp cini" çarp-
masın? e 

Okkalı kahve hikaye•i 
Akademi Müdürü Bürhan Top

rak, yaptırdığımız heykellere har
canan paraların biitçemizle müte
nasip olmadığını söylemişti. Hey -
kellerin liizunıundan fazla pahalı
ya mal olduğunu iddia eden Bür
han Toprağın o sözlerini ilk alkış
lıyanlar arasında ben de vardım. 
Yazıla çizile meydana çıktı ki, ba-
zı heykellerin yapılışından sanat
kara katan buluş eınek a~·ı, 

50 - GO tiin lirayı geçmektedir. 
Fakat bu arada Nejat adında genç 
bir heykeltıraş, hu işteki israftan 
~ikiyet eden bütün muharrirleri 
haksız çıkarmı)·a kalkıştı, ve: 
"- Bugiin, dedi, bir heykeltıra· 

şın kazandığı para, tamamhyaca
ğı eserinin karşısında içeceği yor
gunluk kahvesinin bedelini ancak 
ödeyebilir!,. 
• Bu hesapça, bir fincan kahvenin 
heykeJtıraşJarımıza 50 - 60 bin li. 
ra~·a mal olduğuna inanmak la
zım: "Okkalı,, dedikleri "kahve,, 
herhalde bu olacak! 

Şiikür edelim ki, bir fincan kah
veye elli bin lira s\·auran hovarda 
heykeltıraşlarımız, tamamladıkları 

eserlerin karşısında şampanya iç
miye kalkışmıyorlar: Çünkü ma
azallah, kahve yerine şampan~·a 

içıntye kalkış'.'ialardı, ocağımıza 

heykel yefrine indr dikerlerdi. A
caba, bu 50 hin liraya içinlen kah
velerin pişirildiği ocaklarda, kö
miir yerine banknot mu yakılıyor 

dersiniz? 
Eğer böyleyse, biz haksız sayı

lamayız: Çiinkil bizim istediğimiz 
dc1 paralarımızın yanmamasıydı! 

Fincanı 50 bin liraya pişen bu 
yorgunluk kahvesi, sade, yani şe. 
kerı.iz olacak: Fakat hu kahvenin 
"acı,, lığı, içenlere değil, bize do
kunuyor! 

• 
GanJi miaali 

Aşağıdaki satırları da, Sabah ga
zetesine, Hüseyin Cahit Yalçın yazı
yor: 

" --.. Almanya bugün harp kıtlığı 
içindedir. Oradan gelen bitaraf kim
selerin müşahedelerine göre, Alman. 
yada herkes gayri memnundur. 

Çiinkü, sıkıntı, ıztırap ve yokluk 
içindedir. Her şey, her para askerlik 
masrafına gidiyor. Yemiyorlar, iç • 
miyorlar, giymiyorlar, ağızlannı a
çıp serbest bir lakırdı söylememeye 
katlanıyorlar: Bir maksada erişmek 
için!" 

• "Üstadın bu son cilmlelerine ne 
buyrulur? Almanlar, -bir maksada e
rişmek Jçin • yemiyorlar, içmiyorlar, 
giymiyorlarmı~! 

Acaba bütün Almanlar birer 
"Gandi" mi kesildiler dersiniz? 
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/_E_K_O_N_O_M_i J 
Almanyaya Sahtiyan 

Ve Meşin ihracatı 
için Yeni Permiler 

Anadolunun muhtelif mıntakala- ı 
rında ve şehrimizde keçi ve koywı 
derilerinden yapılmakta olan yarım j 
işlenmiş meşin ve sahtiyanların yerli 
sarfiyatından başka ihracat için de 
talepler artmıştır. 

Bilhassa Alman firmaları hu cins 
derilerin kendi fabrikalarına elveriş
li olduğunu görerek bir müdrletten
beri bu derilerden almaktadırlar. 

Son günlerde Alman permi daire
leri bu derilerden yüz bin kilodan 
fazla bir miktarın A1manyaya itha
li için permi vermiştir. Almanyanın 
verdiği fiyatlar piyasamız için elve
rişli görüldüğ'ünden ihracat tacirleri 
kilosu 106 - 107 kuruş arasında me
şin ve sahtiyan toplamaktadırlar. Ilk 
parti olarak on bin kilo gön erilmiş
tir. Her hafta onar bin kilo ihracı 
mümkün olacaktır. Bu malların için
de ancak yüzde yirmi ikincili bul n
ması şart konulmuştur. 

lsviçre Yumurta istiyor 
İsviçre hükumeti, Türkiye yumur-

taları için sene başırıda vermiş oldu
ğu 106 tonluk ithal kontenjanını, Ti
caret nezareti son günlerde iki yüz 
on iki tona çıkarmıştır. Bu karar Is
viçreye yumurta gönderilmesi ıçın 

ofislere, ihracatçı yumurtacılara bil
dirilmişitir. Isviçredcn dahi muhte
lif firmalar piyasalarımızdan yumur
ta fiyatlarını sormuşlar ve teklif ya
pılmasını bildirmişlerdir. 

Kıvırcık Yapakları 
Trakyanın kıvırcık yapaklarından 

Almanya için elli bin kiloluk bir par
ti pazarlıkları yapılmış ve kilosu 66 

iHRACAT: 

Bir Ayhk ihracat 
ve ithalat :Y:okGnu 
tkincikiınun 939 ta bir aylık hari

ci ticaretimizin mal hacmi 12,588 
tondur. Bu miktar mallarımız 20 mil

yon 864 bin lira tutmuştur. Bunun 

11.767.000 lirası ihracat ve 9,097.000 

lirası ithalat kıymetini teşkil etmek

tedir. Bu vaziyete göre dış ticaret 

muvazenesinde lehimize olarak 2 mil

yon 270 bin liralık bir fark tesbit e

dilmiş bulunmaktadır. 

Yeni ihracat Talepleri 
Budapeşteden bazı firmalar Türki

yeden kitre ve zeytinyağ satın almak 

istediklerini ve ltalyada Torino şeh
rinde diğer bir firma hah imalinde 
kullandığımız yün ipliklerden almak 
için alakadarlarla münasebet tesiı;ini 

arzu ettiğini bildirmiştir. * Takas komisyonu dün toplana
rak son haftanın takas muameleleri
ne ait 70-80 dosyanın tetkikatuu bi

tirmiştir. 

---o---
Niğdede Yeni Bütçe 

Niğde tTAN) - Umumi Meclis, 

daimi encümen azasını seçtikten 

sonra kapanmıştır. Yeni bütçe, ge

çen senedekinden on beş bin lira 

fazlasiyle 545.912 lira olarak tanzim 1 

ve tevzin edilmiştir. Bunun en ı;-o

ğu, yani 219.550 lirası maarü işle
rine ayrılmıştır. Halkevlerine yirmi 

bin, beden terbiyesıne 9478 lira ve
rilmiştir. 

Daimi encümen, Ferit Ecer, Sabit 

Ecemiş, Bekir Poyraz ve Şevki AJ

pavud'tan teşekkiil etmiştir. 

r ""\ 
BORSA 

21 - a _ 939 

ÇEKLElt 

Londra 5.93 
Nevyork 126.6325 
Par is 3.3525 
Mi!Ano 6.66 
Cenevre 28.49 
Amsterdam 67.22 
Berlln 50.815 
Brüksel 21.30 
AUna 1.0925 
Sofya 1.56 
Prag TescD edilmemiş 

Madrld 5.93 
Varliova 23.7875 
Buda peşte 24.9675 
BU kreş 0.9050 
Belgrad 2.9075 
Yokohama 34.62 
Stokholrn 30.5675 
Moskova 23.9025 

ESHAM VE TAHVlLA1 

İk.rıımtyel! Ergani 20.-

\.. .) 

kuruştan mübayaata başlanmıştır. 

Yerli fabrikalarımız dahi ayni fiyat
tan 115 balya satın almışlardır. Ege 
de on beş güne kadar yeni 
k ı r k ı m başlıyacağından Ege 
yapaklarını alivre olarak şimdiden 

kilosu 60 kuruştan almağa başlryan 
müesseseler alakadarlara avans para 
vermiye başlamışlardır. Yozgat malı 
tiftiklerden kiloı;u 119 kuruştan 249 
balya satılmıştır. 

iÇ PlY ASALAR : 

Dün 62 Vagon 
a .. ;.1 .. y c..ı.a: 

Dün şehrimize altmış iki vagon 

buğday getirilmiştir. Bunların elli 

vagonu toprak mahsulleri ofisi namı

na gelmiş ve kısmen satılmıştır. 

Mevrudatın fazlalığına rağmen yu

muşaklar 5,30 - 6,02,5 kuruştan, 

sertler 5,10 - 5,15 ten, yemlik çu

vallı arpalar 4, 16, çavdar 5,32 -
5.38, çuvallı kuş yemi 5,32 kuruş

tan satılmıştır. Akala pamuklarının 

kilosu 49 kuruştan, pamuk yağları 

43,20 - 44,20 kuru~-tan verilmiştir. 

Manifatura Piyasası 
Durgun 

Son günlerde manifatura piyasa• 

sında sıkıntılı bir devrenin ba~ladı

ğı ve bir iki ticaret evinin tediyatta 

müşkülata uğradığı haber alınrmştır. 

