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Balkanlar Sulh cephesi için Temaslar 
Demolirasiler faaHyeffe· 
rinde bu derece batt git
mekte devam ederlerse 
Bulgaristanı da kaybede
biltrler. Yegane ümit nok· 
tası, Bulgarlstanda ler
lln • Roma mihverine kar
ı• duyulan antipatidir. in· 
gllizler bu antipatiyi lien· 
di lehl•rlnde kullanmak 
meharetlnl cıiıhrlr ve 
ıüratle hareket edebUlr
ı..... belkl lallianlarcla, 

Sovyet Hariciye 
Komiser Muavini 
Ankara~a Geliyor 

- • • • • _. 1fU a ._..., • 

yine liuvveffl bir blok vl· 
cude getirebilirler. • 
Yamn: M. Zekeriya SERTEL 

D iplomatik faaliyetler şim .. 
di Balkanlarda temerküz 

etmiş bulunuyor. Romanya, 1 

Yugoslavya ve Bulgaristanm 
vaziyeti üzerinde bir taraftan 
Berlin - Roma mihveri, diğer 
taraftan Londra - Paris büyük 
bir faaliyet sarf ediyorlar. 

Berlin Romanya üzerinde mües -
sir olmağa, Roma Yugoslavyayı kan
dırmağa çalışıyor. Bulgaristan üze -
rinde de hem Bertin ve Roma, hem 
de sulh cephesi tazyik icra ediyor. 

Balkanlardaki bu diplomatik fa
aliyetler bizi yakından alakadar etti
ği için vukuatın seyrini dikkatle ve 
ehemmiyetle takip etmek mecburi -
yetindeyiz. 

EMKIN 
Ankarada 2 
Gün Kalacak 
Londra, 24 (Hususi) - Moskova

dan bildirildiğine göre, Sovyet Ha
riciye Komiser Muavini Potemkfn, 
Ankaraya hareket ebnlştir. Sovyet 
Mahafilinde, bu seyahat etrafında 
sıkı bir ketumiyet muhafaza edildiği 
kaydedlllyor. Fakat, Ankarada ya
pılacak temaslarda, müşterek sulh 
cephesi tesisi için sarfolunan gayret
ler dolayısile, Ti.l.rkiye ve Sovyet 
Rusyayı alAkadar eden meselelerin 
görüşilleceif tahmin ediliyor. 

• Öı)rendljllmlze gtire, 8ovyet Hari
ciye KomlHr Muavini Potemkln 
dUn ak .. m OdeNdan latanbula ha
reket etmlftlr. BugUn ak .. m Uze
rl, tehrlmlze muvaNlatını mlltHklp 
Ankaraya hareket edecek ve orada 
ajllebl ihtimal iki gUn kalacaktır. 

Sovye e çisi fngiltereye Hareket Etti, 

Müzakerelerin Orada Neticeleneceği Sanılıyor 
nat verdiğini, ve bu teminatın Rus

Londra, 24 (Hususi)- Mis- ya tarafından takviyesini istediğini 
ter Chamberlain Avam Kama- anlatmıştır. Bunun üzerine Sovyct 
rasının bugünkü toplantısında Rusya, mih"ler devletleri tarafından 
İngilterenin Berlin sefiri Sir vuku bulacak her teca,·üze karşı bü

Neville Henderson'un vazifesi tün kuvvetlerile yardımda bulunmak 
h · esasına dayanan tekliflerde bulun -başına dönmesinin bir e emmı- muştur. Bu tekilfler Jngiliz kabinc-

yeti mahsusayı haiz olmadığı - si tarafından tetkik olunmaktadır. 
nı, raporunu verdiğini ve nor - Havas ajansının bildirdiğine gö -
mal şartlar dairesinde döndüğü- :re, İngiliz - Sovyet müzakerelerinin 
nü, fakat onun vazifesi başına inkişafı hakkında Hariciye Komiseri 
dönüşünün Çekoslovakyanın Litvinof ile görüşmek üzere Mosko -
·ıhak taz un et- vaya gelmiş olan Sovyetlerin Londra 
ı . ~~ı .ta~ıma~ . amm büyük elçisi Maisiki bu gece Lenin -
m~.ıg!nı ~oylemıştır. . . . grat _ Helsinki _ Stokholm tarikiyle 
Hukumetın Arnavutluk hadıselerı- Lo d d" ·· t''r 

n raya onmuş u . 
nı tanıyıp tanımıyacağı, Italya kra- ~iski Moskovadaki ikameti sı-
lına verilecek sıfatların neden iba- rasında t~giltere büyük elçisi ile de 
ret olduğu hakkında sorulan suale .. " "şt" 

. . goruşmu ur. ,,. 
B erlinde Hitlerle Romanya Ha -

riciye N azll1 arasında vuku -
bulan mülakatın neticesi az çok an
laşılmağa başlamıştır. 

cevap olarak Mıster Chamberlaın 1 ...;1• b'. ··k elcisinin üç gu''nden h .k. . b d h n&~ız uyu G f k ~ u~etın u meselel~r .ü~erin e e- beri Litvinofla mülakatta bulunma-
G en onun nuz bır karar vermedığını anlatmış- dığına bakılırsa İngiliz - Sovyet mü-

Hitler Gaf enkodan şunlan iste -
miştir: 

ı - Polonya ile Almanya araım • 
da bir harp vukuu takdirinde Ro • 
manyanın bitaraf kalması. 
Z - Romanyanın hudutlarnıı ra· 
ranti eden İngiliz taahhütlerine 
karşı mukabil taahhüde girmemesi 

Londradaki 
Temasları 

Bul9aristan1n Vaziyeti 

de Görüşülüyor 
3 - Sovyet ordularının Romanya Londra, 24 (Hususi) - Romanya 
toprakla;ından r~irllnıesbıe mil· Hariciye Nazın B. Gafenko bu sa
saade edilmemesi. bah Lord Halifax ile görüştükten 

Bu üç şarta riayet ettiği takdir - sonra öğleyi müteakip Avam Kama
de Almanya Romanyanm istiklaline rasında Başvekil Mister Chamber
riayet etmeyi, hatta hudutlarını ga - lain ve Lord ~~ax ile konuşmala-
ranti etmeyi kabul edecektir. rma devam etmiştir. 

M 1• ld ğu ·· Almanya - Diğer taraftan, Polonyanın Lon-
a um o u uzere 1 isi b ·· ta il p i 

R ·1 kd tt"ğ' bir iktısa- dra e ç ugun yyare e ar se nın oman ya ı e a e ı ı . mi..+i.. Fr Hariciye Nazın 
d . 1 d B Iaşma ınuci- gıt Y"-. ansız 

~ an aşma var ır. u an bütün Bonnet, öğleden sonra Romanyanın 
bınce Almanya Romanyanın Parls büyük elçisi Tataresko ile gö-
mahsulatını alacak, yeni petrol ku - ........ 

ak D b d b' takım rüşmu'll.ur. yuları açac , o ruca a ır • p 1 anın Londra büyü.< elçisi 
madenler işletecektir. Bu iktısadı an-

0 0~eyin yine tayyare ile Lon-
laşmanın tatbik edilebilmesi için ° ··necektir. 
manyanın bitaraf kalması lizımdır. mahafilinde beyan olun-

Halbuki Romanya ile Po~onya (Sonu...Sa. 10, Sü. 6) 
(Sonu Sa.10 Su.1) 

tır. . zakerelerinip Moskovada değil, Lon-
Mıster Cahmebrlain, daha sonra 1 1 

drada neticeleneceği an aşı ıyor ve 
sorulan suallere cevap vererek Rus- Litvinof _ Maiski konuşmalarının bu 
ya, Türkiye ve diğer memleketlerle mesele üzerinde kati bir tesir yapa
sıkı temasın devam ettiğini söylemiş, 

cağı zannediliyor. bu beyanatına fazla bir şey ilave e-
decek vaziyette olmadığını anlatmış- Alman~ya kar,ı bir jeıt 
tır. lngilterenin Berlin sefiri Sir Hen-
/nıriii% - Sovyet wörüımeleri derson, bugün Be;rline muvasalat et
lngiltere ile Sovyetler birliği ara- miştir. Fransanın Berlin sefiri de bu 

sında yapılan temaslar hakkında si- akşam Parif;ten hareket etmiş bulu
yasi muhanirler tarafmdan verilen nuyor. Italyanın Londra sefiri Von 
malumata göre, Ingilterenin temin Diksenin yakında vazifesinin başına 
etmek istediği netice Rusyanın Ro- döneceği bildiriliyor. Fakat Alman 
manya ve Lehistana, icabında. eon sefirinin ancak gelecek cuma günü 
muvafık şekilde yardım etmesi ve bu Hitlerin nutkunu soylemesinden son
suretle İngiltere ve Fransa tarafın- ra geri döneceği anlaş1lıyor. 
dan verilen teminatı teyit etmesidir. Bazı siyasi mahfillerde hakim o
Sovyet Rusyanın buna mukabil Av- ilan kanaate göre, Ingiltere hükumeti 
rupada tam bir kolektif emniyet sis- her ne kadar silahlanmayı tacil ve ta
teminin teessüsüne taraftar olduğu arnıza karşı bir cephe teşkil et'llek 
ve istiklalini temin etmek istiyen bü- suretile her türlü yeni tecavüzü aka
tün devletlerle umuml bir anlaşma mete uğratmak hususunda sarfettiği 
yapılmasını istediği ve bunun içi gayretlere devam etmiye azmetmiş 
derhal bir konferansın toplanmasına iı;e de Almanyaya ihafe usulü yerine 
taraftar olduğu haber veriliyor. müzakere usulünün tercih imkanını 

İngiltere, vaziyetin tehlikeli olma- vermek üzere bir yatışma ve süku-
sı dolayısile böyle bir konferans top- ret jesti yapmağı muvafık görmüş
Jamağa kafi vaktt bulunmadığını, tür. 
kendisinin btı yüzden derhal temi- (Sonu Sa. 10 Sü. 2) 

Milli Şefimiz 
Halk evinde 

Ahnacak Yeni Tedbirlere Ait Çok 

Esasll lrıat ve lıaretlerde Bulundular 
Ankara, 24 (A.A.) - Milll Şef İs

met İnönü, buıtln, sayılan ıltilkçe 
çolalan Halkevlerinin ealıtmalarııu 
daha esaa1ı ve l1erl bir fı8)dlde pJAn
Jamalıc lctıl epe;F uınandanb91 top
lantılar yapmakta olan, Halkevlerl 
danışma koınıtesinin içUmfında bu
lunmak üzere Ankara Halkevinl şe
reflendirmlşlerdir. 

verml,lerdir. 
Mill1 Şefin her veslle ne Halkevleri 

çalJJT;nalan ve meseleleri ile bu ılgi
ı.rt bütün Halkevcllere bir kat daha 
,..,ır ve .....ı TSmektlldir 

Mill1 Şet, iki saat süren bu cahş
madan sonra ParU Genel Sekreterli
linin yurt içinde gezdirdiği ressam
ların eserlerile terUp ettiği resim 
sergisini gezmiş ve eserler üzerinde 
alAka ile durmuştur. 

Verilen lzahab derin bir alAka ile 
dinleyip mütalea ederek komiteye, 
kendilerinden memleketin fnkılAp ve 
killtür hayatında büyük verimler bek
lenen Halkevlerl hakkında alınacıık 
yeni tedbirlere ait çok esaslı ir&at ve 
i~areUerde bulunmuşlar ve direktifier 

İnönilnün Halkevlni teşrlfierlnl du
yan mektepliler ve halk bina önunde 
toplanarak avdeUerlni bt>ltlemlşler ve 
ayrılışlannda hararet ve heyecanla al
kışlanuşlardır. 

Şehinşah "Gülüstan,,da 
Ecnebi Heyetlerin 

Tebriklerini Kabul Etti 
Çol Nadide Düğün Hediyeleri Gönderildi 

" . 

.. 

PretUu FEVZiYE 

Tahran, 24 (A.A.) - Anadolu A
• jansının hususi muhab!ri bildiriyor: 

Dün daha öğleden itibaren bütün 
· Tahran halkı Mermer saraydan Gü

lüstana giden yolları tamamile dol

durmuştu. Herkes, bu mesut gunde 
büyük şefini bir kere daha görmek. 
candan alkışlamak .htiyacı içinde çır
pınıyordu. Saat 15 te Mermer sara

yın muhteşem kapısına Şehinşahı ta
şıyan tek bir otomobil çıktı. Halkın 

dinmiyen alkışları arasında yüzlerce 
takın altından geçerek Gtilüstan sa
rayına geldi. Daha evvel sarayın bah

çe tarafındaki kapısından otomobil
lerle büyük üniformalarını giymi.f 
vezirler, başta meclis !"cisi, me~us!ar 
heyeti, yüksek devlet memuı lan, ge
neraller ve muhtelif eyaletlerin mü
messilleri gelmiş ve taht salonuna 
alınmıştı. 

Heyetlerin tebrikleri 
Ala Hazret. yanında imparator·çe, 

Kraliçe Nazlı, Veliaht Prenses Fev
ziye, Iran, Mısır hanedanları azası 
bulunduğu halde bu heyetleri kabul 
buyurmuştur. Iran milletinın ve lıu 
kumetinin mümessilleri Iranlılsrın 
tebrikleriui bildirmiş ve sevincine 
tercüman olmuştur. Saat 17 ye doğ-

( Sonu: Sa. 10, •ü. 5) 
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pE CE EM 

T rihi ra 
Yazan: M. Tur han TAN 

Kfmler yazıyor ve nasıl yazıyor, 
bence meçhul. Fakat aktüel 

bir mevzuu ayni mahiyette tarihi bir 
hadiseye raptederek fıkra haline koy
mak, benim yıllardanberi yaptığım 

tecrübeye nöre, hiç te kolay değil. 

Tarih ile uzaktan yakından alakası 

olduğunu bugüne kadar hissettirme
yen bir arkadaşın, bilinmez nasıl bir 
inuenişle dün yaptığı bir sınamada, 

benim kanaatimi teyit etti, yani ta -
rihi fıkranın sanıldıi:'l kadar kolay 
yaz.ılamıyacağını isbat eyledi. 

B u arkadaş, kendine has olan se
li üslfıbiyle, bir yahudi sarraf f ık • 
ı·osı naklediyor ve .bu fıkranın adını 
do (tarihi) koyuyor. Halbuki hiç bir 
tarih kitabında böyle bir voka mu • 
kayyet olmayıp, aziz meslektaşımın 

nakfottiği fıkranın doğrusu şudur: 

Birinci Sultan Ahmedin sadra • 
,;nmlar,ından Derviş paşa • Sirkeci 
yakınındaki Demirkapıda - bir saray 
yaptırmnk istedi ve yapı işini bir yn
hudiye havale etti. Yahudi • bire on 
kazanacağını umarnk • kasalarının 
af;:r.ıun açtı, on binlerce akçe harcadı, 
yapı işini hayli ilerletti. Sadrazam 
bir gün onu huzuruna sağırdı, güler 
yüz gösterdi, tatlı sözler söyledi ,.e 
o sırada hatırlamış gibi donanarak 
sordu: 

- Borcumuz ~oğaldı galiba. A

c ba borcumuz nedir, yanında defte

ri ,·ar mıdır'! 

Yahudi, ilk fırsatta göstermek il
zere alacağının bir defterini yaptır
mıştı, koynunda taşıyordu . Sadraza • 
mın bu suali üzerine hemen yu öp
tü, defteri çıkardı. Derviş paşa, müf • 
redatı gösteren dizi dizi rakkamlara 
değil, ancak yekuna baktı ve birden 
gazaba gelerek kaşlarını çattı: 

- Bre çıfıt, dedi, bu, ne kadar 

p ra? 

Sadrazamın meşrebini bilen, gad
darlığını yakından öi!renmis bulu • 

rnı ·r.J• r:r ~ ••• k d .. n an yahudi, o çatıK J<nşınrda en ı ı· 

damır:in hükınünii okuduğundan ili
ğine kadar titredi Jakin telaşa kapıl
mdM, 3İıemen koftu, nerviş pn~anm 
ayağını öpmefe. koyuldu ,.~ sonra 
kalkarak • mindere bırakılmış olan
h esap defterini aldı: 

- Kölelerin, dedi, kendileri 
gibi mallarıt mülkleri de efcndile -
rinindir. Sizden para istemek hiç bir 
vakit hatırıma gelmeyeceği gibi siz 
hesap sormasaydınız bu defteri de 
t kdim etmezdim. 

Bu sözleri söylerken def teri yır
tıyor, parçalarmı avucunda toplu • 
yordu. Sadrazam, tabiatiylc mem • 
nundu, on binlerce akçe borçtan kur
tulduğu için giilümsiiyordu. Fakat, 
Yahudi, muauam bir serveti bir snd
razama dahi bağı layacak kimseler • 
d en değildir. Onun için kelleyi kur -
tarır kurtarmaz yapı yerine geldi, 

ustalardan biri ile anlaştı, binadan 
Topkapı sarayına doğru yer altından 
bir yol yaptırmağa ha~ladı, beş on 
glin sonra da saray kapı ağasına yol 
işini haber verdi, o da padişaha bil
dirdi ve hiinkar bu tcşcbbiisü kendi
ne karşı bir suikast fikrine haınlctti
ğinden Derviş paşayı idama mnhkıim 
eyleyfp boğdurttu. 

Nuimada ve ondan iktibas sure -
tiyle muh telif tarih kitaplarında ya
zılı olan bu vakıayı okuyanlardan bi
r isi araya tatlı bir sahne sokmak is
temiş olacak ki yahud inin defteri 
yırtıp yırtıp yuttuğunu uydurmuş • 
tur. Başka birisi de fıkrayı tatlıya 

bağlamak isteyerek Derviş paşanın 

idamını aradan çıkarmış, yerine bir 
kiiğıthclvası hikayesi koymuştur. 

İşte tarihi fıkr1ıların güçliiğii bu
radadır ve güçlüğe kalemlerini alı~
tıran lnr mesela şu fıkranın yalnız 

dillerde dolaşan şekillerini değil, ki
taplarda yazılı olan asıllarını da öğ
renm eyi vazife tanımışlardı. 

Eğer öyle olmasa tarihi fıkranın 

gelişi giizcl yazılan fıkralardan ne 
farkı olurdu? 

"""~"~"""'"""" 
Bir Rica ' 

Geçen gün Alman kfitüpha - ~ 
nesi hakkında bize malCımat ~ 

Ilı veren gencin bugün idarehane- t 
Ilı mize uğrayarak bizi görmesini -
Ilı rica ederiz. t 
~,.., ,...,,...,...,..,,... ...... ,. ,. ,..,.,.......,..., 

sri Otel 
İnşasına 

1 

Ge iliyor 
Memleketin Doğu ''e Karadeniz 

kıyılanna seyyah celbi için evvelce 
Denizbank tarafından yaptırılması 
kararlaştırılan Rize ve Trabzondaki 
asri otellerin inşasına başlanmıştır. 
Bu iki otel için 160 bin lira kadar bir 
para sarfedilecek ve bütün konforu 
havi olarak önümüzdeki mevsimde a
çılacaktır. 

MOTEFERRIK: 

lnönü Kastamonuya 
Gidecek 

Kastamonu (TAN) - Milli Ş~f Is
met Inönünün Kastamonuyu teşrifle
rinden sonra yapılması takarrür eden 
fabrikaların ve diğer tesisatın derhal 
kurulmasına başlanılması için icap 
eden makamlara emir verildiği haber 
alınmıştır. 

Reisicümhurun sonbaharda tekrar 
Kastamonuya gelmeleri kuv l :!tli bir 
ihtimal dahilinde gcirü!mektedir. Bu
nu duyan halk sevinmiştir. 

Mümessil l~çi Se~imi 
Iş kanununn tabi tutulmuş olan iş 

yerlerinde iş verenlerle işçiler nra
sında çıkacak tek başlı veya topluluk 
la iş ihtilfıflnrınr uzlaştırmağa ça
lışmak vazifesini yapnıak üzere ma
yıs sonuna ktıdar (mümessil işçi öde
vini yapmağa ehliyetii işçilerin) se
çimi yapılması kanun iktızasından 

bulunduğu için bu gibi iş yerlerine 
ve alakadarlara iş dairesi üçüncü böl 
ge amirliği tarafından tebligat ya
pılmıştır. Her iş y<!rinde yapılacak 

mümessil seçiminin haziranın birin
ci gününe kadar ikmal edilm esi ve 
her mümessil için birer seçim maz
batası anzim edilerek iş dairesine 
gönderilmesi lazım gelmektedir. Y:ı
pılan tebligat mucibince alakadar iş 
yerlerinde dttnden ıilbar.en seçime 
başlanılmıştır. 

Ç ora p Damgaları Sahte 
Yerli kumaşları ecncbı kumaş dam 

gasile sntan bazı müesseseler hakkın
da yapılmakta olan tahkikat devam 
etmektedir. Alakadar bir daireye ya
pılan ihbardan anlaşıldığına göre ay
ni tarzda yerli mamulfıtı olan bazı 
kadın çoraplanna da ecnebi mamu
latı damgası vunılduğu görüldliğün

den çoraplar hakkındn da tahkif:ata 
başlanmıştır. 

Çocuk· Haftası 
Dün çocuk haftasının ikinci gii

niıydü. Bu münasebetle semt semt 
ilk okul çocukları mualHmlerinin re
fakatinde kırlara çıkmışlar, eğlence
ler ve oyunların vakit geçirmişlerdir. 
Bundan başka halkevlerinde teımil
ler verilmiş ve toplanan çocuklara 
hediyeler dağıtılmıştır. Bu nrada dün 
saat 16 da Eminönü halkevinde evin 
temsil kolu tarafından cocuklara "Ti
pi" piyesi gösterilmiştir. Fatih halk
evi salonunda saat 18 den 20 ye ka
d:ır devam etmek üzere bir çocuk ba
losu verilrniitir. Balatta çocuklara 
parasız sinema gösterilmiştir. 
* Beden Terbiyesi Umum Müdür

liığü, Beylerbeyind~ki Abdullahağn 

çayırını, Beylerbeyi spor mıntakası 
için satın almağa karar vermiştir. 

GÜNÜN RESiMLERi: 

TAN 

Kadro Harici Kalacak • 

Belediye Memurları 
Kadrosu 7 Kişiye 

de Azaltddı 

iktisat Müdürlüğü 

indirildi, Diğerleri 
939 belediye bütçesine göre hazır

lanmakta olan memurin kadrosu bit
mek üzeredir. Bu kadroda açıkta ka
lacak memurlarla bütçede senevi 100 
bin lialık bir para tasarruf edilebile
ceği anlaşılmaktadır.Hazırlanması bit 
miş olan memurlar kadrosuna ait 
"D" cetveline göre belediye iktısat 
müdürlüğünün bugün 30 kişiden i
baret olan kadrosu 15 kişiye indirile
cektir. Bu arada müdür muavinliği 
de litğvedilece.ktir. Kadroda kaian 
15 memurluktan 3 tur!zm, 5 müstah
demin, 7 iktısat müdürlüğünün diğer 
işlerine tahsis edilecektir. lktısat mü
dürlüğündeki 3 murakıplık aynen ip· 
ka edilecek, yalnız bu murakıplar 

kontrolör ismini alacaklardır. Yeni 
bütçede bu müdürlükteki bütün me-

BELEDiYEDE : 

PlcSkasız Arabalar 
Son günlerde belediye memurları 

tarafından şehirde yapılan araştırma

da bir çok plakasız araba rastlandığı 
gibi bir kısım arabanın da ltl yaşm
da n küçük kimseler tarafından idare 
edildiği ve bunların muayene cüzdan 
ları olmadığı görülmüştür. 

Verilen rapor üzerine, zabıtai be
lediye memurlarının otomobilleri 
kontrol ettikleri gibi arabaları da i
cap eden yerde durdurup bunlardan 
sıhhat cüzdanı ve plaka sorması 

belediyec: kararlaştırılmıştır. 

Yol Ver9ileri 
Mahalle mümessilleri tarafından 

her sene dol durulmakta olan yoi ver
gisine ait cetvellerin bu ı:~iıonu 
ayı nihayetine kadar belediye tahak
kuk şubelocine verilmesini ve yol 
mükellefiyetini bedenen yapacakla
rın da vaktinde yerlerine tevzi edile
bilmesi için bunların isimleı-ini ihti
va edecek cetvellerin ikişer nüsha o
larak hazırlatılıp nafıa müdüİ%ğiine 
gönderilmesi alftkadarlara bildirilmiş 
tir. '" 

murların maaşlan ücı·ete tnhvil edi
lecektir. 

"D" Cetvelinde levnzım müdürlü
ğüne ait kadro da tesbi tedilmiştir. 

Levazım müdürlüğünün 15 kişilik 
kadrosu, yeni cetvelde, biri müdür 
olhıak üzere 7 kişiye indirilmiştir. 

Yeni cetvelde zat işleri müdürlü

ğünde 3 kişi, istatistik şubesinde bir 

kişi açıkta kalmaktadır. 

Yeni kadro ile açıkta kalacak olan 
memurlardan bareme tıibi olanlar i
ki ay tam manş alacaklardır. Bu miid 
detten sonra yeni bir vazifeye tayin 
edilinciye kadar yarım manş alacak
lardır. Maamafih açıkta kalacak me
murlarin hepsine bnşk't sahalarda iş 
temin edilmiye çalışılacaktır. 

lNHISARLARDA : 

Tekaüt Edilecek Memurlar 
inhisarlar umum müdürü Adnan 

Halet Taşpınar Ankaraya gitmiştir. 

Umum müdür hazirandan itibaren 
tntbik edilecek olan yeni inhisarlar 
kadrosunu da vckfılete tasdik ettir
mek üzere beraberinde Ankaraya gô
türmüştür. Bu kadro ile merkez ve 
taşra memurları arasında geniş de
i;rişiklik yapıldığı ve hizmet müdde
tini dolduran bir çok memurların da 
kadro harici brrakılara.k mevcut for
maliteye göre tekaüda sevkcdilecek· 
leri söylenmektedir. 

içki Dereceleri lnecel< 
içki derecelerinin indirilmesi esas 

itibarile kabul edilmiş olduğundan 

liihlsar1araa reşeıtı:cttl eden bir heyet 
tarafından tetkiklere devıı.Ju u:....ı 

maktadır. Te1klka bugtinlerde ikmal 

edilerek varı acnk netice bir raporla 

umum müdürlüğe bildirilecek ve Ö· 

niımüzdeki imaliıt mevsiminde içki 
dereceleri indirilmiş olacaktır. 

----o----
20 Bin Lirahk ihtilas 

1 B• H b lhtilasından dolayı geçenlerde tev· 
Yan ış ır a er kif edilerek müdddumumiliğe verı-

Belediyeniı~, .şehri~izde~~ se~ü- len Eminönü maliye tahsil ubes1 
seferi temin ıçın getırtecegı otob:.ıs- 1 d K" a t tahkikat · . . memur arın an uzınta • 
lerın bir Almnn fırmasına siparış e- Jla eıtte ir Bir taraftan müddei-
dnd;ğl akkında dünlCü ak,Şam~~ r ~ • . • r 

1 · d b' · ı d'ğ' h ber doğ umumılık, dığer taraftan da ma ıye te erın en ırın n ver ı ı a - .. . . . 
d ~·ld' B .. k"" k •ıt e kanu mufettışlerı bu tnhkıkatla meşgul ol-

ru egı ır. ~~un u e sı . m A • ." maktadırlar. Düne kadar yapılan tah-
nile otobüs mubayaasına ımkan go-

20 
b. li 

11
,/ '.h 

. kikat bu memurun •ın ra ıt ı -
rülememektedir. MahdıJt eksıltme ka tilasını meydana çıkarmıştır. Müddei 
nunile de otobüs mübayaasının im· umumiliğin yaptığı tahkikattan da 
kanı yoktur. Bu itibarla şehir için o- Kazımın iki metres tuttuğu ve ikisin"' 
tobüs getirtmek için mevcut eksi?t- de lüks bir hayat geçirttiği anlr ı .1· 
me kanununa yeni bir madde ilave mıştır. 

etmek icap etmektedir. * Uç gün evvel Bükrcşten şehri * Elektrik, Tünel ve Tramv:ıy mize gelen Japonyanın Ankara elçisi 
işletmelerinin belediyeye devredildi- rı:aketomi dün akşam Ankaraya dön
ği hakkında henüz şehrimize esaslı müştür. 

bir malumat gelmemiştir. Bu haber ---o-
tahakkuk ederse beletliye otobtis İ· D kt M 1 k G •tt• 
sini de başka bir planla halletmiye o or e e 1 1 

~alışacak ve şimdilik tramvay ga- Birkaç gündenbcri şehrimi~~e bu· 
rajlanndan istifade ederek otobüs i-ılunmakta olan Hatay Başv~kılı Ook
çin yeni garaj yapmaktan vaı.geçe- tor Abdurrahman Melek, dun akşam-
cektir. ki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Bir Eroin 
Şebekesi 

Yakalandı 
Sabıkalı eroin satıcılarından Ka

zım, bir paket eroin satarken suç üs

tünde yaknlanmıştır. Kazımın evin

de yapılan aramada da ayrıca 19 pa

ket eroin bulunmuştur. Suçlu, e
roinleri sabıkalı kaçakçılardan Hulu
siden aldığını söylemiştir. Bundan 

sonra Hulusi ynkalnnm1ş, o da eroin

leri Bekir isminde birisinden aldığı

nı bildirmiştir. Bunun üzerine Be

kir de Çarşıkapıda Hacı Ismail ismin

de birisine eroin satarken yakalan
mıştır. Bekirin cepleri nrnndığındn 

ayrıca 9 paket daha eroin bulunmuş
tur. Doğruca müdüriyete getirilip is
ticvap edilen Bekir, beyaz zcbiri ka
çakçı Mustafa ile ortağı Mavrodnn 
aldığını söylemış, bunların evlerinde 
yapılan aramada birşey bulunamamış 
ise de tahkikata devam edilmektedir. 

POLiSTE: 

Biribirlerini Yaraladılar 
Dün akşam snnt 18.30 do Unkapnnnıda 

iki genç arasında çıkan bir km•ga bunla
rın her ikisinin de nğır ve tehlikeli bir 
surette yaralanmalnn ile netleclenmiştir. 

