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5 ICURUJ - GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Ç O C U K AN S 1 K LOP E D 4'4 
Mualllmlertn " mektep talebeslnln en klnv-. 
dımcm, eoeutun en zenıtn kQtOpbanesldlr. ~
Yen her babanın yaVTUsuna verebDeceli en ıtlzel hedf_
d.lr. MOeaeaemiz tarafın~an neşredllmlstlr. Evinhde m. 
tane bulundurunuz. 

B ·ıa · ·ıd · rrr-K arar Tirana ı ırı ı 1 Parti Grupu Toplantısında 

Roma ile. Arnavutluk General K.Karabekir 
Arasında Müzakere Atatiirke Sevgi Ve 
Yapıldığı Anlaşılıyoa- Hürmetini Anlattı 

Son HCidise 
Hakkında 
.Son Söz. 

Bari Ve Brendizide 
25,000 Kişilik Italyan 
Kuvveti Toplanmış! 

ltafyanm Arnavutluğa Asker Göndermekle, 
~ Yugoslavyayı lngiliz Emniyet Planına lıtirakten 

Vazgeçirtmek istediği Öne Sürülüyor 

Londra, 4 (Hususi) - Bugün Arnavutluk hükumet mer
kezi olan Tiranada neşrolunan bir tebliğde: Arnavutluğun is
tikla.Jini ve bütünlüğünü müdafaa edeceği ve hiç bir vakit bir 
himayeye girmiyeceği anlatılmaktadır. Tebliğin neşrine sebep 
İtal n Bari ve Brendizi civarında~ al>~ dair 

şar ecren .. YliIBi'dir. 
Bu pylalan ...._ ftaıya U.tot kaclar hlr kuvvet toplaınq ve lıa 

kuvvetleri Arnavutluta nakledeeek pmileri de hazırlamqtır. Parise 
muhtelif kaynalılardan plen hahrlere sön, ttaı,-a, Araantlap .... 
etmek istediji Arnavutluk hlHdbnetlne blldJnnlitlr. 

~RNAVUTLUIC MUICAVEMET KAIAllNDA : 

GRUP, iZAHATI KAFi GÖRDÜ 
General Kazım Karabekirin gazetemizde 

intişar eden beyanatı, yalnız inkılabın en te
miz ve en asil bekçisi olan gençlik arasında 
değil, memleketin her tarafında bütün halk 
kitleleri arasında haklı bir asabiyet uyandırdı. 

Daha mezarında kanı kurumamış olan en 
büyük ölümüz ve Ebedi Şefimize şahsi hırsla
ıına kapılarak dil uzatmak isteyenlere karşı 

bi.itün gençliğin ve bütün milletin uyanık ve 
tetikte bulunduğu anlaşıldı. 

Bu asabiyet, dün Ankarada toplanan Par
ti grupu iÇtimaına da sirayet etti ve bütün 
mebuslar generalden bu beyanatı hakkında 

izahat vermesini, bu beyanattaki maksadının 
n~ olduğunu izah etmesini istediler. 

General Kazım Karabekif', kürsüye gele
rek Atatürke herkesten çok ve azami derece
de saygı ve sevgi hisleriyle bağlı bulunduğu
nu, Atatürke dil uzat."Jlayı aklından geçirme
cliğini· yalnız bazı hakikatleri ifade etmek ar
zusu ile bu beyanatı yaptığını söyledi, Ata
türke sevgi ve bağlılığı hakkında uzun uzadı
ya izahat verdi. 

Parti grupu, bu izahatı kafi görerek me
selenin izamına mahal olmadığına karar ver
di. Bu suretle iki gündenberi bütün memleke
ti heyecana düşüren bu hadise kapanmış oldu. 

• Saracoğlu Irak Kralı Birinci Gazi -
• Grupunda Bir Otomobil Kazası 

izahat Verdi N t• • d V f t Ett• 
Beyanat Grupça 

. 

Tasvip Edildi 

e ıcesın e e a ı 

Haber, Türkiyede Büyük Bir Teessür Uyandırdı, 
Ölüm Tebliğinin Y anlıı Aksetmesi Yüzünden 
Musulda Halk, lngiliz Konsolosunu Öldürdü 
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ilerde • 

asi Ahl6k 
Yazan: M. Turhan TAN 

tat Mnhmut Kemnl İnal, son 
asrın Türk şairleri ndlı ger-
mükemmel eserinin henüz 

yedinci cüzünde meşhurlardan 
Mahmut Nedim Pnşanın ha

hikiiye ederken şu satırları ya. 
"Sağır Ahmet bey zade l\leh -
ey yeni Osmanlılar cemiyeti
. essislerindendi. Trbalusgnrp 
bulunan amucnsı Mahmut Ne
şayı sadarete getirmek eme -
i. Mahmut Pnşa da cemiyete 
rdc bulunuyordu. Cemiyet a
Çırçır çayırındaki müzake • 
- rivayete göre • Ayetullah 

ederi Suphi beye (paşa) an -
da sadraznm Ali paşnya ha· 

di. Suphi bey mükafat olnrak 
neznretine tayin olundu. l\fah 
şa valilikten azledilerek tedip 
nbuln getirildi. Fakat o, doğ
i paşanın konağına gitti. Pa
runa kabul etmedi. "'Affn 
olmadıkça buradan çıkmıya
diycrck bir odaya kapandı, 

gece konakta yattı. Ali paşa 
aciz kalıp kabul etti, l\lah-
a ne söylediyse söyledi, affe 
u. Memuriyetine tayin olun
paşa Giritteyken viikelfı mec 
.söylenilen sözleri - bazı ila -
- ihbar edermiş. Hatta mec • 
suf Kamil paşa: "Ali paşa 
e~lesini halletmeden döner. 
lar bile arabasına toprak 
ediğinden l\Jahmut paşa hu

mlar bile arnbnsına sı ••• " su
yaznrak aralarını bozmuş. 

istnnbuln geldi, l\lahmut 
aşayn itimat ve emniyet 

Sadıkzadenin 
Eşyaları 
Dün Getirildi 

Kaza Yerine Bir 

Ehlivukuf Gitti 1 

Adrasan koyunda karaya oturan 
Sadıkzade vapurunda bulunan tica
ret eşyasını dün Konya vapuru lima
nımıza getirmiştir. Konya vapuru 
Sadıkzadedeki eşyayı almadan ev
vel tesbiti deliıil yapılmış ve avarya 
ilnmı alınmıştır. 

Karaya oturan vapuru mahallin
de tetkik için teşkil ~ilen üç kişilik 
komisyon dün Tari vapuru ile kaza 
yerine hareket etmiştir. Komisyon 
Sadıkzade vapurunun bugünkü vn
ziyetini gözden geçirerek kıymetini 
takdir edecek ve kurtarılabildiği tak
dirde gemi kıymetiyle yapılacak 

masraf miktan hakkında Denizban
ka bir l"apor verecek ve bundan son
ra umumi vnziyet mahkeme niyabe
tiyle tesbit edilecektir. 

Yalnız. vapur çok eski olduğu için 
kurtarılabilse dahi tamir cttirilemi

yeceği göz önünde tutularak orada 

parçalanarak enkazı satılacaktır. 

Sadıkzade vapurunun suvnrisi 
Cevdet te dün Konya vapuru ile gel
miş ve vapurun şiddetli fırtına sebe
biyle karaya oturduğuna dair rapo
runu mahkemeye vermiştir. 

Maarif Vekaleti 
o da bu vasıta ue padişaha Müsteşarlağı Vekaleti 

ut pa~a cuma günleri Ali 
yalısınn giderek tenhada 
kapanır, teveccühüniin de
iyaz eder dururmuş. Fakat 

lan nisbetini de muhafaza e
isbeti Ali pa aya bozdurt

"stemiş. Bununla beraber sı
·nce eteğini ve ayağını öp. 
paşa ile mücadeleden de ge
zmış. Meselfı kendisi bahri-
iken seraskerlikte bulunan 

Avni paşanın aylıl,'1 arttırı
ut paşa, öyle bir lfıtfa ken
lfıyık olduğunu zannetti -

yni suretle sevindirilmek 
azam Ali paşaya müracaat 
·n red cevabı alınca onun 
olduğunu düşiinmiyerek 

rıka sunar v-e nıeramına e-

ut Nedim paşa - maliım ol

re - Ali paşanın vefatında 
oldu. Fakat her işe padişn

' parmağını karıştırmağa 
dan, devletin ve hükume

ını altüst eylediğinden (11) 

azledildi. Bu on bir ay znr· 
seraskerle dört bahriye, 

e, beş maliye nazırı, altı 

müşiri, beş sadaret ve altı 
üsteşıın değiştirmişti. Va-

asarrıflar ise o müddet i -
a taşına dönmii terdi. 

nn Tiirk şairleri'' nden 
noktayı da öğreniyoruz. 

"edim paşa bükemediği eli 
aklar altında sürünerek 

•e sonra delice işlerinden 

alırken halka şiirle öğüt 

c ihmal etmczmi . Şu iki 
bu yolda yazdığı manzu. 

üiuza olup muttasıl 
e tagyiri vas'u asıl 

yetil mckanet budur! 
sa evvel, ne sonra basıl! 

-2-
tleri dünyada ibu devletli· 

lerin 
tantanadır cümle meali 

boştur 
bei endohü gamı kendi 

bilir 
azesi ammıt ki iraktan 

hoştur! 

ekten anlıyoruz ki eskile -
ahlakı geniş mıkyasta bo
ençlerlmizin onlardan ib
ü ve sözü dürüst bir nesil 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -
Maarif Vekaleti müsteşarlığına, ta
lim terbiye heyeti reisi İhsanın ve 
orta tedrisat umum müdürlüğüne şu
be müdürlerinden Hayrinin vekale
ten tayin edildikleri haber alınmış
tır. 

Kooperatifin Hesapları 
Geçenlerde toplanan belediye koo

peratifi kongresinde kooperatifin he
sabatını tetkike memur edilen üç ki
şilik hey<!t çalışmıya başlamıştır. 

Ayni iş için aynca iki belediye mü
fettişi de memur edilmiştir. Müfettiş
ler dün kooperatif müdürü ile temas 
ederek bazı defter ve evrakı alarak 

tetkike başlamışlardır. 

--<>-
Mezarhklar Park Olacal< 
Belediye, ~ehir dahilinde evkafa a

it olmıyan mezarlıklan kaldırarak 

yerlerinde bahçeler tesis etmiye ka
rar vermiştir. Bu mezarbklardnki ke
mikler toplatılıp şehir haricindeki 
mezarlıklara gömülecektir. Rastlana
cak tarihi taşlar da müzeye kaldırıla
caktır. Bu işler için belediyenin 940 
senesi bütçesine icap eden tahsisat 
ta konulacaktır. 

GÜNÜN RESiMLERi : 

TAN 

. 1 

Istanbula 47 Ilkmektep 
Binası Daha Lazım 

Bu Sene A yrtlan 200 Bin Lira Tahsisatla 

Ancak Dört Bina Y aptlabilecek 
fstanhul Maarif idaresi, yap· 

tığı tetkikat neticesinde İstanbul
da ilk tahsil çağında bulunan bii
tün çocukların, pedagojik usulle. 

re uygun bir şekilde okutulabil
mesi için, yalnız ~chir dahilinde 
olmak üzere daha 47 ilk mektep 
binasına liizum olduğu neticesi
ne varmıştır. İdare bu mektep 
binalarının yapılma5ı \'e ders 

malzemelerinin tedarik edilebil
mesi işlerinin şehir hiitçesiyle te 
min edilemediği takdirde bir is. 
tikraz aktedilınek suretiyle hu 
işin esa<!lı surette halledilmesi -
ni teklif ctmi se de vila~·etçe bu 
na imkan göriilememiştir. Böy -

lelikle şimdiye kadar olduğu gi
bi şimdiden sonra da idari bir şe
kilde işin idare edilmesi muva -
fık göriilmüştür. Bunun için de 
üç sene zarfında tahakkuk etti-

GOMROKTE: 

lran ile Müşterek 

rilınek iizerc bir mektep binala
rı inşaat proğramı hazırlanmış • 

tır. Bu pro~rnına göre Uç sene 
znrfmda mektep binnsı inşaatına 

altı yiiz bin lira sarfedilecektir. 
200 bin liradan ibaret olan ilk 

parti hu seneki manrif biitçesi -
ne konulmuş bulunmaktadır. 

Meclis bu tahsisatı kabul et -
tiği takdirde hazirandan itiba -

ren inşaata ha )anacaktır. Bu İ· 

ki yiiz hin lira ile yapı1acak mek 

teplerin biri Bnkırki)ydc, biri Ye 
nikapıda, biri Koskada, biri de 

Üskiidarda yapılacnktır. Beyoğ
lunun Tüneldeki eski l\le\'le\'i tek 

kesi yerinde de modern bir mek
tep binası kurulması düşünül • 

rnüş ise de hu ~eneki biitçc ile 

buna imkan olmadıaı görülmüŞ
tiir. 

BELEDiYEDE : 

VilCiyet ve Belediyenin 

Gümrük Binası i Masraf Bütçesi 
Türkiye - Iran gümrük anlaşma-' Belediye daimi encümeni Vali ve 

sının tatbikatından olarak Gürcübu-1 Belediye Relsl "LCltn K'ırlların=n a -

lak ve Bazirgan yolu üzerinde ve 45 tinde dün öğleden evv~I ve öğleden 
inci hudut taşı yanında yarısı bir tn- sonra olmak üzere iki defa toplana

rafın ve yansı diğer tarafın toprağı- rak belediye ve vilayete ait masraf 

na isabet etmek üzere müşterek bir bütçelerini hazırlamıya başlamıştır. 

binn ynptınlması tnkarür etmiştir. Encümen Cuma gününe kadar mas-

Bu binanın ortasında polis ve giim raf bütçesi hakkındaki tetkiklerini 

rük munyenesine mahsus salon bulu

nacak ve her iki taraf kendi toprak

lan üzerinde mütekabil gümrük bü

roları tesis edeceklerdir. 

Bundan başka her iki taraf me
murları için iknmetgah ve eşya kon

mak üzere antrepo inşa edilecek ve 

bütün masraflar h')r iki hük\ımetçe 

mütesaviyen ödenecektir. inşaat ik

mal edildikten sonra transiti kolay

laştırmak rnaksadiyle gümrük for

malitelerinin sadeleştirilmesi yolun

da da tedbirler alınacaktır. Bina müş 

terek olmakla beraber her iki taraf 

gümrük muayenesini kendi kanun

larına göre yapacaktır. * Gümrük Başmemurluğu memur 
şeflerinden Mahmut Andiş 40 lira
ya, anbar memurlarından Emin Oz
uysal 35 liralık memur şefliğine ter
fi etmişlerdir. 

de bitirerek meclise verecektir. 

Yeni bütçede memur adedi üzerin

de mühim miktarda tenkihat yapıl

ması esas olarak kabul edilmiştir. 

Bu tcnkihatın mühim bir kısmı, miin 
hal bulunan memurıvetlerle temin e

dilecektir. 

Cezalandırllan Esnaf 
Son ay zarfında Istanbulun muh

telif kazalarında 47 esnaf pazarlıksız 
satış kanununa muhalif hareketlerin
den, 28 kişi de sokağa tükürdüklerin
den dolayı belediye zabıtası tarafın
dan cezalandırılmıştır. * Eminönü meydanının genişle· 

tilmesine ait ikinci planla istimlaki
ne karar verilen Mısşır çarşısnın alt 
kapısındaki sekiz dükkanın sahibine 
diin tebligat yapılarak takdir erli1en 
kıymet kendilerine bildirilmiştir. Bu 
dükkanlar iki ava d.adar vıktırılacak
tır. 

Yugoslavyalı 
Talebeler 
Dün Geldiler 

Şehirde Muhtelif 

Ziyaretler Y aptdar 
Belgrnt Universitesine bağlı yi.ık

sek mimari şubesi talebesinden 40 
kişilik bir Yugoslav talebe grupu dün 
trenle şehrimize gelmiştir. Altısı kız, 
üçü profesör ve doçent olan dost 
Yugoslav talebeleri, üniversitemiz 
namına doktor Süheyl Unver, ve do
çent Sabri Esat ve Güzel Sanatlar 
Akademisi müdür muavini Refik ile 
bir talebe grupu tarafından karşılan
nuşlardır. 

Yugoslav gençlerine istasyoncfa bir 
buket verilmiş ve kendilerine "hoş 

geldiniz,, denilmiştir. Talebe Istan
bul Kız Lisesinde misafir edilmiştir. 
Yugoslavyalı gençler, Güzel Sanat
lar Akademisi tarafından Novotnide 
verilen öğle yemeğinde bulunduktan 
sonra Yüksek Mühendis Mektebini, 
Dolmabahçe sarayını ve resim gale
risini ziyaret etmişlerdir. 

----o-
MOTEFERRIK : 

Temmuzda Bir Tarih 

Kongresi Toplanacak 
Bu sene Temmuzun beşinde tstan

bulda beynelmilel bir tarih kongresi 

toplanacaktır. Kongre hazırlıklarına 

şimdiden başlanmış ve alakadarlara 
programları dağıtılmıştır. Kongre ta
rlhtn 1-e..s esi üzerinde çalışacak

tır. Dünyanın tanıtmnt bütün alimle
ri davet edilmişlerdir. 

Bir Gencimizin 
M uvaffakıyeti 

Neyyire Arda isimli bır genç Jtızı

mız, l).merUumın Kolombiya Univer

sitesinde felsefe tarihi dogentliğine 

tayin edilmiştir. Neyyire Arda eski 

profesörlerden Hacı Adilin kızıdır ve 

bir kaç sene evvel Istanbul Univer

sitesinden felsefe lisansı alarak dok

tora imtihanı vermek için Amerikaya 

gitmiş ve bu imtihanı muvaffakı

yetle vermişti. Geçen sene Kolombi

ya üniversitesinde vazife alan Istan

bul Üniversitesi felsefe profesörü 

Reichenbach Amerikadaki derslerine 

devam ederken rahatsızlanmış ve 
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Eski Mim ri 
Eserlerde 1 ız 
Altı Köşeli mid.r? 

S - Eski Türk mimari eser· 
leri11de yıldız altı köşeli ve 
bugün beş köşelidir. Bu11un 
sebebi nedir? 
C - Yıldız, yalnız Türklerin 

bayrağında yaşamış bir sembol de -
ğildir. Bir çok milletler, yalnız yıl
dızı veyahut yıldızla beraber hilali 
uğurlu bir işaret olarak kullanmış .. 
!ardır. Eski Bizans ve Sasani parala
rında ay ve bir çok trefilli yıldızlar 

vardır. Bizde de eskiden yıldız altı 

köşeli değil, hatta on altı köşeli bile 
kullanılmıştır. Yavuzun sancağında 
ve Kanuninin Sinana yaptırdığı Sil .. 
leymaniyedcki meşhur Tabhanesi .. 
nin kapısında çok şualı yıldızlar var
dır. 

Şimdiki hapishane kapısında da 
görürüz. Hilal tabii şeklinden çıka
rak hendesileşirken yıldız da beş şu
alı olmuştur. 

Bu hususta (Topkapı sarayında 

deri üzerine yapılmış eski haritalar) 
adlı eserde mufassal malumat vardır. 

• S - Atamızın Anıt- J(abri i· 
çin lıazırlanan projeler üte • 
rinde kati bir neticeye varıl
dı mı? Varıldı ise kimin ese· 
ri seçilmiştir? 
C - Mevzuun ehemmiyetine bi .. 

naen bu husustaki tetkikler henüz 
n eticelerunemiştir. 

• 
S-Jlülıendis mektebi mezun 
larma (yüksek miilıe11dis) 
diyorlar. Fe nfakültesi kim· 
ya mezımlarımrı unvam da 
(kimya mülıe11disi) dir. ikisi 
de yüksek mektep olduğu hal 
de kimya mühendislerine de 
neden (yüksek kimya mülıen· 
disi) denmiyor? 
C - Kimya mühendisliği ismi an

cak üniversite Fen fakültesi mezun
larına verilebilir. Halbuki Nafia Fen 
mektebi mezunlarından kurS gören· 
lere de ..mühendis deniliyor Bunlar
la yüksek mühendis me ·tebi mezun-
larını ayırmak için yüksek mühen • 
dis denilmektedir. 