Oğrendiğimize göre, bazı tüccarlar 

vaktile fazla miktarda manifatura 

getirtmişler ve mallarım bankalara 

bırakarak çekdikleri para ile borçla

rını ödemişlerdir. Fakat fiyatların 

tebeddül etmesi ve malların fazla sa
tılamaması yüzünden piyasada husu

le gelen durgunluk kendilerini teôi
ye zorluğuna uğratmıştır. 

----o----
Tokatta Meyvecilil< 

Tokat t'l'AN> - Tokat elmalarına 
gösterilen fazla rağbet, herkesi elma 
yetiştirmeğe teşvik etmiştir. Şehri

mizin methalindcki meydan denilen 
pazar yerinde şimdı her gün bınler
ce kayısı, kiraz, vişne, armut ve bil
hassa elma fidanları satılıyor. Diki
lince mutlaka tutacak derecede iyi 
yetiştirilmiş olnn bu fidanlar 20 
60 kuruş arasında satılmaktadır. 

R%%IJ .................. RLt#LP 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıklık, ve bütün a(jrılarınızi derhal 

... icabında günde l kaıe ahnabilir. 
keser. --· Ad 
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Artvinde 
Köylü 

G celeri 

Ç~nakk ede ZAFER 
Bayranı lcin Merasim 

Heacl••te llr Çocuk 
Ceıecll 

' Hendek (TAN) - Sofular köyün-
den ıeçen Dinlt. suyu kenarında, 
bir aylık bir erkek çocuk ceMdl bu
lunmu,tur. Bqun. Elveda laminde
ki kadm tarafından dolurulmuı ol
duğu anlqılmıftll'. 

Elveda, kıu fuılalarla tahıttılı 
dört erkekten biç b6riltne bu c;ocu
iu kabul ettlnmedilinl, nihayet Ça
talea klyUl Ru.,inln anne1l Zahl-

.At'"eye wrdlll elbetle çocujun onun 
tarafmdaa IU)'a atılmıt olacajım 
llÖylemlftlr. Elvedaua HOleyinden 
dolma bir buçuk ~ bir ço
euğu düa nntır. 

Ifllded• 8JUI yirmi blrlnde müthlf bir tutııia olmuftur. Bu futJna 
f9hlrde büyük buarlara 1ebebiyet ftl'llllfUr. a.Jmler fırUnamn ...,.. 
ntından iki yılanbyı ptertyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GUn h Bende mD? 

-11•~.ıe.dlt .. 
- Bir beyprl .. 
- Benimle bwa1- 19llDIL. 
Adamı takip ettim. Bir tlılam daklaıdaa .... 
~ 1DDn ahıra .,_.,_ bir dWWAa•n W• 
durduk. Bunda bir tek beJP MlhJdı. lordum; 

- Niçin ba haJVUU hlkAmete atmaduuat. 
- Bir .-a kördOr" Rlk6met almıJOI'.. llalka 

•tmala mecbarul.. 
- lf• bdar 11t11oıaa11T .. 
- Dört llft Ural •• 
U11111 bir Jllll'hlt ~ Mat bir para *" 

91JtaMDln IJS>klnl ,oktu. Herife dan WI dn)'I MJ-

dull " blfatrl a)dJm. 
Smrlmln ddDol sOntı JOla ~ifbm. rmt aı. 

tımdül UJftll ne üal f91dl JU'lbbll.. Mahmus 
clarbeJ.-tmden hurlaDank mütenWllJen _. atı
yor, bapm JUkarı ~ .,, .... lrAb ileri 
abbJm, klh oldulu ,_. ~ Bir defa 
beni Gltilndlll fırlatıp atta. a...tet venbı ki, 1tlf 
fuadı'ılm içine dOflDGf*Om. Kaçm111ndın kork
tum. Ukbı bir kaç adim atede dmmut bekll,.-

Ba cleta daha lmafllı davramult bafltd11Do 
Otkem 10D btddlnt bulmuttu. Mümuslan 1rumm 
deı.rc.lne batınbkça bir ok slbl Uerl atllıJw, ...., 
arutde Jlldınm IOratlle 101 ahJOrdu. 

Hafif bir 1atınur çlleliyoıdu. Bu tuNUe tlc • 
yol aJdJktan IOftl'a "lluınkıle" olTanDda ordullla 
tuna aflNt dvarl alaylanna ~ Bu ...,.. 
alaylan bula tehHke'Udir. Pek ilk IOJIUD vab
Jan oıur. Gündüz bir zarar gelw=e bile, aece olun-

TEFRiKA No. 7 ...... 

ea, bir kaç kürdiln yolumu keamt7ecellnl kim te
.m eclebillrdlf •• 
K1nndınl•nna münıcaatla, Od muhafıs lri1rt 

iltilalll tlma11 dilfladüm. v. tereddüt etmoden 
,..ım Jlklıpnn. Yol qtılar. Kum•nd•nı .. 
...., ........ ,_,,. .. IAh ettim. Kabul .ut ,,. 
,_ Dd müaflz lhad ftl'dl. 

CwdN ..... ,. 4olN ,.ı ........ •tmrt• 
... biri pek ...., zayıf. dJlwl ile 1111 taıunrn 
~ bUr çiçek IMlsutu ve -...rdl. Bu 
ldı,.,, tmlllnl ..,rek bir aJra1 da ~u. 
0..ledlllmlı köylerde öteden beriden konufu

JOrduk. J'akat nuarlarımızda umtmt bir dost ha
latı )'Qkt1I. Batta çok defa endif8 lçlnde uykuaua 
kaldılım oldu. 
~ eoa aoın "Saray,, kazasına ftll1 olmuştuk. 

l'liat bunda tqbı kılınmlf oldujum aı., karp.. 
mıa Çlkb. Derhal knmandı•ı 7ülaprek ~ 
mi tlıkdtm ettim. 

Dd mnhı6ı ltlvarl prl d&untlflerdl. Kumada 
~ ki: 

- AlaJUlllD g&lderlJm arbdqlaruusm bir 
lamı -· plmedt.. Buna ..., nedir? .. 

- 11w1m ftllllt tedarik .- eok lfl9f.. s.a 
.. bu JfbdlD llDriml tbr almu ...... imkAa 
ba1nwdırn ... 

- 811 mndm gellyonanat .. 

-~··· 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Kütahyada 
Posta işleri 

Düzgün 

Odun Navlunu 
Palıalı Değil 

Kızılcahamam (TAN) - Bir mWi· On gün evvel (Haber) gazetesinin Ben Kırklareli Camllkeblr -·~1, 

r
-dettenberi t•b•mmül edilemiyecek birinci aayfa1mda, Mebusluk serIAv- lesi Zbıclrlikuyu 80kajmda 87 ?fı 
derecede 10ğuk olan havalar karla- hası altında yuchjımz yazıyı, her- evde ölü Arif kanlı Fatmaymı. 
mıf1ır. Uç, döıt ,undenbetl 7.pn kes gibi, biz de okuduk. Umumi harbin bafl•np:mda 
karlarua k11fal bul Jsöylerde üç lıkmettep mualllml~ karp lum Arif ~m S.aU 2 • .ıc. 12 ci 
_,ıreye yıklapıuftır. Gelit va ai - p çirkin buld.utum~ bu yuayı, de alayı ı ~ 3 Bl. v.u.q. eaı.
CÜf kesümifür· Yakın 1'ö7Jer arasın- cbılıa yakındaki ~'~ ,.... kalede alır .auıı.tteı1,ra ~ 
da bile hayvanlar yürüyememekte, ken cevabı verir diye fimdlfe kadu rayi tedavi İstanbula RVkohmuP 
lrarı.r. Faaüliip kı111"Mtlldlr. Gere- blıkledik. Art6 bu ~ onlann ,.,,,,,.. J'enerbahçe 8*erl h&l'l;pııır.; 
de yolunu apnak lmk•JWlz bale pi- llbilnden kaçmıJ ot•ufmta hflane. sine ,ancterildl ve kam ıeJıir·:ı.ın.ll'll"'ll 
mlştir. derek vatanın bu uzak kötestnclen si- 61dü. Bütün 19hit, maldı anaları 

İnsan ve hayvanca telefat olup ol- ze hitap etmeğe mecbur kaldık. ben de nrdmı için devı.te mnı· i'lldM; 

madığı anlaşılamamıştır. Yazımz (Haber) guetetdnfn 20 ettim, laiemıeın evrakı MilU J4 
Çatalcada Toprall 111bat tarihli aaymnda ve Mebusluk •dan aldım ve derleyip top 

layNmı ııerlAvhuı altında ç*mqtır. Oradan lfbıderdim. Uımı müddet clevalD r 
Çatalca (TAN) - Toprak bayra- fU parça,ı aynen alıyorus: den muameleden eonra 

mı bütün köylerimiz.de Defe.ile tesit (Bir millet puçumı t...n m.-. muhtaf old.vium itim Mali)'• Vfllk 
ıcff hniftir. Bilhassa 8üyükçekmece mına U.ret vaenı.rtn bu divacla Jeti dlveı m•mıeebtt müdürJJiltll'i 
merkez nabi1esinde, civar köylerden bir iManekt.p muallimi ..,a bir no- de kabmftlr • 
de ıelen balkın lftlrakiyle m1lll ter kltfhl cteıeeeıdnden daha u vulf Aradan dört llD9 aıeçtlll halde 
OJUDlar oynanmlf, ılraat fen memu- arandıjını farzetmesl hula t•ılıt ..• ) lup o~ dair Jaiçblr 
ra İlmall Hakkı da bir nutuk ver- Gazetenin ve ,........, -'• verlhnemiftlr. 
mlftir. etin tenvirlnd• Mlyta roltl oldulu-

Alay Bmıruma dolru barebt etmit oldulu için 
pldiltm yollardan geri dönmep bqlamıfbk. 