Genc;lerden her ikisi de Demirtaş ma
holUnde halihazırda faaliyette bulunmı

yan 3 numaralı fırının üstündeki odada 
oturmaktadırlar. Dün bunlardan Mustaf11 
bir tavuk almıştır. Arkadaşı seyyar bö
rckçi1lk yapan Halil de tavuğun ortaları 
plsliycceğindcn bahisle buna muhalefet 
etmiştir. Bu yüzden ilci arkadaş arasın
da çıkan ağız kavgası ı;ittlkçe bi.lylimiis 
ve nihnytıt her ikisi de sustalı çakı ile 
birbirlerini ağırca yarnlamışlardır. 

e Knsımpaşada Hacıhüseyin mnhalle
slnde oturan 1smallln oğlu 12 yasında Ni
yazi ile komşusu 14 yaşında Faruk ıırn

sında uçurtma yüzünden kavgn çıkmıştır. 
Neticede Niyazi Fnruğu jiletle yüzilnd~·J 
ağırca yaralamıştır. Ynmlı hastnneyc kal
dırılmıı, suçlu ~ocuk yakolanmıştır. 

• Klll .. uıı:; • • •• • 
şan Koço evvelki gün damadı Yorgi ve 
çocukları ile beraber Büyükadoyo gltmis· 
lerdir. Bir arnlık damadla kayınpcder a
rasında bir kavga çıkmış ve neticede Yor
gi başı ile kayınpcderinin çenesine vura
rak dl.şlerlnin kırılmasın:ı ı;ebeblyet ver
miştir. Suçlu damad yakalanmış, tahkika
ta başlanmıştır. 

e Binblrdlrekte Iı;ık sokağında 22 nu
maralı evdo oturan boyacı Kadri ile oğlu 
7 yı:ıısında Hfıscyln, 3 yaşında kn:ı Fııtma 
ve annesi Ayşe yedikleri tereyağındnn ze
hirlenmişlerdir. Dördü de Cerrahpıışa 

hastanesine kaldırılmış, tahkikata bnıılnn
rnıştır. 

e Balatta oturan 70 yasında Yako, Fa
tihte Maltepe çarşıStnda dolaşırken Ani 
olarak düşüp ölmüştür. Yapılan muayene
sinde Ynkonun knlb sekt<.'sinden öldil~Q 
anlaşılmış, defnine ruhsat verilmi~tir. 

Bir Sandal Battı 
Dün Haliçte bir deniz kazası ol

muştur. Kasımpaşa iskelesine kayıtlı 
Yakub Recebin sandalına Cibali tü
tün fabrikasına ait mot(jr çarpmış \1C 

sandal parçalanarak batmıştır. San
dalda bulunan dört yolcu d~nize dö
külmüşse de etraftan yetişen kayık 

lar tarafından kurtanlmışlardır. 

Türkof is Müdürlüğü 
İstanbul Türkofis müdürlüğiine 

tayin edilen lzmir Türkofis miiclürli 
Avni bu haftn içinde şehrimize ge
lecektir. 

Ç ocuklara Müsamere 
• 
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Terkos Suyu 
içilebilecek Gibi 
Temiz midir? 

S - Terkos suyu ifilecek ka· 
dar temiz midir? 
C - İstanbulda içilebilecek sula

nn en temizi, en sıhhisi Terkos suyu· 
dur. Çünkü süzgeçten geçer. Mikrop
suzdur. Tcrkos suyunun içilemiye -
cek d erecede pis olduğu kanaati, es
kiden kalına yanlış bir telakkidir. 

Eskiden Terkos hakikaten pisti. 
Fakat şimdi içilecek suların en te -
mizidir. 

• 
S - Fraıısızca öğrenmek içirı 
hangi kitabı ve hangi mualli
mi tavsiye edersiniz ? 
C - Fransızcayı kitaptan kendi 

kendinize öğrenmeniz güçtür. Ya 
Hnlkevlerinde veya Y. M. C. Y. da 
verilen Fransızca derslerine devam 
etmenizi tavsiye ederiz 

• 
S - Lise talebesiyim. Fenne 
ait notlarım, edebiyat ders -
lerine ait notlarıma nisbetle 
zayıftır. JJlektebi bitirince 
hangi mesleği tercih edeyim? 
C - Meslek tayini, yalnız mek • 

tepteki notlara bakarak yapılırsa ha
ta işlenebilir. Filvaki insanın istidat 
ve kabiliyeti az çok alakadar olduğu 
derslere göre anlaşılabilir. Fakat 
mektepte' riyaziyeden birinci olan 
birçok kimsel~rin sonradan edip ol -
dukları da görülmüştür. Meslek ta
yininde daha bir çok esasların gözö
nünde bulundurulması lfızımdır. 

Kendinizde en çok hangi meslek 
için heves ve kabiliyet görüyorsanız 
onu tercih ediniz. Çünkü muvaffak 
olmanın birınci şartı yapılan işten 
zevk almaktır. 

• S - Lise mezunları doğru -
dan doğruya orta mektep mu
allimi olabilirler mi? 
- Olamazlar. Yüksek tahsil dip

lomasına ihtiyaç vardır. 

• 
S - İnhisarın 17 .. W kuruşluk 
sigaral.arına Serkldoryan is
mini vermeBinin sebebi ne -
!l.: .... ıl) 

C - Bu sigaralar vaktiyle Scrkl-
Doryan klilbü namına çıkarılmışlar
dı. Bu isim o vakitten kalmıştır. Şim
di de alışılmış bir isim olduğu için 
ihtimal tebdiline lüzum görülme -
mektedir. 

• S - Bir senede bütün demir-
yolları lı:aç kişi taşıyor? 
C - En son istatıstiğe göre ge • 

çen sene bu demir yollarının taşıdığı 
insanların ı;ayısı 8,500,0001000 dur. 

• llalkevlcri hakkında :mal ~oran 

okuyucumuza: 
Sorduğunuz sualler cevaptan müs

tağni olduğu için şimdiye kndnr ce • 
vap verilmemiştir. 

Telsiz Cihazları 
Birkaç sene evvel Madritte topla

nan beynelmilel telsiz cihazları kon
gresinin verdiği karar üzerine bütün 
\'npurlardaki telsiz clhı:ızlarının ayni 
tip olarak 1940 senesine kadar değiş
tirilmesi kabul edilmişti. Denizbank 
vapurlarından bir kısmının telsiz ci
hazları kabul edilen cihazlarla de
ğiştirilmiştir. Bir kısım vapurlar için 
de ısmarlanan cihazlar bugünlerde gc 
tirtilerek yerlerine konulacnittır. 

TA K V 1 M ve HAVA 

S A L 1 
25 Nisan 1939 

4 üncü ny Gün: 30 
Arabi: 1858 
Rcbl(llcvvel: 6 
GUnes: 5.02 - Öğle: 
İkindi : lG.01 - Akşam . 

. Yatsı: 20.87 - i~k: 

Kosım: 169 
Rum!: 1355 

Nisan: 12 
12 12 
18 58 
3.14 

- Hava Vaziyeti 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan ah· 

nan malümntn göre, yurtta havn doğu ve 
cenup doğusunda çok bulutlu ve mevz.ıt 

yaflşlı, diğer bölgelerde kapalı ve yer yer 
yağışlı geçmiş, rfiıt:Arlar doğu bölgelerde 
şark! istikametten orta kuvvette, diğer 
bölgelerde cenubi istikametten kuvvetli, 
Ege ve Marmara denizlerinde fırtına ::ek· 
llnde esmiştir. 

Diln İstanbulda havn kapalı ve cUzt ya
ğışlı geçmi~. rüzefır cenubu garblden s • 
n lycde 5 - 8 metre hızla c ml:ıtir. Saat 14 
te hava tazyUo 1002.4 milibar idi. S!lhu
net en yfıksck 20,1 ve en diış ık 7.5 cıa•1-

rnt olnrnk kııydcdllmh;tir. 
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BUGÜN f lfK 
Timsah ve Kuş Holandanın 

Vaziyeti 
Yazan: ômer Rıza DOCRUL 

S on haftalar içinde en çok bahi~ 

Yunan Kralının 
isim Günü Çin-Japon 

Muharebeleri 
1 

BiR ŞEMSiYENiN 
GEÇIRDIGI 

T AHAVVO LLER 1 
Yazan: B. FELEK 

Dünyaya şöyle bir alıcı ıözle ba· 
karsanız şunu anlarsınız: 

mevzuu olan ve emniyetinin 
ııağlamlanmaın lüzumu ileri sürülen 
bir memleket, Holandadır. Sebebi 
gay~t vazıhtır. Stratejik vaziyeti son 
derece mühimdir. Almanya, bu mem 
leketi istila ettiği takdirde, İngiltere
Ye karşı doğrudan doğruya vaziyet a
lır \'e İngiltereyi tehdit eder. Bu yüz 
den Holandaya karşı vukubulacak 
her tecavüz, bir kaç devletin kendi
liğinden Holandaya yardım etmesini 
ve mütecavize karşı gelmesini intaç 
eder. 

Holanda vaziyetinin bu ehemml
Yetlnden emin olduğu için hiç bir ta
rafa iltihak etmek veya herhangi ta
rafa karşı taahhütlrde bulunmak is· 
temiyor. Çünkü herhangi tarafa il
tihak etmek, diğer tarafın husume -
tini onun üzerine çektikten başka ik
tısadi menfaatlerini de ihlal eder. 

Holanda bitaraflığı idame etmek 
istemekle beraber bu bitaraflığı si
lahla da müdafaaya hazır olduğunu 
göstermektedir. Fakat Holanda, bir 
harbe giriştiği takdirde, buna başka 
birinin istiklalini miidafaa için değil, 
doğrudan doğruya kendi istiklalini 
müdafaa için girmek fikrinde ve ka
ranndadır. 

Bu yüzden Çekoslovakyanın parçalan 
ması daha sonra yok edilmesi dahi, 
Holandada soğuk kanlılıkla karşılan
mıştı. 

Bir aralık İngiltere ile Fransanın 
Holandaya teminat vermek isteme • 
leri ve Holandanın bitaraflığının Bel
çika ve İsviçre bitaraflığı mahiyeti -
ni alması için teşebbüslere girişme
leri Holandada hiç bir tesir uyandır
mamış, nitekim Almanyanın iki se
ne önce bu yolda teminat vermek is
temesi de ayni şekilde karşılanmış -
tı. 

Sebebini Holandalıların kendileri 
gu şekilde anlatıyorlar: 

"Holanda bitaraf kalmağa azmet
miştir. Onun için Fransa İngiltere ta
rafından Hofan.tın;a \'eri\ecelr t ... mi • 
.ııu" "'"• •u.a.ca.&.il ~aruıa5a ı uınlr'umaur. 

İngiltere ile Fransanın, yahut diğer 
herhangi devletin kararı ne mahiyet
te olursa olsun, ve bu devletler Ho • 
landanın icabında miidafaası için ne 
dii iinürlersc dii~ünsünler, Holanda 
bunların birine karısmaz ve bu dev
letlerin biriyle de bu yolda hiç bir 
mukavele imzalamaz. Çünkü bu gibi 
karar ve planlar, ancak stratejik 
mahiyettedir. Holanda ise, annevi 
bitaraflığı idame etmek azmindedir. 
Bu yüzden, hiç bir de\'leti istisna et
meden, bütün devletlerle dost olmak 
ister. Bunun için bitaraOığının ,.e bu 
kuvvetliliğinin saygı görmesi kifi • 
dir." 

Bu siyaset, bütiin Holandalıları 

hoşnut etmektedir. 
Holandalıların ihmal etmedikleri 

bir nokta, memleketlerinin teca • 
vüz ihtimalleriyle karşılaştığıdır. O
nun için bitarafhğa devam etmekle 
beraber bu siyasetin ameli kıyme • 
tini yük!iieltmekten geri kalmamak
tadır. 

Holanda, Almanyadaıı yana ken
dini tehlikede hissedip etmediğine 
dair Almanya tarafından sorulan 
suale cevap olarak tehlike hissetme
diğini ve her tehlikeye karşı kendini 
müdafaa edeceğini anlatmıştır. 

Holanda bu hattı hareketi takip 
ile isabet ettiğine kani olduğuna gö
re onun bu kanaatine saygı göster • 
mekten başka çare yoktur. 

Fakat A vrupada bir harp koptu
~u takdirde İngiltere ile Fransanın 
bilhassa f ngilterenin Holandayı aza· 
mi dikkatle gözetleyeceği şüphe gö • 
tiirmez. 

Sofya Üniversitesinin 
50 inci Y ddönümü 

Atina, 24 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Kral Corcun isim günü dün bütün 
memlekette merasimle tesit edilmiş
tir. Merasim bu yıl daha ehemmiyet
li bir mahiyet almıştır. Zira bütün 
gazetelerin de kaydeylediği veçhile, 
Avrupayı karıştıran hadiselerle dolu 
olan bu yıl Y-tınan milleti birliğin, 
kuvvetli bir idarenin bir memleket
te ne kadar kıymetli olduğunu her 
zamandan daha iyi takdir etmektedir 

Çin Başkumandanı Diyor ki: 
Japon Emperyalizmi 

Bırakmadıkça Harp 
Çindeki bazı gazete muha -

LüksemburC] Dükahğında birleri tarafından bir Japon ba-
l stiklôl Yemini rış teklifi gibi telakki edilen 

Brüksel, 24 (A.A.) - Luxemburg Konoye'nin beyanatına karşı 
büyük dükalığı istiklalinin yüzüncü Çin baş kumandanı Çankayşek 
yıldönümü tezahüratla kutlanmıştır. şu sözleri söylemiştir: 
Yıldönümü Grand Düşesin tahta çı- "Orta Asyada yeni bir nizam 
kışının 20 inci yıldönümüne de mü- tesisi" hakkında geçen kanunu
sadif olduğundan Mebusan Mecli- evvel ayında yapılan Japon tek
sinde büyük içtima aktolunmuş ve liflerinin kaba bir tuzak olduğu 
Grand Düşesin hayatını ve vatanın ve tersine olarak - J aponyanın 
saadetine ve istiklalinin muhafaza - Çini fethetmek ve diğer devlet
sına hasredeceğine dair yemin tek- lerin Pasifikteki hak ve menfa-

. . atlerini tahrip eylemek husu • 
rar edilmiştir. Harıcıye Nazın Beck, d k' t 'hA 'ht' t 't . . sun a ı arı ı ı ırasını eyı 
Luxemburg'un bıtaraf bır memleket etmekte bulunduğu aşikardır. 
olarak uhdesine düşen bütün vazife- . . 
sini büyük bir itina ile yapmakta Konoyenın beyanatında her hangı 
olduğunu söylemiş ve komşuların- bir barış fikri aramak budalalık olur. 
dan istiklalinin dokunulmıyacağına Düşmana, münhasıran milli hürriye
dair kat'i teminat verilmiş olmasın- timlzi, hayatımızı ve istiklalimiz: ko
dan dolayı memnuniyetini beyan et- ruınak için mukavemet ediyoruz ve 
miştir. hedefimize varmadıkça silahlarımı-

Altından Güreş 
Kemeri Yapılıyor 

Hayalini 

Edecektir 

Fütuhat 

Devam 
t\ bırakmıyacağız.Şimdiki şartla'!" her 
türlü barış imkanını muhal kılmak
tadır. 

Çin - Japon harbi ne 
zaman bitecek? 

Çin - Japon ihtilafının ne znman 
biteceği hakkındaki suale cevap ve
ren başkumandan demiştir ki: 

"Bu, hadiselerin seyrine bağlıdır. 
22 aydan az bir zamanda Japonya i
kinci sınıf bir devlat haline gelmiş ve 
beynelmilel vaziyetini fevkalade za
yıflatmıştır. Japonyanın bugünl;ii 
gayretlerine devam edemiyeceği bir 
gün şüphesiz gelecektir. Işte o zaman 
barış ümidi baş gösterebilecektir. Ke
za, Japon militaristlerinin makus ka
dere mağlup olarak fütuhat fikirle
rinden vazgeçmeleri ve ananevi ta
arruz politikalarını ebediyen terket
meleri de mümkündür. 

Fakat "Orta Asyada yeni niza • 
mın tesisi" adını verdikleri rüya -
larında devam ettikleri takdirde, 1 

harp sönmekten uzak kalacak \"C 1 
Pasifikte barış bir hayal olacak • r 
tır. Bir ahmak veya hain olmıyan 1 
her Çinli bu noktai nazara iştirak 
edecektir. 

Kurtdereli 
Altın 

Şanghay, 24 (A.A.) - Japon ordu
ları kumandanlığından bildirildiğine 

göre, Çinlilerin nisan taarruzu ken
dileri için ağır zayiatla akim kalınış-

N am ı na Yaptırdacak tırçinliler Kantona karşı 6 fırka sev

Kemer lsmar:landı__,.~~·---- ketmı ıerdi, yağmurlar toprakları 

Ankara, 24 (Tan muhahiri.n~ ... -\ 
--- -·,J ... ., uıer.ıcez Jstışare he-

yeti klüp nizamnamesinin tetkikine 
başlamıştır. Bu müzakereler esna
sında, Ankaradaki spor klüplerin
den ve Ankarada bulunan bazı İs

tanbul klüpleri azasından davet e
dilen murahhasların da fikirleri a
lınmaktadır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü merhum Kurddereli Mehmet 
pehlivanın kabrinin yapılması için 
Balıkesir mmtakasına emir verdiği 
gibi, bu hususa yardım olarak ta 
200 lira göndermiştir. Ayrıca ailesi-

Rooseveltin 
Geçirdiği Kaza 

---o---
Amerikanın Harpten 

Uzak Ka lması Programı 
Vaşington, 24 (A.A.) - Reisicüm

iıur Roosevelt, Virginicden oğluna 
yaptıgı hususi bir ziyaretten döner
ken Vaşington civarında hır köşeyi 
dönerken az kalsın bir otomobil ka
zasına uğruyordu. Reisicümhurun o
tomobili karşılaştığı otomobilden şid
detli bir fren sayesinde bir kaç san
timetre mesafede durabilmiştir. Kar
şıki otomobil bütün hızı ile gelmiş, 
ve memurların işaretlerine rağmen 

durmamış ve yine büti.m hızı ile ızec· 
miş gitmiştir. 

Amerikanın harpten 
uzak kalmcuı 

Vaşington, 24 (A.A.) - Massachıı

~tts mümessili Jo5eph Martin, cüm

huriyetçi milli komite vasıtasile hü

kümctin .programını n~şretmektedir. 

Ayan ve mebusan meclislerindeki 
cümhuriyetçiler bu programa müza

heret etmeği taahhüt etmişlerdir. Bu 

programın esaslı noktalan şunlardır: 

ue ue ıoo lira yardım yapmıştır. 
BUbCan ~'"ı.,f{jmJlyısm .i.11' ı..JCa· 

sında Edirn li! ırıkpınarda yapıl-
makta olan yağlı güreş müsabakala
rında her sene birinci çıkan başpch
li vana verilmek ve o sened(? üç de
fadan aşağı olmıyarak en çok şam

piyon olmuş pehlivanın malı olmak 

üzere "Kurddereli Mehmet pehlivan 

kemeri,, namiyle bir altın kemer ih

das edilmiş ve yapılması İstanbul 

sanatkarlarına ısmarlanmı tır. Ke
mer, bu seneki müsabakalara yetiş
tirilecektir. 

Fransız NaZ1rları 

Polonyada 
Varşova, 24 (A.A.) - Bir Fran· 

sız - Leh şirketi tarafından inşa e

dilmiş olup, Polonya koridorundan 

geçmeden Silezya'yı Baltık denizine 
bağhyan yeni şimendüfer hattının 

küşat resmini yapmağa gelmiş olan 

Fransa Nafia Nazırı Anatolc de 

Monzie, bu sabah meçhul asker f,bi· 
desine bir çelenk koymuştur . .Nazır, 
bundan sonra sırasiyle Başvekili, 
Başvekil muavinini, Maliye Nazırı· 
nı ve Hariciye Nazın ziyaret ~tmiş
tir. 

Sokaklarda halle, Fransız Nazırını 
alkışlamıştır. 

çökertmiş olduğundan Çin kuvvetleri 
nıotörlü vasıtalarını kullanamamış

lardır. Japonlar Çinlileri ilk mevzile
rine tardetmişlerdir. 

Merkezi Çinde, Japcn ordusu M:ın
çanga karşı taarruz etmekle Çinli
lerin taarruzuna mani olmu~tur. 

Şimalde, Çin kuvvetleri bir kaç de- j 
fa Kaifanga girmiye muvaffak ol - ! 

muşlarsa da kanlı göğüs göğüse çar- J 
pışmalardan sonra /iskürtülmüştür. j 

Şarki Şanside, mahalli Çin fırka- ı 

!arının müzaheretile San Nehri geç- ! 
miye muvaffak olan Çin çeteleri ba- l 
zı muvaffakıyetler elde etmişl~rdir.) 

Japon ordusu kumandanlığının bu ı 
tebliğine mukabil Çin ordusu erkanı 1 
harbiyesı, şimdiye kadar yapılan mu- ' 
harebelerin Mareşal Çankayşek ta-ı 
rafından hazırlanan Çin taarruzunun 
cncak başlangıcını teşkil ettiğini bil- i 
dirmektedir. 

-
Polonya - Estonya 

Görüımeleri 1 
Varşova, 24 (A.A.) - Cumartesi 

günündenberi Polonyada bulunmak-ı 
ta olan Estonya ordusu başkuman
danı General Johan Lainoner şu be
yanatta bulunmuştur: 

"Polonya ve Estonya karşllıkh 

hattı hareketlerini tamamen müd
riktirler. Aramızda yazılı muahede 
veya anlaşma yoktur. Bunlar fayda
sızdır, zira müşterek tehlikeler iki 
memleketi benzer vaziyete koyacak-
tır . ., 

Chamlıerlain'in sulh timsali elan 
şemsiyesi çelikten bir müdafaa <>ila
hı oluyor. 

Madritte Zafer Alayı 

,.... __ ljQ•lf1J9J;ll:llI.UlfllJ 

Roma, 24 (A.A.) - Messagero ga
zetesine Burgostan bildırildiğine fÖ
re Madrit zafer alayı, beklenmedik 
hlıdiseler zuhur etmediği takdirde 
kati olarak 15 mayısta yapılacak ve 
ltalyan lejyonerleri bu tarihten son
ra Ispanyadan ayrılacaklardır. • 

• 

Alman~a, Danimarka, Hollanda, ve /6 viçrecleki ıelirleri
ni, bu hükumetlere tecavüz. edilmiyeceği hakkında temi
nat vermiye memur etmi,tir. Fakat, bu teminatın 28 Ni
•andan evvel ifaa edümemeaini iıtemiftir. Yalnız. lıviç
re bu teminat üz.erine derhal harekete geçerek ihtiya
ten almakta bulunduğu aıkeri tedbirleri tehir etmiıtir. 

* Berlinde dokuz Italyan ve dokuz lıpanyol generali ile 

Paris, 24 (A.A.) -- Matin gazete
sinin Daily Mail gazetesine Heydaye
dcn çekilen aşağıdaki malUmatı neş
retmekkdir: 

Çok iyi bir membadan alınan ma
liımata göre, Mareşal Petain, Kont 
Jordana'dan aşağıdaki teminatı al
mıştır: Sofya, 24 (Hususi) - Sofya üni

versitesinin 50 inci yıldönümü mayıs 
ayının 20 - 26 arasında merasimle 
kutlanacaktır. 

Hazırlanmakta olan kutlama prog
ramlarına göre, Sofyada ve iç şe

hirlerde konferanslar verilecek pro
paganda ve nümayişler yapılacaktır. 
Bu yıldönümü bayramına y:ıbancı 

memleket üniversitelerinden heyet -
ter davet edilecektir. 

ı - Amerikanın harpten uzak kal
ması için elden gelen yapılacakbr. 

ltalyan donanmcuı kumandanı Amiral Salz.er'in hazır bu
lunduğu fevkalade bir cukerl içtima yapılmı,tır. Bu top
lantıda üç devlet kuvvetlerinin bir arada yapacak/an mÜf· 

terek cukeri hareket müzakere ve tetkik edilmektedir. 

1 - Zafer geçidi l\fadritte 15 ma
yısta yapılacaktır. 

2 - Bütün Italyan ve Alman P,Ö· 
nüllüleri mayıs sonunda Ispanyayı 
tcrkedeceklerdir. 2 - İşlerin salaha doğru gitmesini 

geciktiren tedbirlerin kaldırılması i
çin federal vergilerde tadilat yapıla

ca! t r. 
3 - Reisicümhurun para işlerin

dek salahiyetleri azaltılacaktır. 

* • Hitler 28 Niaana kadar herhangi bir beynelmilel hô.diaeye 
aebebiyet verilmemaini emretmiftir. 

3 - Franko, Fransa ile dostluk mü 
nascbctlerinin idamesinc biiyük bir 
ehemmiyet atfetmekte ve taarruz ha
linde kendini mihver devletlerine ----------------------------..! bağlı kaydetmemektedir. 

Büyük de,·letler küçükleri yut • 
mak istiyor. Hiç değilse bir kısmı bu 
niyette. Burada bu devletlerin adla· 
rını yazmağa lüzum görmem, görü • 
nen köye kılavuz istemez. 

Şimdi karşılıklı bir vaziyet var: 
Birisi yutmak isteyenler; 
Diferi yutulmak istenenler; 
Küçükler büyüklerle baş başa 

kaldıkça, ister istemez ildbet küçil· 
ğün aleyhine tezahür edecek gibi gö
rünüyor. Maalesef kuv,·et kanunla
rının hüküm sürdüğü yerlerde bu 
böyle oluyor. 

Lakin neyliyelim ki; her devlet te 
büyük olamaz. Yani ıeniş ve kalaba· 
lık olamaz. Nüfusu az, arazisi dar o· 
lan memleketlere artık hayat kalmı
yacak mı? 

Bu bir saçma, haksız ve ayakta 
duramaz vaziyetdir. Bu asır, milli -
yet ve medeniyet asrıdır. Her mlliet 
kendi mukadderatına kendisi hakim
dir. Eğer çokluğun her yeri işgal 

hakkı olsaydı, tabiattc ne bir gül, ne 
biilbül görünürdü. Her yer ayrık 

kökü, deve dikeni ve aylandozla ö -
rülür, kargadan başka uçar kuş gö -
rünmez olurdu. Tabiat küçük, büyük 
her şeye hakkıhayat vermiştir, Bunu 
hiç bir kuvvet nez edemez. 

Gerçi "Büyük balık, küçük balı
ğı yutar" diye bir mesel vardır. 

Lakin hakikat böyle değildir. Öy
le olsaydı denizlerde Yunus balığı 

ile orkinostan başka canlı bulun • 
mazdı değil mi? 

Yalnız meselcı şudur: 

Büyük anlamalıdır ki, yutarsa 
küçüğü hazmedemez ve bu küçük 
lokma ona pahalıya mal olur. 

Size bir misal anlatayım: 
Nilde timsahlar ,·ardır. Bunlar 

yukarı Mısır denilen Sudan tarafla
rından uzaklaşmazlar. Mesela Kahi
re ve civarında timsah bulunmaz.. 
Neyse orası lazım değil. Bu timsah· 
lann bir huyu varmıı. Karın)annı 

doyurduktan sonra mUthit ağızl~

nı açar, uyuklarlarmış. Yine ora. 
tarda kıtkat adı verilen ufak bir cins 
kuş varmış. Timsahlar ağızlarını 8 • 

çınca bu kuşlar hemen onla -
rın ağızlarının içine g'İrer ve hayva
nın yediği şeylerin bakasiyle ıeçi
nirlermiş. 

Belki de bu vaziyeti bir tuzak o -
larak tertip eden timsah bu körpe • 
cik kuşu yutmak için iki geniş çene
sini kaparmış. Lakin kapamasiyle 
açması bir olurmuş. Çünkü bu küçük 
kuş, omuzlarındaki iki sivri mah • 
muzla tim~ahın yumuşak a\·urtlan • 
na dokunuverince canı yanan 
timsah ağzını açar, kuş da uçup ka
çarmış. 

f§te küçük yani nüfusu nlsbeten 
az ve arazisi ufak memleketlerin bu 
sıralarda iştahlan açılmış görülen 
i tilicı memleketler karşısında ken
dilerine nümune ittihaz edecekleri 
şey bu küçük kuştur. 

1 
Timsahlar bilmeli ve icabında 

hissetmelidirler ki küçük sandıklan 
1 kuşu yutmak için ağızlarını kaparlar-
sa avutlarına batacak mahmuzlar 
,·ardır. ..... 

..._._ * 
KARİLERİMIZDEN MÜHENDİS BAY 

LATİF'E: 

Teşekkür ederiz. İltifat ediyorsunuz. 
Gönderdiğiniz münderecatsız ıüze1 hl
ktıye pek hoşumuza gitti. Allah vere de 
§lmdlld çekişmenin kahramanlan bunu 
görmeseler. Sayıılanmızl.ı. 

il. f'. 

Irak Dahiliye Nazın 

Ankaraya Geldi 
Ankara, 24 (A.A.) - lrak Dahili

ye Nazın ekselans Naci Şevket, bu 
sabah Torus ekspresile Ankaraya 
gelmiş ve İrak elçiliğine inmiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
misafir şerefine hususi bir öğle yea 
meği vermiştir. 

---'-0>---

Sabık ispanya 
Krahnın Malları 

Paris, 24 (A.A.) - Matin gaz2tesi
ne Burgos tan verilen malıimata gö
re, dün neşredilen bir kararname, 
on üçüncü Aiphonse ve ailesine İs
panyadaki bütün mal ve mülklerini 
iade etmektedir. 
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~ahkerrielercle 

Karışık 

Dün ağır ceza mahkemesinde ha
zineye ait içlerinde yüksek kıy
mette ibir apartman da bulunan 21 
parça mi.ılkü bazı iskiın memurla
rının imzalarını tnklıt etmek, sah
te klişe yapmak ve muhtelıf noter
lerden sahte vekaletname almak 
suretile satan kaln.b lık bir şebe
kenin muhakemesine başlandı. 
Davanın tam 33 suçlusu vardı. 

Dün mahkemede yalnız on üçü bu
lundular. Suçlulardan ikisi de öl
müştü. Dosya ço.}c yüklü idi. 