• 
S - /spanyol miiziğinin en 
büyiik kompozitörü kimdir, 
bunların eserlerinin plakla .. 
rı burada bulunabilir mi, rad 
yalarla veriliyor mu? 
C - İspanyol musikisinin en bü· 

yük kompozitörü Albcnizdir, kendisi 
Valeneialıdır. Bir de Granados var
dır. Bunların operaları ve küçük 
parçaları da vardır. Eserleri radyo i
le verilmektedir. Plfıklan da mev .. 
cuttur. Fakat burada bulmak güç ; 

profesörün derslerini venniye Ney- tür. ısmarlamak lazımdır. 
yire Arda doçent saatiyle memur e-

dilmiştir. * Denizbank elinde bulunan an
trepolardan halı ve Eminönü antre
polarından mandasının bu ay başın
dan itibaren anbar olarak kullanıl
masına başlanmıştır. 

Prost Geliyor 
Şehir mütehassısı Prost bu ayın 

ortalarına doğru Paristen şehrlmize 
gelecektir. Taksim bahçesinin planı· 
nı yapan miihendis Gotye dün Izmir· 
den şehrimize gelmiştir. Mühendis 
burada Prostu bekliyecek ve Tak· 
sim bahçesinin plônını şehrin alacağı 
şekle göre tadil edecektir • 

Yeni lktısat Müdürü 
Belediye iktısat müdürlüğüne Saf. 

fetin tayin edilmesi üzerine açıkta 

kalan eski iktısnt müdürü Asım Sü
reyya belediye sular idaresi idare 
meclisi azalığına tayin edilmiştrl. 

ITAKVIM ve~ 
5 Nisan 1939 

ÇARŞAMBA 

4 üncil ay Gün: SO 
Arabi: 1358 
Sefer: 15 
Gilncş: 5.27 - Oğle: 

İkindi: 15.33 - Aksıım: 
Yatsı: 20.10 - İm~k: 

Kıısu.ı: 149 
Uumt: 1355 

Mart: 23 
12.17 
18.37 
3.55 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllk6y meteoroloji istasyonundan aıı• 

nan mnlQmata göre yurtta hava Trnky& 
Kocaeli, Ege bölgelerlle cenup Anadolu• 
sunda çok buluUu ve ço'k mevzil ynğışb. 
diğer bölgelerde umumiyetle bulutlu geÇ
mlş, rüzgfırlnr cenup Anndolusu ile Tralt• 
ya ve Ege bölgelerinde Şimnll, diğer bl!l
rıelerde umumiyetle cenubt istikametteı:ı 
orta kuvvette esmiştir. 

sahasına çıkmalarını te -
çıkacaklarını da ümit cdc
k öpmeli, ne de öptiirmeli. 
k öpen dudak kadar öptü. 
de kirlidir. Dün ıehrimize Cloıt Yugoılavyaaan 50 ki,üik bir talebe kal.ilesi geldi ve fehirde muhtelil tetkiklerde bulundu 

Dün lstanbulda hava cok bulutlu geÇ' 

mlş, rOzgtır şimali şarklden saniyede 4-6 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te hnvn uız
ylkı 759.6 milimetre idi. Sühunet en yü!C• 
sek 14 ve en düsük 7 santigrat olarak knY .. 
dedllmiştir. 
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Kral Gazinin 

''.ff[t( 
usu; il • Ölümü 

Yazan : ômer Rıza DOGRUL 
Aziz komşumuz Irak, genç ve 

k1Ynıetli hüktimdarını ansızın 
kaybetmek yüzünden matem içinde
dir. Kardeş milletin ıenç hükumda
rı gece yarısına doğru feci bir otomo 
bil kaz.asının kurbanı olmuş, bu yüz
den komşu millet ansızın öksüz kal
nıış ve matem tutmuştur. Kral Gazi, 
daha geçen rnarhn 21 inde 27 inci 
Yıl dönümünü en hararetli milli te
zahürler arasında kutlamıştı. Bu 
ll'ıesut münasebet Jrakın bütün sami
mi dostlannı ne kadar sevindirici 
ise, bu f~I hadise de ayni derecede, 
hatta daha çok fazla dilhun etmiş -
tir. 

Yeni Macar 
Slovak 

Fransa Cümhurreisi Bugün Seçilecek j Fon Nöyrat 
Umumi Vali 

Oluyor 

Türkiyede 
Turizm 
Meselesi 

Hududu 
~--o---

Macarlar Yeni Araziyi 

P askafyadan Evvel 

~ga l Edecekler 

1 

Çekyadaki Alman 
1 Askerlerinden Bir Kısmı 

G eri Çekiliyor 

Yazan: B. FELEK 

I ktısat Vekôleti turizm şube 
tabettiği (tiırist) ismindeki g' 

zel mecmuayı lUtfen bana da gönde 
mek cemilekarlığında bulunmuş. T 
hı klişeleri ve fotoi,rrafların alını 

cidden zarü. Mecmua şıktan faz 
lüks. 

Turistik olmaktan ziyade arti 
tik olan bi>yle güzel bir mecmuan 
bizde de basıh:bildiğini görmek · 
sana ferah veriyor. 

Genç ve yüksek meziyetli Kral 
Gaz.i memleketine ve milletine çok 
hUyük hizmetler ifa edecek, ona n -
tun bir refah ve istikrar devri yaşa. 
tacak kıymetli bl.r hlikümdardı. Mo
dern bir terbiye ve tahsil gören ve 
fençliğinin en canlı, en verimli dev. 
tinde işbaşına geçen ve memleketinin 
ltınkadde.ratını ele alan kral Gazinin 
hu feci şartlar içinde ansızın zıyaı, 
koınşu ve kardeş millet için çok bü
)'iik ve telafi edilmez bir kayıp teş. 
ltU eder. 

Budapeşte 4 (A.A.) - Macar - Slo

vak müzakereleri katiyen neticelen

miştir. Hazırlanan protokol bugün 

öğle azeri imzalanacaktır. Macaris

tana Slovakyanın terkettiği takri • 

ben bin kilometre m urabbamdaki a

raziyi Macar kuvvetleri Paskalyadnn 

evvel işgal etmiş bulunacaklardır. 

~-;;?ft 

Berlin, 4 (A.A.) - Bohemya ve 
I\Ioravya himaye idarelerinde asayL 
şin teessüs etmesi üzerine Hitler, o
rada bulunan kıtaatın bir kısmının 

eski garnizonlarına dönmelerini em
retmışti. Alman kıtaatmın bu geri çe 
kllme hareketi başlamıştır. 

Ben, bu güzel mecmua münase 
betiyle Ti\rkiycdeki turizm davası 
na biraz dokunmak istiyorum. . 

Paris, 4 (A. A.) - Ayandan ve eski nazırlardan Justin Godart, rei

sicümhurluk namzedliğini ipka etmeğe karar vermiştir. 

Bugün belki başlangıç olduğu i 
çin turist mecmuasında henüz y 
bulamamış olan bu dava, büyük v 
üzerinde ciddi etüdler yapmağa, e 
hemmiyetli plônlar çizmcğe defe 
bir ekonomi davasıdır. 

Slovakyanrn yeni şark hududu 

Polonya hududunda Czcrenden baş

lıyarak Zeloom, Takcsany, Kiskolon, 

Mevasckyat, Nçlsohçlas ve Sarros

mezoc köylerinden geçmekte ve bu 

köyleri Macaristana bırakmaktadır. 

Lebrun'ün reylere ilk müracaatta intihap edilmesi ihtimalinin kuv
vetli oldu[(u siyasi nıahafillerde söylenmektedir. 

Hitler, 17 inci fırka kumandanı 

General Frcdericki tam salahiyetle 
Alman ordusunun Bohemya ve l\fo .. 
ravya umumi valiliği nezdinde mü
messili tayin etmiştir. 

Kardeş Iraklılara ve bütün Arap 
dGnyasıoa en samimi taziyetlerimizi 
•llJıar, bu elim felaketi ııat'Sılmadan 
ftçirmeJerini candan dileriz. 

* r ecavüze Tıar,ı : 

Çinliler Bir Şehir 
Zaptettiler 

Şungking 4 (A. A.) - Çin ~~v -

Fransız Meclisi 
Suriyenieselesini 

Tetkik Edecek 

General Friderick eski Çek ordu
sunun tasfiyesi işile de meşgul ola
caktır. 

Von Neurath önümüzdeki çarşam
ba günü Almanyanın Prag umumi 
valiliğini büyük merasimle deruhte 
edecektir. "" 

İspanyada Mali 
Tedbirler Ahndı 

Bu davanın - biliyorum - bir ma 
kale, beş makale ile tcşrihi kabil o 
lamaz. Fakat memleketimiz için bi 
servet menbaı, halkımız için bir sıh 
hat kaynağı olan bu bahsin bu vesil 
ile lafını etmek ve matbuah bu i 
üzerinde etüde scvkctmck fayda 
bir iştir. 

Dünya ekonomisinde "Turizm' 
bir biiyiik alışveriştir. İç turizm ol 
sun, dış turizm olsun. Bunu uyandır 
mak için baş ' 'urulacak çareler v 
alınacak tedbirler arasında bir d 
mecmua neşri hatıra geltr. Lakin tu 
rizm faaliyetine buradan başlama 
nın tam isabetine kail değilim. 

vetleri Kan nehrinin şark sahılınde 

Avam Kamarasında evvelki gün 
'apılan harlct siyaset müzakeresi ha
kikaten mühimdi. Müzakereye İngiL 
terenin en tanınmış devlet adamları 
l"e siyasileri iştirak etmiş, ve İngil -
terede tecavüze karşı bir cephe kur
llıak bahsinde tam bir birliğ:in hüküm 
sUrdüğiinü göstermişlerdir. Bu su • 
letle İngiltere hükUıneti. harici si -
'aseti üzerinde milli ittihadı temln 
etıni~ -0luyor. 

Şungksianga girmiştir. Kan nehri pa 
zar günü geçilmiştir. Şungsiang'ın 
dışında kain tersaneler de Çinliler 

Sadullah Cabiri Fransaya1 Suriyelilerin Haklarım Madrit, 4 (A.A) - İspanya dahi
linde oturan ve yabancı memleket
lerde cari hesapları veyahut ellerin
de yabancı esham ve tahvilfıt bulu
nan herkes, bunları, otuz gün için
de, resmi fiyat üzerinden, ispanya 
Bankası nezdindeki yabancı paralar 
komitesine devretmiye mecbur tu
tulmuştur. 

tarafından işgal olunmuştur. Japon 
kıtaları, şehir surlarının haricine çe
kilmiştir • g 

Almak için Her Vasıtaya 

Verildiğini Karar 
Başvurulmasına 

Bildirdi 
İç turizm, halkı memleketin gU. 

zclliklerinden, tabii servetlerinde 
istifadeye sevk için bu güzellikler 
onlara tanıtmak ve onlara bu güzel
likleri glir.rüp tatmak imkanlarını 

lılistu Chamberlain bu müzake -
le esnasında söylediği sözlerle te -

tavib:e karşı her tedbiri almak ka _ 

l'i.ruıda olduğunu tebarüz ettirmiş -

tir. Fakat amele partisi ile muhalif 

liberaller, bu tedbirlerin katileşti -

l'ilınesi lehindedirler. Hatta bunlar 
8~lhscver milletler arasında bir itti
fak akdini istiyorlar. Loyd Corç, Rus 

Yanın miizahereti temin olunmadan 

Lehistana verilecek teminatın aksak 

kalacağı kanaatindedir. Almanyanın 
ihata edildiği iddiasını çürüten 

Ch11.rchil Alınanyaya da her tecavü

te ka'll ayni teminatın verileceğini 
&öyle:nıiştir. Mister Eden, alınan ted

birlerin tecavilzil, ancak gecik.tire -
CeğinJ anlatmıştır. 

Şekiang eyaletinde Çinlilerin el
de ettiği büyük zaferden sonra, bu a
na kadar Siaoşan ve Fuyang'ı tehdit 
etmekte bulunan tehlike tamamiyle 
bertaraf edilmiştir. 

Milli Çin hükumetinin bugünkü 
hedefleri_şu iki esaslı nokta üzerin -
de toplanmaktadır: 

Düşmana karşı mukavemete de
vam etmek ve memleketin iman ve 
yükselmesi işini daha ziyade ilerlet
mek. 

Şam, 4 (A.A.) - Eski Suriye Ha
riciye Nazın Cabiri Frcınsa Başvi!ki
li ve Hariciye Nazın ve Fransız ayan 
ve mebusan meclisi rdslerine gön
derdiği telgraflarda, Fransanın Su
riye - Fransız muahedesini tasdikten 
imtinaı ve manda idaresinin gayri ka
nuni tedbirleri üzerine hasıl olan va
ziyeti düzeltmek üzere müdahale e
decekleri ümidini izhar etmiştir. 

Paris, 4 (A .A.) - Mebusan mec
lisi hariciye encümenı bugün öğl·:
den sonra hariciye nazın Bonnetin 
enternasyonal vaziyet hakkında ver
diği mufassal izahatı dinlemiştir. 

liariclye Nazırı Fraıısa - İngilte-

re _ Polonya müzakerelerini anlat

mış ve müteakiben Suriye vaziyeti

ni tetkik eylemiştir. 

Hariciye encümeni Fransız - Su

riye muahedesinin tetkikini gelecek 
ruznameye koymayı kr.rarlaştırın:~-

Ellerinde Cümhuriyetçi hükumet 
kağıt parası bulunnn herkes, geçmi
yen bu paraları, derhal Ispanya Ban 
kasma tevdi edecektir. Ispanyn Ban
kası, bu kağıt paralara mukabil, te\•
di edenlerin eline na'kdi kıymeti ha
iz olmıyan birer vesika verecektir. 

vermektir. 
l\leselii mecmuada resmini gör -

diiğüm Boludnki ' 'Aband" gölüne 
gitmek istediğim zaman hangi tren 
veya hangi asfalt yoJla gideceğimi, 

orada hangi otelde kalacağımı bana 
bir seyahat acentesi izah etmez ve 
rahat yolculuk vasıtalarını arzet • 
mezse o gölün ve civarının giizel -
tikleri yalnız resimleri görülerek 
imrenilen birer "memnu yemiş" ola
rak kalmağn mahktımdıır. 

:Mister Chnmberlaln bundan son. 

l'l Yapacağı işe gelince; bunun Lehls. 
t~na yardım teminatı yerine milteka
hıı müdafaa paktı olacağı anlaşılı -
Yor. İngiltere ve Fransa ınatbuatı 
"e ıtıahafili bu siyaseti bütün kuv • 
\'etleriyle tasvip ediyorlar. 

Fakat Rusyadan gelen haberler, 
ltus nıahafilinin bu hattı harekette 
sarahat görmediklerini anlatıyor. 
lıus ınatbuatının neşriyatından, Rus 
hnın daha fazla bir kollektif eınni
Yet cephesi kurmak lehinde olduğu 
anlaşılıyor. 

Vaziyet hakkında bir hüküm ve
~hilrnek için, Londrada yapılmakta 
Olan tnih:akerelerin neticesıni bekle. 
ltıı-k icabediyor. 

llt~Ükreş, 4 (A.A.) - MCihlm bir İngiliz 
~at heyetinin Bilkrcşe gclmcslne inil!: edilmektedir, Heyete büyük bir ihti

e kl!e Slr Fredcrik Lc!Uır~ riyaset ede
~t tir. İyi haber olan mahfcllerde s15ylen
Clı: ine göre, İnglltcrenin Romanyaya yar
oı rrı.ı bilhassa 6illLh ve tayyare cihetinden 
acaktır. 

ıu • <lsvJçre Gençliği) teşkildb. her tür
.. Yabancı propagandalarla ve bilhassa ••asy0 deı naı - sosyalist propaganda !le maca-
nı·t' etmek Clzerc bir merkezi faaliyet ko-

1 ~ı teşkil eylernistir. 

nıu~ Frarua ile İsvct arasında bu sene 
rnns:ber Olmak Clzcre bir ticaret anlalj

lınza edilmiştir. 
'llıl • 1Iıuer, hususi trenle Ktelden Ber

e dönnıasta.r. 

Bu ikinci nokta, ezcümle şu işleri 
ihtiva etmektedir: 

1 - Gıdai istihsalat ile iptidai 
madde isti'hsalatını fazlalaştırmak. 

Cabiri, Suriyenin hakkını elde et
mek için her türlü vasıtaya müraca
at etmiye karar verm.iş olduğunu i
lave etmektedir. tır. ~ .. 

Bankalarda cari hesapları bulunan 
eşhas, bankalardan azami 1,500 Pese
tadan yukarı para çekcmiyecekler
dir. 

2 - İpekli ve yünlü ihracatını in 
kişaf ettirmek. Zagrep 

Görüşmeleri 

Bitti 

3 - İyi tohum ve kimyevi gübre 
kullanmak suretiyle ziraat kültürü
nü ıslah etmek. 

4 - Halen Japonların işgali alhn 
da bulunan fakat bir gün muhakkak 
surette Çinlilerin eline geçecek olan 
arazide istihsaliıtı arttırmak hususun 
da şimdiden bir program hazırla -

Hırvatların ileri 
Sürdükleri Mesef ef er 

Halledildi 

mak. • -..ıa.ıw 

Büyük Menderes 
Taştı 

Aydın, 4 (A.A.) - Birkaç gün ev
veline kadar sürekli bir surette de
vam eden ilkbahar yağmurlarından 
Büyük Menderes taşmış ve ovayı 

kamilen sular kaplamıştır. 
Balat ovasında bulunan bazı köy

ler arasında münakale durmuştur. 
Bu taşkın sebebile Ha\'Zada ~amu~ 

ziraatinin bir ay kadar gecıkecegı 

tahmin edilmektedir. Sular ya·ıaş 

yavaş çekilmiye başlamıştır. 
---o---

Fransadaki Almanların 

Bir Müracaatı 
Metz, 4 (A.A.) - Alman mülteci

leri, Daladier'ye kabul ettikleri bir 
karar suretini göndermişlerdir. Bun
da harp çıktığı takdirde Fransız or
dusunda hizmet edeceklerini bildir
mektedirler. 

Mosclle mmtakasın<laki Almaaı 
mültecilerinin miktarı kadın ve ço
cuklar da dahil olmak üzere 10.000 
tahmin edilmektedir. Bu mülteciler, 
Rhin havalisinden, Sarre mıntaka
smdan ve Avusturyadan gelmişler -
dir. Mallım olduğu veçhile son za -
manlarda neşredilen bir kararname, 
ecnebilere Fransız ordusunda husu
si taburlarda hizmet etmek im.kfuu
nı vermektedir. 

Belgrat, 4 (A.A.) - Zağrepte Baş

vekil Tsnctkoviç ile Hırvat lideri 

doktor Maçek arasında yapılmakta 

olan görüşmelere bu sabah nihayet 

verilmiştir. 

Bu hususta neşredilen resmi teb

liğde şöyle denmektedir. 

- "Bu müzakereler esnasında Hır 

vatların Yugoslav devleti dahilinde

ki vaziyetini alakadar eden bütün 

meseleler halledilmiş ve ayrıca Sırp
lar, Hırvatlar ve Slovenler arasında 

sağlam bir itimat vücude getirmek 

için Hırvatların haklı talo?plerinin ne 

suretle is'af olunabileceği meselesi 

ile müşterek hayatlarının bütün te

zahürlerinde Sırp, Hırvat ve Sloven

lerin müşterek menfaatlerinin tesa

nüdünü takvlye etmek meselesi de 

tetkik olunmuştur. 

Her iki tarafın da muğlak mesele

lerin umumiyet itibariyle esasında 

ve bunlara birer hal sureti bulmak 

için takip edilen prensiplerin ayni 

olduğu hususunda mutabık bulundu

ğu müşahede edilmiştir. 

Her iki tarafın da büyük bir siya

si ehemmiyet atfettiği bu görüşmele
re, Paskalya bayramlarından sonra 
yeniden devam olunacaktır. 

Amerika 
Almanya 
Ticareti 

18 Temmuz 1933 tarihinden itiba
ren, Cümhuriyetçi hükumetin idare
si altında, yapılan bütün hususi ik
razlar, üç aylık bir moratoryoma ta
bi tutulmuştur. Bu moratoryom, yal
nız kredi müesseselerinin taahhütle
rine şamil değildir. 

Tiirkiyede turizm işi bir komp -
lekstir. 

Turizm için - iç olsun, dış olsun
bir takım anasırın \•iicudı.i şarttır. 

Güzel veya bir enteresan yer: 
T:ıbii giizellik, antika zenginliği fa
lan gibi. 