Fakat arazi 901' suubetll oldulu için, yol vermi
yor, boan tek kolla, basan çift kolla ve pek mflf
külitla ilerliyorduk. Ylimur da bütUn flddetlyle 
yalmal'a batlamışb. 

Uzak dajlara, ıiall tepelere ve derin vadilere ba· 
karak düşünüyordum: Hayatımın kapanmıf yap
raklan arPında batıralanmın ıönlümde dalma ka
myan ve hiç bir zaman kapanuııyacak olan yara
lan kanıyor, llZlıyordu. Kendi kendiıne: 
• - Haltlk, sen bir günahkArsın.. Gaddar, mer
hametsiz bir canavarsın.. diyordum... Sonra da: 

- Hayır, bayır! .. Bu hakkındı .. Bafka tttrlü hiç 
bir fl!1 yapmak elinden gelmezdi.. diye knUme 
hak veri1ordum .... 

* Yola çıktılumzın ikinci gecesi uzaktan nal ... 
lerl duyduk. Gelenler, kolOl'clu tarafından pderi
len emir atıııanydı. Yanımıza yaklaşınca. Rualana 
hududu tecavtız ettll'nl habe ftl'dller n fırka 
brargihını IOl'd\llar •• 

Ruslarm hududu teeeTOstı!! .. l9'mde buJmnk, ma
hiyeti b.alrstz bir çarpımı vmb. Ruslar!.. Bu bll
meııtıı lhtma kulak IU'lanmı llClklıyorda. 

En.l Mbalı daha aüratU 701 ahnala IMıthdaJL 
Fakat aruiııin Anzuı o derece artmıfb ld, Janm 
aatlik yolu C(lç hal ile bir buçuk aaatte btedebi
llyorduk .. 

Bu sırada yanıma bir mWblm yaklafta. Bu ~ 
mın ismini bilmiyordum. O da benlmlrinl lt1bmo 
)'Ordu ki: 

- Arkadqf .. diye wJ•uH. Sama tlımımiJle 
JIDDB• pltnoe yavq bir Mile: 

- Bir blemtntı var mı?.. c:ıt,e IOl'lla. 
Derhal lq cHlmden Çlbrdıp kalemi mattmlt 

Tetekk\lr etti Ye eltncWd küçük defteN fUD)an 
JUCb: "11/11 ,.__ '1'etriatenal 1814 .. Ratlarua 
ilk t.num. ... 

Sordum: 

- lflçln bunu not ecU,ıorınmusT .. 
- Ben her hAdisenin tarlhtni not ederhL 
- Ke lflzunıu var?.. Ben mektuplarda bile bG 

hususu aramam .•• 
Adameaiız JOzüme baktı. l'akat ben bJ111d _. 

, itime yerlettlrerek bafımı Ç9\'lrlp yOr(ldüm.. 
Gece yaklapmftı. Bir "Kom,, (1) de ......... 

icap etti. Bunım bir li1rt komuydu. LAltln, ut_. 
pcellyeceJı 7• baJ11a1Dwb. Nlba,et bir alddlD 
koyunlan çıkarıp aülke NınJannı otlarla 6rterek 
67.erinde yattık.. • 

Gece .. ı .. tahriri emirde, ...... ...... plakla 
beraber "Puinler" istikametine hareket etmemlS 
bUdfrlU,ordu. • 
ltıhklı bwablr JoJa fllaldı. AJDI IUUbetJe ...... 

ıdnJer" OVUllla _, llJltı.Jerl tlıklbm dilpntDID 
ceah ......... U.1-eie devam ettik. ,.. 
at do .... , bu Jm.atSmllt Mrbal ...m.u. n-
ıo,o, blluma top mermileri ,....... .... 
Jadı. 

ruıa n.u.m.ıı tmkAn haricinde idi. t.tlbk• 
kurank mtklıfıa11 batlldık. 

Kab'* q ..... ..u,arda. ....... -
top ve llaitralJk ..-.ıe IDUJOI', tlılk..-. _,. 
)'il' hatahaae pdaıluma hani hani ,.,.ıı ..,.. 
du. Bir Üfam Daul)dl. ç.dına kap11nı daJanlDllt 
bir uattenberl k..U• ..._. dmil bir iGk6ı. 1sr 
VUf8D ovayı N)'fedlyordum. Gilnef kızıl bulutlll' 
ukasuıda batmaya hazırlanıyordu. 

Bir araba leli dUJuldu. Posta arabası aetmıfti. ın
nz IOIU'a çaclırlan clolapıı posta memuru yaDJJllA 
Jülapnk bir ıarf uattı: 

- 81- bir mektup var Halat Be7l
Ba7Ntlet 
- Bana mıı. Dedim. 
- Jlvet... Bu7unm.. 

(1)1 ... Vt - ......... ltlr ..,. 



? 
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Scndaneski'nin Adamlarındandı veDerei Müslimde, 
Benden Kurtulmıya Muvaffak Olmuş . Bulunuyordu 
hıt . . . de bir sütçünün dük- lerını ıtıraf etmıştı. Ve nıhayet 
lYJ e.n1 elıklıydi. Sandaneski çete- lar caddesmlı 

1 
dı Üç gün bun- tehdidimi ikaa muktedir olduğ•t-

ı;._ sı e so • ld kanında ka yor ar . . .. 
ısu:n "b n yaptıgım ve vuru u- . . vermemiş ben mu gorunce, Pirlepeli (Eyvan) a 
.... ereim .. l' " k" .. .. , de- lara katıyen ız • . 
"'~inde us ırn oyu mu=ıa . mi ve gözlemiştim. Dör- bır davet mektubu yazıp imzala-
tııt1.ıı bu adam yaralı olarak onları ızle .. ş . t" f'kı·r- makta tereddut dcg· il bayağı ace-
ı. ınus . .1 d .. ·· ünu bu vazıye ı ve • ' 
'l!pırd ~ ve benım kolumu bı e uncu g !attığım za- le etmişti. Gece yarısından biraz 
lııııu atarnıyacak bir vaziyette bu- lerimi Esat paş~ya .~1n .... b" evvel ' 'Eyvan bu zamanının çok 

Ş'Uınd . . . ·-r· hmetlinın gu er yuzu ır- " ' 
den k an ıstıfade etmış, o um- man, ra . vahşi ve yırtıcı kurdu da, Dane-
Yıı.• Urtulmuştu. Sandaneskinin den kızarmış. Ve. . t' z fin kurduğu ağa düşmüş ve elimi-

ıtln ad Elmasım Demış ı. amanın dan amiarından olduğuna, ara- - · k f l' m Sızıltı ze geçmişti. 
buyı geçen bunca yıllardan sonra vaziyeti ve neza. e hı makuetl · . k t Bu da, yepyeni ve taçlı cinsin-

e a d ik' f mucıp are erı a -
~ h r tında ısrarla gezişine gö- ve ş aye. 1 Artık kanun den bir nagantla getirilmişti. Bu 
~; halde, senelerin söndüre - iyen tecvı~ e.~~m~m: in gizli te • da, gözleri açılınca, karşısında be-
dı; 1 1 kinini benim kanımla sön- devrine gırdıgımız ıç. . ni, el ve ayakları bagv lı Vangelle 
"~ t b .. ·yi netıceler ver -

k teşebbüsüne giriştiği an- şebbüsler a 11 1 
. • k Danefi gormuşti.ı. 