Dun mahkemede bulunan suçlu
ların dokuzu erkek, uçü kadındı. 
Reis dosyayı uzun uzun tetkik et
ti. Suçluların isımlcrini çıkardı. 
Dün mahkemeye gelen suclulnr 
o:unlardı: 

Selanıkli Husnu Yaznr, Bayan 
inayet, Koca Mehmet, Hayriye 
Tahsin, Ziyn. Yunus Süer, G6 ya-
mda Hayriye Mustafa Kalmış, 

lsmail Hakkı Sün, Hatice Melek 
Gönulliı, Semsi Cafer lz, Kundu
racı Hayrettın, Iskender Mehmet, 
Hüsnü İlkin, Boyacıkôy Kadri cad
desinde 17 numarada oturan em
lak sahiplerinden Refik Hıfzı. 

Mahkemede bulunmıyan suçlular 
da şunlardı: 

Eski iskan müdürü Cemil, iskiıu 
memuru Nazmi ve Raşit, iskun 
sevk ve iaşe memuru Emin, O.,
man Sabri, Hızırbey mahallesi es
ki muhtarı Ethem Ziya, Avni, Ha
san, Hızır, Fener mahallesi ikinci 
muhtarı kunduracı Hayri, .Meh
met oğlu Hasan Hüseyin, Hüseyi
nin kızı Fatma, Tahtakal~ mahal
lesi birinci muhtarı Hüseyin Hüs
nü, ihtiyar heyetinden Hilmi Meh
met ve Hüseyin. 

lade edilen celpnamelcrd"ki şerh 
lcre göre suçlulardan Muhtar Et-

Bir Suiistimal 
Davası Ağırcezada 
hem ile Hüseyin Hüsnünün bir se
ne evvel öldükleri, esk1i iskan mü
dürü Cemilin de Çanakkalenin 
Gülpınar nahiyesine müdür tayin 
edildiği, Fntmanın da krzurumda 
bulundukları anlaşılıyordu. 

Reıs Refik, gelen suçluların hu
viyetlerini tesbit t:ttikten sonra id
dianameyi okudu. Sonra sırasila 
sorgulıırını yaptı. Sel nikli Hüsniı 
Yazar-

- Ben iskan memurlarını hiç 
görmedim. Demirci Haydardan RS 
liralık mübadil bonosunu 100 lira
ya satın aldım. Refik Hıfzıya 200 
liraya sattım. Kendim de on sene 
cvel Balnrköyünde tefviz suretilc 
bir ev aldım, hala da orada otum
yorum, dedi. 

!nayet kendisini müdafaa eder
ken: 

- Ben Yanya :nuhaciriyim. Be
nim işimi şimdi burada suç ortngı 
olarak bulunan Husnü yaptı. 13ir 
ev aldı, fakat hasta olduğum için 
evi bile görmedim. Sonra kocam 
satmış, diyordu. 
Kocası Mehmet te müdafaasını 

şöyle yaptı: 

- Karnn Yanya muhaciridir. 
20 senedenberi evliyiz. Bir ev ala
caktık. İşin takibinı Sclanikli Hitc:
nüye havale ettik. Beyoğlunda 

Camcı çıkmazında Mukaddes apart
manının yarısını aldık. Sonra ka
rım bu apartmanı Şemsi Güneşe 
ipotek etti. Ben muamelenin sah
te olduğunu bilmem. 

Dördüncü suçlu Hayri Tahsin i
se: 

- Şimdi ölmüş bulunan kocam 
Ali Kani, Zekiyeden benim namı
ma bir mübadil mazbatası satın al
mış, bunu Şemsi Cafere sattım, de
di. 

Ziya Yunus Suer: 
- Ben Hünkar apartmanında 

otururdum. Bu apartmanı eskiden 
mubndıl bonosu alnnlar, tekrar ken 
dilerine tefviz ettirmişlerdı. Ben 
bunu hükumete ihbar ettim. Be
nim suçum ihbar edışimdir. nnş

ka bir şey bilmiyorum. dedi. 
Iskender Mehmet ise bono alıp 

satmadığını yalnız arkadaşı ka
laycı Nuriye mübadele bonosu a~ 

Jırken kendisınc yardım etmesi için 
Selanikli Hüsnüyi1 tavsiye cttigini 
söyledi. Selanikli Hiisnli ise: 

Biitiin diğer suçlul:mn kendisi
ne isnat ettikleri suçları topyekiın 
1nkar ederek: 

- Kalaycı Nuri fakirdir. Mua
melesini yaptırmak için benden 
yardım bekliyordu. Ben ynrdım 

etmedim. Kendi i ini kendi gordu, 
dedi. 

lnayetlc kocası Mehmet bu sur-
1 uya şiddetle" itira~ ettiler. 

- Yalan söylüyor, Bay Reis. O 
böyle bınlerce muamele takip 
etti. Hüsniı bu gibi sahte i;;;ler yap
tığı için de Ankarnda bir defn tev
kif olundu. Bizim ışimizi o yaptı. 

Refik Hıfzı ise aldığı emlak ve 
bonolarda hiçbir suiistimal olma
dığını soylüyor, Hayriye Mustafa 
Kalmış, benim on liralık bonom 
vardı. Noter huzurunda Hatice Me
leğe sattım. Başka hıçbir şeyden 

haberim yok, dedi. 

Diğer suçlular da aşağı yukarı 
kendilerini bu şekilde müdafaa et
tiler. Muhakeme gelmiyen suçlu
ların ihzarı ve öldUkleri iddia e-di
len Hüseyin Hüsnü ile Ethemin 
vefat kayıtlarının getirtilmesi için 
haziranın yirmi altıncı günü saat 
on dörde talile edildi. 

Pirinççi K ögündek i 
Cinayet Mulıakemesi 

Sahte 
Avukatlık 

~uçlusu Dün ağır ceza mahkemesinde üç 
ay evvel Pirinççi köyünde Mustafa 
ve Halilin evlerini basarak Halili 
oldüren, Mustafa ile komşulardan 

V&şarı ve Arifi yaralayan, Mustafa
mn c l l e r i n i a y a k 1 a r ı n ı 
bağlayarak parasını alan Ali oğlu 
Ahmet. Halil oğlu Rcsül, Ali oğlu 
Mustafa, Mustafa oglu Kaya, ı\hmet 
oglu Mehmedin muhakemelerine bas 
landı. Suçluların hepsi mevkuftu. 
Hadisenin Niyazi ve Ethem isminde 
ki .suçlusu daha vardı. Fakat bun

lar yakalanmamışlardı. Suçluların 

huviyetleri tesbit edildi. Sonra reis 
bizzat kararnameyi okudu. Bunlar
dan Resüı1 ceza kanununun 450 inci 
maddesinin yedinci fıkrasına göre 
mahkemeye veriliyor ve idamı iste
niyordu. Diğerlerinin suçları yarala
mak ve gasıptı. 

Kararnameye göre hfıdisc şöyje ol
muştu: 

Kaya, köylerde elek ve saire sa
tan bir Bursalıdır. Bir gun Pirinççi 
koyünde bir kaç gun kalır. Köylü
lerden Mustafa ile Halilin çok z0 n
gm olduğunu öğrenır, Bursa.ya dön
dükten sonra dn ~imdiki suç ortak
larına. 

- Pirinççi köyünde yağlı e.vlar 
yakaladım. Eger gidersek kolayca 
sarı sarı altınlara kavuşuruz, der. 

Yedi arkada~, bundan sonra !stan
bula gelmişler, Eyiıbe geç.misler. Ge
ce yarısı Pirinçci köyüne gitmişlPr. 
Resul, Niyazi, Ethem \ e Kayn evve
Uı Mustafanın evine gitmişler. Mus
tafa, Ahmet ve Mehmet gözcü kal
mışlar. Dört kafadar duvardan as
mak suretile Mustafanın evine gir
mişler, onun ellerini, ayaklarını bag
Jamışlar, sandıklarını, sepetlerini ka
rıştırmışlar, bir şey bulamayınca bi
tişikteki Halilin evine atlamışlar. 

Sandıklan ararlarken Yaşarla A
rif uyanmışlar, gürültil üzerine Halil 
de kalkmış. Baskıncılar daha evel de 
Mustafa ve HaUlin beygirlerini dı-
an çıkarmıslar. Halil kalkınca b3.

i'Tırmıc:, imdnt istemiş. yakalanacak
larını anhyan kaf darlar t.ıbancala
·ınn sarıl mı hır, k rnn1 ıkta e\ 1 rin 

üstüne boşaltmıya başlamışlar. Re
sulün attığı bir kurşun Halilin kalbi
ne rastlıyarak bldürmüş, Yaşarla A· 
rif te yaralanmışlar. Tabanca sesle
rine jandarmalar yetişmiş ve Niya
zi ile Ethemden baska hepsini yaka
lamışlardır. 

Kararnameden sonra, Mustafa s~ 
züne: 

- Vallahi Bn.y hfüdm, ben her şe
yi olduğu gibi dosdoğru söyliyece
ğim, diye başladı ve anlattı: 

- Bir gün Kaya Bursaya geldi. 
Istanbulda bir kızı sevdim. Onu hep 
beraber istemiye gideceğiz. siz dü
nürlük yapacaksınız, dedi. (ılen Ha
l11in Pembe isminde bir kızı varmış. 
Kız da Kayayı seviyormuş. Biz !s
tanbula geldik. Eyüpte bekledik. Pi
rinççi köyüne vard•k. lki arkadaşım
la koyun dışarısın.fa bekledim 0-
bürlerl gittiler. Biraz sonra silahlar 
patladı. Biz de yakalandık. Benim 
bıldiğim budur. :Maksadımız hırsız· 

lık değıldi. 

Diger suçlular da kendilerini bu 
sckildc müdafaa ettiler. Şahitler din
lendi. Gelmiycm sahitler vardı. On
ların çagırılması icin muhakeme ta
lik edildi. 

---o-

Enis Oskay isminde bir genç avu
kat olmadığı halde vekalet kabul et
tiği ve avukatlara mahsus elbise gi
yerek mahkemeye girdiği için dün 
geç vakit meşhut suçlar müddeiumu
miliğine verilmiştir. HA.dise Be of! ... 
lunda 'Nur zıya sokagrtıaa b1r apart-
manın oda başısı Osmanın ihbarı ü
zerine meydana çıkmıştır. Enis Os
kayın apartman sahibi Tcvfık Azmi
ye 223 Ura borcu varmış. Bu borç 
mahkeme kanallarından geçtikten 
sonra katiyet kesbetmış ve icraya 
gelmiştir. Osman icra vnsıtasile ken
disine tebligat yaptırmı , Enis Os
kay mal beyanında bulunurken: 

- Eskiden avukattım, şimdi ter
ki ticaret ettim, demiştir. Osman dün 
yine icraya gelmiş, bu sırada Enis 
Oskayı asliye üçüncü ticaret mahke
mesintle Şerife Sadiye isminde bir h 
dının vekili sıfntile, avukat clbisesi
le görmüş ve müddeiumumiliğe ha
ber vermiştir. 

lşte bundan sonra cürmü meşhut 

yapılmış, suçlu 1330 sicil numarasın

da kayıtlı bulunduğunu söylemiş, ba-

rodan tetkik edilince bu numarada 

başka birisinin kaydı çıkmıştır. Bu-
Teyzesinin Altınlarını nunla beraber Ankara hukuk mek-

Çalan Hüseyin tebinden çıktığı ve fakat avukat ol-

Hapis Yatacak madığı anlaşıldığı için asliye üçü:ıcü 
Küçük Ayasofyada oturan Hüseyin ceza mahkemesine verilmistir. 

gecenlerdc teyzesi Hnuifenin sandı-
gından 53 altın lirnsını çaldığı için 
tevkif edilmişti. Sultnnahmet sulh 
birinci ceza mahkemesi dun Hi.iseyi-
111 altı ay hapse mahkum etti. 

Hataydaki Batakhli 
Henüz Kurutulmadı 

Hapisaneden Kaçmak Dünkü sayımızda çıkan Hatay Baş-
lstiyenler vekili Abdurrahman Melekle yaptı-

Dün ağır ceza mahkemesinde ha- ğımız mülakatta; "Hatayın sıbhati
pishane duvarlarını delerek kaçmıya ni tehdit eden bataklık kurutulmuş
teşebbüs ederken yakalanan Galata tur" şeklinde çıkan fıkra bataklık 

postanesi veznedarı Huseyinin kati- kurutulmak üzere tertibat :::lınmış, 
li Hakkı oğlu Abdullahla yine katil- projesi hazırlanmıştır "55 kilometre 
den mahkum Maksudun mahkemele- 1 1 şt ., ekl' d ık ·· 
rine devam edildi. istinabe suretile yo yapı mı ır ş ın e ç an cum-
Adanadan getirtilen şnhadetler okun- le ise 35 kilometre yol yapılmak ü
du. Muhakeme karar ı~in talik edil- ı zere münakasaya konmuı;tur'' şeklin-
di. de olacaktır. 

TAN 
SiNEMA : 

Annabella 
Tyrone Power. 

Evlendiler 

Bir Protestan 

Müslüman Oldu 

1 

Ali ERZEN 
Izmir CTAN) - Fransız tebaalı, 

Hollyvood, N ıA.A. l - Sinema Protestan ve ihracat tacirlerinden 
&rtisti Tyrone Pover ıle Fran:.ız yıl- Fredrik Jiro, lsltı.ın olmuştur. Vila
dızı Annabella dun evjenmi~lerdir. yete vedfği bir istida ile Islam olmak 

ANNABELLA 

Aile Husumeti 
Yüzünden Bir 
Cinayet Çıktı 

istedığini bildırmiş, muftülukle for-
malite ikmal edildıkten sonra adı ( A
li Erzen) olmuştur. Fredrik ..firo, 
Müslüman olduktan sonra buyuk bir 
SC'vinç icinde yazıhanesine gitmiş, bir 
operatöre telefon ctmis. o gün siın
nct olmuştur. Yukardn resmini gö:-
düğüniiz zat, Jsl[ım olan zengin Fred-

Kızılcahamam (TAN) - E kiden- rik Jirodur. 
beri devam edf p giden bir husumet 
cinayetle neticelenmiştir. Tafsilnt şu
dur: 

Pıtcik köyünden lsmail og1u Dev
dmli, bir sene evvel, ayni köylü E
sat oglu Ahmetli husumet c:aikasilc 
bncağından tabanca ile vurdugu, Ah
nıcdin bir öküzünü de öldlirdügiı için 
bura ac:;liye mahkemesiııde muhnkc
me edilmektedir. I·~vvelki gün tara
feynin huzurile muhakemeye ~fovam 

İzmirde Bir Cinayet 
Izmır, (TAN) - Torbalı kazasın

da Karakuyu köylindc Çakır Veli 
oglu Hasan Çakır, bir kavga netice
sinde Hasan onbaşı oğlu Mehmet Oz
kanı bıçakla sol memesi iızerinden 

yaralıyarak öldürmüştür. Katil kaç
mışsa da tutulmu~, adliyeye veril
mişHr. 

edilmiş, her ikisi de yanlarında baş- TEŞEKKÜR 
ka köyden iki kişi olduğu halde dön- Kayayı tanıyanlar ancak kaybetti-
mü ler, -fakat vakit geç olduğundan 1 ğimiz kıymetin azameti ile mütena
geceyi Asılar kc;yundc geçirmişler, sip olan acımızı daha derinden du
konuk odasında hep beraber yatmış- yar ve tadarlar. Onu tahfif ve bizi 
lardır. tesliyc için arkadaşlarımızın bizzat 

Ahmet sabahleyin uyanmca, Alinin ve bilvasıta gösterdikleri tehali!< ve 
iki saat evvel gittigmi oğrenmiş, ken- değerli alakaya sonsuz teşekkürleri
disi de yola çıkmıştır. Hacı Yusuf, mlzi arzederken yavrumuzu bir kaç 
Pınarı mevkiine gelince, pusu kur- zaman daha bize bnğışlatabilmek e
mus olan Alininlıiic.umuna uğramış- meliyle yaşları yaşlarımıza karışarak 
tır. Ali, üç kaşeli, sivri bt .... 11isi Ab- didinen muhterem Akil hocnya en 
nıedln bir çok y rJı>_rıne ve so me- d ı ıu 1111 • ' -c .. f .. fr>krnr•"' ı...; .. 

mesine aplayıp çıkarrnr , zavallıyı horç biliyoruz. 
oldiirdiiğünü sanıp kucaklayarak de- Hadiye ve Saliıhattin Kormnc 

reye atmıştır. 
Bir müddet soma kendisine ı;elen ,_.ıııııı .. •• Yarın: Şchzaılebnşı 

Ahmet, feryada başlamış, bir yolcu F E R A H Sinemada 
tarafından dereden çıkarılıp eşekle H D .. n .. cü 
buraya getirilmiş ve başına gelenle- arp o u3' 
rı anlatmıştır. Bir kaç dakika sonra 
da ölmüştür. 

Katil Ali yakalanmıştır. 

Son 10 senenin en büyük 
Şaheseri. Ayrıca: 

Ilı 3 SİLAHŞOR KOVBOYLAR ~ 

~............................. ~ 

Yarın Akşam S U M E R Sinemasında 
Sinemanın en parlak Yıldızı ..• 

Ateıln gözlU ve cazip tebeuUmlU yıldızı ••. 

VIVIANE ROMANCE 
Jean Murat ve Jules Berry 

ile beraber oevirdikleri en son filmi 

VAZiFE UGRUNDA 
Saheserinde zafer kazanacaktır. 
Aşkın Casusu... Casusluktaki İhti

ras ... Mevsimin en miikemmel ve 

en müthiş Filmi. -

LALE 
GÜZEL DANİELLE DARRIEUX'nun en 

Mükemmel Filmi olan 

ŞAFAGA DÖNÜŞ'ü 
Germek için iki gtindenberi vaklolan hücumdan yer bulamayıp dö

nen müşterilerinden özür diler 

.. ............................ lllİI .......... . 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Dansing 

EGLENCELİ - ZEVKLi 
NEŞ'ELI ve MES'UT 

2 saat geçireceksiniz. 

Meleği 

25 - 4 - 9:19 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

1'iirki~·c RadyodifiiZl on 
Tiirkiyc Radyosu Ankara Radyos 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 K 

T. A Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 !{\\ 

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 g, 

Sah, 25. 4. 1939 

12,30 Progr m. 12,35 TOrk müz.lğl 

Pi. 13 Memleket snnt ny&rı, ajans ' 
metcorolojjl hııbcrlerl. 13.15 Müzik (Ka 
rı ık program - Pi.) 13,45 - 14 Konu 
mn (Kadın ııati - Ev lı yatına ait} l 
Çocuk E ırgemc Kurumu - Çocuk mil 
, mcr 1 - Halkevinden n klen. 

18,30 Program. 18,35 Milzık (Oda mu 
z!JU - Pl.) 19 Konuşma. 19,15 Turk m 
ugı (Fasıl heyeti), Calnnl r: Cevdet Cn 
1 , E rcf Kadri, H::ıs n Gür, Basri üne 
H mdl Tokay. Okuy n: CC'l 1 To es. 
20 Memleket ıı:ıt ayarı, , 3ans ve meteo
roloji haberleri. 20,15 Türk müzl l (Halk 
oyun ha\ alan) 4 Tıınbur, Cura, L:ıvU, 

Santur 'c dlinbelek. 20 30 Turk müzı n 
Çalanlar: Vecihe, Re, t Erer, Ru en Kam, 
Cevdet Kozan. Okuy n: Muzaffer İlk r. 
l - Ali Rıfat Beyin - Nihavent beste -
Zillfün görenlerin, 2 - Leminin - Nih -
' ent şarkı - Bin gul çıkarırdım n , 
3 - H cı Arif Beyin - Nıhll-\ ent arkı -
Yanılma , l~i aşka, 4 - Vecıhe - Ka
nun taksim!, 5 - Rahmi Beyin - Nihıı
vent arkı - Suzüp stlzfip te ey meıeıc, 
6 - Nihavent yürük semai - Bilmezdim 
öz.Om gamzem?. 21 Konu5ma (Çocuk E
sirgeme Kurumu). 21,15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fi
yat). 21,25 Neşeli pldklar - R. 21,30 Mü .. 
zlk (Radyo Orkestra - Şef: Hasan 'Fe
rid Alnar), 1 - Rtııncau - Mottl: B lct 
süiti. a) Menuet, b) MuS<'ttc, c) Tnmbou
rln, 2 - Franz Schubert - 4 ilncli (tr -
jik) senfoni, do minör. a) Adagio molto -
Allegro vlvace, b) Andante, c) Menuet
to - Trio, d) Allegro, 8 - E. Grleg - t. 
kinci Pecr Gynt süiti, a) İngrld'ln kederi, 
b) Ar p dansı, c) Peer Cynt'un dönüş{}, 
d) Solvclg'in şarkısı, 22 30 Müzik (N c
if plAklar) 23Milzik (Cazband - Pl.) 
23,45 - 24 Son ajans habclerl 'e yann ·i 
progrnm. 

T opla.nhlar, davetler : 

Doktorların Toplant111 
Türk Tıp Cemiyeti bugün toplan rak 

şu mevzuları tetkik edecektir: 
1 - Fıtıkl rd Hetcropl tle. 

Şinasi Hakkı Erel 
2 - Kul k 'e k z lnr 

Prof. Helmann 

Mlkrobiyoloii 
Cemiyetinde 

Tur Mıkrol)lyo OJI Cerıııyetınacn: 

27 ni an 939 pcr mbe gunü aat 18 'iO 
da Etıbba oda ı konferanı; salonunda top
lanılnc ktır. Ruznamcdc: MlkroblyoloH 
kongresi me\'zuu \ c raportör seçim!, J)r. 

Perihan Çnmbel tnratındnn Vırils boy ın 
u ulleri, Dr. Hali tarafından bir çiçclc 
vnkası, Dr. V. Üveys M k r tarafındım 
beygirde tilberküloz v ka ı h kkında teb
llgler vardır. Sayın meslekda 1 rın tc rUI 
rica olunur. 

Konferans 
BEYO(;LU HALKEVINDEN: 
1 - 27 nisan 939 perşembe gilnO ~!l!lf 

18.30 da Evlmlzın Tepebnsındakl merkez 
blnasınd:ı Profc ör B y F tin Gökmen t<ı

r fınd n (Unutulmu ilim d ml rı) mc' -
'Ztıundıı muhiın bir konfer ns 'crllcce tıı. 

2 - Herke ı;:elcblllr. 

Şiıll Halkevinin 
Teıekkürü 

23 Nl rın çocuk b yrıımı mOn sebetll" 
cirnrımızdnkl okull ı n giden ~ ardımn 
müht ç t !ebeden h g ıı ıc k yemek 
'erdi •imiz 4il'i rocu elb c ve y kk'lhı 
tedariki hustısund:ı bize Y rdım cdcnlerc
mlnnet \ e ükranl nmızı tekr rl rız 

Bu bayııım da, Şi5ll Kızıl y ı;ub~I 17"i 
çocuğu nU7.U giydırınl tir. Bu h yır lşlnc

Dam dô Siyan kız 1ı e ıl Nort bro ku
lu ve Nisanla ı mUh ndı nılelerl c'le y r
dmdıı bulunmu tardır. 

Şişli - FcrlklSY h yır c !nlvet SO çocu
ıtumuzu, Şişli çocuk E irııcmc Kurumu 75 
çocuğumuzu gıydırml terdir. 

Muhitteki de erli ailelerden ve 1ııtan
bul Ka :ıpl:ır Cc!l"iycti ile çocuk b lo!l'lı 

hnsılAtınd n ördU lmlız vardımln .," 
$işli Hnllcevl ve- yaı dım birli 1 175 ço
cuhı g ydirmistlr. 

Tert'p cdıl<'n cocuk 
l<'kt>tinılıln en ı.nızldC' 

ecel ı du lu nl . 

Kapancı ve Nahide Basmacı ile MOfl'ic 
Saffet Kardeşler, Bayan EclA Kulin. Bıı

van Fatma Atıfa ve güzel numaralarllf' 
Nefis şarkı ve danslarla süslenmi~ Baş Rollerde: balomuzu senlcndlren Bobztcı ve Isık 11-

sl E 1 MON 
seteri yavrularına. 300 t:ıne piyango H-

Fransızca sözlü büyük Komedi MON S yası hediye eden E ırgeme Kurumu m•r-

R O B E R T Y O U N G - D O N A M E C H E kezine. muhtC'l\f e ya ve pa talar teb rrf\ 
eden hııyırsc\er mü s lcre ve bllh !!~n 

Ayrıca: Paramunt Dtinya haberleri. o cılık Kluhu 8 , nı 8 y Mu t lT' 

Dikkat: Numaralı koltukların bugiinden oldırılnıas1 ricn olunur. ,e rkad ı !enen teşc- ur 1 bon; 

... •••••••••••••••••••-•••••••ı~ ı 'liriı 



25. 4 - 939 

25 Nisan 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecncbl 

1400 
750 
400 
160 

Kr, .. 
" 
n 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 

800 
300 

Kr. 

" .. .. 
M:illeUcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleke.tler için abone 
bedeli müddet sırnsiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 215 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 
pul iltıvesi lf'ı1.1mdır. 

GÜNÜN MESELELER& 

Suvarilerimizin 
Zaferi 

Nistcn gelen haberleri okuyan 
'·atandaşların göğiisleri, sonsuz bir 
İftihar ,.e haklı bir gururla kabar • 
maktadır; sÜ\'arilcrinıizin kazandık

ları zaferlerin azameti önünde, ınilli 
bir heyccnnla co~mamak miimkii~ 
değildir. 

llele dün, son gelen bir telgraf tan 
öğrendiğimize göre, kahraman sü • 
varilerimiz son yapılan müsabaka • 
nın hem birinciliğini, hem ikinciliği· 
ni, hem üçiincülüğünü, hem de dör· 
di.incülüğünii kazanmışlardır. 

Diinyanın en biiyük miIJ.ctleri • 
nin, en usta sünrileriylc dolu olan 
o meydanlarda, Türk süvarilerinin za 
ferleri adeta inhisar altına almaları, 
cidden eşsiz bir muvaffnkıyettir. Bu 
müsabakalara rakipleriyle gayri mü
savi şartlar içinde girdikleri halde, 
bu derece mu"·affak olan siivarlleri
mizin kazandıkları şerefli neticeler, 
bir defa daha isbat etmektedir ki, 
Türk milleti, binicilikteki ezeli ve ta
rihi meharetlni, arttırarak koruya -
bilmiş bulunmaktadır. 

Bugiin, Nistcn gelen her telgraf, 
bize yeni bir zafer miljdeledikçe, gö· 
'rfislerimiz gurur ve heyecanla kaba
rıp sönerken, hafızalarımızda, Türk 
binicllerinin :zaferlerini terennüm e
den mısralar diriliyor. 

Şair Yahya Kemalin ahenkli se
si, lrulaklarımıza §U mısraları fısıl -
dıyor: 

''Bin atlı akınlarda, çocuklar gibi 

"fün atıı, o gun, dev gibi bir Örd~yu 
yendik!" 

• 
Almanyanın hava kuvvetleri 

Propagandanın kuvvetli tesirine 
ınisal isterseniz, Almnnyanın ha\'a 
kuvvetleri etrafında propagandanın 
biitUn diinyayn yaydığı efsaneyi gö
zönüne getiriniz. Sabahleyin kahval
tısını yerken başına bir Alman bom
bası düşeceği korku u İngiliziıı uy • 
kusunu ka!Smnışhr. Alman ha\·a 
kuvvetlerinin iistünlüğü cfsnnesi İn
gilizlere günde iki milyon İngiliz Ji. 
rahk müdafaa silahı yaptırmaktadır. 
İnsanları Alman Jmva kuvvetlerinin 
iistünliiğiine inandıran bu ef:.anenin 
hakikati nedir? 

Bu askeri ırrı, ilk defa ttalyan -
Jnrın Ala İtalia adındaki 1939 il ava 
Almanağı if;:a etmiştir. 

Bu almunnğn gör.e Almanynnın 

l 939 martına kadar mevcut ilk af 
tayyare mıktan altı bindir. Bu mık
lara ihtiyat ha\'a kuvvetleri de da -
Jıildir. Bunların harici ndc bugiin 
posta ve yolcu nakleden. yahut nıo -
de.li eskidiği için kenara atılan, tn • 
tim için Jnıllanılan altı bin kadar da
ha tayyare vardır ki, bunların harp 
kabiliyeti yoktur. 

Almanyanın 28 tayyare fabrikası 
vardır bu fabrikalar her ay GOO yeni 
tayyare yapmaktadır. 

Buna mukabil İngiltcrenin 2500 
ilk saf tayyare~i \•ardır. Fakat bu 
2500 tayyare bir günde ha\'alansa 
ve bir tanesi geri dönmese, ertesi 
giin İngilterenin elinde tekrar cep· 
heye gidebilecek 2500 tayyare mev • 
cuttur. Talim, posta ve yolcu tayya
releri bunun haricindedir. 

ingiliz fabrikaları şinıdi ayda bin 
tayyare yapmaktadır. Ve İngiltere • 
nin inşa halinde bulunan en büyük 
tayyare fabrikaları henüz tayyare çı· 
karmağa başlamamışlardır. 

Sonra keyfiyet, sürat. techizat 
bakımından da İngiliz tayyareleri 
Alman tayyarelerine üstiindür. 

Bu mukayese~·i yapan İngiliz ga· 
z:-tesi vatanda;?larına tavsiye edi -
yor: 

- Alınan tayyarelerinden kork • 
nıayımz. Alman hava knv\'etleri bir 
cf.;anedcn ihareitir. 

TAN 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

- ·-------

----·------~-------------! 

'1 
1 

Roosevelt'in hararetli sulh mesajı Avrupayı kuvvet •iya•etine boyun eğdirmek istiyenleri terletiyor., 

Bulgar Siyasetinin 
Mecburiyetleri 

M ünih Anlaşmasından, ve 
bilhassa Çekoslovakya 

baskınından sonra, Avrupa • 
nın doğu cenubundaki kü -
ciik milletleri /p ; .. _ ,:,_..·ıA.,. 

na~karşı muctafaa etmek. ve 
Balkan I arın selametini 
korumak, Balkan milietleri 
için en mühim mesele halini 
almıştır. Ve bariz ve ezici fa
şizm tehlikesi. bütün Balkan 
milletlerini tetikte bulundur
maktadır. 