Sonra buraya gitmenin kolay -
lıkları. l'ollnr, dcmiryollar, vapur -
Jar. Ve bunların ucuzluk ve kolay -
lıkları. 

• Londra, 4 (A.A.) - Tşçl partisi 

---o--- mebuslarından Fletcher, hiikümetten 

Af manya 1 aşağıdaki suali sormuştur: 
Amerika le lspanyada dahili harbin nihayete 

Bir Ticaret Muahedesi 
Yapmak istiyor 

e:-mesi dolayısiyle Jngiltere hüku
meti, gönüllüleri geri çekmek hakkın 
daki vadini Italynya hntırlntmak ni
yetinde midir? 

Vaşington, 4 (A.A.) - Hull, mat- Hariciye müsteşarı Butler, aşağı-
buata beyanatta bulunarak Ameri-' daki cevabı vermiştir: 
kanın ticaret siyasetinin Almanyayı Italya hükumetinin almış olduğu 
iktısadi felaketlere siirüklcdiğine taahhüde riayet etmiyeceğini düştin
dair Funk tarafından ileri sürülen mek için hiç bir sebep yoktur. 
iddiayı reddetmiş ve demiştir ki: 

"- Alman ticaretinin Amerika:fa 
tesadüf ettiği manialar sadece -\.i
man siyasetinin ve hareketlerinin 
bir neticesidir ve münhnsıran Alman 

Fransız Hava Nazırının 

Londra Seyahati 
ticaretini istihdaf eden bir Amerikan Londra, 4 (A.A) - Fransız Hava 
kanununun tatıbiki net;cesi değildir. Nazırı Guy la Chambre, yanında In
Alınan makamları görünilşe gore giliz Hava Nazırı Kingsley Wood ol
yalnız kendi arzularınFi göre tatbik duğu halde, Başvekalet dairesinde 
ettikleri metodlar dairesinde ticaret Chamberlain'i ziyaret etmiştir. 
yapabiliyorlar. Son seneler zarfın- Guy la Chambre tayyare ınşaatı 
da Almanya iki memleketin hususi bahsinde Fransız - Ingili?. iş birliği
menfaatleri için faydalı olan birçok ni tanzim etmek arzusundadır. 
ticari muamelelerden s&rfınazar et- Guy la Chambrc, öğle ye
miştir. Ticaretin azalması, yalnız Al- .meğini Fransa sefarethanesinde 
man itirazlarının scrdedilmesine ya. Kingley Wood, yüzbaşı Balioure ve 
ranuştır. Bunun neticesi olarak A- birçok Ingiliz ve Fransız hava eks
merikanın ihracat mallan hususi perleri ile birlikte yemiştir. 
bir muameleye tabi tutul.muş ve kıy. 
metten düşürülmüştür. 

Mübadele iülaflan hükılmetlerin 
yalnız ticarete değil, istihsalatn da 
haklın olmalarını intaç etmekte ve 
eşya arasında keyfi surette fark gO
zetilmesi gibi hallere sebebiyet v~r
mektedir." 

Daha sonra oraya gidince inile
cek otel. Bu otellerin ucuzlukları, gı
da ve konfor bakımından rahatlık -
Iarı. Daha sonra orada ''akit geçir -
mc ve <'ğlcnce vasıtaları. 

Bunlar olmazsa, memlekete sey
yah celbi için yapılan teşebbüsler ''e
ya memleket içinde halkı seyahate, 
turizme alıştırmak için sarfodileıı e
mekler semere vermez. 

Bunu anlamak için de çok kafa 
yormağa hacet yoktur. İnsan kendi 
nefsine kıyas edince derhal vaziyeti 
kavrayabilir. 

Bizim memlekette bu üç unsur -
dan birincisi bol bol vardır. Tabiat 
güzelliği ve tarihi kıymet arzeden a
hide bolluğu söz götürmez. Lakin 
iist tarafı? 

İşte her şeyden önce bizim tu -
rizm mesaisinin anahtar taşı bunlar 
olmalı; yani: 

En çabuk işe başlamış olmak i
çin en kolay (rantabl) hale getirilebi
lecek Bursa, İstanbul, İzmir, Çeşme, 
Yalo,·a gibi mıııtakalarda turistik o
tel, turistik yol \'e •akit geçirme va
sıtaları tesis \'e ihzar etmelidir. Bun
lar yapıldıktan sonradır ki; dışarı -
dan içeriye seyyah çekmenin ve gel
mek isteyenlerin hu arzularına en -
gel olabilen şeyleri gidermenin ve 
nihayet beynelmilel turizm işlerin -
de en rniihiın mesele sayılan para 
muadeleti işini halletmek çarelerini 
araştırmağn knlkmalıdır. 

• 
Almanya maslahatgüzarı Dr. Hans 

Thomsen, matbuata beyanattn bulu-

narak Almnayanın Amerika ile bir 
ticaret muahedesi nkdetmeği arzu 
ettiğini söylemiştir. Mumaileyh bu
nunla beraber Almanynnın Ameri -
kaya ihraç ettiği mallardan yüzde 
25 nisbetinde alınan resmin Alman 
manifatura eşyasile Amerikan zira
i mahsulatının mübadelesi için ha
lihazırda yapılınakta ol.-ın miizakere
Ieri güçleştireceğini ilave eylemiştir. 

Göniil i tiyor ki; bu bahiste var
lıklı olan kimseler çok ehemmiyetli 
bir memleket işi olan bu konu iize

(Lutfen sayfayı cevirhiz) 



ahkern.eıerde 

Hudut Haricine Çıkarılan 
Uç Suçlunun Muhakemesi 

Sultana!ımet Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi dün milli sınırlar hari
cine çıkarıldıkları halde tekrar la
tan.bula dönen Macar tebaasından 
V enek Kezar, Istanbullu Hayımol
lu lzak, Arnavut tebaasmdan Ab
bas oğlu Mevlan'm ayn ayn du
ruşmalarını yaptL Birisini serbest 
bıraktı, ikisini de tevkif etti. 

Dk olarak sorgusu yapılan Ve
nek Kezar hudut har.cine nasıl çı
karıldığı ve niçin ve nasıl döndü
ğünü şöyle anlattı: 

- Ben Macar tebaaspıdanım. 

Bu yol beni Edirenye getireli. Eğer 
Bulgarlar beni bıraksalardı orada 
kalacaktım. Ben şimdi Alman pa
saportu da alabilirim. 

Hakimin aon aua1ini de §(>yle 
karşıladı: 

- Beni pasaportsuz hudut ha
rici etmişlerdi. 

TA :N 

~-------, lmanlann yapabileceti en R A D "Y" o 
mükemmel bir eser olan 

LALE 
Sineması 

YARIN FAALiYETE 
IAŞLIYOR 

AKŞAM tam saat 9 da 

T 1 N O R O S S l'nin 

PARİS 

IŞIKLARI 

ANKARA RADYOSU 
Tflrldye Radyodlflisyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalca Uzunluiu 
1139 m. 

1 

T. A. Q. 19,74 m. 
T. A. P. 31,70 m. 

1 Çarıamba, 

183 Kes. 120 Xw. 
15195 Kes. 20 Kw. 
9458 Kes. 20 Kw. 

5. 4. 1939 

12,30 - Pr°"'"ıım. 12.35 - Türk mOzf
ğl - Çalanlıır: Vecihe, Cr\'det Ca~la, Re 
fik Fersan. Okuyan : Radife Neydik. 1-
(Rnst pesre\'f). 2 - Refik Ferııanın (Rııst 

sakı) Ynkdı cihanı atesin. 3 - Udi İb
rahim (Rast şarkı) Sevmedf'klerlmle giS
nm a\'utma. 4 - Lemlnlrı (Rast şarkı) 

Sazın gibi sinem dahi. 5 - Cevdet Ca;tla 
(Taksim). 6 - İbrahim efendi (Mahur 
şarkı) Sabah olsun. 1 - (Mahur ıaz ııe-

• maisi. 13.00 Memleket saat ayan, ajans, 

·------------~ meteoroloji haberleri. 13,15-14 - MOıik 
(Riyaseti cllmhur bandosu - Şef: İhsan 
Kilnçer) 1 - O Gulllon (Marş). 2 - Jo
hann Strauu (Viyana kını) valıı. 3 
Auber (Tacın elma ları) Operasının :ı

GEDIKPAŞA AşEHZADEBAŞI 

5., _ 939 

Cep Kitapla 
SERiSi 

Bugün Çıktı 

Fakat Orta Avrupanın son aldığı 
§ekil üzerine benim doğduğum şe
hir Avusturyaya ve binaenaleyh 
Almanyaya geçti. Ben marango
zum. Hamambaşı Yılan sokak 45 
numaralı evde otururum. Çocukla
mn ve ailem vardır. Bir gün beni 
yakaladılar. Edirneden sonra Bul
gar hududuna attılar. Hava soğuk:
tu. Karanlıkta tammadığım yer
lerde kaldım. Uç gün karlı dağla
rın içinden yilrüdüm. Bir gün Bul
garlar beni yakaladılar. Cebimde
ki on beş liranll, kol saatimi ve el
divenlerimi aldılar, elbisemi soy
dular. Çırıl çıplak kaldım. Acıyan
lar ba~n e-nhise verdiler. Sonra be
ni Türk hududuna yakm getirdi
ler ve bir yol göstererek: 

Hakim fotoğraflı ikametgAha 
bağlanarak serbest bırakılmasına 

ve emniyet mfrdürlüğü dördüncü 
fUbesinden de kendisinin pasa
portla mı. yoksa pasaportsuz mu 
harice çıkarıldığının sorulmasına 
karar verdi, muhakemeyi tiı.lik et
tikten sonra iki jandarma ikinci 
suçlu tenekeci lzakı hikimin önü
ne çıkardılar. 

davuı açtığım karım pollte mQra
caat etml§. Benim Iapanya pasa
portu kullandığımı, Türk tabii
yetini terkettiğimi söylemiJ. Beni 
hudut harici ettiler. lki ay evvel 
tren beni karanlıkta hiç tanımadı
ğım ve dilini bilmediiim bir yere 
bıraktı. Burası ormandı kar yajı
yordu. Bir tapn dibinde ıabahla
dıın. Ertesi gün bir yoldan bilme
diiim bir semte ilerliyordum. Ce
bimde yüz kurur ın vardı. Bir kaç 
köyUl beni evlerine aldılar, soba
nın bapnda uıttılar. Sonra beni 
bekçiye o da bir askere teslim etti 
Gecenin zifiri karanlığıncia bana 
bir yol gösterdiler. Karşıdan ışık
lar görünüyordu. Ben o ışığa doğ
ru yürüdüm. Nihayet Edirneye ve 
oradan da yürüye yürüye Istanbu
la geldim, dedi. Hakim bunu tev
kif etti. Uçüncü suçlu da şöyle bir 
müdafaa yaptı: 

'!.~2'!~ l F~~~9H verturil. 4 - S. Jones (Geisha) Opere- Lord Nelsonla Ledf Hamflto 
tinden potpuri. muaşakası eserinde me~hur 

18,30 - Proıram. 18,35 - MOıfk <Ba- Ne~nun bütün kahramanlık 

lspanya pasaportu Ile dolaştını 
için hudut haricine atılmış, tekrar 
memleketimize dönmüştür. Jzak 
kendisini uzun uzun müdafaa etti: 

İki büyük sinemada ayni za
manda senenin en muhteşem 

filmi: 

lo milzlltl-pl.) 19,00 - Koruıma. 19,15 da okuvabillrsiniz. 

- Bu yolu takip et, git dedtler. 

- Ben kadın yüzünden bu fela
kete düştüm. lstanbulda doğdum. 
32 yaşıma girdim. Askerlik yap
tım. On beş sene evvel babam beni 
İspanyaya göndermişti. Orada se
kiz ay durdum. Döndüm. Fakat is
panya pasaportum yoktur. Geçen 
sene Ankaraya gitmiştim. Peynir
cilik yaptım. Dönerken arkadaşı
mız yanlıtlıkla benim nüfus kağı
dımı almq. tstanbulda yenisini çı
kartıyordum. Aleyhine boşanma 

- Ben lzmirden geldim. Ikl ay 
evvel sınır dışansma çıkarıldım. 
Evvela Yunanistana, sonra Rulga
ristana gittim. Pasaportum yoktu. 
tki memleket te beni kabul etme
diler, nihayet Türklyeye iade etti
ler. Hakim bunu da tevkif etti. Bu 
iki suçluya pasaport verilip veril
mediğini de emniyet dördüncfi şu
be müdürlüğünden sormıya karar 
verdi. 

YASASIN 
1 

ASK 
1 

ABDOLVEHABIN 
2 nci büyük Şaheseri 

Türkçe sözlü arapça tarkıh 

FERAH'da ~K 'da 
Filim başlama Filim başlama 

saatleri: saatleri: 
10.30 - 1 - 10.30 - 1 -
3~0-6 3~0-6 

Suvare 8.45 ele Suvare 8.45 de 
tam seans saatlerinde teşrif 

olunması 

Türk müzltf (Faııl heyeU) CelAl Tok-

s~ ve arkadaştan. 20,00 - Ajans, mete 

orolojl haberleri. ziraat borsası (fiyat). 

20,15 - Türk mOzljti - Calanlar: Vedbe, 

Fahire Fersan, Refik 'l'ersan. Okuyanlar: 

MU8tafa Çallar ve Semrıhıt Özdenaee. 

1 - (Hüzıam peşrevi). 2 - Etem efendi 

(Hür.zam şarkı) Eşkl çeşmlmt hasretinle. 
3 - Udi Hasanın (MOstear ııark.ı) Glt

U yar elden. 4 - ŞevkJ beyin (Jlilzzam 

şakı) Küşade talllm. 1 - Vecihe (kanun 

takalml). ti - CHOzzam tarktı) Sana ela 
yaptırayım Naclyem. 1 - Udi Ahmedln 

(Acem kOrdl prkı) Blr vefasız yare. 8 
Mustafa çavuşun (Nikriz prkı) Elmas 

senin 7(1zQnQ giSren. t - Sevki beyin 
(Hicaz eerkı) Kıı ıeldl firak. 10 - Saz 
~~alsl. 21,00 - Mamleket saat ayan. 
21.00 - Konuşma. 21,115 - Eııham, tah
vilAt, kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
21,215 - Neeell plAklar - R. 21,30 Tmısll 

Maltepe 
Sahilinde Bir 
Ceset Bulundu 

Kınaciyan 

Hanı 

Meselesi 

Karışık Yağ 

Satan Yagcı 
Mahkum Oldu 

(Dengi denrlne - Komedi) Yazan : Ke- Ege Kıyılannda, Bodrumun bü 
mal TiSzen. 22,00 - MQ:r.tk (KQ~k orkNeso-- gu·· zelliklerini bu hiklyelerde ga 
tra - Şef: Necip Askın) 1 - Valter 

~ ~ı. t'l?omanttk oveı10r). ı - Aaıoat es. nefil bir üslup icinde bulacaksın 

Dün sabah Maltepede Diragoz 
mevkiinde deniz kenarında bir ceset 
bulunmuştur. Cesedin yüzü bozuldu
fu, tanınmıyacak bir hale geldiği için 

lis ~e jandarma bunun bir cinayet 
bam olup olmadıp ilzerinde clul'
lar ve nihayet sandalcı Yalovalı 

bil olduğunu tesbit etmişlerdir. 

m AIAettin, hükUmet doktoru A
Rıza ve jandarma kumandanı ce

. bulunduğu yerde tetkikat ve 
ikat yapmışlar ve Kabilin bir ay 

vvel boğulduğu neticesine varmı~ 
rdır. 
Fırtınalı bir günde Kabil kayalara 

a tehlikesi göstereo sandalını 
urtarmak için soyunmuş, sahilde de 
· e girmiş, sandalını sürüklemek is
miştir. Fakat hava çok soğuk oldu-

için biraz sonra !bayılmış ve dal
alara kapılarak bojulmu§tur. Ha
·m cesedin gömülmesme izin ver
ftir. 
Bir Tahsildar 800 Lira 

Milli emlak müdürlüğü, Vahan Kı
nacıyan, Mihran Kınaciyan, firar et
tikleri için kendilerine ait emlakin 
hazineye intikal etınesl llzun geldl
ği hakkında mahkemeden bir karar 
almış ve yekllnu yanm milyon lira
yı bulan emllke vaz'ıyet etmişti. 

Devlet şllrası da Milli emlakin iddia
sını teyit edecek bir şekilde karar 
verdiği için, burada bulunan Sergls 
Kmaciyan temyize müracaat ederek 
tashihi karar talebinde bulunmuştu. 
Temyiz bu karan da reddetmiş ve 
vaziyeti asliye beşinci hukuk mahke
mesine ve defterdarlık muhakemat, 
müdürlüiüne bildirmiştir. Davanın 

birinci safiıası böylece bitrniı oluyor. 
Bir de ikinci safhası vardır ki, o da 
bu firarilere ait dosyalan imha et
tikleri iddia olunan eski tapu başkl
tibl, Refik, eski po1is memurların

dan Ihsan, Sergla Kınaciyan ve A
ram Kınaciyana ait davadır. Bu da-

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi dün mahlut yağ sattığı Eyüp Klübünün Kongresl 

lyOp idman Yuva11 Rlyaaetlnden: 

bah şa r .•. _,, ._.ı trauss (Çard11~) . 4-
Franz Abt (Onnnn nrtni ~). 15 
Schnelder (Tlrol dağlannın halk şarkı ve 
danslanndan potpuri.) il - Malnzer (Se-iddJa edilen Balıkpazarında yağcılık 

yapan Yorgi Kazoğlunun muhakeme- Yuvanın senelik ldl kongresi 18-4-939 
tarihlhde ıaat onda toplanacakbr, 

renad). 7 - Benatzky (Bebekler perisi) 
filminden , neeellyim sarkısı. 1 - Leo
pold (fııpaQa melodilsi) potpuri. 21.00 
- ~uziK (Cazbant - Pl:) 23,4!1-Z'l 

•ini neticelendirdi. Zabıtal belediye ~th 07elerta blldlrllen tal"lh ve •-
memur !arı Yorginin Trabzon yağı di- atte yuva salonunda buluumalan rica o-

lunur .. Son ajans haberleri ve yarınki prOII"am. 
ye sattığı sade yağımn kanşıklığın-

dan şüphe etmişler, aldıklart bir nü- ,;••••••••••••••••••••••••••••'' 
muneyi mühürliyerek belediıye klm-
yahanesine göndermişlerdir. Klmya

hane bu yağın kanşık olduğunu tes
bit etmiştir. Yorgı kendisini müdafaa 
ederken: 

- Ben toptancı değilim. Yağı 

Trabzon yağı diye aldıın. Oyle satı

yorum. Ben karıştırmadım. Eğer ce
za verilmek ]Azımsa toptancıya ver
sinler diyordu. 

H!kim şahitleri dinledi. Raporu 
tetkik etti. Suçu sabit gôrdü. Yorgiye 
bir ay hapis, bir lira para ve bir ay 
da dükkan kapatma cezası verdi. 

SARAY Sinemasında 
YARIN AKŞAM saat 8,45 ta 

2 büyük güzel ve müntehap filmden mürekkeb müstesna btr projtram 

1 • Mr. Moto'nun Yemini 
Baı rolde: PETER LORRE (Fransızca sözlü) 

Cinin esran ve tehlikeleri arumda mukaddes defineleri aramak u~ 
nında M. MOTO'nun macerala nnı tasvir eden heyecanlı bir film 

2 • VENEDİK TRENİ 
HUGUEnE DUFLOS ve YICTOR IOUCHER 

runda Mr. MOTO'nun macerala ve şıklık filmi ,, 
Açık Yerdi 

Kartal Maliye !1Jbesi tahsildarla
dan Mesut 800 lira açık verdiği 

in işten el çektirilmiş ve tahkikata 
şlanmıştır. 

vaya da ağır ceza mahkemesinde de- ••••••••••••••••••1111!1••••••••••••••••••••••" vam edilmektedir. Bu dava da neti- .ıııl 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Faaliyeti 

Ankara, 4 (A. A. - Çocuk Esi:-
e kurumu genel merkezine on 
giin zarfında müracaat eden 374 

uk muayene ve 420 çocuğun diş
rf muayene ve tedavi edilmiş, 1271 
a ve çocuk Slcak banyo yapmıf. 11 

ta 73 lira 96 kurut para yardı-
1711 süt çocuğuna süt damlasuı-
1080 kilo süt verilerek on bet 
zarfında 3787 yavrunun sağlık 

sıhhatine verilmiştir. 