~~Ordu. mez. Bu adamların s.ı.ya:ı ma sa~-
liiç t .. . larla vevahut seni oldurmek nı- Rumelinın bu kocamış, dişleri 

gibi .. a:1llnannş, hatta gormemış f .
1 

gezdiklerine katiyetle kani dökülmüş kurdunu soylcLmek ıçiıı 
derı._&'1°l"Undüm. Ani bir kararla !e 1 ıbe 

1 
rı birer birer tutar ve çok uğra~mıştık. Doğruyu söylet-

•ıa ge .. · d'· .. T ısen un a k . tt - 1 d u·· ~ d . •l ondum. O zaman om- . . . beye teslim edersin. A _ me ıçın a ıgımız sopa ar an -
.ı .. aı--...ın· d b l" ·· - bırıncı şu · · çum" ·· · d 11 · dur nuş Danef '11.lrıu- .:-'c;ı e ulunan po ıs mu h dut haricine haıbıslerı. uzun e e erı ı . 
diiriy!~e doğru yürüdüm. Mü- ta~z a~ın fikrini anlamış, hır _ ile Eyvanın da çeneleri yorulmuş-
~ . ı.n bahçesi çok kalabalıktı. aş k t ve teşebbüslerden vaz tu. İkisi de her şeyi olduğu gibi 
ltoy}~~ ~ıbe komiserler.inden Eren- çın h~~~m~ Fakat üçünü de birer itiraf ettiklerini söyledikleri bey-
gil'd::.. rahmetli Zekinin odasına gb~çmış layıp topladtktan sonra, hude saklayıp ta dayak yememe-
~ ... ~ G"" ı · ed ırer av sini tavsiye ettikleri halde, bu ha-a~a cİ· ?z enmi pencer en .so- b" komitacılık sohbeti yap -
Sill.itı. iktım . Herü vilayet daıre- so~ ~~zusundan da nefsimi kur- bis inadından vaz geçmemiş, ağ -
l'ııış bl>ar.rnaklı:klı duvarına dayan- ın amı tım. Ertesi gün, Kürt zından bilmiyorum, onlar yalan 
· ' elli kı· b · bekl' d Kurt taram ş . . . . söylemiş sözlerinden başka bir ke-

glbi ın ·· .. . enı ~y?r u. Şakirle başbaşa vermiş, ışın enını 
ııu rı" lldurıyet dairesının kapusu- ··lçmüş bir hayli düşün _ lime bile çıkarmamıştı. Fakat, sa-

c.Ozlüyord boyunu 0 ' baha kar~ı. tatbik ettiğim Bulgar 
'U. ınüştük. tazyiki karşısında o da, Perim Bal-

b U ad k kanının geveze kara tavukları gi-0 anu oracrkta tutturma K üçükçamlıca suyu karşı .. sm.-. 
ıı.,., n .. iYet ve maksadını anlamak k k bi cırlayıp durmuştu. 
... '<t daki Tevfik hocanın oş u 
tılılt lllUznkün idi. Fa.kat, komita- hele göz hekimi Esat paşanın 
~llVv!tPan bir adannı hükumet ~~badadaki çiftliği sessizlik ve ten-
&e!q· 

1
ne ezdirmek bana aykırı halrk bakımmdan, yapacağım soh-

~ı:ıın~· O anda, çoktanberi sönen bet için çok muvafıktı.Ancak bun-
&i!~/tacılık ruhum yine uyanmış, larr tutup üsküdara geçirmeği, 
dirı/;~k canlanrvermişti. Ken - Çamlıcaya götürmeği hem zahmet-
U, ~ stanbulda değil, sanki o ateş- ll hem de duyulup görülmesi ih-

a.n1ı .. R lid ' 
' gunlerde ve uıne e timalli bir hareket gördük. Bu dü-
lap~· Bu herif ile başbaşa. ha- şünce ile topluluğu yine Şakirin 
tırn. b . k kaygusuna sap~§'· Boyacıköyün<leki evinde yapmağı 
~tışun aıreden çıktnn. Babı~ !o- nıünasip bulduk. Ve hemen işe ko-
~a.Jt <ian seri adımlarla ındun. yulduk. Bu eğlenceli sohbete Müş--
den ~adıın, bu dangalağ1n önün - tak efendi de gönüllü olarak işti-
ltıa1t aybolınak, kendimi ona arat- rak etti. 
~erı~:eşine düşüp baş vura~ağı Ben Çığırtgan, Müştakla Şakir 
de11 h adamları anlamaktı. Bır - de avcı olmuşlardı. O akşam Üs 
.ı lvıes . 
'liın erret oteli gazinosuna gır· küdar vapur iskelesinde, her gün-
tl?tı ·Arkadaki otel kapısmdan çık- ikü gibi bekliyen "Vangel" i Müş-
dı:ıı. llocapaşa camisi sokağından tak ile Şakir birer sivil memU'r sr-

gitı~Şarak Hamam sokağının kö~ fat ve salahiyeti ile çevirmişler, 
alı~ tuıtunı. Dağlarda komitacılığa üzerinde iki Nagant tabancası bul-

Ylltı b" • el" ha ·ı k"' cadde .. 1zırn gospodin "Vang muşlardı. Bu güzel ba ne ı e op-
~ af U?Jerinde, kalabalıkta şaşır- rü üzerinde beklettiğimiz, rahmet-
b~ alLanuş aptal aptal etrafına li şoför Saimin oto1!1obiline bindir-
~0~Yor, yana yana beni araştı- mişlerdi. Çevrilen tabanca namlu-

1 ş anlaşılmıştı. Bu gospodin
ler, toprakları bol olsun 

efendilerinin, ağalarının intikam -
!arını güdüyorlardı. Halbuki, ben 
onlar hakkında sakladığım kini 
çoktan unutmuş, beslediğim intı
kam hislerini çoktan atmıştım. 

Gospodinler, kendilerini Büyük -
çekmece civarında bir köyde bu -
lunduklannı tahmin ediyor ve 
hiç şüphesiz kendilerinden kanlı 

bir surette intikam alacağımdan 

korkuyorlardı. Bunları tam do -
kuz gün, Şakirin evinin bodrum 
katında, küçük pencereleri tahta 
ile mıhlı bir taş odada kapattım. 

(DevamJ var) 

•<><><><><><> 

IHıüKAVE 
usiiJRA AHMET 

Akşama doğru avluda sırtı

mı duvara dayamış güneş
leniyordum. Ortalık tenhaydı. Sa
rı kilot pantalonlu, başı yazma 
mendille sarılmış bir delikanlı e
linde bir konserve tenekesi olduğu 
halde yanıma yaklaştı. Tenekeye 
öksüz ve cılız bir çiçek dikilmi~ti. 
Adını ne o gün, ne de başka günler 
sormadım ve cinsini tanımak bel
ki bahçıvanlar için de kolay değil
di. 

Kutusunu ayak ucuma bıraka

rak: 
- Havalandırm1ya çıkardım, de

di, biraz güneş almazsa ölür, gider. 
Sigarasını ağzımda duran yan

mamış sigaraya uzattı. Yaktım. 
- Galiba bitiyor senin ceza, de

dim. Yakında çıkacağa benziyor
sun. 

Yere bıraktığı tenekeyi örselen
mesinden korkuyormuş gibi dik
katle kımıldatarak sarısı ve beya
zı bol, yaprakları yeşilden kur§U
niye dönmüş çiçeğin yüzünü güne
şe çevirdi ve bu harekete ait bir 
şeyler konuşuyormuş gibi: 

- !ki ay on gün var. dedi, Allah 
ağır cezalıların muini olsun. 

Mahpushanede herkes kendisile 
meşguldür. On kere anlatmış olsa 
bile yakın arkadaşlar müstesna di
ğerlerinin hangi sebepten burada 
bulunduğu akılda tutulmaz ve bu 
ciheti kim olursa olsun tekrar tek
rar sormak ayıp değildir. 

- Senin iş nedir, dedim, iftira 
mı? 

Htrsızlar cürümlerini adıyla söyle 
miye sıkılırlar. Onların müşterek 

ve malCım bir suçları vardır. Kısa
cası: İftira .. 

Bunu sorarken belki "evet, der 
diye yüzüne bakmıyordum. 

Hızla inkar etti ve bir müddet a
raştırdıktan sonra bana bir küçük 
gazete parçası uzattı. 

K ısa bir zabıta havadisi. For
mülünü hepiniz bilirsiniz: 

Ali oğlu Veli kıskançlık saikasile 
karısının yüzünü ustura, - yahut 
jilet - ile müteaddit yerlerinden 
ce~hettiği için yakalanmış, adliye
ye sevkolunmuştur . 

Göz göze durduk. Bunlar ekse-
riya: 

Bjr cahillik ettik. Elimizden 
bir kazadır çıktı, derlerdi. Bekle
dim. 

- !yi oldu, dedi, öyle olmasaydı 
böyle olmıyacaktı. 

- Doğru, dedim ve sustum. Mah 
pushanede af haberinden başka hiç 
bir şey merak edilmez. 
Akşam güneşi, yumuşak ve sa

mimi idi. Kalbe dair konuşulacak 
renklerin içindeydik. Gölgeler ya
vaşça irileşiyorlar, ekmekçi1er boŞ. 
çuvallarını omuzlarına atmışlar ar
ka arkaya ambara gidiyorlardı. 

- Evleneli çok olmamıştı, diye 
anlattı. Bir ana, bir kız. bir de ben 
üç kişi olmuştuk. Dükkanın üstün
de iki oda vardı. Geçinip gidiyor
duk. Kadın hamile oldu. Koca ka
rının çenesi düştükçe düştü. Evve
la haftada bir içtiğim rakıyı tuttur
du. Bıraktım. Kahveye gitmiyecek
sin, dedi. Başüstüne, dedim. Çocuk 
zor doğdu. Lavtalar, ebeler getir
dim. Kış fena bashrdı. Işler bozul
du. Senin anlıyacağın, bir gün kav
ga ettik. Ana kız bizim oğlanı da 
alıp gittiler. Amcalarının evinde o
turuyorlardı. Bir hafta dayandım. 
Gidip getirdim. Lakin bir kere yüz 
göz olmuştuk. Yine kaçtılar. yine 
getirdim. Koca karı ' ben krı.ımı E!

limi öpen memurlara veririm. ka
tip damadım olur. Ahir ömrümde 
rahat ederim .. demiye başlamıştı. 