Bulgaristan mihver devletlerinin 

tazyikini hissediyor 

Coğrafi bakımdan mihverden 
çok uzak mevkide bulun -

masına rağmen, Bulgaristan da, 
bu teyakkuzdan müstesna kalma -
maktadır. 

Fakat Bulgarlar biliyorlar ki, 
Yugoslavya ve Romanya istiklalle
rini kaybettikleri takdirde, İtal -
yan - Alman istilası, Bulgar hu -
dutlarına dayanacaktır. Ve o tak -
dirde ise, küçük Bulgaristan, kar
şısında duramıyacağı derecede kud
retli bir düşmanla hurun buruna 
gelmiş olacaktır. 

Umumi Harbin acı tecrubesını 
unutmamış olan Bulgnristan, bu -
gün, mihverin maceralarına sürük
lenmek isteğinde değildir. Çünkü 
o bugün kanidir ki, faşistlerle müş
terek cephe tutarak girişilecek bir 
muharebe, yeni, ve bu sefer, belki 
de nihai bir milli facia ile netlcC
lenecektir. 

Bir harp zuhurunda 

Bulgariıtanın vaziyeti 

Böyle bir harp, mihverin zn -
feriyle neticelendiği tak -

dirde, Bulgaristan, her işaretine 

münakaşasız itaat etmek mecbu -
riyetinde kalacağı büyük bir 
"ınüttefik" (!) in emrinde buluna
caktır. Umumi Harp hatıraları, bu 
kanaati takviye etmektedir. 

O zaman. Almanlar, müttefik • 
teri olan Bulgarların en :rengin mil 
li servetleri sayılan kömür ma .. 
~enlerine el atmışlardı. Ayni za -
manda, Bulgadstanda yetişen gı -
d maddeleri de Almanya tarafın
dan çekilmişti Bu yiizclen, hudut-

YAZAN 
Bulgar Baımuharrirlerinden 

O. BOR l SOF F 

lardnki Bulgar askerlerı, ve mem
leket halkı gıdasız, irtibatsız kal • 
mı~lardı. Bütün bu hatıralar, bu -
gün, Bulgar milletinin hafızasın -
da olanca acılığı ile dipdiri dur • 
maktadır. 

Bugün, en karakteristik olan 
nokta da, Hitlerin zaferlerinden en 
dişelenen ve uyanan Bulgaristan
daki neşriyattır. 

Mesela: Sofyad münteşir "Mir" 
gazetesinde şu satırları okuduk: 

Bir Bulgar gazetesi Balkanlıla-

"- Balkanlarda yaşayan mil -
Jetlerin birbirlerine yaklaşmaları, 
mesailerini teşrik etmeleri, arala
rındaki rabıtaları kuvvetlendirme
leri lazımdır. Onlar, kendilerini. 
hariçten gelecek muzır tesirler -
den ve tehlikelerden ancak bu su
retle koruyabilirler. Balkanların 
kuvveti ve ehemmiyeti, Balkan 
milletlerinin, birleşmesinden doğa· 
bilir. Bütün Balkan milletleri, Bal· 
kanlıların menfaatlerini korumaK 
uğrunda birleşmek mecburiyetin · 
dedirler." 

Harbiye Nezaretinin naşiri ef. 
kan olan "Norodna Otbrona" ga • 
zetesiyle, "Slova" gazetesi de ta • 
mamen ayni fikirleri müdafaa et
mektedir. 

Bütün bunlar da, Bulgar mille -
tinin, yüksek bir görüş seviyesine 
kavuşmuş bulunduğunu göster -
mektedlr. Fnkat bütün bunlara 
bakılıp da, Bulgaristandn, ümitle
rini Almnnyaya bağlayan unsur -
Jar bulunmadığı sanılmasın. 

Bunlar. ekseriyetle, Hitler Al -
manyasının Bulgaristandaki ajan· 
ları, ve Bulgaristand:.ki resmi fa • 
§ist te§ekküllcrinin mensupları • 
dırlar. 

Maceracı milliyetperverl~r de, 
bunlar gibı düşünmektedirler. 

Hala intikam peşinde 

koıanlar da var 

H Ula intikam peşinde koşan, Bal
kanlarda bir ''büyük Bulgn

rbtnn'' ın hakimiyetini kurmak e-

melini besleyen bu maceracı mil -
liyetperverler ve Makedonyalılar, 
kendilerini bekleyen akıbetin fnr
kına varmayan gafillerdir. Bu ga
f illere, Bulgar istiklalini koru -
maktan ümit kesmiş olan bed-
binler de katılmaktadır. 

Bugün böyle muhtelif düşün • 
celerle Hitlere taraftar, daha doğ
rusu alet olanların naşiri e!kar-

lığını da "Zora" gazetesi yapmak
tadır. 

Bu unsurlar, bugünkii Bulgar 
hükümctinin harici siyasetinde a
tıl davranışından memnun de-
ğildirler. Ve onlar, Bulgar bükü -
metinin, mihvere resmen girme • 
sini temine çalışmaktadırlar. 

Balkan Antantı dıfında 

kalan Bulgari6tan 

Bugünkü halinde, Balkan An
tantı, bütün Balkan millet
lerini içine olamadığı için, 

sahip olabileceği ku\•vete kavuşa
bilmiş değildir. 

Bilhassa, Balkanların kalbine 
yerleşmiş olan Bulgaristanın yok· 
luğu, bu antantı büyük bir kuv • 
vetten mahrum bırakmaktadır. 
• Balkanlara doğru bir faşizm ha

reketi başlarsa, antant dışmda kal
mış gayri memnun bir Bulgaris
tan, inkar edilmez bir tehlikclir. 

Bu itibarla, ekscrlyetile ve bil
tün hüsnü niyetile birleşmiş ve 
dostluk siyasetine taraftar bulunan 
Bulgnristnnın taleplerıni yerine 
getirmek ve onu antanta kazandır
mak, Balkanların hayati davası ol
malıdır. 

Bugün derhal yapılması !fızım 

gelen hareket şudur: Hem Bnlkan 
memleketlerinde yaşıyanların tam 
hukuki miisavatlarının tnnınması, 
hem de Balkan millctler"nln biri
birlerinin tam hukuki müsav<itla
nnı tanımaları .. 

Türkiye - Bulgarisranın 

dostluk bağları 

B ugiın Bulgarların Türkiye a
rasında :ncveut dostluk 

bağlnrı, muhtelif hadiselerle takvi
ye edilmiş bulunuyor. Montrö kon
feransı, ve Neailly muahedesinin 
Bulgaristandan aldığı hakların ia
desini hrıyırlı hadiseler arasında 

sayabflfriz. 
Yunanlılarla Bulgarlar arasında 

yapılan ticari şnlaşma da, Balkan
lardaki anlaşamamazlıkları ortadnn 
kaldırma yolunda ntılmış adımlnr 
arasındadır. 

Yugı~ılavyada san hükumet 

değişmesinin tesirleri 

Y ugoslavyada son hükumet 
değişmesi, Hitlerin Roman

yaaaki ajanlnrına yani Demir mu· 
hafızlara karşı harekete geçilmesi, 
ve bu memleketlere faşizme karşı 
cephe alınması da, Balkan ittiha
dını takviye etmiş hareketlerdir. 

Fakat bütün bu hnreketledri ka
fi saymak mümkün değildir. füıl

kanlarda yapılan tahrikat. Hitler 
ve Mussolini tarnfından Balkan 
milletlerine teker teker ver~len bıi
yuk iımitler ve vaatler, gösterilen 
kandırıcı menfnatler, temaslar ve 
Balkan memleketlerinde teşkilatı 

gittikçe genişletilen faşist propa
gandası, Balkan milletlerinin istik
lallerini, batta mevcudiyetlerini 
tehdit eden chemmıyc-fü birer teh
likedir. 

Bu itibarla, Balkan milletleri
nin, kendi aralarındaki bütün kü
çlik ihtilafları dostane bir şekilde 
halledip bitirmekte acele davran
maları zaruridir. Balkan miJletle
ri arasında iktısadi ve kültürel te
masların arttırılması da, hayati e
hemmiyeti olan dostluğun kuvvet
lenmesini temin edecektir. 

Balkanların vaziyeti çol 

ehemmiyet kesbetmiftir 

H iç unutmamak Hizımdır ki, 
bugün, Balkanların vaziyet

leri, çok ehemmiyetli bir ciddiyet 
kesbetmiş bulunuyor. Hareketler. 
o kadar suratle inkişaf edip dur
maktadır ki. kaybedilecek tek an 
kalmamıştır Eğer Balkan millet· 
leri, her Balkan milletini tatmin 
edecek bir program etrafında an
laşmak yolunda bütün kuvvet ve 
hüsminiyetlerini seferber etmez
lerse, kendilerine buyuk bir si\rnt
le yaklaşan tehlikeli hareketler, on
ları hazırlıksız ve- dngınık bir hal-
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ta~Z*mm:~ 
Neşriyat 
Kongresi 
razan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Maarif Vekaleti, memlekette bir 
küıtiir kalkınması yapmak e· 

meliyle, memleketin kültürle alakn
dnr bütün fertlerini bir kongreye da· 
vet ediyor. Bu kongrede konuşula -
cnk meseleler tesbit edilmiş, nliikn • 
dıırlara bildirilmiştir. Şüphe iz bu 
mcvzulnr bu ~ütundn münakaşa edi
lemiyecek kadnr geniştir, Fakat kon
grenin ruh ve manası iizerine bii· 
tün memleketin a1iikasını ~ekmek is· 
terim. 

Maarif Vekaleti şimdiye kadar 
bir mektepler umum müdürlüğü \"aS· 

fanı taşıyordu. Bütün gaye ve hedefi 
mekteplerin adedini çoğaltmnk, mck 
tepleri tc kilatlandırmak, hulasa 
kültiirü çocuk kanalı ile ve çok uzuıı 
bir istikbali bekleyerek memlekete 
yaymaktı. Kiiltür sahasında da telif 
ve tercüme gibi cılız bir faaliyeti \'ar 
dı. Fakat kültür itibariyle Balkan -
lara nazaran dahi geri kalmış bir 
memlekette alınacak tedbirlerin çok 
dnha cezri, çok daha §iimullü olma ı 

gerekti. 

Bugün memleketimizde gazefe 
satışları, kitap sahşlan gönülc azap 
\'erecek kadar azdır. Büyük de\'letle
ri hiç hesabn katınndan ynlnız yanı -
başımızdaki Balkan memleketleri -
nin kitap \'C gazete neşriyab istati -
tiklerini gözden geçirirsek, bu mem
leketler halkilc bizim halkın okuma 
hevesi arasındaki nılithi~ iurk göze 
~arpar. 

Niçin okumuyoruz? Bunun so -
yal bir çok sebepleri oldut-ru gibi tcş· 
kiliita ait çok büyük sebepleri de \'ar
dır. Neşriyat organize edilemezse, 
en küçiik köylere kadar basılıın ki -
tap \'eya gazete gidemezse, memle· 
ketin bütiin kuv\'etleri bir araya ge
lip harıl harıl kitap yazsa, kitap ter· 
ciimc etse hiç bir fayda ı yoktur. 
Fran ız kültüriinii yayan Librarie 
Hnşet, Ingiliz kültürünii yayan l\lac 
J\lilan Comp gibi biiyiik yayını mü -
c sc clcrf ~ aıulmadıkça, kiığıt iizc .. 
rinde rılınncnk k•rarlarm t rlcri 
yine dar bir snhada kalmağa ınah -
kfündur. Bence bu kongrede nazarı 
dikkate alınacak en büyük · ınc ele 
yayım tc kilfıtıdır. Yaymadıktan son 
ra biriktirmenin ne faydası \'ar? Bu 
kongre bu yayım meselesiyle bern -
her, memlekette umumi bir kültiir 
kalkınmasının biitün sebeplerini, 
yoJlarını ara;;:tırncak, ı?Cklini tcsbit e
decektir. 

Yalnız hususi sermayednrlarm a
ralarında birle~erek, bütün rekabet 
ka~·gıılarım bir kenara atarak bu te
~ebbiisii başnrmnlarınn imkan _yok • 
tur. Devlet nazını rolii oynamak, tcs· 
kilatçı rolii de\'let yapmak şartiylc 

biitlin hu usi te ebbUsler el birliği 

cdebilirll•r. Çiinkii kendi menfaatle
ri de bunu amirdir. 

Mıınrif Vekaleti, bu yaraya pıır • 
mak koymnkla, memleketin en bii -
yiik bir geriliğini gidermek çnrclcri
ni aramak yolunn girmiştir ki, bu dn 
imdiye kadar memlekette mektep -

lerl ifade eden bir Maarif Vcklileti -
nin, kiiltilrü ifade eden bir mana \ "O 

mahiyet aldığını göstcri~·or. Eğer l\1a
nrlf Vekili bu teşchbUsiinde ınu\'af· 
fak olursa, bu memlekette de köylii
sünc kadnr okuynn eviye i yiik ek 
bir millet yapmanın temel ta~ını ko
yacaktır ki, bunu ne bugünkü, ne ~ a· 
rınki nesiller unutamıyncaldnrdır. 

l\fııarlf Vekiline hu hayırh te eb· 
biisiinde mın•nffokıyet dilerken, mem 
leketin bütiin kültiir scverlerinin bu 
kongreye kar ı alaka ını çekmek. bil 
tiin memleketi bu kongre ile nlllka -
dnr etmek \ınzifcsifesinin de matbu
ata diistiii;riinü Hn\'e etmek i terim. 

* lstanbul Hukuk Fakiıltesindcn Hayri 

Dckıılan'a: 

«Atnturk kızlnrınd n bu cc\ .. bı beki -
mcz.dik• yazısında, Ataturkün kadın ha,. 
kındaki fıkrini oyncn ya'tdım. Bu cOml -
nJn m6na11nı anlıımıyacak k d r geri l)!r 
Unlverslte genci tasavvur etmiyordum O 
cllmle sarahaten kadının kültür ve isUh· 
sal hayatına girmesini ifade ede:. Atı· 
türklln kadına bilfiil hayatta verdiği :-o 
de bunun delilidir. 

de teker teker avlıyacaktır. 
Bu ise, onların büyük kurbanlar 

vermelerine, istikl.ilicrine, nntt.ı 
belki de mevcudiyetlerine mal o
lacaktır! 
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Bugün Bir Milli Takım Yapılırsa 
Esk~den Ekseriyet lstanbuldaydı 
Şimdi Ankara Daha Üstündür 
lstanhul FutboLÜ Bu 

Gelecek Seneler 

Şu son aylar içinde, lstan
bul lutbolünün wkutu-

Halinde Süıüklenirse 
Daha Düşecektir 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

na dikkati çekecek bir kaç ya- • · 
%1 yazdım. 

Klüplerin mektepliler hakkın
daki v.aziyet dolayıaiyle, bir 
mevsimden ileriyi heıaplamı
yan tedbir/erile, meydana vur
muf olan bu zaafın gittikçe 
ilerlediği muhakkaktır. 
Evvelki gün Galatasaray - Vefa 

maçını takip ederken daha iyi farkı
na vardım; seyircilerdeki heyecan ve 
alaka da ortada oynanan futbolün 
derecesine inmiş . 

Taraftarlar, itiyat ettikleri teş -
vik haykırışlarını takatsiz bir hece -
leme haline getirmişler, seslerini 
gürleştirm.eğe cesaret edemeden a -
rada bir bağırma taklidi yapıyorlar- .. . 
dı. Galatasaray gollerinin adedini ü-
çe çıkarmıştı. O herkesin bildiği tem lstanbul oyuncularının ekseriyeti ile teşkil edilen 
polu, disiplinli, içten gelen Galatasa- milli takımlarımızdan biri .. 
ray sesini bekledim. Nerede!.. 

Lalettayin bir klübe bağırdıkla-] beraber tempo tutamıyacaklardır. ı--
n gibi seslendiler. Vakıa, Galatasa - Maharetleri ne olursa olsun sürat be ......... "" "" "" "" 

0 0 0 
.. n "" 

rayın sesini notalayan talebelerdi. raberliği için İstanbul şöhretlerinin B ••• 

Takımda küçük veya büyük kurda ekserisi ihtiyata kalır zannındayım. r av o 
rastladıkları talebeleri görmeyince Bitaraf ve anlayan arkadaşım 

takımı benimsemeleri tabiatiyle es - kavrayışlı muhakemesiyle cevabını o ı 
kisi gibi olamadı. şöyle verdi: n ara 

Fakat ne de olsa, insan Galata - Kanaatimce şimdilik İstanbuldan 
saray sesini o kadar dağınık ve o de- bir milli takım kadrosu için beş altı 
rece ge işi güzel be emıyor.. oyuncu henüz çıkar. Ama, bura fut -

Futbolde seyırcının bezginliği bolü ve futbolcüleri şu gördüğümüz 
korkı.ınç bir şeydir. Oyuncunun ko - halde devam ederlerse, gelecek se -
lunu kandını kıran her şeyden evvel neye bu adet üçe, daha öbür seneye 
odur. de hiçe iner .. 

Aplaşılıyor ki, bizim meraklıların Arkadaşın cevabı aklıma uygun 
hala stadlara devam eden kısmı es- geldi. Stadyumdan çıkarken kendi 
ki günlerin hatırasına hürmeten ge- kendime ayni cümleleri tekrarlıvor
liyorlar. Onlar da iyi oyun bekleye dum: 
bekleye usanırlarsa halimiz nice o- Bura futbolcüleri ve futbolü şu 

lw-..... gördüğümüz halde devam ederlerse, 

Ankara lutbolünün Milli 
\ K ümedeki mevkii 

Ankaranın şu iki ay içinde İstan
bul takımlarına karşı çıkardığı oyu
n u dik.katle takip eden ve görüşüne, 

anlayışına pek itimat ettiğim bir ar
kadaşım anlatıyordu: 

.. Fevkalade denecek kadar seri 
oynuyorlar. Paslar hayli uzamış, 

kombinezonları Avrupai, ve galibi -
y etleri hakkiyle elde ediyorlar. Fut
bolü atletik bir tarzda tatbik ediyor
lar. Stad da insana heves veriyor. 

Eskiden uurada iyi oyunlar gör
d ükten sonra Ankaraya döndüğüm 

zamanlar o gördüğüm güzel oyunu 
Ankara stadına kadar hayalimde 
getirir, burada olsaydı. derdim. Hal
buki, şimdi İstanbul oyunlarını hiç 
hatırlamıyorum. 

Çok bitaraf arkadaş ilave ediyor
du: 

gelecek seneye üçe, daha öbür sene
ye de hiçe iner ... 

HOLLANDA· BELÇİKA 
l 2 

Amsterdam 24 (A. A.) - Elli bini 
mütecaviz bir seyirci kitlesi önünde 
yapılan Belçika - Holanda futbol ma 
çı, Holandalıların 3 - 2 galibiyetile 
neticelenmiştir. 

---o---
Feriköy 1 dmanyurdu 

Kongresi 
Feriköy Şişli İdman yurdunun 

fevkalade kongreesine 30.4.939 pa -
zar günü saat 10 da Feriköy on ye -
dinci ilk okulda yapılacağından yurt 
üyelerimizin gelmeleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

AN KARA 

Süvarilerimiz 
Yine Galip 

Muhtelif Avrupa binicilik mü
sabakalarına iştirak için Nise gi
den sÜ'\"arilcrimizin orada geçen 
hafta kazandıkları muvaffakıyet-
lere yenilerini ilave ettiklerini 
bildiren telgrafı alıyoruz: 

t Nis 23 - Süvarilerimiz bu -
; gün yapılan Piyer Gotye müka
l fah müsabakasmda büyük mu - ı 
t vaffakıyet göstermişler, birinci • 
i den dördünciiye kadar olan de • 

receleri almışlardır. Birinciliği 
Saim Polatkan, ikindU(;i <ıe\lat 

Gürkan, üçünciilüğü Cevat Ku -
la ve dördüıYüHiğü Eyüp Öncü 
kazanmıştır. Dört süvarimiz de 
parkuru hatasız olarak ve birer 
saniye farkla bitirmişlerdir. Sü -
varilerimizin muvaffakıyeti bü • 
yük tezahürata vesile olmuş, Pi
ycr Gotye müknfatı merasimle e
kipimize verilmiştir. 

Binicilik mektebi ekip müsa
bakasında Fransızlar birinci, İn· 
gilizler ikinci, Belçikalılar uçun
cü, İrlandalılar dördüncü, Türk 
ekipi beşinci olmuşlardır. Biz -
den sonra derece alanlar Polon j 

ı ya, Letonya, Portekiz ve Roman
yadır. 

• •• •• •• •••••••••••• •• •• ••• 

BİSİKLET 
Doğrusu Fenerin de, Beşiktaşın 

da, Galatasaraym da malum sürat -
leri Ankara stadında artık bizi do -
yurmaz.,, 

Bunları bana söyliyen arkadaş 
her akşam, İngiliz radyosundan spor 
havadisini almadan rahat uyuyamı
yan, bütün İngiliz takımlarının iç -
yüzlerine kadar vakıf olan bir me -
raklıdır. Hayatının uzun sı:nelerini 

Amerika ve Avrupada geçirmiştir. 

Futbolden anlar. Fakat anladığını et
rafına haykırarak söylemeğe lüzum 
görmez. 

Yarışının Sonuncusu 

Aklımdan geçen bir meseleyi 
tam bir sporcu zihniyetine varmış o
lan o bitaraf dosta açmayı mı.ivafık 
gördüm ve sordum: 

- Ne dersin, şimdi bir milli ta -
kım yapılsa İstanbul oyuncularının 

meşhurlarının bir çoğunu kadroya 
alamamak zarureti hasıl olmaz mı? 

-Ankara futbolü sürat bakımın
dan, senin söylediğin dereceyi bul -
duysa bizimkilerin ekserisi onlarla 

Akköprü Süvari Karakolu Önünden 

B aşlaya n Yarış 150 Kilometrelikt; 
Bisiklet seri yanşlarmın doktı -

zuncu ve sonuncusu, bugün, dokuz 
bisikletcinin iştirakiyle ve 150 kilo -
metre mesafe üzerinden yapılmıştır. 

Yarış saat tam yedi 25 te Akköp-

iyi bir rekor temini gayesiyle aza -
mi gayret ve enerji sarfeylemişler -
dir. 

Nitekim her turun dakikasiyle a
lakadar olarak müteakip dönüşler -

rü Süvari karakolu önünden başla - de zamandan dakika kazanmak için 
mış ve Etimesut asfalt yolu üzerin- var kuvvetleriyle koşan bisikletçi -

de gidip gelme suretiyle 150 kilomet- ler, azimlerinde muvaffak olmuşlar 
relik mesafede tamamlanmıştır. Ge- ve geçen haftaya nazaran bir saat 
çen hafta ayni mesafeyi Kaleciğe on dakika daha eksik olarak saatte 
gidip gelme suretiyle 5 saat 39 daki- vasati 33 buçuk kilometre süratle 
kada koşan bisikletçiler, bu hafta yo- 150 kilometrelik mesafeyi dört saat 
lun da güzelliğinden istifade ederek 29 dakika 15 saniyede koşmuşlardır. 

TAN 25. 4 - 939 

GAZETELERLE 
' 

ŞAKALAR ., 
_E~K _O_N_O~M_i 1 

İade (!) 
Yazan: Naci SADULLAH 

A cayip anketlerle Türk kadın -
larını yeniden kafes arkasına 

itmeğe çalışan şu meşhur "Komik" 
gazeteye acımamak elimden gelme· 

Pamukların Cinslerine 
Göre Ekilecek eri 

Yerler T esbit Olundu 
di. Eğer o biçare refikimizin dünkü Pamuk mrntakalarında yerleşti . ,---: 
ve evvelki günkü niishalarında inti- rilen pamukların nevilerini tayin ve 1 r ·
şar eden şu hazin ilanı okursanız, tahdit eden Ziraat Vekaleti bu m:n
eminim ki ayni merhameti siz de du- takalarda başka nevi pamuk yetişti-
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yacaksınız: rilmesini menetmiştir. Vekalet pa • 
"Kiloluk gazete isteyenlere: muk mıntakalarının her biri için 
".:\ladrabaz tavassutuna lüzum Akala, Klevland ve Rus çeşitlerini 

kalmadan kilo ile gazete almak iste- alakadarlara tavsiye etmiştir. Klev • 
yenler, idarehanemize müracaat e • land çeşidi ekilecek mıntakalar şun· 
dip, arzu ettikleri kadar iade olun • lardır: Mersin, Adana, Gaziantep, 
muş gazete bulabilirler!" Urla, Maraş. Malatya, Elazığ, Diynr-

Bu ilam ile "matrabaz" eline düş- bakır. Akala çeşidi ekilecek nunta • 
tüğünii itiraf eden "Komik" refiki • kalar ise: Antalya, Muğla, Denizli, 
mizin. kendisine iade olunan gazete- Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Balı • 
lere hile müşteri bulamadığı anlaşı- kesir, Bilecik, Kocaeli, Eskişehirin 

lıyor. Bundan sonra, ucuz tarafından Sakarya vadisi, İstanbul, Tekirdağ, 
paket kağıdı edinmek isteyen ka • Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çan • 
saplar, bakkallar, veya seyyar satı • kırı ve Çorumdur. 
cılar, müvezzilere şöyle seslenecek- Rus çeşidi yetiştirecek olan mın· 
ler: taka Karstır. 

"- Oğlum, bana iki buçuk okka 
"Son Posta" getir!" 

Bu gidişle, yakm bir gi.inde, bu 
"Komik" refikimizin matbaası önün
den geçecek olanlar, muharrirlerin, 
cadde iizerine taşınmış masalarda ça
lıştıklarını göreceklerdir. 

Eğer kendilerinden, bunun sebe
bini sorarlarsa, alacakları ccv~p da 
şudur: 

"- Ne yapalım? Matbaa iade ile 
doldu: Bize yer kalmadı! 

Görüyor musunuz komikliği? dert 
ment ceride, çoktan okkanın altına 

gitmiş te, Muhittin Birgen hala ken
disini diİ-hem dirhem satmağa çalı
şıyor! ! 

* Canavar - Kahraman 

Aşağıdaki satırları da bir Fran -
sız gazetesinde okudum: 

''1815 senesinde intişar eden 
"Moniteur de France" sayfaları, şu 
havadisleri veriyordu: 

9 Mart 1815 te: "Canavar men • 
fasından kaçb!" 

10 martta: .. Korsikalı canavar, 
"Cap Juan" a çıktı!" 

11 Martta: "Askerlerimiz, Capta 
görülen canavrı sıkıştırıyorlar: Bu 
sefil canavarın müstahak olduğu a -
kibetc uğrayacağı günler yakındır!" 

11 Martta: "Canavar Grenoble 
şehrine doğru ilerlemiş!" 

12 Martta: "Müstebit şimdi LY -
ondadır: Her geçtii?i yerde dehşet 
hükiiın 11urınektedir!" 

18 Martta: "Asi, payitahta yak -
laşıyor!" 

Bereketli Yağmurlar 
Konya ve Akşehir havalisinde bir 

miiddetlenberi esen rüzgarlarla hu
sule gelen nisbi kuraklık son günler
de başlayan nisan yağmurları ile ta
mamen zail olmuş ve miistahsilin yü 
zü gülmüştür. 

Diğer mıntakalarda da ilkbahar 
yağmurları devam etmekte olduğun-

iHRACAT : 

lrana Gönderilecek 
Çiçek Soğanları 

Irana ithal edilecek çiçek ve ne
batat sova.nlarında Nomatod ve Aka
rid böceklerinin kurtlarına rastgelin
diğinden dolayı, Irana ithal edilecek 
her nevi tezyinat sovanlarının ilaç
lanmış ve bu kurtlardan temizlenmiş 
o]duklarına dair bir hastalık sertifi
kası olmadıkça ithallerine müsaade 
edilmemesi kararlaştırılmıştır. 

ispanya "eyTmrwCJ•~· ı 
Dahili ihtiyaçlarını tanzim etmek 

maksadile İspanya hükumeti zeytin 
yağlarının ihracını kontrole tabi tut
mıya karar vermiştir. Bu karar zey
tin yağ piyasalarına tesirsiz kalma
mıştır. İspanyada halka vesika ile 
zeytin yağı verilmektedir. 

Piyasoda Buhran Yok 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milan o 
Cenevre 
Amsterdarn 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Bel.grad 
Y okohama 
Stokhol m 
Moskova 

24 - 4 - 939 

ÇEKLER 

5.93 
126.7025 

3.3550 
6 .6625 

28.4175 
67.2675 
50.7925 
21.29 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

3J..62 
30.5325 
23.9025 

ESHA.ı.'\f VE TAHVİLAT 
E rgani 19.-
Merkez Bankası 106.50 
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dan kışlık ekinlerin inkişafı artmış
tır. 

lÇ PlY ASALAR : 

Dün Piyasaya Gelen 
ve Satllan Malla r 
Toprak mahsulleri ofisi dün piya

samıza kilosu 5,32 kuruştan yüzde 
4-5 çavdarlı yumuşak beyaz buğ
daylardan 326 bin kilo ve ayni fiyat
tan kızılca buğdaylardan 3-4 çav
darlı olarak 163 bin kilo satmıştır. 

Yemlik arpalardan 90 ton gelmiş ve 
4.10 kuruştan verilmiştir. Susam 
19.30, badem içi 60 - 64, iç fındık 
n~ kıırııo:t:ın <;atılm1stır.. Diın <:Pk.şean 
hın kı o un ve :ro om .Kılo mısıt geı-
miştir. 

Çavdar ve Yulaf 
Bir müddettenberi piyasamızdan 

çavdar ve yulaf almakta olan ltal
yanlara dün dahi kilosu 4.5 kuruş

tan 150 bin kilo Trakya ve Mersin 
malı çavdar ile kilosu 4 kuruştan 54 
bin kilo yulaf satılmıştır. * Almanya namına piyasamızdan 
kuru meyva toplanmaktadır. Dün 
mühim bir miktar elma kurusu kilosu 
18.5 kuruştan ve ıırmut kurusu 17.5 
kuruştan satılmıştır. 