Evlenme 

celendikten sonra hazine firarJJere 
ait emlake el koyacak ve kendi adı
na tescil ettirecektir. 

Kaymakamlararasında 

Yeni Nakil ve Tayinler 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -

Acipayam kaymakamlığına Ankara 
maiyet memurlanndan Cemil, Çalın, 
Yenice kaymakamlığına Bursa ma-
iyet memurlarından Klzım Gürel, 
Serik kaymakamlığına lstanbul ma
iyet memurlarından Hakkı Uyger, 
Mesudiye kaymakamlığına Manisa 
maiyet memurlanndan Dündar Ege, 
Karasu kaymakamlığına Dörtyol kay 
makamı Adil Ciğercioğlu, Suşehri 

Sadık Zade Bay Rızanın km Ned- kaymakamlığına Amasya maiyet me 
e Beyoğlu on beşinci ilkmektep murlanndan Kemal Eren, Hayrabolu 

şmuallimi Şaıiyenin oğlu Cihadın kaymakamlığına İstanbul maiyet me-
aıı merasimleri yapılmı§tır. Tara- murlarmdan Hayri Dişçioğlu, Bey-

e saadetler dileriz. tüşşebap kaymakamlığına Garzan 
!:============= kaymakamı Suphi, Batur, Beşiri kay 

de düşündüklerini siyleslnter de 
ınlanalun. Likin bu işin edebi -
ını yapmak için delil madcll ve 

makamlığına sabık Beytünebap kay
makamı Necmi Kalaçlar. 

Arapkir kaymakamlığına mahallt 
idareler fUbe müd. muavini Emin bet fikirler yaymak için. 

• - Köksal, Garzan kaymakamlıima 
Ankarada bulundutmn IOD haf· 

F 
Fransa İhtiJlli üzerine vücude l(e tirilen en gür.el Film ... 
Sinemaya aksettirilen en büyük tarih Safhası ... 

R A kaNeS die b~ IH. imft· A. LI 
Bu Cuma Akıamı Şeref galası olarak 

TAKSİM SiNEMASINDA 
Gösterilecektir - Biletler Bu~nden satılmaktadır. 

Beyaz perdenin en metJıur 
ve en çok aevilen 

3 YILDIZI 

\.ORETTA 
YOUNG ANNA BELLA -r::~:.ı 

10 binlerce fi.aüran - Muazzam, harikalı sahneler, şahane bir mevzu, hakiki olarak 2,000.000 
dolara mal olmus bir san'at abidesi 
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zarfında okuyucularımdan plen 
teaddit mektuplan ıe~ almıf ol· 
lığını dolayıslyle cevap vueme-

Havza kaymakamı Servet Eıe, Da
day kaymakamhlma Kutamonu ma-
iyet memurlarından Zeki Ocaklı. Ha- BU AKŞAM BUYCK yalnız M E L E K 'te Fransızca nüshası 
fik kaymakamlığına Daday kayma- SEREF GALASI OLARAK 
kamı Recep Aydın, Havza kayma- Dikkat: Bu gece için bfitnıılocalar satılmıştır. Nmnaralı biletleri evvelden aldınnm 

dilerim. Bu mektuplar içinde kamlıima Yusufeli kaymakamı Sadi YARIN matinelerden itibaren 

abet istekli olanlann icaplan dil- Suer, Çınar kaymakamlığına Hadım 1 p E K Sinemasında Türkçe sözlü nüshası 
tılmttştilr. Her birine tefekkür ve kaymakamı Hazım Soygun tayine- ------..;~~.;-----------------~----------~ t. B. F. dilmlşlerdir. -... 

İspanya harbinin ne şartlar içfnd 
başladığını ve harbin içyüzünü 

eaer size anlatır. 

İtalyan hayatına ait nefis hikayeler 

• Abonelerimiz için yaptırdılımıtl 

kütüphaneler hazırdır. ldareb•· 
ııeıniaden aldırtabilirainis. 

• 
Cep Kltaplannın 
Abone Şartlan : 

Senelik abone 8 lira. 
Altı aylık abone 4 i liradır. 
Senelik abonelere bir küçük kit' 

tüphane hediye edilir. 
Adres: Ankara caddesi Re~ 

Efendi Hanı birinci kat. Posta 1t11ıır 
IU 91. 

_ .................... .... 
Film Dünyası 

Haftalık sinema mecmuut 
Çartamba 12 Nisanda çıkıyor 



-rA'N 
Gündelik Gazete 

..-- ~ 

--0--

TAN'ın tıeden: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz. dOrUlt. samimi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımektır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı :5ene !800 Kr. 
750 ,. 6 Ay 1500 " 
400 ,. 3 Ay 800 " 
150 " ı Ay 300 " 

Mllletıerarası posta ittihadına dahil 
01.:nıyan memlekeiler tçin ııbone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9. 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir· 
Adres değiştirmek 25 kunıstur. 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş
luk pul ilAvesi lAzımdır. 

Son Hadiseler 
karşısında 
Balkanlar 
B fikreşte çıkan 'Onivcrsul gaze

L_. tesi, son Orta Avrupa hadise
"'ICQ arasında Balkanların vaziyetini 
loıden geçiren bir makale neşret -
~tir. Bu gazete, dün elimi:ı.e geçen 

11 nıakaleslnde diyor ki: 
"Geçen hafta dramatik bir şekil

Ce cereyan eden tarihi hadiselerin 
ltarıaşalıkları esnasında Bulgaristan 
ISaşvekı"li ve Hariciye Vekili Köse 1-
l'lJıofun, Türk hükumetinin misafiri 
0larak Ankaraya yaptığı ziyarete an
tak seri ve sathi bir nazarla bakıla -
hllınişti. Türkiye cümhuriyetinin 
)ayitahtında neşredilen bir resmi 
lehıtğ, bize dostane ve sulhcuyane 
bir aksisadayı ve mazide aralarında 
her daim sanllıni bağlantılar olnu -
~an iki kODlJU memleket beynindeki 
1~İ anlaşmayı ve bugün beynelmilel 
•ını..terin gergin bulunduiu JU sıra
da arada bizzat menfaattar bulundu
~uz cenubu prki Avrupa siyase
tine hadim bir sulh unsurunun ithal 
edileceğini bildirmektedir. 
II~R]tl. 'lraraasabk.lAH Dl'k 

'1Ygun olan bu başlık altında, muh-
te"İyatının ehemmiyetini ve Bulgar 
ISaşvekilinin ziyareti üzerine Anka -
t'lldaki resmi müzakcratı karakterize 
;den tonun (yazılış tarzının) sıcaklL 
ını tebarüz ettirelim. 

Türk ve Bulgar devlet adamlan, 
hk tbaii olarak bu görüşmelerinde, 
~nı_z doğrudan doğruya memleket
tiJS11li alakadar eden meseleleri de-
l • dünyanın vaziyeti ile mütenasip 
~ •rak diğer Balkanlı alakadar dev-
ttler ile olan müna.sebatı da tetkik 
etınJşJerdfr. 
M...ıı 'l'Urk ve Bulgar hilkiimetlert, ml
b';e olduğu gibi kendi devletleri 

1 .Ynlndeld dostluk münasebatına ait 
: 1 tesbit edilen ve başlıca gayesi sul 

lin muhafazası olan bu siyasi kadro
ha, Bulgar Başvekilinin bu ziyaret 
~tınasebetlle getirdiği yeni mesnet
ttle takviye etmek hususunda mu -
1-bık kalmışlardır. 
b llalkan Antantma da'hh bulunmak-
ibnı:ır:, her zaman göstere geldiği
~ kat'1 samhniyet ve dünkü ve bu
lf1nıtı Romen kabinelerinfıı dlplo -
~ faaliyetleri ile dünyannı bu 
ltraınında blr tyt komşuluk siyaseti
'iıı tahakkukunu istilzam etmeleri, 
'rftrkiye ve Bulıaristan arurndald 
~I münasehatI ve komilıükede 
~ildiii yeçhDe onun, Dd ınem
~et beynindeki münM'ebet kadro
'1uın a,tıiuu n bll'umum Balkanlı 
ltı.iUetler iizerinde hayırhahane te
"1-ler bl:l'aktığmı memnuniyetle kay_ 
~ie bizi icbar etmektedir. 
l>Unyanın bu mıntakasmda sly1tsi 

~e •tisacti münasebatı almağa hahlş
klr bulunan Balkanlı devletler, ha
~aten, istiklal duygulannda ve sul-
1-Un idıunea hususunda aoliclardır· 

I'. 

llunıar geçenlerde • Selintk anlaş
~ı De - diplomatik faaliyetlerinde 

er-hangi bir tecavüz fikrinin buhın-"'•d - . . '!!lnı ve hayati mcnfaatlerının 
erı rn ·h· • h t 
1 il ım teminatı olan ve miis e 

g :\ 8!1 ti . 
~ c.- c.-r•nln haşlın un~unı olmnsı 
._ ap eden anlaoıına ve fe!ianilt ruhu
..: idame etıneif bildiklerini isbat et-

1lerc11r" .............. . 
811giin Yunanh Talebeler 
:a Geliyorlar 

~ Ugün konvansiyonelle 30 kişilik 
~l'llı bir kız talebe grupu şehri

&elecektir. 

TAN 5 

Fransa Millf Meclisi, bugün yeni cümhurr eisl seçimi ile meıgul olacakhr. Aıağıdaki 
F 1 K R A 

yazı, cümhurrelsliği l~in en kuvvetli namzetler hakkında size bir fikir verecektir. 

o o o 

Fransa Cümhurreisliği için 
En Kuvvetli Namzet: Lebrun 

"Estetik Sinir, 
Ve Cemiyet 
Terbiyesi 

Yazan: Şükule Ni. 

A sabiye doktorlannın sinir 
talarım kaç kısma ayırdı 

rını bilmiyorum; lakin ben k 
tecrübelerime ıöre bir tasnif ya 
rak sinirlileri şöylece ayırdım: 

Fransa Cümhurreisi M. Leb
run'un riyaset devresi ge. 

Jecek Mayısın yedinci günü son bu 
lacağı için, yeni Cümhurreisi seçi
mi bugün. yapılacaktır. 

işin bu kadarı muhakkaktır. Fa
kat gerisi müphemdir. Milli mec
lis bugün toplanacağı halde nam. 
zctlcrin adı heniiz anlaşılmamış, b 
yüzden en kuvvetli namzedin kim 
olacağı hakkında mütalaa yürüt
mek imkanı da hasıl olmamıştır. 

Bunun en belli başlı sebebi, 
Fransada Cümhurreisinin 600 me
bus ve 300 ayan tarafından se
çilmesidir. Bu yüzden büyük bir 
seçim kavgasına girişmiye lüzum 
kalmıyor. 

Sonra Fransada rejimin başın
da bulunan üç reis, yani Başvekil, 
ayan reisi, mebusan reisi, bilkuv
ve Cümhurriyaseti namzedi sayı
lırlar. Bu yüzden bunlar ileri atı
larak peşmden namzetliklerini 
ilan etmek ıhtiyacını hissetmiyor
lar. Sonra eskiden ayni mevkide 
bulunan kimseler de kendilerini 
ayni şekilde namzet sayabilmekte 
ve bunlar da büyük bir seçim .kav 
gasına girmek için ihtiyaç hisset
memektedirler. Bunların her han
gisi, son dakikada namzetliğini 

koyabilir. Bu imkanlar, en son da
kikada bütün ihtimalleri altüst e
diyor. 

B ir kaç hafta önce Fransa 
Cümhurreisliğinin en kuv

vetli namzedi, M. Daladier idi. 
Fakat M. Daladier kararname

ler neşriyle Fransayı idare için sa.. 
liıniyet aldığı ve bu salahiyeti kul
ı ... nnıaı.. nı uldugu""lçln'onun BafYe
killiği bırakıp Cum:hurreisliğine 

namzetliğini koymasına imkan 
kalmıyor. Çünkü Fransada bugün 
görülen istikrarın en belli başlı a
mili, onun şahsıdır. Ona verilen 
sal8.hiyetler, kolay kolay bir baŞ
kasına devredilemez. 

Bu yüzden M. Daladler'nin en 
kuvvetli müzahirleri onun Baıve
kalette kalmasını kendisinden rica 
etmişlerdir. Onun iktidar mevki. 
inden ayrılması, bir çok meselele
ri yeniden ortaya çıkaracağı için 
M. Daladier'nin Cümhurreisliği 

namzetliğini koyması, artık bahis 
m(\VZUU değildir. 

M. Daladier'ye karşı en kuvvet
li rakip sayılan bir şahsiyet, ayan 
meclisi reisi M. Jeanneney'di. 
Fransanın .şimdiye kadar çıkardı.. 
ğı 10 Cümhurreisinden beşi ayan 
sarayı olan Lugenburg'tan Elize 
sarayına geçmişlerdir. Şimdiki a
yan reisi mühim bir şahsiyettir. Ve 
Klemanso nesline mensuptur. Ni
tekim Klemanso da kendisini, Baş 
vekil muavinliğine tayin etmiş ve, 
M. Jeanneny, 1917 den 1920 ye 
kadar bu memuriyette kalmıştı. 
Ayan reisi, mutedil bir adamdır 
ve bütün ifrat hareketlerine mu
haliftir. idare ettiği meclis tara
fından yüksek bir saygı gören b~ 
günkü ayan reisinin harici siyaset 
üzerindeki kuvevtli ve sarsılmaz 
kanaatleri, onu meclisin düşünce 
ve kanaatlerinden ayırmaktadır. 

Çünkü M. Jeanneny diktatörlere 

kati mukavemet gösterilmesi le

hindedir. M. Laval ile M. Bonnet' 

nin mütereddit siyasetleri, onun 

tarafından en ağır tenkit ile kar

şılanmıştır. Ayan reisi, geçen Dk
kinunda Fon Ribbentrop'un ,ere
fine verilen ziyafetlere iştirak et

memiş, fakat Sovyet Birliği sefiri

nin verdıği ziyafette hazır bulun
muştu. 

Derin bllgtU ve mfimtaz bir 
phsiyet olan M. Jeanneny 

sakin bir hayat yaşıyan ve kendini 
reklam ettirmekten hoşlanmıyan 

bir adamdır. 74 yaşındadır ve Sıh

hatÇe zayıftır. Bütün sol kuvvetle

rin ona müzaheret göstereceği ve 

M. LEBRUN 

son dakikaya kadar namzetliği 

koyması için ısrar edeceği şüphe 

götürmez. Fakat onun bu mevlGie 
gelmek istemiyeceği de muhak.. 
kak giıbldir. 

Meclis Reisi M. Heriot'nun Cüm 

hurreisliğine seçilmesi muhtemel

dir. Fakat Herriofnun kararsızlığı 

ve mümkün mertebe rahat yaşa

mak istemesi onu bu mevkiden u

zaklaştırmaktadır. Sonra onun bir 
ekseriyet kazanması ihtimali dr 

çok kuvvetli değildir. 

Diğer namzetler arasında Piet

rie, Bonisson, Justin Godrat ve 
Queuille bulunmaktadır. Bunların 

hepsi de ikinci derecededir. Fakat 

hepsinin de namzetliklerini tak
viye için bir hayli mesai sarfettik
leri anlaşılıyor. 

Pietrie Korsikadan gelmedir. 
Zengin ve akıllı bir adamdır. Uvey 
oğlu, Fransız faşistlerinin lideri 

miralay de le Rogue'un sıkı fıkı 
arkadaşıdır. 1935 tenberi Musso
lininin dostu olduğu da iddia edi
liyor 

Ikinel enternasyonalin sabık 
azasından olan, fakat hiçbir 

vakit sosyalistlik ile ciddi bir su. 
rete meşgul olmıyan M. Bonisson, 
meclisin eski reislerindendir ve 

1936 da 48 saat kadar Başvekillik 

yapmıştı. Marsilyanın zengin sana

yicilerindendir. 

Justin Godart radikal olmakla 

maruf olduğu halde son zamanlar

da muhafazakarlara iltihak etınif

tir. 

Queuille, mühim bir şahsiyettir. 

Tecrübeli bir nazırdır ve kimseyi 

incitmemiştir. Onun partiler, grup 

1ar ve hizipler arasında mu vaze

neyi koruması kuvvetle muhte.. 

meldir. Ayanın radikal sosyalist 

Jngila lıahramam ve ejderha: Ortalıfı kaplı1an 

dumanlar ~ılıyor 

azasından olan M. Queuille 15 ke
re Ziraat Nezaretıne gelmiştir. 

Cümhurreisliğine geldiği takdırde 

bu makama Loubet (1899 - 1906) 
ve Fallieres (1906 - 1913) ün de
'\irlerini yaşatması beklenir. Ara

daki fark Loubet ile Fallires etra

fında en kuvetli devlet adamların. 

dan müteşekkil bir grup bulunması, 
ve her yeni kabine teşkilinde biri

ni seÇmek ihtiyacında bulunmala
rıdır. Bugünse, bu çeşit adamlar, 

nadirleşmişlcrdir. Ve bu yüzden 

devlet reisinin mesuliyeti büyü

müştür. Bu bakımdan Cüınhurre

isliğine daha mühim bir şahsiyet 

bulmak icap ediyor. 

lhtimal ki M. Lebrun'un mev-
kiinde bir devre daha kalması ken 

disinden istenmiştir. Ve kendisi 
buna muvafakat etmiştir. 

Fakat yukarda dediğimiz gibi 

şimdiden kati bir söz söylemiye 

imkan yoktur. 

Mareşal Petafn'.in Cümhurreis
liğine gelmesi ihtimalinden 

bahsediliyorsa da bütün ihtimaller 

daha menfi mahiyettedir. 
Fransada Cümhurreisinln siya

set bakımından bir kıymeti haiz 

olmadığı söylenegelmektedir. Ha

kikat bu merkezde değildir. Ve 

vaziyet daha doğrusu, Cümhurre-

isinin şahsına bağlıdır. Bu maka. 

ma gelen şahıs zayıf ise bunun bü-

tün mesuliyeti kendine aittir: 

Nazırlar if başına gelirler ve ay-
nlırlar. 1932 denberi Fransada on 
bet kabine değişmiştir. Gerçi bu 
kabinelerin çoğu aşağı yukarı ay

ni personelden müteşekkildi, fa

kat kabinelerin değiştiği muhak. 

kaktır. Cümhurreisi ise yerli ye-

rinde kalıyor. Bütün dosyalar on-

dadır ve sefirlerin bütün raporla-
rmı o okur. Cümhurreisi, bu ba

kımdaiı devlet iflerinin devamını 
temsil eder. 

Bugünün fhtlmailerine ~re en 
kuvvetli namzet eski CümhurreisL 

dir. Beynelmilel vaziyetin bunu 
icap ettirmek hususunda mühim 

bir rol OyJ)adığı fÜphe CÖtürmez. 
Çünkü bugünkü vaziyet herşeyin 
olduğu gibi kalması lehindedir. 

Devrekte 
Belediye 

işleri 

1 - Yaradılışta cümlei asab 
leri bozuk olanlar. 

2 - Fiziki bünyenin 
liii neticesinde sinirleri 
lar. 

3 - Muhitlerinden aldıklan 
til terbiye dolayısiyle, itidalle 
muhafaza edemiyerek her şeye 
buk kızanlar •. 

Son zamanlarda bu tasnifime 
ni bir kıınm daha ilave etmek 1 
munu duydum ve adına: 

'"Estetik sinir" dedim. 
Evet, estetik sinir ... Öyle bir 

nir ki ne vücut zayıflığından, ne 
radılışımızdan, ne de aldığımız, 
düğümüz terbiyeden gelmiştir: 

türlü hastalığın mikrobu, içimi 
değil, dışımızdadır. Bu, öyle bir 
rop ki en sağlam bünyeleri bile 
mirir; altiist eder, en neşeli ruh 
bile abuslaştırır; en nazik terbiye 
leri bile zaman zaman muhitle 
karşı sinirli vaziyetlere sokar •• 

Bu mikropla hastalanmamak i 
kafi derece aşılı olanlar, bu hast 
ğın sebebini sezecek terbiyevi, r 
inceliklere malik bulunmadıklan 
çin, böyle hastalara doğrudan do 
ruya "sinirli" derler. 