Neticede mahkemeye düştük. Bo 
şanıyorduk. 

rüll'ı.u .. ölesiye vurmıya kı-
ştu ama, .. ...... t 

Yaınadı O ellerile yuzunu or e-
rek l'l'l. 

Yatağa kapandı: . 
- lt1yl:lla bana kryma dıye ha~-

kırmlya • b ladı Yu-
zün .. b. · Yalvarmıya aş · 
t . u ıraz daha çizdim. Kan ya
agı. kı~k1nrıı2::1 ~ man·a yazmasına 
çevırmısti ]\.., ..:::1 • 
dı v "' . •vıel'ldiJle• ağzını sar-

m. n.olunda ·· 
türd .. rı tlltup eczaneye go-urn. 

Yaraları iyi 
davasından va oldu. Mahl<emede 

zg~ti k nun-
da bunun Yeri yok · Fakat a 
madılar. Yalnız: ll'ıı.ış. Kulak as-

- Ben kocamı ktzd 
dan beni vurdu d · 1t-clırn da on

, emesi . 
radı. Bir sene iki a 1Şime ya· 

y ceza \r d'l er ı er. 

B ir hafta sonra ona k 
yerinde rastladıı:n °tııı~ma 

ca aralarındaki tel örgu·· · l{a.ıı ko-
. akl v ye Ve d 

mır parm ıga ehemmiyet e-
d k 1 1 V~rnı 

en arşı ık 1 duruyorlardı. e. 
Seslerini uzaktan işitmive v 

k .. 1 . ~ e ko. 
nuşur en goz erınden neler " . 
V• b k ğ ,.,eçtı. gme a mama a alışmıslardı 
Kadın korkunç derecede çirkindi. 

Alt dudağından büyük bit' parca 
kopartılmış. sol yanağı üç yerinden 
çizilmişi ti. 

da4 u. Beş on dakika oralarda ları karşısmda sesi, soluğu kesen 
'f~~l Ve nihayet ümidini keserek Vangelin, Şişlide Mecidiye köyün-
dq. ~sta'hane caddesine doğrul- de bağlanan gözleri Şakirin evin-

NAS 1 L BAŞLAR? Bir giin şoför ahbaplardan 
biri: 

Erkeğin başında kırmızı yollu 

bir yazma mendil sarılıydı . Ayak
larında topukları aşınmış eski ta

kunyeler ve o günkü sarı kilot pan

talonu vardı. Kabahatli gibi dur

masına rağmen hayatında , en ehem 

miyet verdiği bir işi, bir aralık, ta
mamile başarmış olduğu için rahat 
görünüyordu. 

Bir müddet ayları, haftaları he
sapladılar. Çocuklarından bahsetti
ler. Kadın mantosunun cebinden 
iki pak~t on birlik sigara ile iki ku
tu kibrit çıkardı. Gardiyana verdi. 
Gardiyan paketleri kayıtsızca açtı. 
İçine baktı. Kibrit kutularının içi
ne de bir göz attı . 

o ~ n de 'bulunduğum sokakta de açılınca karşısında beni görmiiş-
l\i ~atılar SÜtçülük yapan ve be- tü. o gece yarısına kadar devam 
'l'Oci~an Osmanlı Bulgarlardan eden sorgu sohbetini, ara sıra yum-
~ağtnu ll dükkanına girdim. Kal- ruk ve tokatla daha ziyade şen -
k~k .' Paltomu çıkardım. Onun lendirmiş ve nihayet gospod~ni .~ı-
~a. etınt başıma gocuğunu sırtı- lendinniştik. Vangel, Dereımus -

gfln• ,:ı;_ , k d 
~ -~ır~n. Fırsattan istifade ile li köyünde öldürdüğüm ar e-

~e ... lll'b~·SU<:la balık avlamak iste- ~n intikamını almak istediğini 
.. 1 ş . . . t 

§İ~ <!"~ acemi komitacınm PC:- açıkça söylemiş, ben~ ıyıce a~~~ 
~""'" Uştunı. Bir türlü ileri gidenn- dığı ve bunun içın tereddutlu v' c ma . d • 
ııu; adde üz.erinde fırıl fml dö- günler geçirdiğini ve benı sor ugu 
~~~<lu. ~imdi 0 b~nim penç~nı: damların ismimi Sadık baba ol -
'~&:ı ..... ş, agıına düşmüştü. O gunu :uğunu söylenıele~in işi . g~ik-
ııı~ııa kadar beni gerçekten yor~ tirdiğini, bir masal soyler gıbı, so-
l•:rıe:· ~orulmuştum fakat, ÇO'k vuk kanlılık ile anlatmıştı. Eyvan 
Q08l> .gorınüş ve öğrenmiştim. ~e Danefin bu teşebbüsten haber-
~te Odın Vangel yalnız değildi bu ı · olmadığını da ben sormadan 
~~rİ11° Zatnaının arta kalmış yadi - :ıerne'k tedbir5.izliğrini göısler -
~ırŞ(ı l'ıtı.dan Pırlepeli (Eyvan) ile mişti. 
aıııuı;alı Danefin de İstanbulda Ü gün ben evde ve misafirimle 
%ıl'.kl arrnı, Vangel ile olan iş or- başbaşa kalmıştım. O akş81:1, 
Uç ı. arını da iyice anlamıştnn. b" ra Şakir 
b 11:af d yatsı vaktinden ıraz ~n . . . . 
en~ a ~ar birleşmişler, her gün . M"' ştak ikinci mısafırımızı, 

btre llgradığnn kahveleri birer ~e u 1ı Danefi de bir Nagant 
~~~ ge:rrıişler ve nihayet akşam ~şov~I ve kısa demirli bir han-
IJa.l>u' ~oprü üstündeki ÜSküdar ta anc t"nnişlerdi. Bağlı gözleri 
~~ r lskelesinde postekileri ser- çer;e ge ~ misafir kaljŞısmda be-
4ırd~rdi. Belli ki beni bekliyor - a~ı ~ ye ayakları bağlı Vangeli gö 
hqla Ve Pek tabii ki, maksatlan ~.' e :; tabii anlamıştı. O geoe de 

nık Ve kara idi. runce. 1• hem bağlı misafirlere 

(} 
hem ıçıyor, .. .. .. d k 

k . . . tatlı tatlı goruşuyor u . 
a Şanı Üsküdara geçmedim. ıçırıyor, :ı.. i hli 
'1' Danef daha kurnaz ve da•sıa. ~ e 

~U11u akibirne devam ettim. Ü- tI Hazın edemiyeceğım an-
ltırı-ıı ıı. de yattıkları yerleri, ak - ç]Janış t. kat ve yumruk gibi ik -
lh: ~.? Vakit geçirdikleri mahal- lamrş, 0 ·şti· H 

·ı o larımıza iltifat etmemı . er 
~Qrş &rendim. Vangei ile Danef ra~ olduğu gibi, bütün uryanlığı 
ga•-:1°~epazannda Bulgar şayağı şeyı B · ··ıd·· 

"<l,, b ile söyleyivermişti. enı o ur -
litıdek· ır Bulgarın dükkanı üze - mek için Vangele yardım edecek-

1 Odada "Eyvan" da Topçu-

Müzmin böbrek iltihabının baş
langıcı çok defa belirsiz gibidir. 
Alametleri bulunsa da böbreklere 
pek uzak yerlerde olduğundan bu 
alametlerin böbrekle miinasebeti 
olacağı - önceden öğrenmiş olma
yınca - insanın aklına gelmez. 

.Mesela birçokları, !'labahleyin 
uykudan baş ağrısı ile kalkarlar. 
Ağrı başın arka tarafrnda yahut 
ensede olur, her sabah gelir. Baş 
ağrısına kar~ me~hur ilaçlardan 
biri alınınca airı ııeçer. tabii, er
tesi sabah gene gelmek iizere ... 
Böbreklere o kadar uzak yerde ağ
rının böbrek hastalığının başlan
gıcına alamet olduğu insanın ne
reden aklrna gelecek? Baş ağrısı
na karşı ilacı sık srk arttırarak O· 

na devam eder gider. 
KimisinJn kulaklarmda uğultu 

olur, başı döner, heı> sabahları a
zar azar burnu kanar, gözlerinin 
öniinde kara kara sinekler gibi 
şeyler uçfüşür. Gene böbreklere 
çok nzak ... Kimisinin arada sıra
da, bir parmağı uyuşur, uyuşan 
parmakların rengi sararır, üzeri
ne dokunulunca buz gibi... Bazıla
rmda bu hal biitün bir ele, hatta 
koluna kadar çıkar. 

Bazısının da hat'akları, dizleri ü
şür, geceleri baldırlarına kulunç 
girer, şiddetli ağrı verir. tlşiimek 
belde olsa bile orada miizmin ilti
hap hatıra gelmez. Belki bir so
ğuk algrnlığı, denilir ... Gece uyku
da elektrik cereyanına tutulmuş 
gibi sarsılarak uyananlar da var
drr. Kimisi de inatçı bir kaşrntrya 
tutulur. 