19 Martta: "Bonapart, kuvvetli 
ordusu ile ilerlemektedir. Fakat Pa
rise asla giremiyecek!" 

lhracatçı tüccarlar milli bankala
rın sürmaşandiz avansını kesmemiş 

olmalarına rağmen Cebelitarıktan 

geçecek gemilerin bir tazyike maruz 
kalmaları ihtimalini diışüncrek mal 
göndermiye cesaret etmemektedirler. 
Hatta bu düşünce ile verilen sipa-
rişleri kabul etmiyenler de vardır. lpekböcekçili9i 

20 Martta: "'Napolyon Bonapart, 
Paris kapılarına dayandı!" 

21 Martta: "İmparator Napolyon, 
Parise muzafferane girdi!" 

22 Martta: "Majeste imparator 
Napolyon Bonapart, dün akşam Tuil
lerie sarayının balkonundan, kendi
sini coşkun bir sevinç içinde selam
layan halka iltifatta bulunmuştur!" 

Canavarla kahraman arasındki 

mesafeyi on üç gün içinde aşıveren 
Napolyon Bonapartın bana hatırlat
tığı ismi de şuracığa yazmadan geç
miyeceğim: Üç sene evvel, bütün 
dünya matbuatının asi tanıdığı meş
hur general Franko! 

* Faşist Selamına Dair: 

Meşhur faşist selamına dair, bir 
çok fıkralar dinlemişinizdir. Eğer be 
ğenirseniz, onlara, benim aklıma ge· 
len şu iki fıkrayı da ilave edersiniz: 

İki Arnavut delikanlısı, bir ev 
penceresi arkasına pusu kurup diiş
man gözlemeğe başlamışlar. Bir müd 
det sonra, evin önünden geçen cad
denin iki başında İtalyan neferleri 
görünmüşler. İtalyan neferleri, tam 
evin önünde karşı karşıya gelince, 
Arnavut delikanlılarından birisi, ar
kadaşını dürtmüş: 

"- Haydi, ne duruyorsun? Ateş 
edelim? 

Öteki, birbirlerine faşist selamı 
veren İtalyan neferlerine bakarak 
arkadaşının eline sarılmış, ve: 

"- More, demiş, sakın ateş aç -

Bunu:ıla ~~raber ~iyasada.buhran oı- 1 Bursa, (TAN) - !pek böcekçiliği 
madıgı g1bı az mıktarda ıhracat de- enstitüsü tohum tevziine başlamış, 
vam etmektedir. 

Pirinç Yükseliyor 
Pirinç stokları sarfedilmektc oldu

ğundan pirinç fiyatları !stekli olarak 
yeniden yükselmiştir. Dün beş hin 
kiloluk bir parti Tvsya pirinci kilosu 
26.10 kuruştan satılmıştır. Fiyatların 
daha yükseleceği tahmm ediliyor. 

----o----
Adapazarında 
Fenni Gübre 

Adapazarı, (TAN) - Pancar zira
ati başladıktan sonra kullanılan fen
ni gübre tecrübeleri, bunun diğer. 

mahsulata da faydalı olduğunu fii
len meydana çıkarmış ve halkın rağ
betini kazanmıştır. Geçen sene Ada
pazarına ithal edilen fenni gübre yüz 
elli altı buçuk ton iken bu sene iki 
yüz kırk yedi tona çıkmıştır. * Adapazarı (TAN) - Halkevin
de, şair Abdülhak Hamit için bir 
toplantı yapılmıştır. 

ma! Baksana: 
"- Teslim!" işareti veriyorlar. ... 
Bir İtalyan kıtasınm baskmına 

uğrayan silahsız Arnavutlar, iki el· 
lerinl kaldırarak teslim olmak mec· 
buriyetinde kalmışlar. ô zaman. İ -
talyan zabitlerinden birisi, arkada • 
şına: 

"- Ben, demiş, sana, Arnavutla
rın bizden daha k oyu faşist oldukla· 
rmı söylememiş miydim ? Bak, sela
mı iki elle veriyorlar! 

ilk parti olarak memleketimizin muh 

telü yerlerine 80 bin kutu tohum 

gönderilmiştir. 

Köylü arasmda da ipek böceği ~o

humu yetitşirmek merakının artmak 

ta olduğu görülmektedir. 
Her sene burada ipe1: böcekçiliği 

enstitüsünde açılmakta olan tohum

culuk kursunun bu yıl Adapazarında 

açılmasına karar verilmiştir. 

Babaeskide Kurakhll 
Babaeski (TAN) - Çiftçinin bek

lediği nisan yağmurları yağmamıştır. 

Havalar kurak gittıği cihetle pancar

ları böcekler sarmıştır. Bunun onü

ne geçmek için, mıntaka ziraat amir
liği tarafından ilaç ma!:ıaneleri g~ 

tirtilmiştir. Pancarlar her sabah ma

kinelerle ilaçlanmakta.dır. Yakında 

böcekler tamamen imha olunacaktır. 

lzmirde Üzüm Az Olacak 
Izmir (TAN ) - Son günlerde dü

şen kırağdan Alaşehir ovası, SalihE, 
Turgutlu, Menemen, Foça, Kemalpa
şa muhiti ve Manisa ovası mütee$sir 
olmuştur. Buradaki oağların ç,ığu 

zarar görmüştür. Manisa ovasında 

zarar nisbeti bazı yerlerde yüzde alt
mışa kaadr yü.kselrniştır. Bu havali
de üzüm mahsulünün yüzde 50 - 60 
kadar azalacağı tahmin olunmakta
dır. 
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T ARiHTEN YAPRAKLAR Ankara, da 

San Katip, on yedinci asır or
talarında Istanbulun en ün

lü şahsiyeti idi. Adı neydi? Belki 
Bekir, belki Hasan. Bunu kimse 
bilmezdi, herkes onu Sarı KB.tip 
olarak tanırdı. Bugün tarihe bile 
oyle geçmiştir. Devlet müverrihi 
de, frenk. tarihçisi de kendinden 
bahsederken (Sarı Katip) der, a
sıl adını yazmıya lüzum görmez. 

Sarı Katip, bu şöhreti zekasına 
ve dilindeki iğneli kuvvete borç
luydu. Devrin nasıl bir mihver ü
zerinde döndüğünü gayet iyi anla
mıştı. Bundan ötürü saraya kafa 
tutar, kubbe altıru dilile bombar
dıman eder ve yalnız Yeniçeri o
cağına kaside okurdu. Çünkü onun 
sahneye çıktığı günlerde Osmanlı 
imparatorluğu o ocağın elindeydi. 
Saray acizdi. Kubbe altı kuklalar 
yatağı idL 

San Katip, kuvvetin ocakta ol
duğunu kestirdikten sonra bütün 
zekasile oraya hizmet etmiye ko
yulmuştu. Ocak ağaları cesur, fa
kat cahil adamlardı. Cerbezeli bir 
zeka bu cahil kütleyi kolaylıkla 
teshir edebilirdi. Sarı Katip bu ne
ticeyi elde etmekte güçlük çekme
di, az zaman içinde ocaklının göz 
bebeği mevküne geçti. 

Ocaklılar, onu, dilindeki iğ
nelerden dolayı seviyorlar

dı. Kendileri pala ve kılıç üzerin
de nükte yürütmekten başka bir 
şey beceremezlerdi. Halbuki elde 
ettikleri nüfuz dolayısile hünkar 
meclisinde, vezirler arasında, elçi
ler meyanında yer alıyorlardı, a
ğır mevzular üzerinde musahabe 
ve münakaşa etmek mecburiyetin
de kalıyorlardı. Işte Sarı Katip böy
le vaziyetlerde onlara "dil" olu
yordu, dinliyenlere d.? parmak ısır
tıyordu. 

Bu dil ağaların işaretile, bazan 
arı olup iğneler .sokardı. Ağaların 

kıymet verdikleri cihet te bilhas

sa onun sert, zehirli ve incitici ko

nuşması idi. Çünkü pala çekilemi
yen yerde bu dil ayni tesirJ yapı

yordu ve dinliyenlere baş ucunda 

pala, yahut yatağan dolaşıyormuş 

hissini veriyordu. 
Mesela bütün !larayın bütçe açL

ğının kapanması :çin çareler ara
nıyordu. Ağalar bu müzakere mec
lisinde hazır bulundukları gibi dil
lerini de beraber getirmişlerdi. He
nüz on yaşında bulunan Dördüncü 
Sultan Mehmet, bir taht üzerinde 
oturtulmuştu. Büyük annesi Kö
sem Sultan - baştan ayağa ka
dar örtülü olduğu halde - toru
nunun sağ yanında bulunuyordu, 
müzakereyi idare ediyordu. 

Defterdar (maliyt vekili de
mektir) Emir Paşa yeni irat kay
nakları bulmıya imkan olmadığını, 
masraftan da kısmak çaresi bulun
madığını uzun uzun anlattıktan 

sonra şu mülahazayı ileri sürdü: 
- Hiçbir iş görmedikleri, bir 

yük yüklenmedikleri halde '1.azi
nede n aylık alanlar var. Bunların 
kimine alim demişiz, kimine şeyh 
demişiz, kimine dul v eya öksüz de
mişiz, bol bol nylık bağlamışız. 

Defterini yaptırdım. Açıktan aylık 
alan bu gibilere tam yetmiş milyon 
akça (bir milyon dört yüz bin dü
ka altını) verildi,ğini gördüm. Işie 
bu kadar büyük bir parayı suya a
tıp duruyoruz. Musaade ederseniz 
şu heba olup gide:ı parayı hazinc
açığına karşı tutalım. 

K ösem Sultan örtü altından 

bile hissoluuan tehlikeli 
bir asabiyetle atıldı, kimsE'nin söz 
söylemesine meydan vermeden 
defterdan azarlamıya girişti. 

- Günlerce düşünüp bulduğu
nuz tedbir bu mudur'! Otuz bin ki
şinin nafakasını kesip hazineyi 
zenginleştireceksin, öyle mi? Ya 
o biçarelerin okuyacağı lAneti kim 
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üstüne alacak? Ben mi, arslanım 
mı? 

Mevzu nazikti, Rızk kesilmekten, 
beddua alınmaktan, lanete uğra

maktan bahsolunuyordu. Sonra bu
nu söyliyen bir k:admdı, Valde sul
tandı. Onun insani ve dini hislere 
dayanarak yürüttüğü sert mütale
aya karşı cevap vermek hayli müş
küldü. Bu sebeple defterdar yutku
nuyordu, sadrazam düşünüyordu, 

vezirler ·- işitmemezlikten gele
rek - susuyorlardı. Ağalar kayıt

sızdı. Çünkü ortaya sürülen teklif, 
kendi kazançlarına dokunmuy or
du. Lakin bir şey söylemek, Valde 
sultanın karşısında dilsiz kalma
mak lazımdı. lşte bu cüreti, bütiin 
o kalabalık arasından Sarı Katip 
gösterdi. 

- Sultanım, dedi, bu otuz bin 
kişi otuz bin dilenci demektir. De·ı
letin dilenci beslemiye mecburiye
ti yoktur. Onların duaları da bir 
para etmez. Çünkü nefeslerinde ke
ramet olsaydı, kendilerini dilenci
likten kurtarırlardı. Hem uzun dü
şünmiye ne hacet! Falan mollanın, 
filan dervişin duasile kale alındı
ğını, ülke zaptedildiğini işittiniz 

mi siz? Şu muharebeyi kim kazan
dı, bu kaleyi kim aldı diye sorar
sanız ya sarhoş lbrahim Paşanın, 
ya kanlı katil başka bir paşanın 
adını duyarsınız. Demek isterim ki 
acıd1ğınız adamların hayır duala
rı, bedduaları da tesirsizdir. Lanet
lerini ben üzerime alırım. 

Valide Sultan da bu mantıka 
boyun eğmiş ve şuna buna veri
len aylıkların bir sene için veril
memesine muvafakat etmişti. Sarı 
Katip ise bu maceradan sonra bir 
kat daha şöhret almıştı , sarayca 
da dilinden korkulur. bir adam 
mevkiine geçmişti. 

Aradan yıllar geçti, impara-
torlukta çeşit çeşit hadise

ler yüz gösterdi, sadrazamlar dev
rildi, sarayda birçok değişiklikler 
oldu ve San Katip bütün bu işle
rin içinde bulundu. O, her vaka
nın adeta dili idi. Vakaları seyre
den halk daima onun sesini duyar· 
dı, onun nüktelerile neşelenirdi 

Felek dönektir. Sarı Katibin 
bel bağladığı mihver de bir gün 
sarsıldı, ocak ağalarının ikbali 
gölgelenir gibi oldu. Ağalar bu 
yeni cereyanı durdurmıya azmet· 
miş olmakla beraber pek te kuv
vetli görünmüyorlardı. Çünkü 
~<!rbe derinden, halkın nefretin
oen geliyordu. Sarı Katip tehlike
v hemen sezdi. aürültüsü henü...~ 
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uzaklardan gelen felaket trmağt
na kapılmamak çarelerini arad~, 
ağaların hükumete karşı düşün

düklerini birer birer Sadrazama 
haber vermeğe başladi. Zeki a
dam, şimdi, kuvvetin teveccüh et
tiği yere yamanmak istiyordu. 

Fırtına kopup ta ağalar devri
lince Sarı Katip te gerçi zindana 
attlrnıştı, kafasının kesilmesi bile 
mukarrerdi. Fakat Sadrazam Se
yavüş paşa onun kendisine hizmet 
ettiğini ileri sürdü, serbest bıra
kılmasına emir verdi. O da - ölüm
den kurtulmak sevincile - vezi~ 

sarayına koştu, te~kkürler sun
mıya koyuldu. Lakin orada, Sarı 
Katibi affetmiyen, biri vardı ve 
hıncından kuduruyordu. Onun ye
ni baştan hayata ve belki ikbale 
kavuştuğunu görünce dayanama
dı, Sadrazama yüzünü çevirdi: 

- Devletlu vezir, dedi, Sarı Ka· 
tip kuluna emret te kubbe altını 
bir t&rü etsin. Dinlenecek nükte
dir. 

S a~ Ka:ip sarardı, çünkü teh-
likeyı ve maksadı sezmişti. 

Ne çare ki kurtuluş ümidi zayıftı, 
mutlaka istenilen şeyi yapmak la
zımdı. Bu sebeple dudakları tit
reye titreye anlattı: 

- Gevezelik sultanım, geveze

lik. Bir gün kubbe altından geli

yordum. Ağalardan biri rastladı, 
nereden geliyorsun d('di. Ben de 

boş bulundum, edepsizlik ettim, 

"Esir pazarından geliyorum" de

dim. Bu çelebi işte o münasebet

sizliğimi hatırlatıyor. 

Seyavüş paşanın yüzü . solmuş

tu. Çünkü kubbe altındaki vezir· 
lerin hep kölelikten gelme olduk

larını telmih ederek Sarı Katibin 

o büyük divan yerini esir pazarına 

benzetmesinde kendisinin de aslı

nı ihtar eden bir nükte vardı. Ken

disi de Abazanın köleliğinden gel
me bir vezir idi. Bundan ötürü 

yüzünü ekşitti, elile de uşaklarına 

bir işaret verdi. Bu, &arı Katibin 
idam emri idi. 

Yıllardanberi dilile İstanbulu 
korkutan Sarı Katip, kellenin git
mek üzere bulunduğunu anlar an
lamaz yerinden fırladı, hançerini 
çekti ve sadrazama haykırdı: 

- Hür doğan hür öli.ı.r, bunu da 
benden öğren köle! .. 

Sarı Katip, köleler elinde değil, 

kendi kendine ölüp gitmişti. 

Milli Şefimiz ve muhterem refikaları refakatlerinde Başvekilimiz ft 

Hariciye Vekilimizle yavrulara iltüat ediyorlar. 
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Jüri< Safosunun Hayatı TEFRiKA No. 14 

"Şeyh Şüca Kimdir ? ,, 
Genç Doğancı, Hemen Kapıyı Kapadı, Korsanların 
da Güç Duyabilecekleri Sesle Anlatmağa Başladı 

- Vallahi, dedi, sizlerin buraya 
kadar geleceğinizi ummazdım. 

Hatta iki deniz kurdu bir Venedik 
kuzusunu yakalayıp devletlu şeh
zadeye getirmişler, Şeyh Şücnı da 
wmuşlar diye kulağnna demin 
bir lif çalmışken incelemedim, 
"nemarek - neme gerek" deyip s
dmızı bile sormadım. Meğer koca 
sarayı ayağa kaldıran sizmişsiniz. 

Gerçekten memnun oldum. 
Belki bir el daha öpüp ayrıla

caktı. Fakat Deli Cafer onun ko
luna girerek ayrılmasına imkan 
bıralanadı: 

- Biz, dedi, şu karşıki odalar
da konuğuz. Yarın erkenden yola 
çıkacağız. Ancak içimizde birkaç 
düğüm peyda oldu. Onları çözmek 
zahmetine sen katlanacaksın. Bi· 
zimle bile gel, o düğümleri çöz! 

Kendi cemaziyülevvelini çok iyi 
bilen denizcileri kızdırmak Erme
niden dönme doğancının elinden 
gelemezdi. O sebeple: "Hay hay" 
demek zorunda kaldı ve kendile
rlle birlikte yürüdü. Fakat kor
sanlar onu uzun müddet tutmak 
niyetirıde değillerdi. Bu sebeple 
odaya gireı: girmez sorguya giriş
tiler: 

- Bize ilkin şu Şeyh Şücaı an
lat. Kimin nesidir, haı1gi dergfilun 
şeyhidir bu herü? 

Genç doğancı, hemen kapıyı ka
P~l, korsanlar,w. .9Sır gyç duyabi
lecekleri bir sesle cevap verdi: 

::-;:-; O şeyh .man degildirı bahçı
vfA}ılrtan gelmedir.. llaremde Ra
ziye adlı bir kahya kadın var. 
Şeyhin çalışbğı bahçeye - hava 
almak için - gittikçe onu görür, 
beğenirmiş. Şüca, hayırsever bir 
adamın himmetile kücüklüğünde 
biraz mürekkep yalamış, anasın
dan da akıllı doğmuş bir adamdır. 
Kilhya kadının kendisine tatlı tat
lı baktığını görünce ır.eyva devşi
rip sunmaya, snğuk ayranlar ha
zırlayıp içirmeğe başlar. Sonunda 
ilcisi arasında bir dostluk yüz gös-

terir. Şüca, çingan1ardan öğre
nerek bakla falı açar, kağıt üze
rinde de remil atarmış. Hele rü
ya tabirinde herkesi ltafese kor
muş. Bir gün devletlü şehzadenin 
gördüğü düşü de - Raziye Kadının 
yardımile - hoşça tabir ettiğinden 
şehzade efendimize çatar. Şimdi 
burada dairesi, şehirde aynca ko
nağı vardır. Bir dediğini devletlu 
sehzade iki etmez! (1) 
~ - Peki. Devletlu şehzadenin 
yanına girip çıkanlar arasında hj)
tm sayılan daha kimler var?. 

- Kadı Üveys!.. · 
- Ne kadısı bu? 
- Tire kadısıydı. Bir gün dev-

ıetlu şehzadeyle ava giderken Ya
manlar dağının eteğinde buna rast
ladık. Kerli ferli bir adamdı. O 
koca sarığiyle uzaktan çok hey -
betli görünüyordu. Meğer herif, 
göründüğü gibi kaba değilmiş, yol 
ve erkan bilir kişilerdenmiş. Çün
kü şehzade efendimizi görür gör
mez atından sıçrayıp yere ineli, 
cüppesinin göğsünü kavuşturdu, 

elpençc divnn durdu ve şehzade 
yaklaşınca, bağıra bağıra bir ~y
ler okumaya başladı. Baba tutmuş 
siyah köleler gibi sağına soluna 
sallanıyor, başını hiç durmadan 
eğip kaldırıyor, ellerini ayakları
nı hokkabazca oynatıyordu. Dev
letlıi şehzade, J;>öyle maskaralık -
lan çok sever. Onun için atlan -
nın başını çektiler, herifin yaptığı 
oyunu güle güle seyre daldılar. O, 
aşk ile şevk ile oyununa devam 
etti, tadını kaçırmadan da bağuıp 
çığırmayı bıral~tı, şehzadenin üzen
gisine dudaklannı yapıştırdı, şa

pır şapır ve uzun uzun öptü (1), 
sonra ged çekildi. 

- Kulun, dedi, Tire kadısı ü
veysim. Aşoyu Bekire boşatmak
tan, Hasanın bıraktığı malı miras
çılara bölüştürmekten, Mehmedin 
alacağını Mahmuda ödetmekten 
bunaldıkça kılkuyrukcağmmı önü
me katarım, ava çıkanın. Çekti -
ğim çile artık dolmuş olacak ki, 

şevketlu, kudretlu, mehabetlü şeh· 
zademe rastladım. Bundan geri ba
na ne mahkeme, ne muhakeme ge
rek. Senin ahırında sayislik edıp 
felekten kum alacağım. 

Devletlü şehzade kıs kıs gülü
yordu. Kadı susunca sordu: 

- Kılkuyruk yoldaşın nerede? 
Üveys av borusu kadar kuvvet

li bir ıslıkla oraları inletti ve ko
şa koşa gelen bir tazıyı göstere
rek cevap verdi: 

- Yoldaşım işte budur. Faket 
ehliyetli mahlUktur. Ne tav~na 
göz açtırır, ne kekliğe. Hele ava 
çıkmadan önce iyi bakılmış olur
sa, turna sül·üsüne bile süzülmek 
ister! .. 
Şehzade efendimiz, avcı kadıyı 

da, köpeğini de beğenmişlerdi ve 
hemen emir vermişlerdi 

- Efendi bundan böyle daire
miz halkındandır. Sarayda odası 
olacak ve bizden ayrılmıyacaktır. 

O gün, bugün kadı Üveys bizim
ledir. Bir hafta kadar oluyor, 
devletlu şehzadenin iltiması ü1.e
rine şevkethi hünkarın fermanı 

geldi, kadı eskisi hoca, dairenin 
defterdan oldu. 

Ve sesini biraz daha kısarak i
lave etti: 

- Size de mallımdur ki, şehza
de katında defterdar olanlar, dev
letin baş defterdarlığına kendileri
ni nişanlamış sayılırlar. Onun i
çin kadı Üveys biraz ağırlaştı. 
Fakat 

0

halvet aleminde kürkü ters 
giymektCll, kafayı çekip raksa 
kalkmaktan geri kalmaz (2). 

K ara Mehmet sustu, fazla ge
vezelik ettiğine zahip ola

rak biraz da korktu. Bununla be
rabez yakasını kurtaramadı. Çün
kü, deli Cafer yine sormuştu: 

- Dışarıda, yahut içeride daha 
kimlerin borusu ötüyor 

- Ben gelmeden önce devletlü 
şehzadenin hocası öldüğünden Ha
san Canoğlu hoca Sadettini İs!an-

Ben<dle mü? 
• ..... Yazan : Kerime Nadir TEFRiKA No. 35 ...... 
Gönlüme dolan tatlı sarhoşlukla her şeye razı 

oluverdim. Ve onu kollarımdan bırakıp gözlerimle 
bir müddet kucakladıktan sonra odadan çıktını. 

* Iki gün sonra Harbin hududundaki "Dauriya,, 
garnizonuna sevkolunacağımız emri verilmişti. 

Bu haber arkadaşlarımı fena halde meyusiyete 
düşürdüyse de, ben müteessir olmamış göründüm. 

Daima gözüm kapıda ve tevkif olunmağa mun
tazırdım. Fakat, garip şeyi .. iki gün arızasız geçti 
ve hareket günü de yine hiç bir hadise zuhur et
medi. 
Merakım son dereceyi bulmuştu. Nüvidden ynhut 

Piyerden bir haber almak için çırpınıyor, lakin bir 
yolunu bulamıyordum. 

Yoksa, bunca vakayi bir rüyadan mı ibaretti? .• 
Bu saçma düşüncelere bazan gülüyor, hazan da ina
nacak oluyordum. 

Nüvide o ei.in "Kansk,, tan ayrılacağımızı söyleme
miştim. Acaba bunu biliyor muydu?. Piyer ne ya
pıyordu? .. Niçin babasının katilini ele vermiyordu?. 
Bu esrarlı muamma knrşısında çıldıracaktım. 

Sevkiyat esnasında, trene binmek için kasabaya 
indiğimiz zaman, beyhude yere bir tanıdık çehreye 
tesadüf ederim diye bakındım, durdum .. 

Nüvide uzaktan olsun bir "Allaha ısmarladık,, di
yebilmek için çırpınıyordum. Ne yazık!.. Uzandı

ğım, tırmandığım her şey boş ve yarım kaldı .. 

11-
"Daurlya,, ya beş gün sonra vasıl olduk. Geldiği-

mizin ikinci günü Nüvide uzun bir mektup yazdım. 
Lakin aradan haf talar geçtiği halde, cevap gelmi
yordu. 

Bu garnizon, ufacık bir istasyondu. Askeri kışla
lardan başka bir kaç ev vardı. Burada kendimi pek 
yalnız hissediyor ve fena halde sıkılıyordum .. 

Bir giin arkadaşlarla öteden beriden konusurken, 

emirber yanıma gelerek bir tayyare çavuşunun be
nimle görüşmek istediğini söyledi. 

Derhal yerimden fırladım. Çavuş avluda bekliyor
du. Yanına yaklaşıp kendimi tanıttıktan sonra, ne 
istediğini sordum: 

Cebinden bir zarf çıkararak uzattı ve: 
- Bunu size yüzbaşı mösyö Piyer Voronikof 

gönderdi, dedi. 
Zarfı aldıktan sonra sordum~ 

- Cevabını bekliyecek misiniz? .• 
- Hayır! ...• 
Çavuş selam verip gitti. Zarf elimde kararsız kal

mıştım. Bunu arkadaşlarımın yanında okumak teh
likeliydi. Hemen orada yırttım ve içinden çıkan su 
kısa mektubu okudum: 

'' Haluk Bey; ... 
Unutulmıyan iyilikler mücrimlerin cezasını hs

fülctemez .. Annenizin oğlu kana kan isteseydi, ÇC!k· 

tiğiniz işkenceler birdenbire dinerdi. Fakat o size, 
cezaların en müthişi olan vicdan azabını reva gör· 
dti. Nedamet ve af dilemek neye yarar? .. 

Mazur görülmeniz, haksız ve gülünç bir arzunun 
mükafatıdır. Siz bunu, kullarından daha merha· 
metli olan Cenabı Haktan isteyin ... 

Piyer Voronikof.,, 
Bu satırlardan, evvela hiç bir şey anlamamıştım. 

Sonra, daha dikkatli ve düşünerek okudum.. Ve 
kardeşimi haklı buldum. 

O beni mahkumiyetten kurtarmakla zahiren bü
yük bir iyilik yapmıştı. Fakat bu iyilik maskesi al
tında gizlenen fenalık, ölümden daha ağır ve daha 
korkunçtu .. 

Derin bir düşünceye daldım. Bana karanlık görü
nen ve pek ziyade merak ettiğim nokta, bu cinaye
tin ne suretle gizlenmiş olmasıydı... Piyer hiç bit 
şey yazmıyordu. Ve tabii ben de, hiç bir şey sora
mndım artık!.. 

TAN 
buldan hoca yaptılar. Devletlu 
şehzade ona çok saygı gösteriyor. 
Hoca da şaka bilmez, kimseden 
perva etmez bir yaman kişi. Ben 
anlamam ama, anlıyanlar onun 
bilgisini derin, kalemini hançer 
gibi keskin buluyorlar. 

- Başka? 

- Haremde de Raziye hatun 
var. Kendisi kahya kadındır. Sa

rayın haremine de, selamlığına dn 

hükmü geçer. Şeyh Şüca, onun 
emriyle oturup kalktığı gibi kadı 

itveysler, hazinedarlar, imrnhor

lar ve herkes kendisini sayar. Da
ha doğrusu şerrinden korkar. 

Çünkü şehzade hazretleri, onun 

he,r dileğini yerine getirir. 
(Dı!Vamı var) 

(1) Pt"çevf bu rliyn v!ık ıasını CC: 2. 
S: 34) şöyle nnlatır: 11 Bir gece yirmi ba
samaktan fazla bir merdivene çıktıklo
rmı, yirmi otuz knda r yiiksek kubbele
rin ayaklan altında kaldığını görür
ler. Ol mahalde şehzadeleri Sultan Meh .... 
met ve Sultan Mnhmudu görmek ister
ler, göremezler. 01 merdivenden üç 
dört basamak inerken uyanırlar. Ertesi 
gün h arem dairesinde bu rüyayı anla 
tırken kethüda Raziye Hatun Şeyh 

Şücaı bilir ve vftkıa ttıbir ettiğini işi

tirmiş. Şehzadeden izin clıp ve rllyayı 
yazıj Şeyhe gönderir. O da merdiven 
basamaklıırının her biri bir yıl demek 
olduğunu, şehzadenin o basamaklar sa
yısınca padişahlık yapacağını, dört ba
samak inişin de 4 gUne veya 4 haftaya 
kadar saltanat müjdesi geleceğini bildi
rir. Gerçek te böyle çıkar, ve o gilnler 
içinde saltanat müjdesi gclir.11 

Bu kayda göre Şeyh Şücaın Bafa
dan sonra şehzadeye intisap etmiş ol· 
ması iktıza ederse de yazına bir pc
çcvi tarihinde ve bu rliyanın hlkCıyesl 

sırasında şehzadelerden bahsedilmediği

ne, inilen merdiven bnsamaklan da on 
olarak gösterildiğine göre bahçıvanın 

daha Kanuni Silleyman ölmeden ve 
İkinci Selim tahta çıkmadan önce şeh
zade Murada intisap ettiği anlaşılıyor. 

Zaten basma Peçevtdekl «Rnzlyc Ha
tunun terbiyesi mukarenetlle bir iki 
defa ~ehzade meclisine girer ve bil
cümle saadetlü padişahın bervechile 
hüsnü ltlmndına bais olurken kutbl 
lılem HdOğOnde iştibahı kalmaz ve ts
tanbula bile getirirler» diye bir kayıt 
var. Bundan da istldlAI olunur kf 
Şeyb ŞOca, dört g{ln veya dör1 
haftalık bir müddet içinde şehzade Mu
ratla anlaşmış değildir. Bununla bera
ber ŞU"!'Üya işi izerinde uzun uzun dur
mıya lüzum yok. ,.Biz, Şehzade l\fara
dın muhlUni ve karakterini tcbarliz et
dirrnek içi~ o mevzun temas eWk. Zn
ten Frenk tarihçileri de niyanın uydur
ma olduğunu anlıvarak eserlerinde ona 
yer venn<?mlşlcrdir. 