Mesela ..• 
Nereden başlamalı? Estetik sh 

rin mikrobu o kadar çok ki. 
Evet, mesela, sabahleyin ruh 

zekanızın temiz rüyalariyle evini 
den çıktınız, önünüze gönlünüzü 
gözlerinizi bulandıracak şekilde k 
li bir sokak serildi .•. Bütün gün, 
dit zevkinizin hırpalanmasına k 
değil mi? 

Otomobil veya otobiistesiniz; 1t 
şıdan gelen dikkatsiz bir şoför, Y 
lıt bir manevra ile sizin arabaya 
zikzak yaptınyor; arabacının Rtzı 
dan yükselen kaba, iğrenç, dev 
blr küfür_ 

Duygu Ye diişilncelerinizfn n 
hetini didikleyen bu kaba hidde 
bir ürperti geçirmez misiniz? 

Sofradasınız: münasebetsizin bl 
rl, tuursuzca, uluorta, iğrend" 

pylerden bahsediyor. O anda yem 
ğe devam etmek sabrını delil, a 
nızda kalan lokmayı yutabilmek k 
retini bile kendinizde bulamau 
Nqenlz kaçar, lncinirsinb. 

Onlann bu ıuursuz nezaketsf2 
Hğlne karşı, siz bütün ıuurunuzu 
layarak tabii görilnmeğe çalıpan 

bile, bütün mukavemetlnize 
men, yüzilniiz yine bir kaç renge gl 
miştir. Onlar sizdeki bu değişmey 

hiçbir mana veremiyerek, sadece: 
"ZavaHı, sinirli!" demekte ge 

cikmezler. 
Bazı dostlann, ban kan koca y 

hısım akrabaların birbirlerinden ç 
çabuk kırılıp soğuyuvermelerlnd 
estetik sinir, çok defa birinci rolü o 
nar .•. 

İlk bakışta pek zarif görflnen b 
zı insanlar vardır ki biraz hususi ya 
ziyetlere girince; oturup kalkmala 
rı, yemek yemeleri, konuşurken kul 

Devrek <TAN) - Belediye reısı landıkları kelimeler, fikirler itiba 
Ahmet Albayrak, yapılan ve yapıla- riyle estetik ölçülerden uzak1aşıve 
cak işler hakkında şu beyanatta bu- rlrler. Ve siz, se\'diklerinizin inan 
lurunuştur: dıklannızın böyle bir yaldız dökiim 
"- Kasabamızı elektrikle ter.vir karşısında kalınca, ruh ve zevk bet 

etmek istiyoruz Bunun için sudan bahtlığına uğramakta gecikmf'z."inl 
istüade edecegız. Iki su mühendisi Karşınızdaki dost, arkadaş, sevgili 
getirttik. Bunlar tetkikatta bulun- her ne)·se, size bir şey yapmadı 
dular. Yakında projelerini verecek- halde bu birdenbire çarpılıverme 
lerdir. Belediyeler Bankasından borç nize, bu sebepsizce kendisinden u 
alarak bu işi başaracağız. zaklaşıvermenize hayretle baka ka 

Yeni bir umumi heli da yaptırt- lır; bu işe bir tilrlil akıt erdiremlye-
mak istiyoruz. rek sinirllliğinize, belki de karak • 

Kısa bir zamanda '400 lira sarfede- tersizliğinize hükmeder. Siz, bu gacL 
rek, muhtelif yerlerdeki kaldırımla- dar hükümk-ri giymeğe mahkilmsa-
n yaptırttık. nuz .•. 

Sıhhi ve içtimai düşüncelerle, Yoldan ~rd~·orsunuz: öyle kala -
kahvehanelerde kiığıt oyunlarını ya- halık da de~il ko<"amırn kwldırım .... 
sak ettik. Bu sayede haJkevı ınuda- Karşıdan ı:l"l••n 'lağ ve 5nlunH "ıak • 
vımlennin, çoğu gençler olarak. yuz- madan size çarpıp sağınaoıı solunuza 
de altmıı niabetınde arttığı, memle- çevtriyor. 
kette if hacminin de geni§lediğı go- Tramvaydasınıs; havadan p1en 
rülınüftür. bir dirsek, başınızdan şapkavı dUşil-

Sıvasız ve badan8S1z evlerin bu rilyor ve dönüp sizden af blle istemi· 
eksiklerini tamamlamalannı mecbu- yor .. 
rl kıldık. Cadde kenarlarına 155 • Ne bile:vlm, saymakla tfikf'nmu. 
kuya alacı c:lilctirdik... (Denım 1 O ancu sayfada) 
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eden T erbiyeıi iıtiıare heyetinin ıon toplantılarından biri 

Amatörlük Perdesi 
ltında Profesyonellik 
Y apılamıyacaktır 

den Terbiyesi Direktörlüğü Dün 
akadarlara Bir Tamim Gönderdi 
n Fnerbahçe hadisesinden sonra 
r idare heyetinin neşrettiği be
ameyi ve onu takip eden ncşri
sporcu okuyucularımız henüz 
amışlardır. Biz, hadiseden son 

zdığımız bir yazıda, halis bir a
rün her. ne şekilde olursa olsun 

asraf alanuyacağrnı bildırnıiş-

u vaziyeti çok güzel gören be-
erbiycsi genel direktörlüğü, bu 
e hakkındaki ffikta\: nazarını 

bildiren bir tamim gönder
. Bu tamim aynen aşağıdadır: 

n zamanlarda gazetelerde inti
en yazılardan ve ayrıca genel 
örlüğe vuku bulan bazı mü
lardan futbolculardan bir kıs
maçlara maalesef para muka-

e girdikleri veya klüplerin bi
den para mukabilinde oyuncu 
n anlaşılmaktadır. 

telif vesilelerle ilan edildiği 

beden terbiyesi genel direk-
.. teşkilatı amatör yasfmı ha

u vasfın ne gibi husılslan ih

ttiği nizamnamelerimiz'1e ve 
milel nizamnamelerde sarih

na aykın şekilde profesyonel

slek ittihaz eden şahısları ken 

ları arasına alarak bunlar 

lyle puvan ve kazanç temin 

klüplerirniz için uygun bul-

e buna müsaade etmem. Klüp 
eyetleri klüplerlmizin beden 

i kanununun birinci maddesi 
atle yazıldığı gibi gençlerin 
moral kabiliyetlerinin yük

ne bir vasıta olduğunu göz 
bulundurarak vazüelerinin 

ete amatör sporu teşvik ve 

olduğunu düşünmeleri ve her 

un da şahsen yaptığı sporu 
batinin korunn;ıası, hem yurt 

ası için daha kuvvetli ve da
e bulunması maksadiyle tam 
tör ruh ve zihniyetiyle kabul 
cap ediyor. Bunun aksini dü-
eya yapan, ister şahsen spor
er klüpler olsun ve bunların 
et sporundaki emek, hizmet 
ileri ne olursa olsun, bunla

birisi nazarı dikkate alınma
larında takibat yapılacağı 

aktır. 

etin bütün klüplere ve 
ra tebliğ edilmesinin temini-

tasaray Müral<abe 
Heyeti 

saraylılar geçen hafta !ev
ir kongre aktederek nizam
yapılması istenen tadilat ve 

umiyenin kongrelere işti
abulü üzerine idare heyeti 

zamname çıkıncıya kadar 
e muarız kalmış ve istüa et-

abe heyeti önümüzdeki Cu-

martesi günü toplanı11·ak veni idare 
heyetini seçecektir. 

Ekalliyet Klüplerinin 
Vaziyeti 

!stanbul Beden Terbiyesi Dlrektor
lüğü milli küme haricindeki klüpler 
maçlarında garip bir kararla takım
lnrı birleştirmişti. Bugüne kadar oy
nanan oyunlar bu kararın isabetsiz 
olduğunu göştçmiştir. 

Aldığımız bir habere göre ekalll

yet klüpleri aralarında hususi karşı

laşmalar yapabilmesme genel diTek
törlük müsaade etmiş ve bunu bildir
miştir. 

Ekalliyet klüplerinin resmi klüp
lerde müseccel olan azaları da res
men istifa etmektedirler. Şişli klübü 
bugün oyuncularını toplamaktadır. 

Levski Bu Hafta Gelecek 
Spor meraklılarının çok yakın

dan tanıdıkları Sofyanın kuvvetli fut 
bol takımlarından Levskı önümüz
deki hafta Şişli ve Pera takımlal'iyle 
karşılaşmak üzere Istanbula gelecek
tir. 

Levski en kuvvetli şekliyle gel
mekte ve aralarında üç dört milli o
yuncu bulunmaktadır. 

Haftanın Küme Maçları 
Bu Pazar günü milli küme maçla

rının en mühim karşılaşması olan 
Fenerbahçe - Beşiktaş karşıl::ışa

caktır. 

Ankaragücü lzm!re gidecek, Cu
martesi günü Ateşsporl, Pazar günü 
de Doğansporla oynıyacaktır. 

Galatasarayhların 
Aile Ziyafeti 

valatasaraylılarm senelik aile ye
meği onümüzdeki 8 Nisan 939 Cu
martesi akşamı Tokatliyan salonla
rında verilecektir. 

Davetiyeler Beyoğlunda Hasnun 
Galip sokağında kain Galatasaray 
Spor Klübü Lokalinden aldırılmalı 

ve masalar da evvelden tutulmalı
dır. 

Milli Güreş 
Takımı 

Tesbit Edildi 
Avrupa şampiyonasına iştirak 

edecek olan milli takımımız şu şekil
de tesbit edilmiştir: Kenan, Yaşar, 
Y.ahya, Celal, Mersinli Ahmet, Bü
yük Mustafa, Çoban Mehmet. 

Kafilenin başında Federasyon baş
kanı Vehbi gitmekte ve asbaşkan 
Tayyar da refakat etmektedir. Kafile 
ayın dokuzunda Istanbuldan hareket 
edecektir. 

TAN 5. 4 - 939 -
J 

ıı E K o N o M i 

Klüplerin 
Aldıklari 
Puvanlar 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR 

Ya Hanende .. 
Ya Spiker 

Yazan: Naci SADULLAH 

Bilmem nerede, hilkat garibesi 
bir çocukcağız doğmuş. Bu yavruca-

Fındık Rekoltesinin 
Yüzde Seksen Beşi 

Tamamen Satıldı 
ğızın üst dudağı yokmuş. Bu çocu - Bu seneki fındık rekoltemizin yüz- ,--
ğun tasası da "Son Telgraf" refiki - de seksen beşı tamamen satılmıştır. .------------.....ı 
mizde, "Ahmet Rauf" nam diğer Giresun, Ordu ve Trabzonda mevcut 

Üçüncü Haftanrn "Reşat Feyzi" dostumuza düşmüş. stok miktarı yüz elli vagon j{adar tah 

M 
Ondan bahis yausında: min olunmaktadır. Geçen seneden 

Üsabakalarmdan Sonra "- Şimdi, diyor, bu yavrucak noksan çıkan bu seneki rekoltenin 
nasıl konuşacak? Kelimeler, onun mühim bir kısrpı 80 - 92 kuruş bir 

Vaziyet Nedir? ağzından dökülmez mi? Bu çocuğun kısmı da 70 - 80 kurui arasında sa-
Milli küme karşılaşmal<ırmda başına gelecekleri hiç düşündünüz tıJmıştır. Tombul iç fındıklarrmız-

berabere kalanlar bir, mağlup olan- mü? dan bu sene Amerikaya da gönde
lar iki, hükmen yenilenler üç fena İlahi Reşat Feyzi ... Bana kalırsa, rilmiştir. Ispanya ve Italya fındık
puvnn almış oluyorlar. Milli küme sen, o çocuğun değil, bizim başımıza larına rekabet eden Karadeniz iın
karşılaşmalarının uçuncü haftası gelecekleri düşün:: Çünkü o çocuk dıkları dünya piyasalarında iyi bir 
yapıldığı için, klüplerin aldıkları büyüyünce, ya hanende olacaktır, mevki tutmuştur. Fındık standardi-
puvanlara göre son vaziyet şudur: yahut da .. Spiker! zasyonu ve ihraç mallarının kontro-

FENERBAHÇE _Yaptığı üç ma- 1ü sayesinde dış piyasalar fındıklan-
çın üçünde de galip gelmiş ve fena Davasa iyi Su mıza rağbet göstermekte devam edi-

yorlar. Bu senenin yeni mahsulü he
puvan almamıştır. Temin Ediliyor men bütün mıntakalarda iyi görün-

DEMIRSPOR - iki maç yapmış mektedir. Ağaçlara ilkbahar donları-
birisinde berabere kalmış, birisinde • Davas (TAN) - Evvelce sıhhi du- nın tesiri olmamıştır. Sert yağış ol-
galip gelmiş ve bir fena puvan al- rumu bir dereceye kadar tanzim e- madığı takdirde rekoltenin yüksek o-
mıştır. dilen içme suyumuzun daha esaslı lacağı tahmin edilmektedir. Bir par-
BEŞIKTAŞ - Uç maç yapmış, iki- bir şekle konulması kararlaştınlınış- ti iç fındık dün 90 kuru~tan veril

sinde galip gelmiş. birisinde mağlüp tır. Proje ve keşifnamelerin tanzimi miştir. 
olmuştur. lki fena puvanı vardır. hususunda belediye ile su mühen- Ekstrand Geldi 

ANKARAGUCU - Dört oyun oy- disi Abdullah Orton arasında anlaş-r On gün evvel Ankaraya gitmış o-

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
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ÇEKL.lm 

Cenevre 
Am~terdam 
Berlln 
Brüksel 
AUna 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
Bilkr~ 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6325 

3.3550 
6.66 

28.4275 
67.2725 
50.77 
21.345 

1.0825 
1.56 

14.035 
14.9025 
24.9675 
0.9050 
2 .8925 

34.62 
30.565 
23.8925 

ESHAM VE TABVİLAT 
. ' Ergani 

Sıvas-Erzunım V 
20.-
19.525 

namış, iki galibiyet elde etmiş, biri- ma hasıl olmuştur. lan Milletler Cemiyeti uyuşturucu 
sinde berabere kalmış, birisinde y · d ı b" · · Ek d :1.· •• eni su tesısatının inşasına bu y3 z ma e er urosu müdürü Ekstrand yaret etmıştır. stran U\.ı aç 
mağllıp olmuştur. Uç fena puvan başlanacak, bunun için de Beledi- ile muavini şehrimize dönmüşlerdir. kadar şehrimizde kalarak tetkiki 
almıştır. yeler Bankasından on beş bin lira Ekstrand Ankarada Maliye ve lktı- de bulunacak ve Belgrattan Perşe 

DOGANSPOR - iki maç yapmış, borç alınacaktır. sat Vekaleti erkanı ile temaslarda be günü şehrimize dönecek olan 
birisinde berabere kalmış, birisinde e Davas <TAN) _ Geçen sene bulunmuş ve ziraat enstitülerini ri- yetimiz ile görüşecektir. 

mağlup olmuştur. Uç fena puvanı kısmen tarh ve tanzim edilen parkın --------------------------
vardır. lHRACAT noksanlan bitirilmeğe çalışılıyor. : SATIŞLAR: 

VEFA - Uç oyun oynamış, b·rini Park bugünlerde halka açılacaktrr. 
kazanmış ve iki maçta mağh"ıp ol
muştur. Dört fena puvan almıştır. 
ATEŞSPOR - Yaptığı dört maçın 

birisinde galip gelmiş, birisinde be
rabere kalmış, ikisinde de yenilmiş
tir. Dört fena puvanı vardır. 

GALATASARAY - Uç maç yap
mış, birisinde htıkmcn yenilmiş, i-

sini de sahada kaybetmiştir. Yedi fe
na puvanı vardır. 

Yine geçen haftaki gibi en iyi va
ziyette Fenerbahçe bulunmaktadır. 

Beden Terbiyesi 
Umum Müdürü 
Şehrimizde 

Başvekalet Beden Terbiyesi U
mum müdürü General Cemil Taner 
bugün Ankaradan şehrimize gelmiş 

bulunacaktır. 

General Istanbulda Dolmabahçe
de yapılması tasavvur edilen stad
yom işiyle meşgul olmak üzere bir 
kaç gün kalacaktır. Yine bu işle meş
gul olmak üzere Beden Terbiyesi mi
mari şubesi şefi mimar Şinasi ile An
kara stadyomu müdürü de şehrimize 
gelmişlerdir. 

Erbaada Tütün Satışları 
iyi Değil 

Erbaa, (TAN) - Burada şimdiye 
kadar 250 tütün zürraı 1500 küsur 
balya mahsulünü deranbar etmiş ve 
kısmen satmıştır. Fiyatlar. geçen se
nelerdekine göre müstahsili tatmin 
etmekten uzaktır, bu sebeple piyasa
da umumi bir durgunluk vardır. Pi
yasaya her gün ancak 3 - 5 koçan 
gibi az bir malın gelmesi de bunun 
delillerinden biridir. 
Yakında satışların tabii bir şekil 

alacağı umulmaktadır. 
Niksarda deranbar başlamıştır. 

Şimdilik inhisar idaresinden başka 
orada tütün alıcısı yoktur. Tokatta 
deranbar henüz başlamamıştır. 

Erbaada Belediye 
intihabı 

Erbaa, (TAN) - Devlet Şurasın
ca feshedilen belediye intihabatmın 
yenilenmesi için hazırlıklara b~la

nılmıştır. 

Kaza ile Çocuğunu 

Öldüren Anne 
Dün Beyoğlunda bir kadın uyku arasın

da a aylık çocuğunun üzerine yatarak ö
lüm<lne sebep olmu:;tur. 

Bedbaht anne Kalyoncuda Teke sok'.a
ğında 15 numaralı evde oturmaktadır. İs
mi Esma olan kadın evvelki gece bir a
ralık çocuğun ağlamadığını merak ederek 
onu kucağına aldığı zaman çocuğun <:ok
tan ölmüş olduğunu görmüş ve ağlamağa 
başlamıştır. Cesedi muayene eden doktor, 
inkıtaı teneffüsten öldüğünii tesblt etmis
tir. Hi\disc etrafında zabıta tahkikat yap
maktadır. 

Sütçüler Dinlenildiler 
Şehir sütleri hakkında tetkikle

rP- başhyan belediye iktısat müşavere 
heyeti dün sütçüleri davet ederek Is
tanbulun süt işinin halli etrafında 
kendileriyle görüşmüştür. 

Bebek • lstinye Yolu 
Belediye fen heyeti müdurü 

Nuri, dün Vali ve Belediye Reisi Lut 
fi Kırdardan aldığı emir üzerine, yol
lar müdürü Galiple beraber Istinye
ye giderek Bebekle tstinye arasın::la 
yapılmakta olan yol inşaatını tetkik 
etmiştir. 

Bir Kadın 3 Çoculi 
Doğurdu 

Belediye memurlarından Muetm 
merin bir batında üç çocuğu doğ

muştur. Çocukların üçü de erkektir. 
Yavrulardan birisi Onder. birisi En
der, üçüncüsü Tuncer tesmiye edil
miştir. 

Bakırköy Ortamektebi 
Ankara, 4 (TAN Muhabirindcn)·-

245 kız ve 195 erkek talebesi bulu
nan Bakırköy ortamektebinin ayrı 
binada bulunan şubelerinin müstakil 
birer orta mektep haline getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

HCikimlerin Terfi Sartları 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)

Hakimler Kanunu mucibince topla
nan ayırma meclisi umumi heyeti 
1940 senesine mahsus olmak üzere 
hakimlerin terfii için mahkemei tem
yizce tetkik edilen işlerinden yüzde 
55 inden fazlasının tasdik edilmiş ol
masının ve tercihen terfie layık ola
bilmeleri içinde bu miktann yüzde 

imar PICinı Hazırlanacak ü5 5te nfazla bulunması lilzım gel-
Erzincan (TAN) - Şehrimizin i- diğini kararl~ırmıştır. 

mar p!Anını tanıime esas olacak ma- Millt Emlc1k Müdürlüğü 
lumatı tesbit etmek için çalışmalara Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -
devam olunuyor. Planın tanzimi yo- A vrupada tahsil ederek hukuk dok
lunda yapılacak masraf için belediye- toru olan Kemal Gürsoy Maliye Ve
nin okturva hissesinden beş bin lira kaleti milli emlak şube müdürlüğü-
alıkonulmuştur. ne tayin edilmiştir. 