Bu alametlerin hepsi ya damar
larda tansiyonun arttığına, yahut 
kana fazla azot karıştıihna, kısa 
sözle, böbreklerde müzmin bir il
tihap bulunduğuna delalet eder
ler. 

Daha mühim alamet, gece id
rann artmasıdır. Normal halde 
gündüz idrar daha fazla olduğu 
halde, böbreklerde iltihap ba~la
ymca geceleri idrar hem daha sık, 
hem de daha zla gelir. Bu ala
mete dikkat e mek lazımdır. 

İnsan btmlara djkkat etmeyip, 
idrarını analiz ett:ırmeden, beki· 
mine muayene olunmadan işine 
gücüne devam ederse, ,·fıkıa ay
larca, hatta yıllarca hastalığın 
başlangıcı öylece sürer. Sonra bir 
gün başka bir sebeple hekime 
muayene olunurken hekim rniiz
ınin böbrek iltihabını teşhis eder. 
Bu da gene bir şans sayılmalıdır. 

Çünkü müzmin iltihap kendisi
ni daha ağır bir alametle belli e
debilir, mesela, bir giin fazlaca 
yemek yedikten sonra, yahut bir 
soğuk algınlığı üzerine müzmin il
tihap şiddetlenir: Belde zorlu san· 
cı, idrardan kan gelir. idrar aza
hr, belki biisbiitiin kesilir. Bazı. 
sında burundan birçok kan gelir. 
Bu da pek fena sayılamaz, fakat 
kan burundan gelmez de beyine 
hücum ederse ... O vakit bir analiz 
asıl hastalığın böbrekte olduğunu 
meydana çıkarırsa da beyine hü· 
cum etmi~ olan kan orada türlü 
türlü marifetler yapmış olabilir. 
Bunların hepsi, kendi kendine 

dikkat etmemenin neticeleri ... 
Müzmin böbrek hastahğına iyi ol
maz hastalık derler, çünkü baş
langıcındayken insan farkına var
maz, vakit geçince vakıa iyi edil
mesi çok J?liÇ olur. Fakat başlan
gıcrnda, hele her sabah gelen baş 
ağrısına, bir de geceleri idrarm 
daha sık ve daha çok gelmesine 
dikkat edilip te o zaman t<'davi ve 
perhize başlanrhrsa iyi edilmesine 
çok biiyUk ihtimal olur. 

- Yahu, ~enin karıyı lzmitte gör 
düm. tfazinoda şanoya çıkmış, şar
kı okuyordu, dedi. Ne dersin, bu 
laf o dakikada pek koymadı. 

- Cam cehenneme kahbenin, 
dedim, boşanıyorum, Ne halt eder
se etsin. 

Fakat gece o1unc~ içime bir sızı 
düştü. Sesi gi\zeldi. Köşedeki kah
vede gramofon çalınıyordu. Bana 
söylediği şarkılardan biri.. Canım 

sık1ldı. Ertesi sabah trene atlayın
ca Izmite gittim. 

Ben oraya giderken. o da Istan
bula dönmüş. Akşam trenile ters 
yüzü geri geldim. Amcasının evine 
doğru yürürken karşılaştık. 

Ne de olsa çocuğumun anası. Yü
züme karş1 duramadı. Ben de aşırı 
edepsizlik etmedim. Adeta barış
tık. Beraberce Yenikapıda bir ga
zinoya oturduk. ictik. 

- Çocuk ağlar, dedi, ama ku
lak vermedim. Dükkanın üstünde
ki odaya geldik. Sabahleyin erken 
uyanını~. Bir de baktım. Mışıl, 

mışıl uyuyor. 
Bir miiddet seyrettim. Sonra (u

yandırayım, dedim. Işte bunu dü
şünürken aklıma geldi, kendi ken-

dime: ı 
- Uyandınrsan ne olacak. de-

dim, kalkrp gidecek. Yine arıyacak
sın, yine getireceksin. Yine gide
cek. Mahkemeden sonra evlenirse .. 

Yatağın yanında evvelki gün traş 
olduğum ustura duruyordu. Alıp 

açtım. Alt dudağını tuttum. Bir vu
ruşta kopardım. Gözümü kan bü-

Ara kapınm küçük penceresin
den içeri uzattı. 

Erkek paketleri nereye koyaca
ğını birden kestirememişti. Bir ar
ka cebine, bir de yan cebine götür
dü. Sonra vazgeçti. Yavaşça 1 

- Eyvallah, dedi. Artık konuşa
cak bir şeyleri kalmamıştı. 

- Haydi sen git, diyP. yüksek 
sesle adeta emretti, ben iki buçuk 
ay sonra gelirim. 

- Haftaya da uğramıyayım mı? 
-Niçin uğramıyacakmışsın. Mut-

laka uğra. Fakat adi günlerde ev
den çıkma. 

Konuşma yeri birdenbire kala
balıklaştığı için artık bağırarak ko
nuşuyorlardı. Erkek tekrar : 

-Haydi doğru eve. dedi, dur dur, 
tenbihim var. Karanfillere iyi bak. 
Şebboyları oğlan yolmasın. Valdc
ye selam ederim. 

Mektep ihtiyacı 
Adapazarı (TAN) - Otuz bin 

nüfusu olan kazamızda bir orta okul 
ve yedi ilk okul varsa da, ihtiyaca 
kafi gelmemektedir. Mektep adedi
nin arttırılması lazımdır. Mevcut 
ilk mekteplerden beşinin de binala
rı tamire muhtaçtır. 

-
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~ 28. 3. 939 ,. ______ mlllıııı, TAN =-=======:::::::===:::::=:=::::=======~~:-=~~~~~~~~ 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

1J 

TAM 
Matbaası 

kitap, gazete, mecmua •e 

her türlü tabı cilt Ye ldite • 
itleri yapılır. 

1 AN Matbaası . lıtanbul 
Telefon: 24310 \ ___ ._~ 

llNl.<i TAN Gazetesi -
! 

ilan Fiyatları i 
--0- i 

1 lncl sayfa santimi 400 E 
2 1 250 = 
3 1 

1 1 

200 = 
4 ' ' JOO E 
I~ :ayfal;rda : 60 S 
Son sayfa , 40 : 

b~kat: 1 
1 

- l santim; gazetenin tDU İ 
2 

Yazısfle 2 satırdır. E 
- İlanlann fiyatı gazetenin ! 

tek sütunu üzerine hesap- : 
lanmıştır. ! 

3 
- Kalın yazılar da gazetede j -------------::~-:-:=-::=---.:~:-:::---:~~:--::::-=--==:-:::-::::--:-

~a~ll~~;~r yere göre santim· i Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
111•11ıı111111111rr1111111111ınnıuır. --------------;--:===:::::::::::====;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;iiil ~-----..:.:.:.,:__ ________ _ 
Dr. HAFIZ CEMAl ,-or. HORHORONt-

1 
Haıtalannı aksama kadar Sirke· 

Dahfllye Mitehaısı~ı el vı1ana Oteli yanındaki muay .. ne-
p 30 dan tınn"~'nı'I E' tedavi eder. 

l •ıardan maada saat (14. 
8 fi ~--· Telefon: 24131 ~ e, Salı. Cumartesi 12 ve kadar · • 

tayra~~O~h:·a~n~~:·o~ıu:_.:N~o~.~1~0:4·:__ __ .._.~-----:::::::::::::::;~~; ..__ 

l·maıımı,ııtme u. idaresi Rinlara 
Damlryollar1 '' ı 

. . D. 25 numaarlı maden cevheri 
l/N1san/1939 tarihinden ıtibare~ 0 :..+. Bu tarifeden istifade edecek tari te il edılmt:;-.ır. . 1 
fesi alelı.imum taşlara §Jil edildikleri mahalde ayrıca ış enme-

taııarın blok halinde olması ve nakl . •a imalinde ve diğer her 
de b ·ıyada vesaır e~ b ı · j 

11 mimari tezyinatta, mo 1 kilde ve nakil esnasında am a a 
~gl bir mahalde kullanılmJYacak şe tıhl kaba tarzda yontularak 
ihtt d recede sa an l Yact hisllettirilmiyecek e . edilmemiş olması şarttır. Faı a 
dilleltflmiş olmaktan daha fazla tasfı~le b'lir (1078) (2035) 
tafıiıat için lstuyonlara müracaat edı e ı · 

* 1 n 14 kalem Ambuvatmanlı 
h 11- 17 kuruş o a . 
aıuhammen bedeli 3067 lll"' .. Yangın musluğu ve qıre 

\tı Flançlı dökme boru, Vana ve ~o~~e buçukta) Haydarpaşada Gar 
6.4.1939 Per,embe günü saat 10.3 alından açık eksiltme usulile 
btııasındakl satınalma Komisyonu tar 

a..tııı alınacaktır. t yi ettiği vesaik ve 230 lira 04 
11ıı ı ....a- kanunun a n - .. tin k dar .... ~u işe girmek istlyen euu . irlikte eksiltme gunu saa e a 

"""l'Uşluk muvakkat teminatlarıle b 
~otnisyona müracaatları J.Azıındır. G binasındaki komisyon ta-

8u ite alt prtnameler Haydarpaflda ar (1876) 
~":dan~~p:ar:asız:::~o~~:r:ak:..:d:ağ~ı=tıı.mak:::_ta_d_ır_. __________________ __ 

.............. 