O) Peçev1 (C: 2. S : 6) Kadı Üveys ne 
Şehzade :\furndın tnnışmcsını şöyle hi
kAye eder: •Tire kadı~n iken bir gün 
saadetlO şehzade hauetıerine av sıra

sında hcmlnanlık (dlzginbaşı beraber 
yürUmek) şerefi elverir. Adabı milluk
tan haberi olan bir kişi olmakla şeh
zad~ln gönlüne girer. Tesadüf, o ~s

nadn dclterd:ırlan vefat etmekle pederi 
büzürkvarlanna arzedlp de!terdarlıkla
rın kendiye verdirir.• 

M. T. T. 

K.Hamamda 
irtikap ve 
ihtilaslar 
Kızılcahamam (TAN) - Şimdiye 

kadar yapılan müteaddit teftişlere 
rağmen gizli kaldığı anlaşılan bir ta
kım suiistimal, irtikap ve ihtilas iş
leri biribirini takiben meydana ~ıka
rılmaktadır. 

Kazamız muhasebei hususiye me· 
murunun zimmet ve ihtil.fısı !:ahit ol
muş, ilci sene ve dort ay hapsine hük 
medilmiş, hazine hukukunun temini 
istifası için de menkul ve gayri men
kul emvnline haciz konulmu~tur. 

Hususi muhasebe tahsildarların
dan Halil Dcmirelin üç bin beş yi.iz 
küsur lira ihtilas ettiği anlaşılmış ve 
kendisi tevkif olunmuştur. • 

Bu ihtilaslarla aH1kadar dahi\ bazı 
kimseler mevcut bulunduğu anlaşıl
dığından tahkikat geni~letilmektedir. 
Ayvaşeler köyü muhtarı Tahir Gü

müş, geçen sene köylerinde vuku bu
lan ağnam yoklamasında saklı kalan 
hayvanata ait yetmiş küsur lira ce
zayı, memurlara rüşvet vermek su
retile kapatacağından bahisle ağnam 
sahiplerinden para toplamış ve bu
nu cebine atmıştır. Tahir Gümüş tev
kif edilmiş ve muhakemesine başla
nılmıştır. 

Çimenderede Bir 
Kız Yandı 

Konya (TAN) - Akşehirin Çimen
dere köyünde Elife adında dört ya
şında bir kızcağız odada ocak başın· 
da otururken, sıçrayan kıvılcımlarla 
entarisi tutuşmuş, vaktinde yetişilip 
kurtarılamadığı için ağır surette ya
ralanmıştır. Bir gün sonra da ölmüş
tilr. 

Elifi Kaçıranlar 
Aranıyor 

Izmir (TAN) - Değirmendere na
hiyesinin Karakuyu köyünde Hasan 
Beştürkün 16 yaşındaki kızı Elifi, 
silahla t~dit ederek zorla kaçıran, 
ve buna mani olmak istiyen kızın 
amcası Hasanı ağır surette yaralayan 
Belenbaşı köyünden Mestan, Hasan, 
Mustafa, Musa, Çakır .Mehmet, jan
darmalar tarafından takip edilmek
tedir. Kızı, civarda bir ormana gö
titrdüklei anlaşılmıştı. 

Kulu Köyünde Bir 
Yaralama 

Konya (TAN) - Cihanbeyli ka7.a.
sının Kulu köyünde bir tarla mese
lesinden Hacı Karan ve Şevket adın
da iki kardeş, Süleyman isimli köy
liıyü yüzünden ve başından ağır su· 
rette yaralamışlar ve yakalanmışlar
dır. 

Mecruh, bura memleket hastanesi
ne getirilmiştir. 

25 - 4 - 939 

Hatay da 
Bayram 

--

Tezahürat Yapıldı 
Antkya, 24 (A.A.) - Anadolu A

j$1ıısının hususi muhabiri bildiriyor: 
Milli hakimiyet ve çocuk bayrn

mı Hatayın her tarafında coşkun te
zahüratla kutlanmıştır. Antakyada 
ve Iskenderundaki merasim pek 
parlak olmuştur. 

Antakyada yapılan törene binlerce 
izci ve mektepli iştirak etmiş, tören
de vekiller, mebuslar, zabıta ve mül
ki.ye erkanı bulunmuşlardır. Askeri 
bando tarafından çalınan Istiklal 
marşından sonra parti ve halkevi a
dına bir nutuk söylenmiş, bunu iz
ci ve mekteplilerin hitabe ve şiirle
ri takip etmiştir. 

Bütün hatipler ana vatana ve A
tatürkün ölmez hatırasına bağlılık 
ve Milli Şefimize sevgi ve saygı his
leri izhar etmişlerdir. Tören izci ve 
mekteplilerin yaptığı geçit resmi i
le nihayet bulmuştur. 

Bayram dolayısile şehir baştan bn
şa Türk ve Hatay bayraklarile dona
tılmıştır. 

Silivride 
Bir Otobüs 
Devrildi 

Dün, içinde yirmi yolcu olduğu 

lıalde Kırklarelinden hareket eden 
bir otobüs Silivri civarında direksi
yonuna arız olan bir sakatlık yüzün
den yolun sol tarafındaki hendeğe 

yuvarlanmıştır. Otobüsteki yolcular
dan isimleri henüz tesbit edilemiyen 
üç kişi vücutlerinin muhtelif yerle
rinden yaralanmışlardır. 

Yaralılar Çorlu dispanserinde te
davi altına alınmışlardır. Hadise et

rafında jandarma tahkikat yapmak

tndır. 

lstanbul • Londra 
Yolu ve 8abae$kİ 

Babaeski (TAN) - Londra - Istan
bul asfalt yolunun kasabamızın için 
den geçen kısmının toprak tesviye

sine başlanılmıştır. Bu işte her gün 

yüz amele çalışmaktadır. 

Yolun geçtiği yeni halkevi binasi
lc belediye arasında yapılacak mey· 
dan için üç ev istimlak edilmiştir. 

Ortada kalan ve tarihi kıymeti olan 
Tevfikiye çeşmesi aynen belediye 
yanına nakil ve orada ınşa edilmek
tedir. 

Nüvide, bu defa daha uzun bir mektup gönder
dim. Sabırsızlıkla cevabını beklediğim sıralarda ar· 
kadaşlarım beni bir kenara çektiler ve şu ihtilal 
kargaşalığından istifade ederek kaçmayı tasarladık
larını söylediler. Bu tehlikeli bir oyundu. Hem d:ı
ha işlerimi bitirmemiştim ... 

Sararmış ve pek zayıflamış yüzünde jrj yeşil 

gözleri acı bir tebessümle parlıyordu. Elimi sıkar
ken çok yavaş bir sesle dedi ki: 

- Peşinizden buraya kadar gelmek cüretini ba
na veren şeyin büyüklüğünü tahmin edemiyeceği
niz için bu hareketimi bir suç telakki edersiniz .. Fa
kat, bu tahammülsüz kuvvetin ne dereceye kadaı 
beni bitirdiğini öğrenmenizi istiyorum. 

Bazı bahaneler buldum. Hiç o taraflı olmadım. 

Lakin, bir sabah kalktığımız zaman, Numan da iç
lerinde olduğu halde, bir kaç arkadaşımızın mey
danda olmadığını gördük ve kaçtıklarını anladık .. 

Derhal muhtelif mevkiler kaçak hadisesinden ha· 
berdar edilmişti. Fakat bu sıralarda, bütün garni· 
zonlardan gerek zabit, gerek nefer bir çok kaçak ol· 
duğunu duyduk. Bunların bazıları yakalanarak tek· 
rar garnizonlara sevkediliyorlar, bazıları da izleri· 
ni tamamiyle kaybediyorlardı. 

Günler geçiyor, Nüvidden cevap gelmiyordu. Çıl· 
dıracaktım ... Ne olabilirdi? .. Zarfların arkasına ga 
yet açık adresimi yazdığım için gönderilen cevap!:ı 
rın elime değmemesi imkansızdı. · 

"Dauviya., ya geldiğimizin beşinci ayı olmuştu. 

Bir ak~am üzeri pek meyus bir halde bir kenara ce
kilmis düşünürken, kapının önünden geçen brıcca

vuş bana işaret ederek yanma çağırdı. Derhal koş
tum. 

A·ıluyu işaret ederek: 
- bit kadın gelmiş .. Sizinle görüşmek istiyor .• 

dedi. 
Birclenbire o derece şaşırmış ve kendimi kayQet

miştjm ki, herif gülerek: 
- Dir sürpriz değil mi?. Zaten tahmin etmiştim. 

Diye eğlendi. 
Ben bu sözlerin manasını bile anlamadan kendi

mi merdivenlerden aşağı attım ve bir solukta av
luya indim. 

Kapır.ın yanında, siyah bir mantoya sarınnıış ve 
sarı saçlarını küçiik, kenarsız bir şapkanm içine 
toplamış, zayıf bir kadın duruyordu. Birdenbire ol· 
duijuın yerde kaldım. Bu Nüvid değil, Lidnydı. 

Uğrııdığım hayal inkisarı beni senclel.:-tecek ka· 
dar bi\vük olduğundan düşmemek için tutunacak 
bir yer arıyarak: 

-- I.ida!.. Diye fısıldadım. 

İkı :ıc!ım ötede duran küçük bir bankın üstüne o· 
turmamızı işaret ederek: 

- Ksnuşalım, dedim. 
Yanyclna oturduk. Hava gayet soğuk; rüzgar ,.e 

kar olmamasına rağmen, derece sıfırdan aşağı yir
mi iki düşüktü. Vakıa, kış aylarının öldürücü Si
bcry,1 soğuklarına tahammül ettikten sonra bu ilk
bahar havası adeta insana sobalı oda hissini veri
yordu ya! Neyse ... 

Lida, soğuktan kızarmış yanaklarını ve burnunu 
mendiliyle silerek bana döndü: 

- Hastalığınıza cidden inanıyordum .. Fakat son· 
ra, bunun benden uzaklaşmak için bir plan olduğu
nu anladım .. Yeni ve kıymetli dostlarınız vardı .. 
Beni o kadar ihmal etmiştiniz ki, tamamiyle hatı
rınızdan çıkmış olduğumu esefle görüyordum.. Bu 
vaziyet karşısında nefsimle mücadeleye giriştim .. 
Hatta bu mücadeleye muvaffak olmak için siz 
"Kansk,, tan ayrılırken, istasyona bile gelmedim ... 
Lakin ... Sonra anladım ki, pek büyük hata etmişim. 
Sizi unutmak kabil değil ... İleride daha uzaklara gi 
deceğinizi düşündüm .. Bu yakınlıktan istifade et
mek ve sizi bir kere daha görmek için yola çıktım .. 

Lida, bunları söylerken ağlıyordu. Ben bu derece 
seven bir zavallı kalp kaşısında utandım .. Onu ynk· 
tığım için, aldattığını için utandım .. Gözlerimi yere 
dikerek titriyen bir sesle: 

- Emin ol ki, bu benim kabahatim değil Lida! .• 
Dedim. Mukadderata tabi oldum .. 

- Peki, neden kalbimi oyuncak ettiniz? .• 
- Bu senin hatandırl~ 
- Ya! .. Niçin? .. 
Bütün suçlarıma l'ağmen küstahlığı elden bırak

nuyarak çekinmeden cevap verdim: 
- Sözlerime inandığın için! .. 
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Tefrika No. 25 

Çocuk 
Bilmecesinde 
Kazananlar 

Yanlış Düşünüyorsunuz, .Beyler! 

2S Mart 1811 tarihinde çıkan Çocuk Say
famızdaki (Bilmece - Bulmaca) yı doiiru 
halledenlerden hediye kazananların Ilı· 

tHI: 
Dolma kurtun kaleml kazananlar: 
Kumkapı orta okulu 1050 Nuri Şentu

ran Üsküdar birinci orta okul 259 Kemal 
Ay;al, Nişantaşı kız orta okulu 73 Emel 
Saraç. Bugün için Meclisi Kapatmağa Lüzum Var mı, 

Yok mu? Bana Kahrsa Asd Mesele Bundadır. 
M Urekkepll kalem kazananlar: 
Erenköy dördüncü mektep 221 Melek 

Başer, Kabataş Erkek Lisesi 850 İlhan 
Baranyel, Erenköy Özenç S Meliha. 

Saray yine entrikalarile uğra
şıyordu. Kuşbaz Vahdettin o sıra
da adam avlıyordu. İstanbula dü
§en, aç leş kargaları gibi didikli
Yecek bir lokma peşinde gezen 
hurriyet ve itilaf elebaşılarını e
le geçirmek, kafeslemek için Yıl
dız bahçelerine, saray pencerele
rine çığırtkanlarını dizmiş, ağla

rını da sermiş bekliyordu. 
Ya halk? .. Halk ta bu çeşit çe

şit hainler içinde hainlikler ara
sında bunalıp kalmıştı. Acı ıztı -
:raplar çekiyor, açlık, yoksullukla 
boğuşuyordu. 

Kışla ve sevkiyat daireleri sev
kedilemiyen efratla dolmuştu. 

Bir lokma ekmek bulamıyan, 

bahtsız yurdun, bu bahtsız yav -
ruları sokaklara dökülmüş sürü -
nüyordu. Sözün kısası zavallı mil
lette, ne saraydan yarlık, ne de 
hükumetten yardım ümidi kal
mıştL 

B u acıklı haller içinde çarpı
nan, çırpınan Türklük yi

ne kendi içinden kurtarıcı, diril -
tici, yaşatıcı, yükseltici bir el bek
liyordu. İşte o elin sahibi de tam 
o sırada gelmişti. Gelmişti amma, 
henüz daha mucizesini gösterme
mişti. 

Mustafa Kemal Paşa, o gün yi
ne, Nişantaşında Hakkı Paşa ko
nağında kira ile oturan Müşir Ah
met lzzet Paşanın yanındaydL 
Günün meselelerini görüşüyorlar
dı. Paşa hayalden değil, hakikat
lerden bahsediyor, İzzet Paşanın 
yüreğfiıi ümitle doU!\t'tuyordu. 

Yalnız, Tevfik paşa kabinesine 
itimat reyi vermekte sahavet gös
teren mebusların yamldıldarmdan 
biraz şikayet ediyordu, çok isa -
betli mütalealar yürütüyordu. 

Vahdettinin bu vaziyet üzerine 
mcbusan meclisini muhakkak su
rette kapatacağını ısrarla iddia e
diyordu. Mustafa Kemal Paşa, 
vaziyeti gerçekten çok iyi tahmin 
ve takdir etmişti. Çünkü: 

O gün ve tam o saatlerde, hain 
Feridin yalısında da bir toplantı 
vardı. Alçak padişahın alçak ben
deleri mükellef bir içki sofrası 
nı çerçevelemişlerdi. Zevkle cün
büşleniyor, güle, eğlene söyleşi -
yorlardı . Memleketi ezen, milleti 
içlendiren bunca dertlere, fela -
ketlere karşı çıkası gözlerini yum
muşlar, başka yapacak iş kalma
mış gibi, mebusan meclisinin da
ğıtılıp kapatılması lüzumunu gö
rüşüyorlardı. 

A hmet Rıza beyin o gün ke
yifli olduğu kadar da çe • 

çenliği üstündeydi. Şakrak kah • 
kabalar atıyor, gerçekten özlü söz
ler saçıyordu. Uzun uzun, hatta, 
dinleyicilerini bezdirecek, sinir
lendirecek kadar uzun söylemişti 
ve nihayet kanunu esasinin muad
del yedinci maddesinin fıkrai mah
ıusasından bahsetmişti. Bu fıkra
nın, iktiza ettiği vakit meclisi ka
patmak hakkını padişaha verdiği
ni söylemişti. Biraz acı olacak am
ma, ne çare ki, hadise aynen va
kidir, mürteci bir yobaz gibi meş
rutiyetin boğulmasına adeta fetva 
vermişti. O sıralardaki siyasi va
ziyetlerin, kanunun meclisi feshi 
için şart koyduğu zaruri sebeplP.r
den sayılacağını, dinleyicilerine is
pat ve izah için, bir kürsü şeyhi 
gibi, çırpınmış ve didinmişti. 

Has hazine müdürü Refik te, 
Ahmet Rıza beyden yana olmuş
tu. O da padişahın bu hakkını te
barüz ettirmek için epeyce çene 
çalmıştı. Sözlerine nihayet verir
ken de başını önüne eğmiş ve: 

- Ancak. demişti. Şu sırada 
meclisin kapatılması umumi ef -
kar üzerinde aksi tesirler yapmaz 
mı acaba? .. 

Ali İhsan bey de umum! efkA
rm o sırada meclisle, mebuslarla 

ilişikli olmadığından ve çekilen 
açlık ve acılık sebebiyle, hatta o
lamıyacağından bahsettikten son
ra: 

Bence kabinenin fikrini yoklama
ğa lüzum yoktur. Padişah hazret
lerinin arzuyu hümayunları ken
dilerine anlatılır, kabul etmez, 
çekilirlerse, bir başka kabine teş
kili de güç bir iş değil ya efendim. 

AlbUm kazananlar: 
Düzce orta okul 358 Ahmet İnan, To

kat orta okulunda 158 Niu.mettin Kay
ralı Niğde ortaokulunda 93 Saadet Uğur. 

RHlm model! kazanınlar: 

Çanakkale orta okulunda 253 Bekir, 
Ankara emniyet ikinci şube: müdürü kı
zı Leda Saraç, Bursa kız öğrebnen okulu 
482 Nurhan Erciyes. 

Sulu boya kazenanlar: 

- Yanlış düşünüyorsunuz bey
ler, demişti. Bugün için meclisi 
kapatmağa lüzum var mı, yok mu? 
Asıl düşünülecek mesele bu. Ah
met Rıza beyefendi, mütemadi
yen, icabında meclisin kapatılma
sı hakkının şevketmeap efendi -
mizde mevcut olduğundan bahis 
buyurdular, zannediyorum ki, i
çimizde bu hakkı, haşa, hiç te in
kar edecek bir fert yok. Biraz da, 
meclisin feshedilmesini icap etti
recek ahval, zaruret ve mecburi
yetlerden bahisle bizi tenvir bu
yursalar. Bilmem amma, bence 
bunu icap ettirecek ortada bir se
bep yok. Belki ben yanlış görü -
yorum. Yok eğer, arzuyu padişa
hi bu merkezde ise, buna karşı 
vereceğim yegane cevap, semina 
ve at.nadır. 

A 1i İhsan bey de sinirlenmiş
ti. Biraz sertçe cevap ver

mişti ve: 
- Evet, ayan reisi beyefendi 

hazretleri. Kabine teşkili çok ko

lay, buyurdunuz. Ya, meclis Tev
fik paşa kabinesine, ilk müzakere 

günü yaptığı gibi, teşkil edece -

ğiniz yeni kabineyi de itimatsız -
lıkla karşılarlarsa ne olacak? .. Za

vallı millet, ömrünü, gününü hep 

sadaret alayı seyretmek, yeni sad

razamlara Babıali caddesinde el 

şakırdatmakla mı geçirecek rica 
ederim. 

F.dremlt Gazi okulu 65 !!:rdoğan Unal, 
Düzce orta okul 846 Avni Demir, Mersin 

1 İleri ilk okulunda 315 Cenap. 

1 

Tekrar ediyorum. Meclisin ka
panmasında, bizim bildiğimiz kat'i 

B u vaziyette de halkın isya- bir zaruret veyahut anlıyamadığı
nından bahsetmek biraz a- mız bir menfaat varsa, damat pa- t 

besçe olur. Bana kalırsa, mebu - şa hazretleri bugünden Tevfik 
san meclisini kapatmak şöyle dur- paşa ile görüşüp anlaşmalı, kabi
sun, hatta iradei padişahi ile meş- ne ile uzlaşıp bu iş öyle başarıl
rutiyeti kaldırdık deseniz, halk u- malı. 

murlamaz bile. Düşününüz ki, bu-
gün halkımız geçinme derdi, bo-

(Devamı var) 

Kalem boya11 kazananlar: 
Yozgat ortaokulu 165 Vefik ,;rdemlr, 

Konya Gazi okulunda 4 üncü sınıf Ya
kup, Zatranbolu Kalealtı ilk okulu 562 
Nadir Aksoy. 

Pergel Kazananlar: 
Üsküdar birinci orta okul 130 Kudret 

Sengüç, Beyollu orta okulu 179 Molz 
Tom, Kadıköy birinci orta okul 3 Medih. 

Kart Kazananlar: 
Sivas orta okul 448 Muammer Özal

tay, Ceyhan eski mal müdürü oğlu Ab
dürrahman Yıldırı, İpsala Merkez okulu 
138 Kenan, ElAzığ Odun meydanı Aksa
ray caddesi 1 numaralı evde İhsan Yüce. 

Bursada 23 Nisan 
Bayramı 

Bursa, 23 (TANJ - 23 nisan bay-
ramı burada bulunan tktısat ve Hu
kuk fakültesi talebesinin ve bütün 
mekteplilerin, kalabalık bir halk 
kütlesinin iştirakile parlak surette 
tesit edilmiş, anıta çelenkler konul
muştur. 

ğaz kaygısı ile çırpınıp çarpın - 1 L o k M A N~=~~!~";::::~~~~1§r~~.~~ .. ~ ... ı~ 
maktadır Bence fesı'h kararın- ·············"·••.11,;.•'J'.. ....... ~ ••• .•N,._ •. •••• . ' "«.:::::'»":::::·:~::~~-.:;ı;. .... /S.·:-;.: •• •.•-;.-;.::·~:~::::·:::~ 
dan acı duyacak, bağırıp çağıra - ·.·.•.•.•.•.·:O.-.'.·.·.o:>.~.w.·.·:O...,..w.·.~.· ... ·.'.·.•'l 
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lendiler. Biraz da onlar ağlar, kıv
ranırlar. Ne çıkar ki. Bir de bu 
nıeMienln bqka bil' cephesi var. 
Diyelim ki, mecllsin feshi lbım. 
Fakat Tevfik paşa ile kabinesi A
zalarının fikirleri bu feshe müte
mayil midir acaba? .. Ya, şevket -
meabın meclisi fesih hususundaki 
hakkını istimal etmesini kabul et
mez de, istifa ediverirlerse... Bu
nun için kabinenin, sadrazamın fi
kir ve temayülleri anlaşılsa, bat
ta kabine haricinde bulunan vü
kela ve ricale de, kat'i olduğu gö
rülen lüzum neyse, anlatılsa ve 
mütalealan alınsa, çok muvafık 
hareket edilmiş olur gibi geliyor 
bana. 

Bu sözler, Ahmet Rıza beyin 
hiç te hoşuna gitmemişti. Çok 
kızmış ve kızarmıştı. Çünkü, Vah
dettin ona, Tevfik paşadan sonra 
kendisini sadarete tayin edeceğini 
vaadetmişti. O günü sabırsızlıkla 
bekliyordu. Başvekilliğe bir an 
evvel kavuşmak için, bir zaman
lar gurbet diyarlarında illnı için 
çalıştığı, açılması uğruna mücahe
deye atıldığı meşrutiyeti, meclisi 
bile feda ediyordu işte. 

Şimdi Ali İhsan beyin, pişmiş 
aşa su katar gibi, ortaya türlü tür

lü mütalealar atması, maniler saç

ması da iş miydi sanki. Ahmet 
Rıza bey hoşnutsuzluğunu yalnız 
tavriyle göstermekle kalmamıştı, 

titizlenmişti ve: 
- Ali İhsan beyefendinin, mü

saadeleriyle söyliyeceğim, yanlış 
düşündüklerini zannediyorum, de

mişti. Evveli kendilerinden bir 

şey soracağım. Haydi Tevfik paşa 
hazretleri mührü hümayunu bu

gün için elinde bulundurduğuna 

nazaran neyse, fakat, kabine aza
larına da danışmağa kalkışmak, 

padişahımızın hukukunu ayak al
tına aldırtmak gibi blr hareket 

olmaz mı? .. Esasen, bu kabine blr 
iş ve icra kabinesi olacak kuvvet 
ve mahiyette de değildir. Bugün 
değilse, yarın her halde çekile -
cektir. Çünkü, meclisin feshine 
mu ·afakat etseler bile milletin 
mukadderatını, bu zayıf kabine -
nin elinde, pek tabildtr ki, feVket
meap efendimiz bırakmıyacaktır. 

KALP NEDEN DURUR? 
Dünyada en mükemmel makine 

şüphesiz kalptir. En büyük ve mu
dern transatlantik vapurların şu 
kader bin beyeir kuvvetinde ma
kineleri bile her iskelede az çok 
dinlendikten başka, hiç olmazsa 
yılda bir defa uzun bir zaman 
durmağa, bakılmaia lüzum göste
rir. Benzinli motörler çok hızlı 
götürmekle beraber pek nazik ..• 
Halbuki insanın kalbi, yıllarca ça
lıştıktan başka, vücudün türlü tür
lü hastalıklarına karşı dayanır. 
Etrafını yai kaplar, yai adalenin 
arasına kadar eirer, kan boruları
nı pas tutar, kalp gene zorlu veya 
hafif itlemesinde devam eder. 

Bununla beraber onun da, en a
şatı markadan bir otomobil motö
rü gibi, pan yaptıtı, birdenbire 
durduiu olur: O vakit in.-ıan ken· 
dini kaybeder, ıözleri söner, ben
zinde renk kalmaz, nefes kesilir, 
nabız hissedilmez, kalbi dinliyen
ler onu durmuı sanırlar; durma
m11 olsa bile o kadar hafif vurur 
ki... Kimisi altını da - iki tar11f
tan - kirletir. Sözün kısası kalp 
durunca, insan artık yaşamıyor 
ıibi eörtiniir • 

Kalbi duran adam sonradan 
kendine ıeldiii vakit sorananız, 
bazısı, kendini kaybetmeden biru 
önce baı dönmesi, kulaklannda 
utultu, ıöz kararması, bulantı duy
dujunu anlatır. Sotuk sotuk ter 
döktütü de zaten meydandadır. 

Kalbin dunnası mutlaka büyilk 
tehlike demek delildir. Budan 
hiç bir lflY yapılmadan bile ken
dilerine ıelirler. Öyle olmasa da. 
kalp durmasının neticesi ona se

bep olan hale ıöre deiiıir. Kimi
sinde ayıldıktan sonra biç bir şey 
kalmaz, kimisi de ayıldıktan son
ra daima tehlikeyle karşılaşır. 

Meseli, pek ıiddetli bir teessür 
sinirli bir adamın kalbini durdu
rabilir. Buna sebep en çok kederli 
haberler olmakla beraber, se • 
vinçten de kalbi duranlar vardır: 
Piyanıoda ikramiye kazandıtuı• 
duyunca düıüverenler ıibi. Böyle 
hallerde kalbin bir daha hiç vur· 
mamak üzere durmuı pek nadir
dir. Çok defa, kalbin teessürden 
darmuı ehemmiyetli dejildir, ... 
dece büyü teliı.-

Sancı pek pddetU olanea, bip 

durabilir: Karaciier sancılannın, 
böbrek sancılannın kalbi durdur
dukları olur. Kannda her türlit 
sancı, tehlikelidir. Bir adamın kar
nına tekme atılınca, bayıldıiı a
rada sırada işitilir. Laboratuvarda 
bir kurbağanın karnına çekiçle 
vurunca hayvanın kalbi durur .... . 
Gırtlak üzerine vurunca da öyle .. . 
Bir de erkeklerin - bildiğiniz gi
bi - orasına vurunca yahut şid
detle sıkınca kalbin durduiu meş
hurdur .. 

Ateşli hastalıklar hem devam 
ederken, hem de - bazılan -
ate, geçtikten sonra kalbin dur
masına sebep olurlar. Meseli dif
teri hastalıjının atcıi eeçtikten 
sonra bir pn kalp hiç bir sel>t"p 
yok ıibi - muvakkat olarak -
duruverir.. Zehirlenmeler de üy
le, bazılan kalbi bir daha vurına
mak üzere, baı:ılan da muvakkat 
olarak durdururlar. Kokainin bu 
marifeti yaptıiı çoktur. 

Kansızlık, kalbin durmasına se
bep olur. Bir yaradan çok kan 
kaybedenlerin kalplerinin durması 
ondandır. - Beyine kan hücunı 
ettiği vakit, nrada bir ur oltluğu 
vakit, menenjit hastalıpda kalp 
durabilir. Bunamıı olanların da 
kalplerinin durdııiu vardır. 

Kalp ve damar hastalıklannm 
bazılannda kalp duruverir. Göğüs 
anjininde kalbin durması hazan 
büsbütün hazan da muvakkat o-

' lur. 
Denizde bofulanlann, elektrik

le vurulanlann da kalpleri durdu
ğuna tabü billniniz. 

Kalbin durmasına sebep olan 
feyleri saymaktan maksadım, pek 
sinirli olanlann, bir de kendilerin
de kalp yahut damar hastalıiı o
lanlann teeuiirlerden, yorırunluk· 
lardan kendilerini korumalan için
dir. 

Bir adamın kalbi durduiu vakit 
onun imdadına yetiterek; duran 
kalbi harekete ıetirmek, onu gö
renlerin itidir. Fakat kalbinin dur
mıya istidadı bulundutunu bile -
nin de, o istidadı meydana ~ıka
racak ıeylerden korunm•• kendi 
vazifesi olur. Vikıl duran kalp 
çok defa yeniden harekete getiri
lir, fakat bafkalarmı telişa vo 
zahmete sokmamak daha iyi olur. 
Bftll de duran kalbin mutlaka di
riltecell önceden belli olmu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HiKAYE 

iDEALLER 
Yazan: W. H. HARLEY ........ 

Ç ay evi, çaya geç gelenlerle Önlüğünü ve beyaz 
doluyordu. Dışarda sular sını çıkardı. Mantosunu, şapkası-

kararmıya başlamıştı. Kahveha • nı giydi. Pencerenin önünden ge-
nenin kapısı önündeki istasyona çerken meydanlığa doğru bir göz 
gelip duran tramvaylar ve oto- attı. Fred pencereden tarafa ar-
büsler, ışıklarını yakmışlardı. Çay kasını dönmüştü. Ve demincek 
evinde hizmet eden kızlar, sağa çay evinde kendisine yumurta ıs-
seyirterek, sola fincan ve şu bu marlamı§ olan şişman adamla bir 
taşıyarak, mekik dokuyorlardı, şey yapıyordu. Kız dikkatli baktı. 