Amerika ile Takas 
Mıt .... eleleri 

Arnerilca ile yapılmış olan yeni ti
caret anlaşmasında takas muamele
lerinin devam edeceğine dair hiç bir 
kayıt olmadığım gören ba%1 tücc.llrlar 
Cenubi Amerikadan getlrtme~"t~ uı

dukları kuru sığır derilerine sipariş
lerini kesmişlerdir. Bu deriler takas 
suretiyle ithal edilmekte idi. Kuru 
deri ithalatının kesileceğini tahmin e 
den deri tüccarları yerlı kuru sığır 

derilerini toplamıya başlamışlardır. 

Piyasada artan istekler üzerine yerli 
derilerin kilosu 60 kuruştan 63 kuru 
şa fırlamıştır. Iki gün içinde bu nevi 
kuru sığır derilerinden yirmi beş bin 
kiloya baliğ olan muhtelif partiler 
satılmıştır. * Son haftalar içinde ihracat için 
satılmış olan av derilerinden otuz 
beş vaşak derisi, 391 kunduz derisi 
5474 tilki derisi ile elli bin tane tav
şan derisi sevk ve ihrac olunmuştur. 

Yumurta ihracatı 
Yunanistan bu halta içinde yeni-

den yumurta almıya başlamıştır. Ge
çen hafta gönderilmiş mallardan baş 
ka son beş gün içinde Yunanistana 
satılan 6 - 7 bin sandık yumurtanın 
ihraç muamelesi yapılmıştır. Sipariş 
Jer devam etmektedir Sop partilerin 
oı;andığı 24 liradan verilmiştir. İhra

catın daha bir müddet devam edece
{tı söyleniyor. Yumurta mevsimi ge
çinciye kadar Italya ve Yunanistana 
daha bin sandıktan fazla mal gonde
rHeceğı tahmin edilmektedir. 

Ticaret Odasında 
Teftişler 

lktısat Vekaletinin müfettişlerin

den iki kişilik bir grup, bütün iktı
sadi dairelerde yapıldığt gibi ticaret 
odasının da muamelatını teftişe baş
lamışlardır. Her sene mutat olan bu 
teftişler için müfettişlere Sanayi 
şubesi müdürlüğünün odası tahsis e
dilmiştir 

Dün Piyasaya 500 
Ton 1-ığday Geldi 

Dün piyasamıza beş yüz ton bu 
day, lb7 ton arpa, 30 ton çavdar, 1 
ton un, 81 ton yulaf getirilmiştir. Y 
mupk buğdaylar 5,25 - 6,01 kuru 
tan, sertlerden J.raJ{yaaan gt:.ıuı...· 
yirmi ton kilosu 5-10 kuruştan, kız 
calar 5,30 kuruştan sahlmıştır. Anıl 
dolu arpalan 4,15, beyaz Mısır 4,1 
sarı mısır 4.30, susam 19.35 kuruşta 
verilmiştir. Yemeklik zeytinyağları 
dan bir parti kilosu 42 - 45 kur 
arasında toptan satılmıştır. 

Almanya Portakal Ahyor 
Rize mıntakasının bu seneki po 

kal rekoltesinin hemen kaffesi M 
manya tarafından satın alınmıştır 

Al111anya hesabına bu mıntakadaD 
toplattırılan portakallar kamilen sf!f 
kedilmiştir. Rizeden alınan haberle
re göre elyevm mıntakada bu sene
nin portakal mahsulü kalmarru~ gib~ 
dir. iki üç partilik mevcut mallarUS 
da bu hafta içinde yükletilip sevke-
dileceği anlaşılmaktadır. 

Afyon Anlaıması 
Yugoslavya ile aramızda yapılaD 

afyon ticaret anlaşmasının müzake
resi için Zelgrada gitmiş olan heyeti
miz bugün şehrimize hareket edece1' .. 
tir. Iktısat Vekaleti teşkilatlandıt"' 
ma müdürü Servet, toprak mahsulle
rı eski ofisi umum müdürü ve haleO 
mebus Hamza Osman ve Istanbul şıJ
besi müdürü Vahit Demirkandan mil 
rekkep heyet yarın sabah şehrimizS 
gelmiş bulunacaktır. * Tarsus bağcıları ve bahçecileti 
satış kooperatüinin faaliyeti arttırıl
mıştır. Kooperatif Ankarada iki r 
janlık. Jstanbul. Konya, Kayseri ~ 
Eskişehirde birer ajanlık ihdas ede
rek bu merkezin mahsulatınm mil
him kısımlarından göndermiye bat' 
lamıştır. 

Ue SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her vemekten sonra günde 3 defa 

diılerlnizi fırçalayınız. 
muntazaman 
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/ DONYANıN DEGişEN HARirAsı M~cDfi~ TogOantosoır= .... = 

Balkanlaştırılan · - ···· · - ~ 

Koridor Meselesi 
r~~~ ........................ . 
ı Yazan: f 
i F. Sabril 
DURANf 

•••••••••••••••••• 

Alınanlarla Polonyalılar ara

&mdaki bu Baltık davası yeni 
bir feY değildir. Bu. bin sene
lik eski derdin iki tarafı da 
lnenmun edecek tarzda halle-
Üilebilmeai için en evvel fikir
lerin yabfmıt olması icap eder. 

/ 

Polonya koriJ.~rundan geçen kapıları kursun m'iihürlü 
bir Alman tramvayı v aktıyıe, şlmctı bize çok uzak 

görünen bir devirde, A vru
ı>anın endişeli gözleri hep Bal -
ka:nıara doğru dönerdi. En sakin 
zarnanlarda bile oradan keskin bir 
;?'anık kokusu gelir, için için kay
naşan bu ateşi hissedenler, bütün 
Avrupayı ve onun peşi sıra bütün 
dünyayı kana boğacak olan infi
lakın Bal.kanlarda patlak verece -
iine hükmederlerdi. Bugün Bal • 
kanlar rahat ve sükllna kavuşmuş 
\fe Avrupanın başka bir köşesi 
l3alkanıaştırılınış gibi görünüyor: 
Orta A vrupadan, hususile bunun 
§İtnali şarki parçasından gelen fe
lla haberler, gittikçe yaklaşan mü~ 
hiş bir harbin kanşık, ve müphem 
Uğultularını kulaklarımıza fısıldı
Yor gibidirler. Çekoslovakya ve 
Menıel hadiselerinden sonra bu 
tehlikeli mmtakanm sınırları !Jan
~g'e ve "Polonya koridor,. una 
Varmış bulunuyor. Bu saha için 
"Cihan Harbinden sonra ekilen 
8Ulh tohumlarmın en fena mah
sulü .. ,, diyenler de vardır. Acaba 
bu kanaat neden ileri geliyor? 

C ihan Harbinden sonra Av~
paya yeni bir şekil vermı

l'e çalışan diplomatlar, birçok güç 
llleselelerle karşılaşmışlardı. Bun
lardan biri de Polonya işiydL 

1772, 1791 ve ı 793 taksimlerile 
ortadan kaldırılmış olan Polonya, 
Yeniden yaratılacaktı. Wilson pren
siplerinin 13 üncü maddesinde bu 
lnenııekete serbest ve emin bir 
lbaJıreç verileceği vaadedilmişti. 
l3u iki noktada itilaf Devletleri 
lni.ittefiktiler. İyi ama bu işi nasıl 
becermeli? Polonyalılar ve onların 
dostu olan Fransızlar Şarki Prus
)>~yı ve Danzig'i alarak Baltık De
:1~ine kadar iniverecek büyük bir 

1 
olonya düşünüyorlardı. Alman -
ar demir ve nehir yollarını bey-
ll~ln-ıueı bir hale koymak ve Koe-
111Sherg'de, Danzig'de ve Stettin'
de Polonyalılara serbest limanlar 
a.Yıtınak suretile işin içinden çı-

kıvermek istiyorlardı. Bu fikrin 
de taraftarları vardı. Böylece sulh 
konferansı şark hudutları üzerin
de Almanyayı parçalamak yahut 
Polonyayı deniz kıyısına indir -
mekten vazgeçmek gibi iki sık 
karşısında kalmıştı. 

Müzakereler çok gürültülü olu
yor, bir neticeye varılamıyor, hat
ta konferansın dağılacağı bile söy. 
leniyordu. Lloyd George: "Bıktık 
artık, bu müzakereleri burada bi
tiremiyeceğiz. Paristen uzak bir 
yere gidelim .. ,, diyor, Wilson ise: 
"Boş yere uğraşıyoruz, galiba her 
şeyi yüzüstü bırakıp Amerikaya 
dönmenin sırası geldi.,, diye dü • 
şünüyordu. Nihayet bu iki zıt fik
rin bir ortasını bulur gibi olmuş
lardı. Ahalisi ekseriyetle Polonya
lı olan Pomerelli Polonyaya ge
çecekti. Böylece bu memeleket 
Baltık Denizi kıyısında bir kaç 
kilometre uzunluğunda bir sahil
de isterse nefes alabilecekti. Şar
ki Prusya Almanyada bırakılacak, 
Danzig ise ne ona, ne ötekine ve
rileeek,, Milletler Cemiyetinin 
kontrolu altında serbest bir şehir 
haline getirilecekti. Bu hal şekli 
kimseyi memnun etmiyordu, fakat 
kon!erans işini bitirmiş oluyordu. 
Polonyaya bırakılan arazi ince u
zun koridor gibi bir yerdi. Şarki 
Prusyayı, XVII inci asrın başla
rında olduğu gibi Almanyadan 
ayırıyordu. 

B u karan iki taraf ta beğen-
memişti. Hele sıra iki mem

leket arasında yeni hududu çiz • 
miye gelince iş büsbütün karış -
nuştı. İnsanların kavga ve gürül
tülerile alakalı olmıyan tabiat bu
rada hudut çizme işini halletmi
ye gelenlere yardım edecek hiç 
bir sarih iz yaratmamıştı.. . Her 
tarafta aynı verimsiz topraklar, 
aynı cılız çavdar tarlaları veya 
bataklıklar ve gölcükler ara.omı 
dolduran aynı sazlık ve kumsal
lar ufuklara kadar uzanıyordu. 

Danzi.g limanı 

Bu düz ovalarda hududu şuradan 
veya buradan çizmek arasında bir 
fark görıneğe ve buna akla yakın 
bir sebep bulup göstermiye imkan 
yoktu. Ahalinin ırki durumları da 
bir yardım edemiyordu. Germen 
ve İslav akınları buralarda birbi
rinin içine çok sokulmuş bir va
ziyetteydi. Dört sene süren feci 
bir harbin kafalarda ve sinirler
de işlemiş olduğu psikolojik tesir
ler de henüz pek tazeydi Bütün 
bunların neticesi olarak Çizilen 
hudut çok keyfi olmuştu. Şurada 
bir kasabanın mektebi, beride is
tasyonu, bostanları veya mezarlı
ğı hududun öte tarafında kalıy-0r, 
dört yol ağızları, demiryollar1nıu 

düğüm yerleri ve nehir kenarla-
nndaki köprü başlan her iki ta -
rafın da işine yanyaınıyacak bir 
hale getirilmiş bulunuyordu. Şe
hirlerin civar köylerle bağlılıkları 
kalmamış, çiftlikler en yakın pa
zar yerlerinden mahrum edilmiş, 
ekonomik muvazene altüst olmuş
tu. Hudut Vistül nehri boyunda 
bile nehri takip etmiyor, bir bu ı 

kıyıya bir öte kıyıya atlıyordu. 

O asaport muayeneleri, güm • 
I"'' rük yoklamaları, vesikalar, 

harçlar, masraflar, geceleri lüzum
suz beklemeler, geç kalıp işinden 
olmalar gibi her hudutta az çok 
görülen güçlükler buralarda beş 

on misli artmıştı. Öyle yerler var
dı ki, yarım saat içinde üç hudut
tan geçiliyor. her giriş çıkışta i
kişerden altı defa yapılan yokla
malar yolcuları bıktırıyordu. 

Hele Almanlar kendilerini ev
lerinde farzettikleri için bu sıkın
tılara güç katlanıyorlardı. Hayat 
normal şekline döndükçe hüku -
metler bu ağır tedbirleri hafiflet
miye çalışmışlar, fakat ne de olsa 
bu sıkıntıları tamamiyle ortadan 
kaldıramamışlardı. Bazı Alınan 
trenleri ve tramvaylan vardı ki, 
pencereleri sımsıkı kapatılmak ve 
kapılarına kurşun mühürler vurul
mak suretile Polonya koridorun
dan geçiyorlardı. İki saat kadar 
süren bu yolculukta kimsenin ye
re ayak basmasına ve hariçle te
masta bulunmasına müsaade edil
miyordu. 

1927 deydi. Fransa Başvekili 

Briand ile Alınan Başvekili Stre
semann, Avrupa ufuklarına yığı
lan kara bulutlan nasıl dağıtalım 
diye başbaşa vermiş dostça bir ça
re arıyorlardı. Bir aralık Strese
mann lakırdıyı koridor meselesi
ne getirmiş ve "Sağ böğrümüzde
ki bu yara bir türlü kapanmıyor,, 
demişti. Briand bu şikuyete: "Ka
panmıyan yaralar ya hasta vücut
larda açılmış olanlar yahut bo -
yuna tahriş edilenlerdir,, cevabım 
vererek muhatabını susmıya mec-

(Devamı 8 incide) 

Evvelki gün tahlilleri yapılan M eclü azalarından muhtelit simalar 

Altıncı intihap devreıinin ilk toplantısında Meclıa ~an 
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Güzel Bafa Sordu: 
·reğiniz Her Kadın Önünde Böyle Şahlanır mı? .. 
ap Verdiler: "Hayır, Biz Güzelliğe Meftunuz .. 

E EVVELKİ G'ON ÇIKAN 
SIMLARIN HULASASI 

rklerin İtalya topraklanna ••
döktükleri tarihtenberl 87 yıl 
lşU. Venediklller Türklere dost 

ele çalıııyorlardı. Kanuni· 
ölümünden ıonra Çavuı Kubadl 

ile elci ıönderlldl. Bu ıırada 
te bir Türk aemlll plmlfti, 

o vallıi Türk elçl ıere!lne verl
ı.lyafete lkl TilrkU de davet lçln 
ın kızı Slnyorlta Agripinayı 

rmlştl. Bnfn, Marko meydanın-
Türk sel'ilsine ıeldl. İki Türkle 
ıtz.ll kelime konuoacatını ııöy

Ba!a, ,Ozelllllne Türkleri hay
ırakmak lı:ln bUtiln ıClhlutunu 
11b. Tercüman kırık dökUk 

e lle bir 19yler ıöylOyordu. 
tercilmana hacet kalmadan 

il Bı!aya ı:evirerek: Bana Deli 
, arkadaııma Kara Kadı derler. 
e alıı verlıe m\ ıeldln? dedi. 
101 rilyaıını yeni ıörmClf olan 
riyalı blr rol oynamıya baıladı. 
den emir alan dudaklarlle ko

ordu.] 

* t deli Caf erin de, l<D· 
kadının da ıiir dllile ve ıe 
andıran bir şlve ile ko
nı görünce birden lrkll· 

'lerini kandmp ziyafete go 
memur olduğu iki kıran
. alıcı bir gözle ıiı~tıje 

kısa şalvar, kolsuz tep· 
if, kırmızı börk üzerJne 
ipeklisi sarınmış, belle
anş ende şal dolamıf ve 
ortasına birer karakulak 
imıelerdi. Kasıklanndan 

annak ilerisi açık duran 
da çok ağır feyler taşı

deden demir bir aallbet 
mar göze çarpıyordu. Bl· 

duran kollarda da kan 
iat laboratuvarlarında 
elik dolaştığı apaçık gö-

şerden üstün bir kuv • 
lanna, bir lihzahk ince
nda, kanaat getirdlll bu 
bilhassa gözlerini tema-
bulmuıtu. Çünkü bu 

şi bütün ltalyada, hat
ır aralık babasiyle &i
tiş olduğu Franaa top-
yoktu. Herkesin 11özil
n bu gözler, ayni za-

Rı•amı: MDnlf '•hlm 

manda hiç bir ıöze benzemiyor
lardı ve bu hususiyet onlara, ba
kıılarını yüzden öze, karıılannda
kl adamın t6 ruhuna ulaıtırabil· 
melerlnden doğuyordu. Baf a, deli 
Caferin elini tutarken ve Kara -
kadının sözlerini dinlerken bu ha
kikati - garip bir iç titreyiıtıe -
kavramıı ve her iki Türkün Jcen
di yüreğini okuduklarını llhza 
1.lhza anlamıştı. 

Fakat buna, bu halete ıaşmıl 
değildi. Çlinkü beşiğe duşttigu 

gündenberi ya ninni, ya masal ~ 
larak Türkler hakkında çok teY· 
ler dlnleml§tl. Onlann harp snh
nelcrlnde bazan sitah kullanmı -
ya tenezzel etmiyerek dÜfJllan • 
larını işte bu bakıılarla ıersem
lettiklerlnl, "İn attan herif!., em
riyle küme küme ıillh§Orlan lpe 
Nrdıklarını biliyordu. Llkln bir 
Türkün ıiir diliyle konuıabllcce
lini o güne kadar duymamııtı. Bu 
küçük hanımın kanaatine göre, 
Türklerin ağzında ıHr, çınarlarda 
gül gibi garipti. Güller ancak ken
di hacimlerine uyaun dallarda 
açılabildlkleri gibi Türk atızla • 
nnda da o aizın azametiyle, gu
rurlyle, vakariyle mütenuip ıdz
ler ve daha dotrusu nlralar, kük
remeler, gürlemeler ıörillmek 
icap ederdi. HMlbuki Venedifıln 

R11lmlerln her hakkı mıhfuıdur 

Sen Marko meydanında lzin1ı1lz 

aergi kurup, pervasız mal satmak· 
ta bulunan bu iki Türk çok ince 
dütünüyorlar ve çok zarif konu
fUyorlardı. 

Güzel Baf a, f§te bu halett"n 
hayrete düıtü, kıranta Türkleri 
derin derin süzdükten sonra KA
rakadıya sordu: 

- Slzln yürettnlz her kadın 6-
11ünde böyle ıahlanır mı? 

Deniz kurdu, gülümsiyerek ce
vap verdi: 

- Niçin ao:ııyonunuz1 
- Çünkü her kadının ayatına 

dOflTıek lstlyen gönüll1erin kıy -
meti olmaz. Sizinkllerin de -böyle 
kıymetsiz olup olmadıtuu anla
mak utedim. 

- Hayır küçük hanım, hayır. 
Biz Türkler yalnız "Güzellik,, e 
ıönül veririz. Dffi, erkek; canlı, 
cansız, diye güzellikte aynlık 
gayrılık aramayı7.. Güneıin doju
ıunu veya batışını, ayın büyüyüp 
küçülU§iinü, dağlann göklerden 
öpii§ aramasını, çimenlerin rüz
gArlan iliklerine geçirip vecede 
geltşlertnl, deniz1n kabına ııtnu
yarak, bafka bir dünya arar gibi 
cofUp tafJlluını, çiçeklerin her ne
fes alıp verifte havaya güzel ko
kulartle vergi ödeylflerinl, bir 
ıözde bir kalbin dile gelmesini, 

ün ah Bende mD? 
Yazan = Karime Nadir 

yını ~nnne !koycıu, ~u gorur gormez 
uzüme bakarak: "içmem!., diye ıprct 
ız Türkçe bilmiyordu. 
sesle ve Rusça olarak dedim ki: 
müsyü!. Bu kadar tehlikeden aonra 11 • 

içmek lazımdır. Heyretlni gizliyernedi. 
lemek için dudaklanru kıpırdattı; fakat 
en devam ettim: 

zı belki lezzetli bulmıyacak11nız .. Fakat 
mangala ihtiyacı olduğu gibi içinizin 

e bu hararete ihtiyacı vardır .. Bu sözleri 
poletindeki yilzbep ifaretlne bakıyor -
n bir rütbe yüksek olan bir düpnan za
mda esir OlUfU her halde bana iftihar 

Lakin içimde rarip bir ıztırap vardı. Bu 
üpan gözü ile bakmak, onu !kendimden 
limden gelmiyordu. 
sükClttan sonra tekrar konUfJ'llafa bat-

mı reddetmekle pek büyük bir hata lf" 
unuzu ileride anlıyacaksınız yüzbafl .. 

muamelesi yapmak istemekle yanılım .. 

birdenbire bafUU kaldırdı. Gözlerinde 
ltı vardı. Çay bardajını yakalayıp ba· 
bir nefeste bitirdikten aonra ilk defa 

dalma sofuk içerim.. :lkramınııı red
fekkür ederim., 
eleden ceşaret almıştıın; ona su birkac 

nedir?. 