Nafıa Vekaletinden: 
!ksntıneye konulan it: .. 

10 
n ulama suyu !ddihnr 

.. d I kh go n n s 
h 1 - Büyük Menderes u~erin eli ~1133860" liradır. 
avuzu haline korunası, keııf bede be gu" nü saat 15 de 

. . astlıyan Perşem 
2 - Eksiltme 13-4-939 tarihıne r .... Su Eksiltme Komiıyonu oda-

~afıa Vekaleti Sular Umum Müdürluğü 
81l'lda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

1 
projesi bayındırlık tır 

esi mukave e • 
3 - istekliler eksiltme şartnam ' j lerl "50" lira mukabilln-

inhisarlar Umum Müdürlüğü Hanları 
I - Şartnameleri mucibince {200.000J adet (100) kiloluk ve 

(50.000) adet de (50) kiloluk tuz çuvalı kapalı zarf usulile satın alı

nacaktır. 

11 - (100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (46) kuru9, 
(50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) kuruştan 
(105.MO) lira; muvakkat teminatı (7912) lira (50) kuruştur. 

111 - Eksiltme 12/4/939 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da ·Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden ve Iımtr, Ankara 
başmüdUrlüklerlnden (525) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler Mühürlü teklif mektuplannı ka
nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir ıaat 
evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
18zımdır. (1845) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
StatiJl~ri vt Türldpe Cümhuriptli ile münakil mukıvtlenamesi 
ı292 Numarall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiııir 

( 24/611933 t.:ırıhli 2435 Numaralı Resmi Gızete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesl ~ 

10.000.000 tnslllz Lirası 

1.250.000 lngillz Lirası 

TOrkiyenin ba,lıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. l<IBRIS, VUNANISTAN. IRAN. IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve biltQn Oilnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Bankasından ~ 
Bankammn Samsunda inp ettireceği Şube binası resim ve projeleri 
. b' müsabaka açılmıştır. Müsabaka şartlan aşağıda yazılıdır 

ıçuı U'y tırılması öüşünülen binanın hacim ve sairesi, arsanın vaziy~t 
1 - ap " • nk h Ş bes' · müsabakl şartlarını gosterır evrak Ba amıznı er u ın· 

plln1 vebakaya dahil olacakların emrine amade tutu~uştur. 
de mma c .. ..t ame mucibince resim ve projeler 1 Hazıran 1939 Perşem-

2. - ~·n 14 e ka ar Bankamız Umum Müdürlük Muhasebesine tev
bt: günü saat 
C:i ediı-i• obnalıdır. . 1 .. .. •· a. _:M\ıS&bakada kazanan birinciye 1000, ikmc ye 750, ve uçuncuye 
s . o: lir:l verilecektir, gireceklerin birinci maddede gösterilen evrakı 
B~üsabaka~n almalan ve evrak meyanında bulunan müsaba-

.}:• .. ~::1:.yet etmeleri la~ımdır. (2029) 

• lıtanbul Küçük l_stikş~~~a_t . Sandığı 
1 .. lı Ano1tun ırıcstının 

31 it'. ur l 1938 Tarihindeki Billnçow 
AK T t JI' -.nunotTff Türk Lirası 

Kasa ve B•nıt.ı. 
E~ham ve tahvua~ mevcudat 
Cilzna11 t 
Mefrul8t 
Muhtelif borçlular h 
Edirne Küçük fhaaa ... ı>lan c:! ... dığı T. L. S. 

t "• latitfal&t .,... 

PAS t P 

Tamamen tediye ednrnı, ~~ 
Umum.f iht~yat akçeaf 

0 -ra ~aye 
Verl{isı tedıye edilmi, olan ih 
Muhtemel zarara kar11lık ~t akçee\ 
"American Joint Reconstuı:~:: 
İzmir Şubesine verilen avanı:n iı~ation" un avansı 
Tediye edilecek hisse ıenecı.t.:n 
19S9 ıenesl için tahsil edilen faiz ~nları 
Muhtelif alacaklılar hesaplan 
Tevzi edilecek klr 
2305 No.h 22 Mart 1934 tarihli ka 

1757.ır.89 
10183.-

145101.77 
789.54 

6311.35 
359.82 

180323.37 

30000.-
15491.65 

1282.95 
4379.53 

101294.79 
13621.80 

812.92 
3247.12 
7917.61 

nunun 12 Madde 2 el <D) fıkrası~~ ~u
muhtemel zararlara karşılık olmak u:ıdb~ 
Hiss~arlara tevzi edilecek temettü re ~zyon 1~~~~ 2275.M 

. .180323.37 

Konya Kor Komuta~.. dan : 
Konya Kolordu inşaat Şubesinde bir yük k 91ft 

tır. Aylık ücreti 250 lıradır. Mimar vazife 1
5~ ~~ar çalıştınlacak· 

nizonlara ıönderilirse kendisine kanuna uy: 01~C>ıı;radan başka ~arBu vazifeye istekli olanlann yol masraflan k raıt harcırah verilir. 
rilmek prtile ya bizzat veyahut lstenhen vesU:~dU911 tarafından ve
rafü bir dilekçe ile Kolordu Komutanlığına mu: arla birlikte fotol-

Şartlar: acaatları ilan o\unur. 

t - Diplomalı Yüksek Mimar olmak "Inpat itleri de 
lar yüksek Mühendis de kabul edilebilir. n 11 ~ _... 

2 - Askerliğini yapmış olmak, 
a - Jlleaebl kadınlarla evli olmamak, 
4 - Sıhhatti olduğuna dair rapor ıetlrmek, 
~ - Poliaten musaddak vesika "Hüsnühal sahibi oldufuna 

mak,. ~ _.. 
8 - Diploma sureti, bonservislerini getl.nnek, 
1 - Nüfus kljıdı veya musaddak suretini ıetlrmek, 
8 - İki sene hizmet edeceğine dair taahhüt senedi vermek, 

(899) (1844) 

1/119 ......... , ......................... . 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kdrulut TariM: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 TUrk Llra11 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai n ticari her nevi banka 111uameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

leri genel şartnamesi, fenni ıartname. ve pro e Her nevi Banka Muameleleri vanat 
de S 1 "d" l''ğü' den alabılirler. Zhaat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 

4 u ar Umum Mu ur u " . . isteklilerin "47765" lira " 80" kuruş- Hesabı cart ve mev<'uat hesapları 1cUtadı az 50 lirau bul1111anlara senede -1 elet. çekilecek kur'a Ue aıalldaki 
- Ekailtmeye girebilmek ıçın · in yapılacağı günden en az Tıcari krediler ve vesaikli krediler kUpd. pllna göre ikramiye dağıttlacaktır. 1

ltlt tnuvakkat teminat vermesi ve :~~~:::~ikalarla birlikte bir istida Türkıye ve Ecnebı memleketlu üzerine keşide senedaı iskontosu. C A•et 1.000 Liralık 4,00f Lira 
&tkiz gün evvelellerinde bulunan u u )Jnak üzere vesika alma- Borsa tmirlerı. c " IH " Z,OOCI " 
ilevekalete müracaat ederek bu işe mahsu• 

0 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa Ozerlnt avına. C " Z&O " 1,000 ~ 

1-rı Vebu vesikayı ibraz etmeleri .şarttır. anlar eksiltmeye iftlrak Senedıt tıhsılltı ve saire. '° " 100 " C.000 " 
Bu müddet içinde vesika talebınde bulunıııIY 100 " 50 " 5,000 " 

~etnezler. flldncf maddede yazılı Hatten bir l!n yüksek ımnivet şartlarını haiz kiralık ızo .. 40 .. 4,800 " 

8 
5 - İsteklilerin teklif mektupları;ildilrlüğü'1• makbuz mukabilinde f<asalar Servisi vardır. 110 • 20 • a,zot • 

._t evveline kadar Sular Uırıuın DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
\>tl-tneleri lazımdır. ..820" "1554" Plya11nın en mGsait tartlarile ( kumbarah veya düşmiyenlere ikramiye çıktıRt takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

cP:ost~ad~a~o~la~n~g=ec~nan::el:e:r~k:•:b:ul:.:ed:ilm--ez··---:--=-=-~-=~-=- kumbarasız) tasarruf heaaplar1 açıhr· Kuralar HBecle 4 tlefa, t Eyldl, 1 Blrlnelklnan, 1 Mut " t Had-
......._ ran tarthlerhule eekOeeektlT. 

__ 9" _.a..ın...uı~..IH~RUD~ON~ci)~G~uetee~~fllk~w!!__lJ~~aail5tJ~iil~iiE~.~~~ie2i3iiiiiili!~~~~~::ıll.:.:=-::..:.:.:::::.:.._::=::.::.::.:__~~~~~~~~~~~_!--
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# ' Karııık ve nasıl yaplldığı belli olmıyan bayat çocuk 9ıcle11C1rlle yavrunuıun ROMATiZMA 
sıhhatini tehlikeye koyar11nıs. LUMBAGO 

Allahm yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmıı SiYATiK 

H 
ÖZLO U~ RI 

VİTAMİN 

KALORİ 

KUVVET 
( . 