Kapı sık sık açılıp kapanıyor - Fred sigarasını yakmak istiyordu. 
du. Müşteriler o kadar çoğalıyor- Şişman heriften bir kibrit istiyor-
lardı ki, tam kapının ağzında olup, du. Fred sigarasını yaktı. Kibrit-
kapı açıldıkça ayazı yiyen masa- teri adama verirken, bir şeyler ol-
lar bile dolmağa başladı. du. Fred sendeledi. Düşer gibi 

Kapının ağzındaki masalara hiz- oldu. Hatta öne doğru eğildi. Kız, 
met eden kız, müşterilerinin emir- az kalsın bir çığlık salacaktL Fa-
lerini alıyor, mihaniki surette ö- kat Fred, birdenbire irkildi. Ve 
telere bağırarak tekrarlıyordu. Fa- kız olup biteni avucunun içini 
kat aklı, hiç te yapmakta olduğu seyrediyormuş gibi noktası nok-
bu işler degildi. Gozü saatteydi. tasına gördü. Fred, herifin göğsü 

Arasıra müşteriler kendisinin üzerine sendeleyip kalkarken, he-
hizmetine o kadar muhtaç olma- rifin ceketinin cebinden, para cüz-
dıkça, pencerenin yanına gidiyor, danını, çarçabuk kendi cebine ıe-
ve oradan aşağıdaki meydana u- çirmişti. 
zun uzun bakıyordu. Ona tam sa-

K ız, kısa ve acı bir çığlık sal-
at altıda geleceğini söylemişti. dL Çay evinin kap~ak 
Hemen, neredeyse, aşağıdaki mey- §8D811'tısı, konupnların aealeri a
dancla gorunecekti. Kimbilir o, rumda Jaan ptbjuım pek far-
pce onu nereye götürecekti. SJ- kına varan otmadt. Yürell Jmb 
nemaya mı, tiyatroya mı? Elve-
rir ki, Frediyle beraber gitsin, gi- hızlı çarpıyordu. Kız, sanki tokat 
decekleri yerin ehemmiyeti yok- yemiı gibiydi. Fakat olan biteJiin 

acaba oldu mu veya olmadı mı 
tu. 

Kız yirmi sekiz yaşındaydı. denecek yeri yoktu. Fred, yarike-
Fredse, ona ilk göz atmış olan, siciliği uzun seneler yapmıf olan-
ona ilk sempati gösteren erkekti. ların elçabukluğile becermi§tl 

Evvelce anlıyam&ml§ olduğu 
Hoyratça bağıran bir ses kızı, 

-ylerin bir çoğunu kız, o dakika 
pencereden dönmeğe mecbur etti. r-

Tıknaz, kırmızı bir adamdı. Yu- iyice anlıyordu. Fred'in her za-
murta istiyordu. Kız "Yumurta!,, man cebinde bol para bulunuyor-

diye bağırırken, elinin arkasıyle du. Kızın sorduğu suallere Fred, 
yanağının üzerine düşen iki saç para yapmanın kestirme yolunu 
perçimi kaldırdı. Yüzünü birnz buldum diye cevap verir ve Wı 
sağdan tarafa döndürünce, ayna- orada kısa ke9erdi. Demek ki, bal· 
da aksini gördü. dulu kestirme yol buydU ha. Kı-

Fazla uzun boyluydu. Bumu sın bütün kam yilz(ine ha:rladL 
büyücekü. Teni o kadar parlak Kalktı. Merdivenleri indi. So-
değildi. İçinden "Amma da ber -
bat şeyim!,, diye düşündü. Fakat Sonra yüzüne dikkatli bakarak: 
bu düşüncesinde bir acı yoktu. kağa çıktı. Fred onu sellmladı. 
Çünkü artık Fred'i vardı ya. "Ne o, bir §eyin mi var?,, diye 

Ö teki kızlar o güne kadar, ar- sordu. 
kasından hep: "Yazık, ga- Kız ha!! Ha ha yır!., diye cevap 

liba bir koca bulamadan ölüp gi- verdi. Ve mütevekldllne, Fred'in 
decek!,, derlerdi. koluna girdi. 

Şimdiyse, kızlar onun Fred'e ı-
munasebet bağlamasiyıe pek meş- Erzincancla 
guldüler. Ufak tefek yapılı kızın 

biri: Bu akşam Fred'i göreceksin Ziraat lılerl 
değil mi?,, diye sordu. Kız ayna-
nın öniınden ayrıldL Ve yine pen
cereye yanaştı. Kapkara bir ka
labalık itişe kakışa otobüs ve tram
vaylarda yer bulmıya savaşıyor
du. Fakat aralarında Fred'in yü-

zü görünmüyordu. Hala gelmemiş 
olacaktı. Halbuki o, hep bir kaç 
dakika erken gelirdi. Yumurta ıs
marlamış olan şişman adam pa
rasını verdi. Kalktı, dışarıya çık
tı. Kız içinden: "Üst başına bakı
lırsa, her halde hali vakti yerinde 
bir adama benziyor. Ama vüzü 
gözü?,, dedi ve ağzı tiksintiyle bü
küldü. 

1 şte tam o sıraaa n·e<1'1 aşa
ğıda. meydanlıkta gördü. 

Acele acele yürüyordu. Kızı pen
cerede gördü. Ona eliyle işaret et
ti. Şen şen gülümsedi. Kız da e
liy le işaret ederek cevap verdi ve 
hemen saate baktı. Saat tam al
tıydı. Onun için tezglha doğru 
koştu. Hesabını verdi. Arka oda
ya geçtL 

Erzincan (TAN) - Ekim faaliye
ti başladığı cihetle köylüye akala cin
si pamuk tohumu ve buna alt ~
nameler ile menana butday tohumu 
parasız dağrtılmıfbr. 

Ziraat mektebi üretme çiftliğinde 
bu sene mentana buğdayı ekilecek ve 
alınacak 20 - 30 bin kilo kadar mah
sul tohumluk olarak köylüye verile
cektir. Ayrıca köylüye binlerce fi
dan dağıtılmıştır. 

Erzincan ve muhitinde bulunan e
ğitmenlere Ziraat Vekaletince gönde
rilen pulluk, ap çaklBl, budama ma
kası, muhtelif sebze ve ağaç tohum
lan gelmiştir. Bunlardan da !süfade 
edilecektir. 

Yağmurlarm am zamanında yat
ması, köylünün yüzünü güldürmiıt
tür. Trenin Erzincana gelmesı, ihra
('at imkinlannı v•rmiş, mahsul fi
yatları artmı§tır. Evvelce vecit. 19-

kiz kurup satılan fuulyentn kilosu 
on beş kurup kadar Çl]nmftır. Bu 
sebeple fasulye zertyatı artmaktadıT. 
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Balkanlar 
(Baş~ 1 incitlc) 

rasında askeri bir ittifak muahedesi 
vardır. Bu muahede mucibince iki 
memleketten birine bir tecavüz vaki 
olduğu takdirde diğeri ona yardıma 

mecburdur. Almanya bu anlaşmayı 
da akamete uğratmak, Polonya ile 
Romanya arasındaki birliği bozarak 
bu cepheyi parçalamak ihtiyacında -
dır. 

Sulh Cephesi için Temaslar 

Almanya her ne kadar Roman -
yanın bitaraf kalmasında menfaat -
tar ise de İngilterenin tesis etmek 
istediği sulh cephesine Romanyanın 
iltihakını görmek istemez. Bu tak -
dirde Almanyanın Romanyayı iste
diği gibi istismar etmesi imkanı aza-
labilir. • 

Binaenaleyh, Almanya, kendi ga
rantisi altında, bir nevi vasal bir dev
] et halinde Romanyayı istismar ede
bilmek için, bu devletin Berlinin 
arzu ve menfaati hılafına hiç bir 
kombinezona girmemesini ister. Ber
linde Romanya Hariciye Nazırından 
koparılmak istenen teminat buydu. 

Gelen haberlere göre, Romanya, 
kendi topraklarından Sovyet asker -
}erinin geçmesine müsaade etmeme
yi kabul etmiştir. Fakat Polonya it -
tifakı ile İngilterenin garantisi hak
kında, Londrada İngiliz ricaliyle gö
rüşmeksizin bir cevap veremiyeceği
ni bildirmiştir. 

Gafenko şimdi Londradadır ve 
Romanyanın vaziyeti bir iki glin için
de aydınlanacaktır. 

* Y ugoslavyanın vaziyetine gelin-

CBa8I 1 incide) 
M uaj için verilen cevaplar 

Mister Roosevelfin teşebbüsüne 

ka~şı Almanyanın yap~ığı teş~bbüs 
cevaplarla kar§ılanmaktadır. Bugün 
Romanya, Norveç, Danimarka ve Mı: 
sır hükumetleri sorulan suallere ce
vap vermişlerdir. 

Romanya hükumeti, Berline gön
derdiği notada Almanya ile müşte
rek hududu bulunmadığı için böyle 
bir suale cevap vermek vaziyetinde 
olmadığını, her halde Almanyanm 
böyle bir suale daha iyi cevap vere
bileceğini izah etmiştir. 

Norveç, Almanya tarafından bir 
tehdit hissetmediği, fakat Büyük bir 
harp vukuunda kendi<::ini tehlikede 
göreceği için icap eden tedbirleri al
c!:ğını bildirmiştir. Danimarka hüku
meti de tehdit hissetmediğini bir no
ta ile anlatmıştır. 

Kahirede çıkan Elehram gazetesi
ne göre, Almanya Roosevelt'in me
sajı hakkında bir çok devletlere gön
dermiş olduğu sualnameyi Mısır hü
kumetine de göndP.rmistir. 

Mısır hüklımetin•n Almanyaya teb 
liğinden evvel bu mesaja muttali ol
l'ıamış olduğu suretinde cevap verdi
ğı rivayet edilme.ktedir. Mısır hi.iku
metinin Mısırın kendisine yapılat.ak 
her türlü ademi tecavüz garantic:ini 
nıüsait surette karşılıyacağmı ilave 
etmiş olduğu söylenmektedir. 

Mısır Başvekili l\Iehmet Mahmut 
Paşa bugün Mısır meclisinde bir nu
tuk söyliyerek Mısırın her şart al· 
tında istiklalini miidafaaya hazır ol-
c!uğunu, lngilterenin Mısıra, hava, 
kara ve deniz kuvvetlerine yardıma 
karar verdiğini ve bu kararını fiilen 
tatbik ettiğini, Mrsırırı İngiltere -
Mısır muahedesini harfi harfine tat-

ce: Venedik mülakatının ne
ticeleri henüz tamamen anlaşılma -
mıştır. Roma mahafili, Yugoslavya -
nın Berlin - Roma mihverine girdiği
ni işaa ediyorlarsa da Befgrat henü;r 
bu haberleri teyit etmemektedir. bik edeceğini söylemış. parlamento 

azası bu beyanatı hararetle ulkışla
Şurası muhakkak ki Yugoslavya, 

mihvere girsin veya girmesin, hiç r.uştır. 
olmazsa bir: harp vukuunda Alman -

İt 1 k b·ı f k 
1 

Alman gazetelerinden Frankfıırt. 
ya ve a yaya arşı ı ara a mayı· . . . 
ta hh · t t k b · t' d d' Zeintung gazetesı, Hıtlerın 2H nısan a u e me mec urıye ın e ır. .. .. .. . ~· 

B. t ft d R d ld v gunu soylıyecegı nutuktan bahsede-
ır ara an a, omanya a o ugu . . . d 
·b' 'kt d k d' . . rek Hıtlerın Roosevelt mesaJmı re -

gı ı, ı ısa en en ısını tamamen , d y. • .. k k a a.e ecegını ve muza ere apısının -
Berlin ve Romaya baglamağa mec - çık olduğunu, fakat Almanyanın a-
bur olacaktır. lakası olmıyan kimselerle konuşmı-

Şu halde totaliter devletle~in ~'.'"' yacağından bahsedeceğıni söylüyor. 
manya ve Yugoslavyadan şımdıhk p · J' l t'k .. .. l . . . . . . arıste ıp oma ı goruşme er 
ıstedıklerı şey, bu ıkı mernleketın p . d . 1 k f r t · 
iktısadi menbalarma korunak ve bun arıstket dıp oMmaBtı a: ı:e .. g~ze 
ı d " h . .

1 
ih çarpma a ır. . onne , ugun ue-

arın uşman cep esme ı t aklarına h' A 'k l ·1 · · k b ı 
ln • · ı kt G k R ıstan ve merı a e cı erını a u 

anı o ma ır. ere omanya ve 
etmiştir. 

gerek Yugoslavyanın bugünkü vazi-
yetleri aksini yapmağa müsait olma- Paris gazetelerine göre, Ingiliz -
<lığı için, Berlin ve Roma emellerine Sovyet görüşmeleri neticeye yaklacş
kavuşmakta güçlük çekmiyecekler _ mak üzeredir. Ayni zamanda Ingiliz 

d
. hükumeti, Londraya gelen Romanya 
ır. 

Hariciye nazırı Gafenko ile bugünden 

* F akat totaliter devletlerin bu 
rnuvaffakıyetlerinin en mü -

him neticesi, Balkan blokunun par -
çalanmasıdır. 

itibaren yalnız Polonya - Roman
ya muahedesinin tatbikine ait mese
lelerle değil. İngiltere tarafından 
Romanyaya karşı yap•lan yardım ta
ahhüdüne dair tatbik sartlarının da 
tetkikine başhyacaktır. 

Epdquc gazetesinde, Kerillis yazı
:y or: 

.................................... ·-············· 
İngiliz Donanması 

Ak denizde Bir 

Yapacak Seyahat 
Londra, 24 (Ilusu•il - İngiltere 

hükumeti, Cebelitarıktnki bir nu
maralı havuzu genişletmek için l{ı>

reli giindi.lzlü ı:nlışnıaktadır. Cebe
litarıkta gıda mnddeleri ~tok etmek 
için de tedbir alınmıstır. 

Mnltada bulunan İngiliz don;ın
mıısından 34 zırhlı {'ar~anıbıı günü 
Şarki Akdenizde bir seyahat ynpa
caktır. Bu hareketin fe,·Jcalüde bir 
mahiyeti haiz olmadığı. Gm·bi Ak
denizde sey:ıhat ednn donanmanın 

i Şarki Akdenizde de buna mflıııa
• sil bir ·cyahat yap:ıı.:ağı söylenmek
; tcdir. 

~ 
1 

• 
İspanya h:ıriciye neuıretl. İspan

yanın Tancaya karşı t:ı.ıırruz etmek 
fikrinde bulunduğuna dair ~·ıkan 

haberleri tekzip etmektedir. 

ltalyan filosunun ziyareti 
Zagrep, 24 (A.A.l - Dııbrovnik

ten bıldirildiğine göre ltalyan filo
sunun Arnavutlukta bulunan kısmı 
önüm i.l1deki h<ı fta ba;jında Yugos
lavya sularını ziyaret edecektir. 

ispanyadaki Alman lilosu 
Berlin, 24 (A.A.) - Neus \Viener 

Tngeblntt gazetesinin bir ıııuhahin. 
İspanyol sularında bulunan Alına., 
filosunun 27 nisandan l mayısa !Ca
dar K;ıdiks, Akez!rıyı Malaga, Ce
uta ve Tanca'da ve 6 mayıstan 10 
mayısa kadar da Tcrrol, Aro.<:ç, 
Pontevedre, Vi.ı:o \ e Lizbonda de
mirliyeceğıni tasrlh etmPktedir. ................................................... 

lanan kabine öğleden sonra beş na
zmn iştirakile bir toplantı daha ya
pacaktır. 

Gazeteler, Japonyanın Avrupa si
yaseti hakkında mühim kararlar ve
receğini yazıyorlar. 

Iyi malumat alan mahfiller. antiko
mintern paktın takviyesi işinin kati 
bir şekil alacağını ve bu kararın ya
kında ilan edileceğini zannediyorlar. 

Bu- takviye aşağıdaki esaslar daire
sinde olacaktır. 

1 - Sovyetlere karşı müdafaanın 
takviyesi, 

2 - Demokrasilerin ihtiyatlı bir 
surette idare edil'mesi, 

3 - Avrupada bir harp vukuu ha
linde Japonyanın muayyen hır hare· 
ket serbestliğinin muhafazası. 

l ngiltered e mecburi askerliğe 
karen verileceği anlaşılıyor 
Londra, 24 (Hususi) - Anlaşıl -

dığına göre, İngiliz kabinesi, şu gün 
lerde mecburi askerlik ihdasına ka -
rar verecektir. 

Parisin siyasi mahafili de, İngil
terenin nihayet Fransa hükumetinin 
son hadde varan tazyiki neticesinde 
mecburi askerlik hizmetini kabule 
karar vereceğini tahmin etmektedir 
ler. Söylendiğine göre bir ihtilaf zu
huru halinde Ingilterenin yalnız 

harp malzemesi ile değil, ayni za -
manda askerleri ile müdahalesi 
manevi noktai nazardan büyük bir 
ehemmiyeti olacaktır. 

Filhakika Balkan Antantının he
defi antanta dahil devletlerin mev -
cut hudutıarını garanti altına almak 
tır. Bu bakımdan Romanya ve Yu
goslavyanın mihverle bu şekilde an
laşmalarında Balkan Antantı fikrine 
muhalif bir hareket yoktur. Fakat 
İngilterenin tecavüze karşı Balkan -
larda tesis etmek istediği sulh cep -
hesi iki mühim unsurunu kaybetmek 
tehlikesine maruzdur. Bedin ve Ro
ma ile iyi geçinmek ihtiyacında bu -
lunan Romanya ve Yugoslavyanın 

mihverle yaptıkları anlaşmalardan 

sonra sulh cephesinde kalabilmele -
ri şüphelidir. 

"lngiltere, Sovyetler birliği ile bir 
ittifak akdine muvaffak olduğu ve 
Almanya doğuda ve batıda kenJisi
rı i çeyrek asır evvel mağlup etmiş o- Mecburi hizmet meselesi bugü • 
lan bir koalisyon tehdidi önünde bu- nün başlıca siyasi meselelerinin on 
lunduğu takdirde, Hitler 0 zaman planında bulunmakta berdevamdır. 
daha müsait zamanı bckliyerek te- Financial Times gazetesi diyor 

Bu suretle mihver Romanya ve 
Yugoslavyayı da aşarak Bulgarista
na inmiş olacaktır. 

Onun için de şimdi iki tarafın bü-
lün faaliyetleri Sofyada toplanmış 

bulunuyor. 

Demokrasiler faaliyetlerinde bu 
derece bati gitmekte devam ederler-
se Bulgaristanı da kaybedebilirler. 
Yegane ümit noktası, Bulgaristanda 
Berlin mihverine karşı duyulan an -
tipatidir. 

İngilizler bu antipatiyi kendi leh
lerinde kullanmak meharetini gös -
terir ve süratle hareket edebilirlerse 
belki Balkanlardaki, eskisi kadar de
gilse bile, yine kuvvetli bir blok vü
cude getirebililer. 

İşte bugün Balkanlardaki vazi • 
yetin hulasası budur. 

Vali Geliyor 
Ankara, 24 (TAN) - İstanbul Va

lisi Dr. Lütfi Kırdar, buradaki te

maslarını bitirmiş Ye bu akşamki 

ekspresle İstanbulu hareket etmistir. 

'k· vakkuf edecektir. Aksi takdirde yine ı: 
tehdit, yine Münih şantajı başbyacak ''Nazırlar bu sabah, harbiye na-
tır ve harp." zın Hore Belishanın herhangi mah-

Ordre gazetesinde, Pehinax yazı- dut bir şekilde mecburi hizmetin ka 
yor: . 

"Batı devletleri kati tefevvuku te-
min için şu iki işi başarmalıdırlar

Birincisi Sovyetler birliğini bir nevi 
ihtiyat olarak arka planda hazır bu
lunmağa ve icabında doğu Avrupası 
küçük devletlerin Aln;anyaya karşı 

koymak için eksiklerini tamamlama
ğa ikna eylemek. 

Teraziyi eğme[(~ yarayabilecek di
ğer demarşa gelince, bu demarş In
giltereden beklenmektedir. Ingiltere
nin mecburi askerlik hizmetini tesis 
etmesi zamanı gelmiştil'." 

Cez.airdeki ltalyanların kararı 
Cezair, 24 lA.A.)- ~Havas): ltali

ana ismindeki halk birliğine ve Fran
sız - Italyan eski muharipler cemi
yetinin Cezair şubesine mensup 400 
delege dün bir toplantı yaparak de
mokratik Fransaya karşı bir taarruz 
halinde bütün azanın barış ve hür
riyetin müdafaası için Fransa ile bir
likte hareket etmesine karar vermiş
lerdir. Bu karar suretinin birer su
reti Cezair umumi valisine ve ltalyan 
konsolosuna verilmıştir. 

Antikomintern paktın takviyesi 
Tokyo, 24 (A.A.) - Bu sab:ıh top-

bulü hakkında hazırladığı ·raporu tet 
kik edeceklerdir." 

Times gazetesi de, bir kısım na -
zırların, cereyan etmekte olan diplo
matik müzakerelerde İngiliz hüku -
metinin vaziyetini kuvvetlendirmek 
için mecburi hizmet prensibine ka -
naat getirdiklerini kaydeylemekte -
dir. 

Çur,ilin bir nutku 
Winston Churchıll, bugün bir nu

tuk söylemiş ve mecburi askerlik le
hinde bulunarak demiştir ki: 

"Efkarı umumiyenin gün geçtik
ce bütün şekilleriyle mecburi asker
lik hizmetinin lehinde olduğunu her
kes müşahede edebilir. Mecburi as
kerlik usulünün tesis edilmesi ihti -
mali gittikçe artmaktadır. Bana söy
lendiğine göre bütün cüzütamların 
mevcudu tamdır ve ik!nci bir cüzü-
tam servisi teşkiline başlanmıştır." 

Hatip, İngilterenin bir kaç Avru· 
pa devletine karşı giriştiği son taah
hütlerin "verilen sözün tutulması" 

imkanını verecek bir ordu teşkilini 

icabettirdiğini söylemiştir. 

Churchill, halihazırda İngiliz or
duc;unun zayıf bulunmasının bir ta-

raftan İngilterenin düşmanlarının ce

saretlerini arttırdığını, diğer cihet -
ten de menfaatleriyle müttefik ol -
maları ihtimali olan devletlerin ce -
saretini kırdıgını ve herhalde sulhü 
seven milletlerden mürekkep büyük 
bir blok teklifini tehir ettiğini söy
lemiş ve bu milletlerin vücude geti
recekleri müşterek silahlı kuvvetle • 
rin sulhün idamesi için en büyük ga
rantiyi teşkil edeceğini ilave eyle -
miştir. 

Attlee mecburi askerlik 
aleyhinde 

Muhalefet işçr parti5İ reisi Attlcc 
bugün Star gazetesinde yazdığı bi~· 

makalede mecburi askerliğin aley
hinde bulunmuştur. Attlee diyor ki 

"Mecburi askerliğıl"J parlak bi:
jest olacağı ileri sürlill'rek kabıııü 

isteniyor. Fakat bu, scv:Imiyen bi: 
şeyin yapılmaSJ için kMi bir sebep 
teşkil etmez. Esasen mr·ı:buri asker
liğin müessir bir netice vermesi kir> 
uzun zamana ihtiyaç vardır ve böyle 
muazzam bir orduyu rfoı•ıal c.hazlan
dırmağa da imkan yo•ctıır. Memleke
te hizmet zorla yaptır lamaz. Mecbu
ri askerlik meselesi merıılcket içinde 
noktai nazar ihtilafla,·, doğ:.ıı acak
tır.''. 

* Fransada Ecnebi 

Propagandasına 

Karşı Şiddetli 

T E dbirler Ahnıyor 
Paris 24 (A. A.) - Hükumet 

Fransada ve bilhassa Alsas -
Lorende milli birlik aleyhinde 
muhtelif şekillerde devam eden 
propgandayı tenkil maksadıyle 
son nazırlar meclisinde ıni.ihim 
tedbirler almıştır. 

Faaliyetleri milli birliğe za
rar verecek mahiyette görülen 
a~ağıdaki iiç teşekkülün dağı -
tılınası kararlaştırılmıştır. 

"Yungmanns Shast", "Bun
ecrwin Won Steinbach'". "Elsac
ssicher VoJksbildung Vereim ... 

Bundan başka ayni nazırlar 
n\et1tshril•, it. L~tl ilti ka • 
rarname imza etmiştir. 

Birinci kararnamede. yaban 
rı propaganda teşekkülleri~·le 

gizlice münasebette bulunul • 
masını tenkil etmekte ve yaban 
cı memleketlerden Fransada 
milli birlik afoyhinde propagan
da için para alanlar hakkmda 
şiddetli cezalar derpiş etmek • 
tedir. 

İkinci kararname, ırk veya 
din sebepleriyle Fransızlar a • 
rasında kin ve~·a ihtilaflar tev
Jidine matuf tahrikleri tecziye 
etmektedir. 

---oı----

Salonda At 
Yarışları 
Menedildi 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -
Ankara asliye ikinci hukuk mahke
mesine meraklı bir dava rüyet eJil
miştir. 

Son .zamanlarda memleketin her 
tarafında ve bilhassa mekteplerde 
rağbet goren "Salonda at yarı~ları., 
::ı<llı bir nevi kumar oynamayı kolay
laştıran yarış kağıtlarının toplattı

rılmasına karar verilmiştir. 
Mucidi tarafından Iktısat Vekale

tinden on senelik pater.ti alınmış o
lan mezkur kağıtların patent ve sa
tı~ haklannın da ihtaline esbabl ka
nuniye mevcut olduğundan karar 
\'eritmiştir. 

Arnavutlukta Faıizm 
Roma. 24 (A.A.) - Tiranda bu-

lunan parti sekreteri Strace hkender 
Bey meydanında toplanan halka Du
çc namına Arnavutluk milli fa.~ist 
partisinin ve bu partiye mensup te
şekküllerin açılmış olduğunu bildir
miştir. 

Arap - Musevi 
Görüımelerl 

Kahire, 24 (A.A.) - 11 nisanda 
Filistin meselesi hakkında başlıyan 
Arap - yahudi görüşmeleri, devam 
etmektedir. Dün toplanan Arao de
legeleri, bu hafta da topla.nac:ıktır. 

Bu haftanın, müzakerelerde yeni bir 
safha acacağı söylenmektedir. 

Şehinıah Ecnebi 

Heyetleri Kabul Etti 
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Gafenkonun 
Temasları 

( Baştarcıfı 1 ınc•<1e 

duğuna göre, büyük elci Avrupu va
ziyeti hakkında göriiı,;mci!: "·! Fr:ı ıı

sa ile Ingilterenin So,·yet Rusya ile 
yaptıkları müzakerele! hususund.ı 
malumat teati etmek üzere Pari::;e 
gitmiştir. 

Londra temaslarının mahiyeti 
Gafenko. Daıly Skeich gazetesine 

yaptığı beyanatta hulasaten t.lcmi~

tir ki: 
"Işiın nisbeten 0v:sıttir. Parist-:: de 

clacağı gibi Londrada da yapılacak 
şey iki memleket arasında aktedilen 
anlasmalar dairesinde makul bir te!')-

( Ba~r ı iı1cidl') 
ru otuz kadar yabancı heyetın oto
mobilleri gelmiye başladı. lşte başta 
Rana Tarhan, yanında Kamutay i
kinci reisi Canıtez, orgeneral Orbay, 
Nebil Batı, Reisicüril.hurumumn haş 
yaveri Celal Uner :>lduğu halde Türk 
heyeti ilerliyor. işte Ingilız .ı:cralım 

temsil eden Lord Athlone, refikası, 
Prenses Alice. Biraz sonra Dük de 
Spoletenin reisliğindeki Italy~n he
yeti. T~te Fransayı tem~il eden gene
ral Vaygand. kardeş Afg3nistanın 

mümessili Serdar .:Şah Ahmet ~nn, 

Sovyet baş mümessili Tercntiev, Al
man heyeti. Japon heyctı ve Papanın 
tı1ümessiJi. Hepsi taht salonunda top- rikı mesai imkanlarını halisanrı bir 
landılar. Tebriklerini sumın heyeti tarzda tetkik etmektir. !\Jemleketime 

Hariciye veziri Alam t::tkdim edi~·0r-
c1u. Merasim bir saat kadar sürdii. 

Gülüstan Sarayında ziyalet 
Akşam bütün şehir baştanbaşa do

nanmıştı. Gülüstan sarayında yüz ki
şilik bir ziyafet verildi. Bu ziyafette 
bütün heyetler reisleri, büyiık ve or
ta elçiler ve yüksek devlet memur
l;;rı bulundular, suvareye Tahranın 
bütün kibar. güzide aileleri, sefaret
ler erkanı ve gazeteciler davetli idi. 
Saat 22 den itibaren otomobiller bi
ribiri ardııııa Gülüstan sarayına doğ
ru akıyordu. Sarayın her tarafı hin 
bir ışık yağmuru içinde yanıyordu. 
Büyük Iran sanat dehasının eseri o
lan kıymetli çinilerle süslü oian C'ep
hesini yüzlerce ampul ~anki bir pır
lanta gerdanlıkla çerçeveliyordu. Bah 
çede kristal avizeler icinde kırılan 
renk renk ışıklar en giranbeha bir 
Iran halısı kadar güzel tarhları me
nevişliyordu. Büyük mermer havuz
lardan mehtap renkleri fışkırıyor ve· 
damlalar birer yığın inci halind::- '.$İm

lerin üzerine serpiliyordu. Sarayın 

büyük merdiveninden çıkarak ı:?eni~ 

taht salonuna giriyoruz. Davetliler 
iki bini bulmuş, dineden gelecek olan 
Ala Hnzreti, İmparatoriçeyi, Vel;ah
ti, Pren~es Fevziyeyi bekliyorlar. 