TEFRiKA No. 15 ...... 

- Plyer v oronDtot 
- Bu ıece ne maksatla uçuı yaptımz?. 
- Keşfe çıkmıştık ... 
- Tipiden haberiniz yok muydu?. 
- Hayır!. Biz hareket ettiğimiz zaman hava ga-

yet müllylmdi.. Barometrede de vehamet yoktu .. 
Ortalılın kararmasıyle beraber birdenbire rüzıAr 
çıktı.. Daha aonra da tipi araaında yolumuzu kay • 
bet tik ... 

- Tayyarede kaç kltl .idiniz?. 
- İld!. Pilot olaa arkadqım kurtulamadı .. Ben 

ru:ttım. .. 
- 'O zerimiz.de uçarken blzl niçin bombardıman 

etmediniz? .• 
- Kanadın biri aakatlanmııtı.. Kendi derdimize 

dilftütümüz için buna mahal kalmadı., 
Bu adamın 1e1inde tatlı bir ahenk vardı ki, ruhu

mu cezbediyordu. Soğuktan yanmıı, kızarmıı çeh
retıl üzerinde utı 11ıklarla pırıldayan yeıil gözleri 
adeta bakıflanmı büyülemi§tl 

Ruhumda çarpıpn bu garip hislerin mahiyeti ne 
idi? Bir esire, bir dilpnan zabitine bu kadar yalan 
duygularla merbut olmak ne mana ifade edebilir -
dl? .• 

O benim için nihayet annemin vatandqlanndan 
biri idi! .• Gönlümdeki meclClbiyetin bu derece1i tf • 
rat def ilmi idi? .. 
Kafamın içinde bln bir dilfiln'Ce birbirini kova~ 

k@iı, gözlerimin önünde korkunç hayaller canlanı
yor; parçalanmış bir kanat, müthiş bir tipi arasında 
alevler içinde yanan bir tayyare, sim siyah bir ge .. 
eenin kızıllığı ve yamnıs kömür olmus bir adam eö-

bir bakış önünde yine bir kalbin 
ya ölüm acısı, ya bahtiyarlık tadı 
duymaı;mı biz "Güzel,, buluruz ve 
bun1arla benzerlerinin karpsında 
gaşyoluruz. Fakat güzel bir ka
dında doğup batan güneşten, bü
yüyüp küçülen aydan, göklerden ö
püş arıyan yüksek dağlardan, rüz
garlarla sevişip vecede kapılan çi
menlerden, sakin veya coşkun 

denizlerden, güzel kokulu zarif 
çiçeklerden, yüreklere tercüman 
olan gözlerden, hayat veren ve
ya hayat deviren bakışlardan eser
ler, izler vardır. Kadını, her gli
:zelllkten üstün tutuyorsak sebebi 
budur, onda bir çok ıüzelliklerin 
toplandığına inanııımızdır. 

Güzel kız, kendi eline kelime
lerden iflenmif bir aık danteli su
nuluyormuı gibi zevkle, hazla bu 
sözleri dinlerken deli Cafer .Oze 
karııtı: 

- Biz, dedi, Ulu Tannnın gü
zel olduğuna, güzelliği de sevdi
ğine iman etmişizdir. Allah ~U
zel olmasaydı, bu kadar güzel 
şeyler yaratamazdı, ıüzelltği sev
meseydi, bir kadın saçına bin yü
reğin dolanıp sanlmuıru mum
kun kılmazdL 

Ve birden ıeaini dejiftlrdl, ka
rakterine en uygun du19n ahengi 
takındı: 

- Fakat, dedi, buraya gellıiniz 
bizi ıüzeller ve güzellikler hakkın· 
da imtihan için olmua ıerek. 

Ben de, arkadaıım da yetmişi •t
m.lf, dünyayı dolaımıı denizolle -
riz. Sevdik te, aevlldik te. Llkin 
hiçbir güzel bizim aônlümüzü de
nizden alamadı. İlk sevgilfmiz de
nizdi, son sevgilimiz de deniz o
lacaktır ve biz onun, kir tutmıyan 
kucağında gözlerimizi kapıynca
ğız. O halde küçük hanım, geve
ze ozanlar ağzını bırakalım da, dü
rüst konuıalım: Bizden ne istiyor
sunuz.? .. Yanınızda bir tercüman, 
sekiz on silahior bulunduğuna 

göre, bu şehrin tanınmış hanım

lanndan biri olduğunuza şilphe 

yok. Bize bir şey mi ısmarlıya

caksınız, yoksa bizden bir şey mi 
alacaksınız Adamlarınız sergiye 
gelmek, alış veriş yapmak isti -
yenleii hep geriye silriiyor, 9izin
le bizi başbaşa bırakıyor. YUzU
nüz güz.el. endamınız güzel. Yam
mıma bulunmanızdan zevk alma
mak kabil değil. LAkin alış veri
şimizin kesilmesi de tatsız. Onnn 
için meramınızı hemen açığa vu
run ki, meraktan kurtulalım, alış 
verişe başlamak imkanını bula -
lım. 

Bafa, belli belirsiz içini çekti; 
- Beni, dedi, Duçe hazretleri

le Senatörler buraya gönderdller, 
her ikinizin yarın akşam büyük 
sarayda verilecek ziyafette hazır 
bulunmanızı rica ediyorlar. Bu 
ziyafet, bir haftadanberi Venedik
te bulunan Türk elçisi ekselans 
Kabat Çavuşun şerefine vertltyo4r~ 

(Devamı var) 

rüyordum ... 

Balkanlaştırılan 
Koridor 
Meselesi 

(Baf'& 1 incide) 
bur etmişti. Halbuki o zamandan
beri Almanya bu açık yara üze
rine en şiddetli yakıcı ilaçlan dök
mekte devam etti. Wilson da ken
disine bu koridor derdinden bah
sedild ikçe: "Almanya gizli ve ka
palı hiç bir düıünceye kapılma -
dan vaziyeti kabul ettiği gün 
Garbi ve Şark! Prusya arasında 

bir koridor var mı, yok mu, far -
kında bile olmıyacaktır.,. derdi. 

B öyle birbiri içerisine girmiş 
hudutlara dünya üzerinde 

birçok yerlerde tesadüf edebiliriz. 
Burada yerimiz olsaydı , hiç olmaz
sa, bunlardan on, on ikisini sa
yabilirdik. Alman trenlerinin Po
lonya arazisinden geçmeleri za -
rureti de emsalsiz değildir. lstan
buldan Edimeye giderken Kuleli
burgazdan Karaağaça kadar Yu -
nan topraklanndan geçmiyor mu
yuz? Kanadada Montrealdan St. 
John'a giden trenler yolculuğun 
250 kflometreıini Birleşik Devlet
ler arazlıi içinde yaparlar. 

Daha birçok yerlerde mesafeyi 
kısaltmak arzuıu ile clvarda bir 
baıka hükılmetln hududundan gi
rip, öte tarafından çıkmayı tercih 
edenlere rastlanabilir. Fakat Al -
mantar, bu vaziyeti bir kere izze
tinefis meselesi yapmıılar, bu ci
hetle koridor itini bir türlil haz
medemiyorlar. Polonyablar lH, 
buralara iyice yerlef111lye uğra -
flYOrlar. Bunun en iyi miaall Bal
tık kıyısında kurduklan yeni 
Gdynla limanıdır. Beı on aene 
içinde büyüyüveren bu modem li
man Danzlg'l iktısadt bakımdan 
çok mütkül bir vaziyete soktu. 

:tki komfU memleket arasındaki 
bu ihtllAflann ıulh yolu ile hal
li için fimdiye kadar üç teklif ya
pılmıftı: Meseleyi ahalinin umumi 
reyine koyarak alınacak neticeye 
göre hareket etmek, bu bir. Ko
ridoru Almanyaya bırakarak PÖ
lonyaya Litvanya tarafından bir 
menfez bulmak, bu. iki. Bir de k~ 
ridoru gayri askeri hale sokarak 
Polonya ve Almanyanın müıterek 
idaresine yahut beynelmilel bir 
idareye bırakmak, bu üç. Fakat 
tekliflerden hiç biri kabul edilme
mişti. Unutmamalı ki, Almanlar-

la Polonyalılar arasındaki bu Bal
tık davas1 yeni bir şey değildir. 
Bu bin senelik eski derdin iki ta
rafı da memnun edecek tarzda 
halledilebilmesi için en evvel fi-

Başı ağrıdan 

Çatlıyacak gibi 

----------------------------

1a f4 :t•>D·3 
En Şiddetli 8q Ye Dit 
Ainlarmı Dindirir. 

1·:1 f,j ;l• lD 3 
Bütün ain, ım Ye 

aancılan keser. l 

l:tfl:t•>H:ı 
Nezle, grip ve roma .. 

tlzmaya ICarıı çoll 
mUeısirdir. 

Emniyet Sandıiı Mlldilrlüğünden: 

Galatasaray Lisesinde hademe o

lup memleketi olan Kemahta 935 se

nesinde ölen Ahmet Çavuşun haJi

haytında 14.12.340 tarihinde Sandı
ğa bıraktığı para için verilen ::16849 

numaralı cüzdanı kaybettiklerini 
söyllyen ölil Ahmet Çavuşun vasile

rine hisseleri tesviye edileceğinden 

eski cüzdanın hükmü olnuyacdı 

ilan olunur. 

kirlerin yatışmış olması icap t?der. -
Halbuki gün geçtikçe, iki mem - le söylediği: "Avrupanın gelecek 

leket arasındaki sinirlilik, daha büyük harbi Polonyada başlıya • 

kuvvetli bir şekil alıyor. Yoksa cak,, fikri en doğru ııörüs mü o. 
Fransız Mareşalı Foch'un vaktfy.. lacak. 

- Bu sözü söylemeğe nasıl cesaret edebiliyorsu • 
Sabah yakındı. Esire biraz istirahat teklif etmek 

fikrinde idim. Ukin o benden evvel söze başlıyarak 
dedi ki: 

na:.t? Dedim. 1 

Diz çökerek ellerime sarılmıştı: 
- Bu iyiliğinizi unutacak değilim .. Ileride belld 

slzt? bir yardımım dokunur. Şimdi harbi, askerliği 
bir tarafa bırakınız ve vicdanen düşününüz.. Eğer 

kalbinizde bir aşk mevcutsa, ız.tırabımı anlarsınız. .. 

-Askerleriniz. arasında başka Rusça bilenler 
var mı?. Bunu sorduğumun sebebi size mahramane 
birşey söylemek isteyişimdir .• 

Başımı salladım: 

- Hayır!. Biz serbeı;tçe konuıabilirlz .. Zaten şu 
dakikada nöbetçilerden başka uyanık bir siz bir de 
ben varım ... 
Yüzbaşı geni§ bir nefes aldı. Neferin, karlarını sü

pürerek getirip yanına bırakmış olduğu kaputu sır
tına aldıktan sonra gözlerime dostane ve temiz bir 
nazarla bakarak mırıldandı: 

- Siz iyi kalpli bir adamsınız .. Beni anlıyabile. 
ce'ksiniz .• Benden bu merhameti esireemiveceksi
nız ... 

Hayretle: 
- Ne demek istiyorsunuı? Diye sordum. 
Bir saniye düşündü. Yüzü muz.tarip çizgilerle do

luydu. Niyatkfır bir sesle devam etti: 

- Bir nişanlım var kl, onu hayatımdan fazla se
verim .. O da bana ayni ~kilde merbuttur .. Zavallı 
son zamanlarda hasta idi.. Benden birkaç gün haber 
almazsa deli gibi oluyordu .. Bunun için hemen her 
gün ona yazardım .. Ve sık sık kendisini görmek fır
satını bulurdum.. LAkin esarette bunların hiçbiri 
kabil değildir ... Artık yıllarca birbirimizi iÖrmemek 
birbirimizden haber almamak zaruretindeyiz ... E -
ğer siz de sevdinizse, bunun ne derece zor olacağını 
truunln edersiniz... Bana, yahut o hastaya merhamet 
ediniz zabit efendi ... 

Tekrar ve daha fiddetli sordum: 
- Ne demek istiyorsunuz? .• 
Sesi bir inilti gibi çıkıyordu: 
- Beni serbest bırakınız' 
Bu son cümle ile sanki aramızdaki mükaleme hat

tı koptu. Uzun bir sükuttan sonra birdenbire doA'. • 
nılarak: 

''Eğer kalbinizde bir aşk mevcutsa ıztırabımı an
larsınız !" Bu cUmleyi bir nakarat halinde zilınimde 
tekrarlıyordum. 

Aşk!.. Sevmek!.. Allahım niçin birkaç hecadan 
!baret olan bu sözler içime avuç avuç kıvılcım 

dolduruyordu? .• 

Ben artık aşık değildim .. Artık sevmiyordum .. Fa
kat göğsümün altındaki bu kudurmuş volkan ne idi? .. 

Yüzbaşı ayni yalvaran sesle devam ediyordu: 
- Bana onun hayatını bağışlayınız.. Yokluğumun 

acısıyle göz yaşlan arasında can vermesin! .. Çok has
ta idi mülazım efendi .. Baııa inanııuz .. Sizi aldatmı • 
yorum ... 

Gözlerinden akan yaşlar ellerimi ıslatırken, bir :. 
denblre herşeye razı oluvermekten korkuyordum. 

Onu serbest bırakmak, vatanıma ihanet demekti. 
Herşeyden başka bir de vatan haini mi olacaktım?. 

"Allahım, cesaret, cesaret!." Diye inliyordum. Ceb
ri bir metanetle kaşlarımı çattım: 

- Teklif ettiğiniz şeyin ne demek olduğunu bili -
yor musunuz?. Böyle blrşey katiyyen olamaz. 

- Size yalvarıyorum ..• 
- Olamaz dedim ya!.: 
- Yalvarıyorum mülazım efendi .. 
- Devam etmeyiniz ... 

-Yalvarıyorum .. Merhamet ediniz ... Sizinle artık 
iki düşman değiliz .. Zaten lisanını ana lisanınız gibi 
kQnuştuğunuz bir millet şüphesiz ki sizin dostunu?. • 
dur .. Size her zaman yakındır .. Jnsafa geliniz :uıbit 
ef~ndi .. Sabah yaklaııyor .. Beni ihbar etmeden ser • 
best bırakınız.. ' 

f Devam.t 1'17f' J 
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HRKAV E ~~ 
Tef rlka No. 5 

, .. 
Damat Ferit Umide Düşmüştü DELiRE N 

Yazan : Halikarnas Balıkçısı 

izzet Paıadan Sonra Kabineyi Tevfik Paıa Teıkil 
Edecek, Daha Sonra da Sadarete Kendisi Geçecekti B izim teyzezade; haniya 111 Fi

şek sinemasının sahibi dıin 
aklını oynatml§. Herif sinemaya 
gelen müşterileri kamçılamı§. A
rada akrababk var. İltemiye iııte
miye onu tımarhanede ziyarete 
gittim. Zavallının gözlerini çu • 
kurlafDUf b~um. Yüzünde bet 
beniz kalmamıştı. 

- Ha evet, demiftl. Zatı şahane 
bilhassa izzet paşa kabinesi hakkın· 
daki maruzatıma, lfttfen büyük bir 
alaka gösterdiler. Fikirlerimi, tek
liflerimi olduğu gibi kabul ve tas.. 
dik buyurdular. Ayan reisi Ahmet 
Rıza Beyin yarın izzet .Paşaya gi
dip, Hayri ve Cavit Beyler hakkın
dalli arzuyu phanenin şimdiye ka
dar yerine getirilmemesinden do
layı, padiph hazretlerinde, gerek 
izzet papya, aerekae kabinesine 
karp bir itimatsızlık uyandığından 
bahis De bir ihtilAf çıkaracak, ne
tice itibarile İzzet P8§8yı istilaya 
ınecbur edecek tekilde ve şiddet. 
lice bir harekete geçmesini muva
fık buldular. Bu müdahaleli vazi. 
Jet karpsmda Izzet Paşanın kabi
ne.ile beraber derhal çekileceğinl 

kuvvetle ümit edebiliriz. Ben pek 
yakımlan tanımam ama, paşanın iz
r.eti nefsine pek düşkün olduğunu 
wı müdahalenin her halde istifa Ue 
neticelenecelizıl Ahmet Rıza Bey 
de temin ediyor. 

Bu tath havadts karfısında. 
biraz evvelki dargınhlı ıe

oevh'en Ali İhsan Bey ayala kalk
llUf, mAmh bir gülii§le: 

- Şu halde ekselinı. Zatı dev
letlerinin de Ada.ret makamını ar
tık f81'8flendireceğinize kat'l ve 
IDub•kkak nazariyle bakabilir, 
finıdiden de tebrik vazifemizi ya
parak ubudiyetimizi teyit edebi • 
liriz dejil mi? .. 

Demifti. Damat Ferit, bu boşa 
lidecek dilek karfısında gözleri -
ili kapamıf, kanapesine tekrar 
Julanmıatı.. Bir kaç dakika sa -
kin, sakit kalmıftı. Sevgilisine 
bVUfBIDlyan huretliler gibi de
lin derin içini çekmişti. Hüzünlü 
bir eda, elemli bir sada ile: 

- Hayır IDOD§9r, demifti. Şev• 
ketmeap sadarete tayinimin biraz 
pcikecejinl irade buyurdular. 
Kabinemde çalışacak nazırlan 
aralarından intihap etmek üzent 
Hürriyet ve İtillf Fırkası erkim • 
ıun ı.tanbula avdetlerini, siyasi 
faaliyete geçmelerini beklemek lü
zumundan bahsettiler. 

- Evet fena bir diifünce delil. 
Şu halde İzzet Pqadan sonra sad
razam kim olacak Pqam? .. 

- Tevfik Pqa ve pek az bir 
zaman geçtikten IODra da ben. 

Q ~~~u:r:.: :!. 
lerinden birini daha yapyordu. 
Karp yakalar, müstesna günler. 
den biri kutlanır gibi, bqtan qa
lı yeşillikler, çeıit çeşit çiçelı:ler

le bezenmlt. galip devletlerin 
bayrakları ve renkleri ile •üalen
lnifti. Her taraf kahpe kaynakla
rına, oynak yuvalanna benzetll -
ınifti. Karp yakalılar yine ayak • 
lanmit. hırçınlanmış, şahlanmıı -
lardı. DifiU erkekli, elleri bayrak. 
lı ve biiketli, genç ve yaşlı nan • 
kör ~eri yine sokaklara yayıl
llUflardı. Korkunç niralar, iirenç 
Yaygaralarla caddelerden denize 
doiru. tıpkı bir çirkef seli gibi Sd 
Yanlaruu kirlete kirlete, akıyor
lardL Karabahtlı yurdun, bahtsız 
labiplerine yan bakıyor, dit gıcır
datıyor ve sivri, zehirli oklar gı"bl 
1ürek delen lltemll, kinayeli Wtar 
atıyorlardı. Yerlere saçtıkları be
hzlı, kırmızıh konfetleri manalı 
._ imalı tavularla çijnlyor, çamur 
lu,.orlardı. 

O gQn, daha sabahtan Saray -
bunıu ile Y 8fllköy, Kuzguncuk i
le Moda, Salıpazan ile Ortaköy a
l'aaazıdak bütün sahilleri nankör 
~rl kaplamıftı. Kanlanan göz 
~ batıya dllnnif uluyorlardı. 

er Jer toplanan galan aftoelar, 
:611 palikaryalar ve sürmeli du • 

Ular, kalantor ahbarlar ve kum-
:. &tlfteler, pt bazirılnlar Tilr
aa. ..... 'l'lırk~ anutmqlar, hep bir 
~ Manenu eöyliiyorlardL 

Güneşin solgun ııılı altında 
b.aygın bir sine gibi titre • 

yen Mannaranın batısını, öğleye 
doğru, soluk bir lekeye benzeyen 
yassı ve kirli bir duman bürümüı 
tü. Biraz sonra koyulaşan bu du • 
manlann a r a s ı n d a, siyah 
siyah noktalar belirmi§ti. Biraz da 
ha sonra da bu noktalar büyümil§, 
büyümüş, büyümüş ve nihayet L 
ki yüzlü, kanlı gözlü nankörlerin 
bekledikleri gemiler görünmüı -
tü. Geliyorlardı işte. O anda her 
taraf birden copuş, çılgın yayga 
ralar, hırçın naralar kopmuştu: 

- Müjde geliyorlar! 
- Sas siherone erhonde. 
- Açkıt luys guhaııgol't 
- Mücde yavyenel 
Çığlıklarına karışan el. şakır • 

tı1an etrafta uğultulu akisler 
yapmıftı. Elleri acıymcaya kadar 
çırp1DD11flar, sesleri kısılıncaya 
kadar bağırmışlar, yoruluncaya 
kadar çırpınmışlardı ve işte niha • 
yet yıllardanberi üzüle üzüle öz • 
ledtkleri kara gözlülerine, süzüle 
süzüle gözledikleri aevgililerine 
kaVUflDUşlardı. 