KUDRET 

SiHHAT 

NEŞ'E 

ENERJi 

ZEKA 

Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek mallk vasıf olan bu özlü u•u 
Düny.atla mevcut çocuJı gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç. Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates 
Mısır, Türlü .. Bezelya, Badem, Çavdarözü unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 
• 

ARKA 
BEL 

Ye bütün afnlara kartı 

Çabui ,ilayr bular1anuz. 

BİR HAXİKAT. 
Her SUT MAKİNA
SI ırQt maldnuı de
lildir. HaklkJ süt 
makinaaı 

VIKING 
markalı aüt makina· 
sıdır. 

Türk-Avrupa Ldl Ş. Galata peqembe 
Pazar CS1 

~ ................ , 
Yatak, yemek Ye çabflD& 

odalariyle Alon takımları 
Yelhuıl hernevi mobilyalar; 
BAKER ( eaki HA YDEN) 
mafazalarmda tethir edil
mekte ve her yerden ucuz 
fiat Ye müeait prtlarla ea

tılmaktadır. 

Kepek ve Sa~ döktllmeslne kup 

gürc§aç 
Saç ıu711 kullan 

FO FAR OL 
KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 

Umum doktorların müttefikan takdir ve 
milyonlarca vatandaşa itimaila tavsiye et-

~ 
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Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza k6fi gelecektir! 

Bugün ilk iş 

olarak bir 

RADYOLİN 
ahnız ve bltinclye kadar 

her yemekten sonra kul• 

lanınıı. Bu müddet sonun

da dlılerinlzln evvelkln• 

den çok daha parlak, çok 

daha beyaz ve çok daha 

temiz olduğunu görecek• 

siniz. 

RADYOLİN'in bellibqh iki hususiyeti vardır: Evvell dtılerdeld kir tr 
bakasım söker, yemek içki ve ıiıara dumanının husule 2etircliil lf'keleıl 

çıkarır, sonra dftlerl yıkan parlatır ve mlkroblan % 100 öldürilr· 

Sabah, öğle ve akıam, her yemekten sonra 

RAO 
de 

l!i 
otş MACUNİLE DtŞLEB\Ntzt MUNTAZAMAN FIRÇALAYINIZ· 

11111111111111ıırıtıırı11111111111111111111rr11111ııı111111111111111111111111111 
11 Hastam son derece 

muzdarip idi 11 

--

Hutabakıcısı, bir kaç gün zarfında siy_. 
tiki defetti. Hastabakıcı Bfiyan M yazıyor: 

Hastaya bakmak üzere davet edilmiştinı
Hastanm muztarip bulunduğu SIY ATIK e 
<arşı su banyolarile tedavi edilmesinden do

K.:;.......ıL.......__. ........... ~ 'ayı kuvvetli bir soğuk algınlığına yakalan· 
SİATİK ! DERHAL DH'EDİLİRH mıı daima yanımda bulundurduğum sizill 

kıymetli ALLCOOCK yakısıru tatbik ettiaı. 
Ağrılan sükun bulmuş ve bir gün sonra siyatik zail olmuştur. 

Si,atikten mmtaı:ip :iaeniz müziç sancılanndaıı kurtulursunuz. De
likli ALLCOCK yakısıru tatbik ettiğinizde, ılemen sıhhi bir sıcaklığuı 
OTOMATİK BlR MASAJ gibi atnyan yerin etrafına yayıldığı ve ağn· 
lan defettiğini hissedeceksiniz. Delikli ALLCOOCK yakısı adalata yor
gun asaba tam bir sükun ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelanını te-
min eder. Delikli ALLCOOCK Yakısı Fiatı 21 l/Z kuruştur. 

tikleri en mükeuunel bir kuvvet şurubu- -======================= dut. Dalma kanı tazele)'ip çoğaltır. Tatlı il -i 

İstanbul lkinel İflls Memtarlutun
clo: 

Gedikpaşada oturmakta w Mer
canda Tıcilerda 30 No. da kasketçi· 
li1t1e iftigal eden Bedoroa Şahinerin 
if1'm 21-3-939 tarihinde açılıp tasfi
yenin Adi şekilde yapıhnasiııa karar 
verllmiı oldulundan: 

1 - Müfliste alacaAı olaiJı]arm ve 
istihkak iddiasında bulunanlarm ala
caldanm ve iltlhbldannı ilAndan 
bir ay içinde İstanbul İkiırcl İfi3a 
Dairesine gelerek kaydettirmeleri 
ve delillerini (Senet ve Defter hüll
salan ve saire) asıl veya musaddak 
ı~tlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilifına hareket cezai mesu
~ett müstelzim olmak ilzere müfii
llUl borçlulannm ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarmı bildirmele
ri. 

3 - Müflisin mallannı her nen
fatla olursa olsun ellerinde bukın-

bir ittiha ~n eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zekA ve hafıza kudretini 
)'(ilueltir. Sinirleri, adaleleri kuvveüen
dlrerek, uykusuiluk, halsWik, fena dü
,Onceleri ıiderlr, vücut makinesine lAzım 
olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
dalma azim, ira~e, neş'e sahibi eder. Mide, 
barsak tembellllinden ileri ıeten muan. 
nit lnkıbazlarda, bel ıevıekliğl ve ademi 
iktidarda şayanı hapet faydalar temin 

eder. J 

FOSFARSOL'u 1 

Diğer biti• kuvvet 11.tçlarından 
Ayıran baıhca hassa 

Devamlı blr IUl'ette kan, kuvvet, ı,tlba 
7aratmaaı ve ilk kullananlarda bile mu
cize lfbl teslrl derhal ııöııtennesldlr. Tifo, 
Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kaDllZlık
la neticelenen tehlikeli hastalıkların ne
kahat devrelerinde en mükemmel bir 
derman pırubudur. Sıhhat Veklleti
nln reımnt müıaadeslnl haizdir. 

duranlann o mallar üzerimlekl hak- \ 
lan mahfuz kalmak şartile bunlan -----=~----------~~--------------·------

HER ECZANEDE BULUNUR. 

ayni müddet içinde daire emrhıe tev- A D E M i 1 K T ı• D A R 
eli etmeleri ve etmezlene makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me-

:e:d~ı:::"ka:ak~an ve B E L G E Y Ş E K L 1 G 1 N E K A R Ş 1 
4 - 5-4-939 ta~hine müsadif çar· H o R M o B 1 N şamba l{iinü saat 10 da alacaklılarm 

ilk içttmaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair 
kUmelerfn toplanmada bulunmh~a 1 
baklan olduğu ilin olunur. (16317) Tabletleri her eczanede arayınız. (Poata kutuau 1255 Hormobin) ~,, 

,_ "<IRALIK DAiRE YE 
latanbulda Atır Efendi Kütüphanesi caddesi Selinik Ban

kası kutumda Mercemekyan Hanın Bodrum Katile Brinci, 
ikinci ve Oçüncü Daireler kiralıktır. Kapıcıya veyahut Tüccar 

Ali lhşan Necip Oiluya müracaaL 

,. Kıymeti MobDye Merakhlarına Müfde : ~ 
Pek yakında Amatörlere ve Koleksiyonculara büyük ll'ınat, Mem- ı 

leketimizdf bulunmayan, isarı atikaya aid 14 ve 15 inci asrm Bi
zan+en Romen, Rados. Selçuk ve saire çiniler ve mermerler. Salona 

1id ve sair etyalar satılacaktır. Taflilltı 1 Nisanda bek1eylnlz. 

DevletHava Yolları Umum Müdirliğinden: 

Mobilye Y aptırllacak 
1 - t~aremlz için kapalı zarf usulile mobilya ya1>tırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 12.~94 liradır. 
3 - İhale 10/4/939 pazartesi ıünü saat 11 de Tayyare meydamnd 1d 

LTmu:m müdürlük Binumda toplanacak komisyonda yapılacaktır. a 
4 - Fenni ve huausl frtııamelerle projeler ve resimler umum "_ 

dürlükten alınabilir. mu 

5 - Muvakkat teminat 944 lira 55 lnınq olup bu teminatı nakit ola
rak vermek isteyenler Ziraat Bankasındaki 3667 S8711ı hesabrmıza yatı
rarak aJacaklan makbuzu ibraz etmelidirler. 

8 - Teklif mektuplnmn ihale Natinden bir 1aat evveline kadar ko
ona ve 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
1 

"Sirop Pectoral .. 

'!aki Ye yeni bütün öklÜrükleri 
1eçirir, balgam eöktürür, bront
'an temizler, nezle ve gripten 
'corur, aöğüaleri zayıf olanlara 

bilbaua tayanı tavıiyedir. 

lNGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

------------------------~ 
SIN GER 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S l N GER saatlerinin 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ili 500 liradır. 

- EMSALLERi GlBJ ON BEŞ SENE GARANTILIDIR -
J Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S JsN GER SAAT MAGAZALARI - lıtanbul Eminönü. Tel: 21914 
timlik dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: $eref Kuvumcu Anafortalar 37 

MERSiN SALI POSTASI 
28 Mart salı günkü Mersin Postası yapıhnıyacaktır. Buna muka

bil 31 Mart cuma günü Mersin poetamaa kalkacak (Tan) vapuru 
yalnız sah l>O$tasın 