Gönderilen hediyeler 
Ortada muhtelif devletlerden goıı

derilen çok güzel, nadıde hediyeler 
duruyor, bu hediyelerin en büyük 
kıymeti temsil ettikleri servetlerden 
daha çok tran devletinin Ala Hazr<.:!
ti Şehitışahın idaresinde bütün lliİn
yada kazandığı hürmet ve itibarı giJs
termesindedir. Japonyadan, Finlan
diyaya kadar her yerden hediyeler 
var. Bizim hediyemiz a1tından yapıl
mış zevkle pırlantalarla işlenmiş 13 
parçadan mürekkep bir tuvale~ takı
mıdır. Herkesin takdirle seyrettiği 

bu tuvalet takımı hediyelerin en ba
şında yer almıştı. Her parcanın i.ize
rinde genç evlilerin isimlerinin baş 

harfleri okunuyordu. 

Diğer hediyeleri seyr~diyoruz. Fin

landiyadan kıymet~i bir heykel, Al

manyadan çok güzel b:r vazo gönde

rilmiştir. Sovyetlerin hediyeleri, yir

mi beş parça nadide astragan. Ural 

taşından işlenmiş bir mücevher ku

tusu idi. Holanda eski antika bir ki

tap göndermişti. Italyanların hc '.li-

yesi gümüşle işlenmiş büyük bir sof

ra ortası çiçekliğidir. Belçika antika 

bir av tüfeği, Fransa kristal bir içki 

istikbali daha vuzuh bulinus ve c\a
ha müemmen görerek döne<:eğim." 

Romanya sefarethaneı:inde gazete
cileri kabul eden Gafenko. Pat ajan
sının mümessiline beyanatta bulu
narak Berline gitmekte iken Beck i
le konuşmak fırsatını ele geçirdiğin
den dolayı memnun olduğunu söyle
miştir. Bu mülakat. b~ynelmilel :,ra
ziyetc ve bilhassa sıkı bır surette tcs
riki mesai eden Polonya ile Rom:rn
yanın müşterek hedefleri hakkında 

fikir teatisinde bulunmak fırsatını 

vermiştir. 

Beck, Londrada ikameti esnasınd:.ı 
edindiği intıbaları anlatmıştır. G:>.
fenko da mumaileyh ile Londra St:: 

yahatinin hedefleri hakkında göru~
müştür. 

Londra gazetelerine göre 
Londra gazeteleri M. Gafenkonun 

Londrayı ziyaretinden b .. hsetmekte
dir. 

Daily Telegraph gazetcsiı Gaf"n
co'nun vazifesinin yalnız Romanyu
nm acil inkişafı dolayısıle değil, ay
ni zamanda Avrupanın umumi vazi
yeti sebebile, çok mühim olduğunn 

yazmaktadır. Bu gazete. Daily l\fa. 
ilin Balkanlarda vaziyetin anahtrın 
diye tavsif ettiği memleket olan Ro
manya ile iktısadi rabıtaları kuvvet
lendirmek lüzumuna ·~~ret etmekte
dir. 

Ayni gczeteye göre konuşulacak 

işler şunlardır: 

Sovyet Birliğinin rolü, Balkan 
müdafaa sistemine Bugaristanm ıs

tiraki ve İngilterenin Romanyaya 
müzahereti. 

Daily Herald gazetesi, sulh ittifa
kı ile mihver arasınd:ı büyiik hir 
kuvvet tecrübesi açılmıs olduğunu 

yazmaktadır. Bu tecrübenin bir anrn
da mihver, harp yapmağa mahal o
lup olmadığına karır verecekti .. 
Binnetice önümüzdeki l'ıa!talar zar
fında sulhün, ittifakın s1tvetine brıg
lı olduğuna tamam ile kani olmamı 7-

icap eder. Sulh ittifakına dahil ">ii
tiin milletler, kayıt ve şartsız ve el 
le~indeki vesaitin hududu dahilinc:'C' 
sulhe hizmet etmeğc uınade olmalı
dırlar. 

I ngiliz ticaret heyeti Bükreşte 
İngilterenin Romanyaya gbnder 

diği ticaret heyeti bugıin Bükresc 
muvasalat etmiş ve heyet rei~i Sir 
Leith Ron Romanya '<rcılı tarafından 

kabul olunmuştur. Sir Fredrik Leitn 
Ron Kral Karolün geçen sonteşrin-

t::ıkımı göndermiştir. de Londrayı ziyaretleri sırasında hu 
Hediyelerin önünden geçiyoruz. Iş- ı heyetin Romanyaya gitmesi isinin 

te Papanın hediyesi: l!:ski sedef işle konuşulup kararlaştırıldığını, hedc
mcli bir sandık. Ingıltere hediyesi da- fin iki istikamette ticareti arttırma!< 
ha pratiktir. Bir .)eyahat çantası ve olduğunu anlatmıştır. 

antika bir saat. Isveçiıı ıki vazosu ö- Yugoslav _ Macar temasları 
nünde Norveçten gelen beyaz bir :ıyı 
postu yatıyor. Bunu Iranın her tara
fından Isfahandan, Şirazdan, Teb
r;zden, Hemadandan velhasıl her yer
den gönderilen kıymetli hediyeler 
takip ediyor ve hediyeler yirmı kub
beli uzun ve geniş salonun ucundaki 
tahta kadar uzanıyor. 

Bin kişilik suvare 
iki saf davetliler, kadınlar suvare 

elbiseleri ve erkekler büyük ünifor
malarile bekliyorlar. Mızıka ince ha
valar çalıyor. Derken bir kıpırdama 
oluyor. Sehinşah Hazretleri refakat
lerinde Melike Nazlı olduğu halde 
en önde ilerliyorlar. Melike, havai 
nıavi renkte üzeri sırma ve inci iş

lemeli omuzlan ziynetli kürklü bir 
tuvalet glymt§tir. Bu elbisenin uzun 
eteği asgari bin senelik kıymetli ha
lılar üzerinde sürünüyor ve Melike, 
kızıl saçlarmm üzerine taktığı küçük 
tacının biiyük pırlanta larım kehkc
~o.n halinde gözleri doldurarak ilerli
yor. Bundan sonra Dirk dü Spületenin 
kolunda impsratorice geçli. Şimdi 
genç evliler yaklac;ıyor Mısırın asil 

Budapeşte, 24 (A.A.J - Venedik 
tebliğinin Macar - Yugoslav anlas· 
masından Yugoslavya )>ariciye nazı
rı B. Markoviçin ve Macar hariciye 
nazın B. Csaky'nin ':!5 ve 28 nisan 
tarihlerinde Berline icrş edecekleri 
ziyaretlerden sonra bu yolda atıla-
cak kati adımdan bahsetmesine blı 

yük bir mana ve ehemr.,iyet atfed•t 
mektedir. 

Yugoslav ve Macar hnriciye nazır
larının Berlinden avdetlerini mütea
kip yekdiğerine mt.ilaki olmaları 
muhtemeldir. 

kızı Fevziye. beyaz elbı~esinin ıçınci ... 
baştanbaşa bir guzellık. incelik ve 
zerafet sembolü idı. Bunun arkasın
dan diğer prensesler, prensler ve ye
meje davetli olanlar geçtiler. Suva
rc başlamıştı. Ilık bır gece içinde ha
vai fişekler Tahranın sevıncini de
met demet semaya serpiyordu Asga
ri bin kişinin hazır bulundugu hu 
kıbar ve güzide ımvarc miıke!lef bir 
biıfenin etrafında gece yarısmd;:ın 

biraz sonrava kadar devam etti. 
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Bursa Köylerinde ~adın 
Kiralama Adeti Varmıs ! 

UGUR 
UGUR 

Gişesi 

Gişesi 

Daima Piyango 
biletlerinizi 

Bursa (TAN) - Asliye ceza mah-ı 
kemesi, muhitimizdeki içtimai yara
lardan birini gösteren bir davayı bi
tirmiştir. Hadise şudur: 

Köyün Şahsiyeti Maneviyesi Namına Kadın 

Kirahyan üç Kişi Bursada Rüyet Edilen 

Muhakemelerinde Hapse Mahkum Oldular 

Uğur gişesinden almnız 
Galatada: Karaköy postane kar

şısı No. 33, Tel: 40021 
Dobruca köyü ihtiyar heyeti aza

sından olan Mustafa ve Rüstem ile 
arkadaşları İsmail bir gün Bursaya 
gelmişler. Üçü de evli ve çocuk ba -
bası olan bu arkadaşlar, eski bir a -
dete uyara!{, üç kadın kiralamışlar, 
bunları köye götürmüşler ve yedi 
gün köyde alakoymuşlardır. İş jan
darmaya aksetmiş, kadınlar jandar -
ınaca alınmış ve içlerinden Zehra -
nın yaşı küçük olduğu görülmüş, üç 
arkadaş, reşit olmayan kızı alakoy -
rnak suçundan mahkemeye verilmiş
lerdir. 

Maznunlardan İsmail mahkeme -
de aynen şunları söylemiştir: 

- Kadınlar gelince rakı sofrası
na oturduğumu biliyorum. Ayıldı -
ğım vakit, günü sordum ve hesapla
dım. Arad:ın tam yedi gün geçmişti. 
Hesaba göre yedi gün yedi gece dur
mamasıya, dinlenmemesiye içmiş, 

kanları bu akşam senin evde, bu ak
şam benim evde oynatmış durmu -
şuz! Fakat, bu yedi gün yedi gece a
rasında neler olduğundan haberim 
yok! 

Istanbul ikinci iflas memurluğun-
hapse mahkum etmiştir. istenebilecek şeyler, yalnız rakı ve - dan: Müflis Avunduk masasına mü-

• ya şarap vermesi, oynamasıdır, bir racaat eden hazinenın istediği 11);}937 
Dedelerden kalına bir itiyada tev de buseden ibaret .. Daha fazlası mem Jıra 80 kuruş hakkında idarece ya

fikan "köyi.ın şahsiyeti maneviyesi nudur. pılan tetkikatta bu alacak hakkında 
namına ka<lın kiralamak" adetinin Kiralık kadın gelince, eğlence mukaddema verilen ret kararı ıize
gizli devam ettiği anlaşılmaktadır. yeri kışın bir çatı altı, yazın ya bir rine keyfiyet mahkemeye intikal et
Bu kötü adetin cereyan şekli şöyle menba veya dere kenarıdır. Köyün miş bulunmasma ve mezkur dava 
oluyor: ve civarın lüzumlu yerlerine nöbet- derdesti rüyet bulunmak itibarile ye

Şehre inen herhangi köylü, mu- çi konulması da unutulmaz. Ve bü - niden karar ittihazına mahal olma
ayyen bir müddet için ve muayyen tün köylüler, "misafir kadını ve - dığına iflas idaresince karar verilmış 
bir ücretle oir veya bir kaç kadın ki- ya kadınları " ağırlamak için olduğu ilan olunur. (17170) 
ralıyor. Müddetin doldurulması iki işi gücü bırakırlar, kilerler, an - --------------
taraf için de şarttır. Müddeti uzat - barlar, kümesler ve hatta ağıllar bo
mak, iki tarafın muvafakatine bağlı- şaltılmağa başlanır. 
dır. Muayyen müddet bitince, "'misa-

Kadın kiralanınca meyhaneci zi- ! fir kadın" yine ihtimamla şehre in
yaret ediliyor ve ihtiyaç nisbetine dirilir ve ''köyün şahsiyeti manevi -
göre müskirat alınıyor. Bundan son- yesi namına kadın kiralamak", böy
ra kadın, erkek kıyafetine sokulup lece bir çok gün bütün köylünün ça -
köye götürülüyor. Ve köyde bir mü- lışmasına, varını yoğunu sarfetme -
zayededir ~aşhyor. Kadının iaşesini, sine sebep olur. -
yatıp kalklcağını, icar bedelinden Eskisine nazaran azaldığı sandan 
mahsus bir fazlalıkla kabul eden, bu kötü adeti tamamından ve kö -
muayyen müddetin hıtamına kadar künden koparıp atmak için çalşıl -

Mahkeme, üçünü de altışar ay kadının sahi.bi oluyor. Kadından ması lazımdır. 

~ AS~lK iŞLERi ~ 
~I~~~~ 

Şubeye Davet 

Istanbul ikinci ifias memurluğun

• Or. SUPHI ŞENSES 

1 
dan: Müflis Bakırköy Çimento fab-

l idrar yollan hastalı klan mütehassıs r ikası şirketi masasına kaydolunan 
Beyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek 1 Hüseyin Hüsnünün (480) lira ecri 
ler apartlman. Fakirlere onrası7 misil alacak talebi idarece tetkik e-

Fatih Askerlik Şubeal Başkanlığından: 

316 - 333 (dahil) doğumlulardan ve İs
lAm piyadelerden namlarına davetiye çı
karılıp henüz mahalli miiretteplerine sevk 
için müracaat etmiyenlerin en kısa bir 
zamanda hemen şubeye müracaatları, gPl
miyenler hakkında kanuni cezanın tatbik 
edileceği ilan olunur. 

~11111 TAN Gazetesi .... ~ --
~ ilan Fiyatları -------

•

•••• reı: 43924 ' 

K.A YIP - Tatbik mührümü kay
bettim. Yenisini yaptıracağımdan 

hükmü yoktur. - Fatma Andoğlu 

Kepek ve Saç dökülmesine karşı 

Saç ıuyu kullan -= ----------------------------------------------
§ 1 inci sayfa santimi 400 ~ 
= 2 • • • 250 = 
:J ' ' ' 200 = 
§ 4 ' ' ' 100 § 
§iç sayfalarda , 60 E 
: Son sayfa , 40 § - -§Dikkat: : 

·.·Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 3084 lira olan 53 adet ilci ve üç gözlü, demirden 

bilet dolabı ile 3 adet saç dosya dolabı 11/5/1939 Perşembe günü saat 
(10.30) On buçukta Haydarpaşada Gar binaSl dahilindeki satın alma 
komisyonu tarafrndan açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler kanunun tayin ettiği vesaik ile 231 lira SO 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 

- komisyona müracaatları 18.znndır. S ı - 1 santim; gazetenin ince : ki · 
: yazısile 2 satırdır. E Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasında · komısyon tara-
- 2 İlA 1 f' t . - fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2812) 

E - Marm ~ı ~M~ınE--------------------------------: tek sütunu üzerine hesap- : 
E lanmıştır. : 
§ 3 - Kalın yazılar da gazetede § 
S kapladığı yere göre santim· S 
: le ölçülür. : - -!;ııııııııııırııııııııııııııııııııırııııı~ 

SOSYETEŞILEP T. A. Şirketinden: 
Sosyetemiz Mürakiplerinden Bay Sadun Savcı istifa etmiştir. Esas 

mukavelemizin 41 inci maddesi mucibince ilk içtima edecek 1939 alela
de hey'eti umumiyesinin tasdikine arzedilmek üzere yerine diğer mü
rakiplcr tarafından Bay Rüat Ababay s~ilmiştir. İlan olunur. 

Her Eve Lazım Olan 
YENJ 

Çocuk ADsiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansilt
lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olınası lazun gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü· 
tün malCı:matı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e-
dilmiştir. Bu beynelmileJ eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlanm ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık ild büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır Muallimlere ve 

'~T'.AN Neşriyat E-vİ 
·'. · ·" , · · / s t a n b u l 

mektep taıebesıne aynca tenzıUit 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün· 
kil bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkinda bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetinJ 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAA8tN~ 

Yeni Cocuk Anl.lklopedtat brOSürQrı 
den bir tane ıöndermenızt ve mu· 
allJmlere l.lt 101J fiyatınızı bUdirme
nfzl ı1ca ederim. 

lsinı: ; : : : : : : : 

Adres: : : : : : : : : 
-• • 
• . . 

dilerek Ecri misil takdirine saliı.hi-

yet olmadığı ve işgalın hükmen sü

butu lazım geldiğinden alacak kayıt 
talebinin reddine karar verildiği i

lan olunur. (17171) 

OKTA 
SAÇ SABUNU 
Eczanelerden ve ıtriyat 
mağazalarından arayınız. 

Aslan ve Eskihisar Müttehit 
Çimento ve Su Kireci Fabri
kaları Anonim Şirketinden: 

iLAN 
26 Nisan 1939 tarihine müsadif çar 

şamba günü saat 16 da Galatada A

gopyan hanında inikat edeceği gaze

telerle ilin olunan a.di hissedaran he
yeti wnumiyesinin, içtimada lıaıır 

bulunmak üzere müracaat eden his· 
sedaran adedinin kesretine binaen, 
ayni gün ve saatte Beyoğlunda !s
tiklal caddesinde Serkl Doryan (Ccr
cle d'Orient) binasında ıçtima edece
ği sayın hissedarana ilan olunur. 

Resmi Devairin Se· 
hadetnarne ve ta\'si

yeı;ini havi cılan 

SÜT MA.KİNASI 

VIKING 
.Marka lıdır. 

Türk·Avrupa Ltd. Ş. 

24 Nisan 1939 

Meclisi idare 

Galata Perşembe Pazar 61 

KAYIP - 927 - 928 ders yılın
da Malatya orta mektebinden aldl-
ğım 530 numaralı şahadetnamemi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan ' 
hükmü yoktur. - .Hüseyin Bedri Tü
zel. ,----, 

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve kli'e 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası - f stanbul 

Telefon: 24310 

·\. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 
İstanbul Şubesinden: 

938 VE DAHA EVVELKİ SENELER MAHSULÜNDEN Ql.UP DA HA
LEN SAHİPL,ERİ UHDESİNDEN BULUNA.~ AFYONLı\RL"J l\1Üfil\
YAASI İÇİN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNCE TESBİT EDİLE~ 

PROGRAM 
AZAMİ TESLİ:\1 J.IÜDDETİ: 

938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup halen sahipleri uhde· 
sinde bulunan ham afyonlarm Ofis tarafından mübayaa edilebilmesi 
için bunların nihayet 31/Mayıs/939 akşamına kadar Ofis'in istanbul'da
ki deposuna ya bizzat sahipleri tarafından veyahut İstanbnl'da tayin e
decekleri kanuni vekilleri tarafından getirilm~ olması lazımdır. 

Bu tarihten sonra getirilecek afyonlar sureti kafiyede satln alınmı
yacağı gibi tayin edilen muayyen müddet dahi hiçbir sebeple uzatılmı
yacaktır. Hastalık veya her hangi diğer bir mazeret sebebile yuka!."ıda 
tayin edilen müddet zarfında teslim edilmemiş olan afyonlarin müba
yaası için vaki olacak müracaatlar da kat'iyen nazarı itibare alınmıya
caktır. 

AFYON'LARIN DEPOYA lUUVA.KKAT KABUL ŞEKLİ 

Afyonlar istanbul'da Ofis deposuna geliş sıra numarasifo kabul edi
lecek ve eksperlerimizce usulü dairesinde· hikemi muayenelerinin yapıl
ması tartısı nümunelerinin almıp tahlile gönderilmesi bu sırayı takip 
edecektir. 

AFYONLARIN DEPODA YAPILACAK HİKEl\fi MUAYENESİ: 

Ofis deposuna tesiim edilen afyonlar üzerinde yapılacak hikemi mu
ayene "Ekspertiz" sonunda bunların arasında hileli katkılt mağşuş af
yonlar zuhur ederse bunlar kat'iyen mübayaa edilmiyecektir. Muayene 
neticesinde kabule şayan görülen afyonlar ince ve kaba olarak iki sını
fa ayrılacaktır. Hikemi muayenelerde Ofis Eksperlerinin verecekleri 
kararlar kat'idir. 
KİMYEVİ MUAYENE ŞEKLİ: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlarm hikemi muayene neticesinde 
ince ve kaba kısımlara ayrılmasından sonra her iki sınıf afyondan mu
teamil usulüne tevfikan ayrı ayn alınacak nümuneler tah!füıtı ticariye 
laboratuvarına sevkedilecektir. Bu laboratuvarda yapılacak kimye,·i 
tahlil neticesinde her bir sınıf afyonun irae edece~ morfin derecesi 
afyon fiatınm tesbitine esas teşkil edecektir. Kimyevi tahlil neticesin
de çıkacak ihtilaflar satıcı ile Ofis arasında tanzim edilecek mukavele
ye mevzu hükümler dairesinde halledilecektir. 

AFYON'LARIN TARTISI: 

Depoya giren afyonlann ofis eksperleri tarafından yapılan hikcmi 
muayenesinden sonra şayanı kabul görülen afyonlardan ınce ve kaba 
olarak ayrılan kısnnlar ayrı ayrı rnüteamil usule tevfikan nümunesi a
lındıktan sonra tartılarak ala.kadarına muvakkat bir ayniyat mak
buzu verilir. 

AFYON FİATLARININ TESBİTİ: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonlardan ince afyonun beher morfin 
derecesi fiatI 35 ve kaba afyonun beher morfin derecesi fiatı 25 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. 
' AFYON BEDELLERİNiN TAHAKKUKU ŞEKLİ: 

Tahliliıtı ticariye laboratuvarına gönderilen nümuneler iizerinde ya· 
pılan tahlil neticesinde afyonların ihtiva ettiği morfin derceesi labora
tuvarın vreceği resmi bir rapor ile tahakkuk ettikten sonra yukardaki 
maddede beher morfin derecesi için tesbit edilen fiatl~r üzerinden ince 
ve kaba afyonlarm tutarı herkes i<:in ayrı ayrı tahakkuk ettirilerek bu 
bedeller afyon mijdilerinin namına açılacak pir hesaba alacak yazıla
caktır. Afyon bedelleri bu suretle tahakkuk ettirildikten sonra alaka
darlara evvelce verilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu istirdat edi
lerek yerine afyonun ince veya kaba olduğunu ve her cinsin kilosunu, 
ditrajını ve kilo fiatmı ve bu fiata nazaran ayrı ayrı tutarlarile alaka
darların yekunlu alacağını gösteren bir vesika verilir 

AFYON BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKLİ: 

939 senesinden itibaren her sene Ofisin satacağı afyonların brüt be
dellerinin % 20 si her seneki bilançonun kesbi kat'iyet etmesinden son
ra afyon müdilerine alacaklarına nazaran garameten taksim edilecek
tir. Bu suretle tahakkuk edecek alacaklar sahiplerine makbuz mukabi
linde tevzi edilerek hesaplarına zimmet kaydedilmekle bernber her se
ne yapılan tediyat yukarki madde mucibince alacaklılara verilmiş olan 
vesikaya da kaydolunacaktır. Damga ve borsa resimleri gibi her tiirlu 
rüsum ve tekalif satıcıya aittir. 

Bu program 31/Mayıs/939 Çarşamba günü ak~amına kadar İstanbul
da Toprak Mahsulleri Ofisinin afyon deposuna teslim edilecek 938 ve 
daha evvelki seneler mahsulünden olup ta bugüne kadar muhtelif se
bepler dol.ay1sile uyuşturucu maddeler inhisarına satılrnıyan veyahut 
mezkur inhisann tesbit ettiği mübayaa programlannın muayyen şart
larına tevafuk etmediği için mezkur inhisar tarafından satın ahnmamıs 
olan afyonların mübayaasına münhasırdır. • 

938 senesinden sonra her sene mahsulü senesi için tesbit edilecek prog 
ramlar ve prensipler mucibince tayin edilen program haricinde kala
cak afyonlann mübayaası için vaki olacak müracaatların da sureti 
kat'iyede kabul edilmiyeceği ehemmiyetle alakadarların mal(lmu ol
mak üzere ilim olunur. 

Fazla tafsilat için Ofisin İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaat 
edilmesi. "2811" 

"' 
TÜRK HAVA KURUMU 

27. ci 

BÜYÜK 
TERTiP 

PİYANGOSU 
Birinci ketide: 11/Mayıs/939 dadı ... 

Büyük ikramiye : 4 O. O O O Liradır ••• 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet ~ükifat vardır ••• 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyi 

niz. Siz de piyangonun meıut ve bahtiyarları araıına girmi~ 
olursunuz ... 

TÜRKiYE AV DERiSi VE KURK TÜCCARLARINA: 

' 

939 Nisanının 15 inden itibaren İstanbulda Mihran OhDnian, Mihran 
Ohanian ve Şeriki Firmalariyle ticaret alakamızı kestik Bizimi~ i~ 
yapmak isteyen Av derisi ve kürk tüccarlarını memnuniyetle kabul 
ederiz. 

Gebr. Ohanian Leipzig, C. I. Nikolaistrasse 27 /29 
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AVRUPA VE AMERiKAN AMBALAJ 
•e ETİKETLERİLE ŞANTAJ ya~ılmaktadır. Fransızca, İngilizce keli

Jne1er1c uydurma bimlcrle piyasaya çıkarılan ve fahiş fiyatlarla satılan 

bazı malları almak kesenize ve sıhhatinize zararhdır. 

H A S A N ITRIY A Ti hakiki Avrupa ve 
Amerikan mallarından bile üstündür. 

Tabii 

TAN 

Ortaokullar Öğretmenliği 
Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunları arasında 
orta okullarda: 

A - Türkçe, B. Tarih - Coğrafya, C. Matematik, D. Fizik - Kimya 
ve Tabiat Bilgisi öğretmenliği yapmak istiyenler için Maarif Vekilliği 
tarafından önümüzdeki Haziran ayı içinde bir sınav açıla~aktır. 

2 - Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 

3 - Yazılı sınavlar 19 Haziranda taliplerin bulundukları Vilayet 
Kültür Direktörlüklerinde yapılacaktır. 

4 - Yazılı sınavda muvaffak olanların sözlü sınavları 17 Ağustos 
1939 tarihinde Ankarada Gazi Terbiye Enstitüsünde yapılacaktır. 

5 - Askerlikleri dolayısiyle kıt'ada bulunan öğretmenler, kıt'alarr
nın bulunduğu Vilayet Merkezindeki öğretmenlerle bir arada sınava gi
receklerdir. 

Taliplerin daha fazla tafsilat almak üzere 4-V-1939 akşamına ka
dar İstanbul Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. "2713., 

~~~@;~~~~~m· 

OSMANLI BANKASI 
fORK ANONiM ŞiRKETi 

TC!::SiS TARiHi 1863 

Statült>ri ve Türkive Cümhuripeti ile miinakit mukavelenamesi 
2292 Numaralt 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarih il 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

25 - 4 - 939 

' 

&~}'&--,,~~ve~~~/ 
Toptan ve perakende aa.tıf yeri: İstanbul Sultanhamam 

Hamdi bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

Seyahat edeceklere: Çantanızda bir şişe 

~ Güzellik 

~ Hakiki 
Gençlik 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesl : 

10.000.000 i nglllz Llras1 

1.250.000 lnglllz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerindt. 

PARIS, MARSILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

11KARDOL 
bulunsun. Çarpıntılara, deniz ve tTen tutmasına ' ' e hütiin asap 

Ancak 

1TRIYAT1 LE Temin Olunur. 
Hasan Kolonyası, Lavantaları, Esansları, Pudrası, Kremi. Briyantini, 
Ruj ve Allıkları ve her türlü parfömerisi yurdun her tarafında aran
maktadır. En yeni metodlarla yeniden hazırlanmaktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzaratının azlığını bahane ile piyasada 
fiyat yükseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki !iatlariyle müşterilerimizir, 

emrine amadedir. . 

İzimirde Kemeralhnda, Karaköyde Köprübaşında şubelerimiz açılmıştır 

CiLDiNE KIYMAYAN 

Tıraı Bıçağını 

KULtANIR 

Her yerde POKER tras bıçağını arayınız 
.... %5S 

11111111111 

MISIR, l<H3RIS, YUNANiSTAN, IRAN. IRAK. FiLiSTiN 
~ MAVERAYI ERDÜN~~ 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
' Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türl<ıyc ve Ecnebı memleketler üzerine keşide senedar iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, allın ve emfaa üzerine avans. 
Scnedal tahsılatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralıt. 
Kasalar Servisi vardır. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhğından: 
Heybeliada deniz lisesine 180 lira ücretle bir coğrafya öğretmeni alı-

nacaktır. Okula müracaat edilmesi. (2548) 

Fatih Kaymakamhğından: 
Edirnekapı haricinde temizlik ahırında bulunan mevcut gübrelerle 

yevmiye çıkacak gübreler pazarlık suretile satılacağından talip olan
ların Fatih Kazası Kaymakamlığındaki komisyona müracaatları ilan 
olunur. "2809" 

I A--------~ ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
SIRT 

GöGOS 
KALÇA 

ARKA 
BEL 

ve hütün ağrılara kartı 

1 

1 

iLK~ 1 
~-;;; 1 

. ·.: .. ' .. 

Kullanınız. ~ 1 
Çabuk filayı bulursunuz,. 

KAYIP - Iş Bankasındaki mua- ı 
melatımda kullandlgım tatbik müh-

: . . .... : . ~ ."' . ·: ·.. . . . \ 

rümü kaybettim. Yenisini yaptıraca- ı 

ğımdan hükmü yoktur.--Elmas Altın 

• • 1 Mayıs Bahar Bayra- ı 
mı günü göğüslerinizi 

Türk Maarif Cemiyeti 
rozetiyle süsleyiniz. 

S•hlbl ve Neırly•t MUdUrü H•lll LOtfü 
DÖRDÜNCÜ, Guıteclllk ve Netrly•t 
T. L. Ş. Baaıldı6ı yır TAN Matbaa11 

bozukluklarına iyi &elir. 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
1 

"Sirop Pectoral .. 

~ski ve yeni bütün öksürükleri 
1eçirir, balgam söktürür, bront
'an temizler, nezle ve gripten 
'torur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhusa f&Y&nı tavsiyedir. 

NGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

' 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarrnda en 
az 50 lirası bulunanlara senede .ı defa çekilecek kur'a ile aşağıda~ 

plana ~öre ikramiye dağıtılacaktır. 
Adet 1.000 Liralık 4,000 

' ' 
,. 500 ,, 2.000 ,, 2so ~ ı.ooo 

40 ,, 100 ,, 4.000 
lOO " 50 

,, 5,000 
120 .. 40 .. 4,800 
160 ,, 20 

,, 
3,200 

Lira 

" ,, 
,, 
.. 

DİKKAT: Hesaplarmdaki qralar bir sene içinde 50 liradan aşa" 
•işmiyenlere ikramiye ~ıktığt •akdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. 1 E'·IQl, l Blrinclkanun, 1 Mart ve J Hn7• 
ran tarihlerinde <'t:kil.-rPkth· 

~--------------................... ~ M. M. Vekaleti 2 No. hı Dikim evi Direktörliiğiinden: 

Askerliğini yapmış olanların "15" gün zarfında Tophanede iki No.lu 
Dikim evine müracaatları. (2816) 