İtilaf devletlerinin muhtelit ve 
mürettep iyal filosu, hınç ve hı. 
pm saçarak, zafer havalan çala • 
rak Kızkulesi önünden ıeçm.lf.. 
Boğaza dotru ilerlemiftl. O civar 
yüzsüzlerinin de alkıflantıı topla
dıktan sonra dönmüş, Saraybur • 
nu ile Ortaköy arasında dizilip de
mirlemişlerdi. Bütün toplarını da 
lstanbulun yanık ve hüzünlü bal· 
nna çevirmişlerdi. 

O ~ İatanbul Türkleri yar• 
dılıflarındaki mertlik ve 

metinliğini, naziklik ve asilliğini 

yine göstermişlerdi. Nankörlerin 
çılgın çığlıldanna, alır taşkınlık -
!arma, kaba fllllarıklıldarına sabır 
ve tahammül etmişlerdi. Limana 
azametle kurulan, .kafa tutan zırh. 
lılara ve şehie uzanan, korku sa -
lan toplara ibretle bahnı9, acı acı 
gülmüşlerdi. Kabaran hınlannı, 
kinlerini sızılı yüreklerine göm -
müperdi. Acı hıçıkınklannı bol -
muş, içli iniltilerini gizlemiflerdi. 

Sarayda, saltanatın o ebedi en. 
trfka ocağında, o ezeli fesat buca
ğında da korkulu bir telif göze 
çarpıyordu. O zamanlarda gafil 
halkın hürmetle ''llanmıl hüma
yun" adı ile mdıklan o gizli zevk 
ve kirli şehvet yuvuuu da yaslı 
bir sesslzlik kaplamıftı. PacHpbın 
kadınefendi, ikbal, göuleler libl, 
19hvet payelilerinin yüksek baht -
lılan, hazinedar, usta, kalfalar gi. 
bi, 19hvet tellih acftzeleri, cariye, 
acemi denilen besili ve bakımlı 
şehvet kurbanlıtlan hep sarayın 
deniz tarafındaki oda ve salonla -
nn pencerelerine kOfUIUp Üf(lf -

müılerdi. 

Saray açılında dizill duran 
heybetli zırhlılara, dev alızlı top
lara bakıpp titrepyorlardı. Kim -
bilir, belki de pvketlQ arslanları. 
nııı, kudretli bakanlarıııuı milba
rek bapna bir felatet gıelecelfnj, 
salatanat ve padlphlılmm sona e
receibıl sanıyor, için için tasa1a • 
mp kıvranıyorlardı. Bu zavallı teb 
vet •ürülerinin b1uiz, insafaız ~ 
banlan, harem ağalan da karan • 
lık koridorlarda birer korkunç ha
yal gibi süzülerek Jreziyor, üzülü
yorlardı. 

V ahdettın, haremden mabeyn 
dairesine henüz çıkmıftı. 

Kaf)an çatık, suratı uıktı. Tuah 
başını elleri arasına almıf, kara 
düfilncelere dalmışb. NemrudünJril 
gibi solgun yüzünden terslik, titiz. 
1ik akıyordu. Uykusuzluktan tıza. 
ran siizgUn gözlerini kırpmadan 
mblılara bakıyordu. Alır ajır Od 
tarafına --1lam10r, morarmıı du
daklarım kıpırdatıyordu. Kara ft 
denizleri nkudretll hakanını, ~ 
manolullanmn kerametli aaıta-

nım bu halde gören bendeleri de 
telişlanıyor, dövünüyorlardı. Şev
ketlllerinin etrafında pervaneler 
gibi dönüyorlardı. Vahdettin gö • 
ründüğü gibi gerçekten müteessir 
miydi acaba? .. 

Hayır. Teessürü gerçekten de
lil. iki yüzlülüğündendi. Muhiti • 
ne bendelerine kendisini öyle gös
termek istedijindendi. Onda mil • 
let ve memleket aevgili r.erre ka • 
dar yoktu. O yalnız tac ve tahtını, 
tatlı canını sever ve düşünürdü. 

Memleketin üzerine çöken bu tap 
kara ve korkunç fellketi İttihat
çı idare ve liyaaetinin tabii ve bek
lenilen bir netice ikibeti sayıyor
du. Hatta biraz da memnundu da. 
Müttefikleri düşman değil, İtti • 
hatçı zorbalarını korkutup mem • 
leketten kaçıran, kurtarıcı dost • 
tar sanıyordu. Fransanın evrensel 
naziklik ve kibarlığını, İngiltere.. 
Din mertlik ve adilliğini, son gün
lerde hiç dilinden düşürmüyordu. 
Saltanat ve hilifetin devam veba 
kası için, bu iki devletten birine 
ıılımnak lüzumunu, söylemekten 
çekinmiyor, utanmıyordu. İsminin 
bqmda "Zıllftllab fil'llem." sıfatını 
tqıyan bu f9Vketlıi, Allalu da u -
nutmuftlll'..JCurtulUf 0mtc1ınt fnaO 
tere krahadan, J'rama cümhurre -
isinden umuyor, onlara güveniyor
du. Bunun içindir ki, sarayının ö
nünde duran, etrafa kin ve korku 
püskürür gibi, bacasından kara 
dumanlar saçan düpnan zırhlıla -
n onu hiç ürkütmüyor, blWds ö
viirıdürüvnnttL 

(Dncımt """) 

llkönce aramızda "Nasılsın? a
fa geldin, hOf bulduk, keyfiniz 
yerindedir inpllah, tefekkür ede
rim,, gibi sözler teati ettik. Ba
yatı içimden "Buna deli diyorlar, 
neresi deli? Bak ne kadar manalı 
sözler söylüyor. Tıpkı aklı bquı
da olanlar gibi konuşuyor.. diye 
dÜfÜJldüm. 

Fakat apansızın cıvıttı, am•mn 
ne tarmakarı§lk abuk Abuk ,ey
ler anlattı. Bayatı beni göz hapsi
ne aldı. Sıkddım, Deli saçmuu1Uı 
neye bemedlilnl bi)Miniz diye si· 
ze naklediyorum: 

, - Bilirsin on bef senedenberi 
o Fişek sinemasını işletiyorum. 

Orasını açmazdan evvel açlıktan 

nefesim kokuyordu. Ne kara~
lerdi onlar. Her gün oturur kar -
nımı nasıl doyuracağım diye kum
ru kuşu gibi düşünürdüm. Neyse 
para yapınca, ibtiyaçlann aC11Jn
c:lan .kurtuldum. 

Daha fazla para yapınca, tahtee
drün mfıra ftl'aD, ve mfudan 
yukarıya çıkan cıva libi ben de 
menfi ihtiyaçtan çıkarak müsbet 
zevke erişeceğimi sanıyorum. Zen
ginliyeceğim, servetle saadete va
racağım diyordum. Ne gezer? Ev
velce acı çekerken bu sefer canmı 
sıkılıyordu. Sıkıntıdan patlıyasun 

geliyordu. 
Vakti öldürmek için eğlencelere 

LOkMA.N 
mlillll-MB'KIMIN; 
ö 'G l2J·T LE R .i 

KOCA KAFALI CÜCELER 
En çok ıöıclllitlatb ctlceleı 

bunlardır: Kocaman bir kafa, nor-
mal denilebilecek bir ıövde, fa
kat bacaklar klH oldup için ıo
ne ctlce-

Kafalanmn lttl:rtlkllitl .... 
$U,.cq derecededir. Alandan OA

H)'e kadar uwıluju 17 NDtlmet• 
n7e kadar vanr, ild ,...... a
sanlata da o kadar oldqullaa 
koe•maa ve )'m)'Uvarlak bir kafa 
eörilntlr ... Ytb de lttl)'ilk ve kaba. 
Bmaa )'1lbnmDüa ....._ fakat 
1IC1I ........ 711~ 

Bacaldan aonaal .,... bir 
adam baeülanndaa .. a ucte 
bir denctMle klH olar. Kollar, a.-. 
mal adamda orta parmak Qluk 
kemiiialn :J1lkaıclaa tlçte ildsiae 
kadar ıeldiil halde oalarm orta 
p•rmaklan bellerlnln htmmda ka
br ... Dinekleri bUabütb açılama
tbimdan )'tlrilrkea ullaruu bll
btltiln dtls tutamular ve bilekleri 
dalma 11eri7e dolra pttlllndea 
bu hal kendilerine bira da ..... 
livan tana verir. Biler dlrt Ufe, 
ipret pannail orta parmak kadar 
uaa olar. ~ .. ima. 

Bacaldann lmahim... dola)'I 
lto:ylan .. H NDtimetre ile 1,38 
metre arauada olar. Glvdelerl 
normal iaa•l•na s&vtlelerl kadar 
1IZ1lll oldalaadan otaNuklan va
kit, bele kalabalıkta, etteelik hi$ 
belli olma. A7aia kalkınca, nor
mal bir sivde:ye, , ... , ..... bir 
~utan kollan ve baeaklan 1a
ptfllllf oldafaaa blaan ppr. 

Böyle kıaaeık kollana. bacak· 
lana adaleleri iaamlmıy.eak cle
reeetle kuvvetli ve pllpnlf olar. 
Ba efieelerln aramda alır ytlk ta
pyanlar, normal adamlarla ,..... 
.-Jer bile vanhr. Adaleler laee 
it eöneek kadar asta .. olmlu. 
B1fima1s1ik ,.aJms kollarm ve ba

ealdarm klaahiJ ile kaim•, Kal
çalan dar oldaiaadaa bea kafa
lı elee bdua olar ve pbe kabr
.., ceetllaaa ....U7atla CJkanmtk 
anıt .... Kam ...... erkek 

olsan, evlenerek eocıık Jetiftlr • 
meleriae hiç bir mini yoktur. Bu 
ttlrlü etlceleriD Nalan kudretle
rini ispat etmekte ifrata bile va
nrlar. 

ZeWanma dereeeslne pllace, 
Nuıaa akla boya ile milteaaadp 
olar. O kadar bo7 da ancak, eo
euldartla oldupadan çocuk pbl 
ivtiDmeabü aeverler. Una boylu 
olanlara aiahetle fala bal1Ulall 
akılla lmvvetleri elduta irin en 
si)'ade lvtbadilklerl de pehllna -
hklanm. Oadaa •laJ'ı bir retu 
ltllbc olar. 

Bi)'le e8ee .... dofataadan 
WU olar: Kafuı hemen bü)'tlk ol· 
...... l»lle kollan ile baealdan lu· 
ueık ve her ~ala kola ve ba
calı pbl bo)'U ealndea US1Ul de
lil. J11VUlak kol ve bacakla do
lar. 

Koea kafalı elleenln Jremlklerl
D• bir de kemik butalıiı ıelerek 
•illan preak yapana, etlcenin 
adamındaki, bele ytlril)'ilttladeld 
stlzelliii artık tasavvur edebilir· 
liDls 

Ba ttlrltl ctleelik kadın, erkek 
aJ'mletmu. Kaduıda da, erkekte 
de olar. Fakat aebebiabı ne olduja 
h•lrlnında pk UatlW vudır. rm
... ini oldwta ftlplaemdir, .... 
..., .... dan pür. Bam alleleıcle 
çoeUludaa ......... deilJae .. 
bir ~- ullan ve bacakları 
-riee deallecek katlar kısa olma-
makla beraber - normal ....._ 
lana kollanadaa ve b.eaklanadan 
ima olu. BUU' elblae übklan 
vakit ceketin kollaruu, paataloD• .. ealdarqaı bira keatirmete 
mecbur olarlar. Bu hal etleelltba 
de dereceleri oldapaa sa.terlr. 

Koca kafalı etieellila hormon • 
larla mfbuıaebeti bentis ispat etli
lememlf olmakla beraber. bo)'Ull 
bl7iimesi ipofis hormona ile 
oldatmaa sin h tflrltl ctlee-
Uiln de ipofta .......... ltosuk· 
ı.,_._ pldJli 1tir ... aaltlt o-
laaiı ltek mftgddlndllr. 

daldım. Fakat vakti öldüremiyor
dum. Vakit, bir duba gibi yerli 
~erinde duruyor. Ne kadar. itilse 
yerinden oynamıyor, geçmiyordu. 

Dün de her günkü gibi bilet gi
şesinin ötesindeki loş geçitte ba -
zan oturuyor, hazan Avare Avare 
geziniyordum. İsteksiz isteksiz 111-
nu kontrol ediyor, buna bir emir 
veriyordum. Evvelce müşteriler 
kalabalık ve bilet satış bedeli de 
dolgun olunca, sevincimden kli • 
çük dilimi yutasım gelirdi. Artık 
ondan da UlaDDUfbıD. Gidip bir 
kolıup oturdum. Bardarı bir kok· 
teyl ısmarladım, içtim. KÖfede 
koltuğun iizerinde uyuya kalmı-
§UD. 

Bir i\iyaya dalmışım. llkönce 
kendimi karanlıklar içinde bul • 
dwn. Sanki karanlık senelerin bu
ram buram savrulan bulutları be
ni örtmüşlerdi. Yavq yavaş bu 
kasvetli dumanlann ötesi berısi 
inceldi 

Acaba bu aydınlık bir feybı 
müjdesi miydi? Yoksa aklım. ya
ıanmaaı ıörenek olan hayatın zin
danını mı apyordu. Bu ıormek
te oldujum ruya, yahut hülya, te
hayyül etmeje alıftırılmıt oldu • 
ğum, meseli zengin olmak, yük
sek bir mevkie, iyi bir aileye sa
hip olmak gibi hayallerden değil
di Gördüğüm yem bir ba§langıç
tı. Kendimi yeni bir çocuk gor -
düm. Deniz kıywnda kumlar ü
zerinde oyunuyordum. Bir ıÜ1'1İ 
bahur &Pçlan kalabalık halinde, 
yamaçtan inip, ayaklarımı denize 
öptürüyorlardı. Kıyının o kadar 
ahenktar bir dolanı§l vardı ki. dal
galar bir ucundan fısı1ciamaga 

bqlayıp ta öteki ucuna vardı mı, 
idi, bir hiWin iç tarafım dile ıe
tlrmif oluyordu. Uzakta deniz uf. 
kl, boylu boyunca pırıl pınl ya
nıyordu. Derin ve ferah bir nef• 
aldım. lçimde hayat uyanıyordu. 
Gözlerimi aralıyor, geriliyor ve 
ıülömaüyordum. 

Orası benim asıl hakikt llemim 
idi Ve sinemayla o sinemada para 
yapıcılık mecburiyeti ise, slirgün 
olarak içine hapsedildiğim bir l· 
!emdi 

Sevindim. Sen ne dediğimi an
Jamauın Çünku bu şimdiki ale -
miD iD1anı değil milin? Hiç sevin
medin, batta sevinmesini unut • 
tun! Gönlündeki o bofluğun yeri
ni ejlencelerle doldurmağa .;allfl· 
yorsun. Eğlence esbabı toplıyaca
ğım diye çabalıyor. Kınp geçiri
yomm, gönlündeki ölüm ıÜkutu
nu hariçten gelme gürültüyle 
kahkahayla çın çın öttürüyor • 
sun. Ben ise rüyamda sevin -
d1m. Duyduğum sevinçte eğlence
lerin arkainı tekmeliyen, iten &a
kan zorakiliii yoktu. önden ge • 
len bir cazibeye kendimi kapıp 
koyverif, ve bir fırlaYlf vardı. 
Onda hop gidişin Nhat keyif ça· 
tıp, durulup u~ delil; ka
natlanıp UÇUf vard.. Bu ileri q
manm sevincinde dmuşuıı bof8 
gidipııden çok daha fazla bir feY 
vardı. Sevlncimde günetüı ıpjı. 
günü vardı. Kendi gözümde ıine
macıhlım, karanlıkta bir fener 
• eğlence feneri • tutu§una ben
zedi. Sevincimin aycbnlılında o 
fenerim ne kadar .a..at kaldı; bl-

leınezsin. Sevincimde bir zafer 
ötüşü • ne bileyim? • yokken var 
edilen, varken ötesine geçilen bir 
gidiş vardı. Gönlüme darlık veren 
bir ,eyden kurtuluş vardı. 

Göklerde bir kuş ötüyordu, yer 
yüzüne musiki döküyordu. Ta 
yükseklerde görünür görünmez 
bir nokta bir prkı olmuştu. Gül
düın! Hafiflemi§tim bayağı. Gök
te uça'ıt o kanada binmiş şarkıya 
bakarken sanki musiki musikıden 
çok daha kuvvetli bir şey oldu. 
Ben de o prkının bir notası ımi
fim gibi, hafif, ayaklarım yerden 
ke8lldi. Bir tütsü gibi sivrildmı. 

Derken oturduğum yerde uyan -
dım. Uyandım diyorum. Fakat bu 
daha ziyade gözlerimın bir ışığa 
kapanıpna benzedi Gene ken<lı
mi karanlık sinema salonunda bul· 
dwn. Fakat gözlerimde artık baş
ka bir ileınin ideal alfilmı seması 
vardı. 

• BvveJce Adetleri Jmanlar ya • 
pardı. Şim.di idetler ınsanları .) ~ 
pıyor. lfte o adetlere göre giyını
li kupmlı, tavırlı ve düşünceli m
aanlar, fevç fevç sinemaya giri • 
yorlardı. Hepsi adete uymakta 
tedbir ve maharetle budalalık e
diyorlardı. O gün gösterdiğim film 
Napolyonun metresleri bakkınday 
dı. Bu fatih, Okyanuslar kadar 
kanlar döktülü için pnlıydı. Hal
buki Napolyon harp ederken Ful
ton buharla işler gemi makinesi
ni keşfetmifti. Ve bu kefille bl -
san oğlunun gözlerinden Okya • 
nuslar dolusu gözyapnı silmit. dlD-
dirmifti. 

O güne kadar Napolyon bak • 
kında yetmif film gbatermiftik. 
Her filmden tümen tümen para • 
1ar kuanmıftık. Fulton hakkında 
bir film gösterdik. Filmin yan 
paruını bile çıkaramadık. 
Arkadaşım ne diyeyim sana! 

Kendimden tiksindim. Kardeıle • 
rim olan insanların hırsının bir 
duygusundan, gönüllerindeki bir 
çıbanın irininden ben para yapı
yordum. Bittabi Napolyonun met
reslerini seyre gelenler normal sa
yılamazlardı ya. 

Neyse! Ben kapıdan tarafa ba
kıyordum. İçeriye bir adam girdL 
Uç karış burnu vardL Uç dört 
katmerli çenesi ve ensesi vardı. 
Şişik göbeli çenesinin son büklü
müne dokunuyordu. Sen böyle a
dam olmaz diyorsun. Yanılıyor • 
sun, eğer burnu oklava gibi hava
ya doğru fırhyamıyordıyse kaba
hat herifin gurur kadar uzayan 
burnunun etinde ve kemiifncley
di Benim tarifimde değil. Benim 
tarifim ise - emin ol - herifin ken
dtsinden ziyade kendisine benzer • 
İ§te o adam bangır bangır bajı
nyordu: "Efendim, loca paruım 

verdim! Parama göre mevki iste
rim!,, diye biletçıye, garsona ve 
kapıcıya çıkışıyordu. 

Bilmem neden, bunca 1>U'8Yla 
satın almış olduğum, o NapoJ..yon 
filmi o anda, bana pislik yutmtlf 
koca bir bağırsak solucanına ben
zedi. İfte o solucanın kusuntum
nu, hayat ve tarih diye perdeye 
püsldlrtecettlk. Neden? Bu mun 
burunlu gurur tümsell etlemıin 

IUdfn MJd"fJI o-vlfltds) 



' s·nir il 
miyet 

• 
esı 

(Başı 5 incide) 
nkışta ehemmi) etsiz görü • 
stctik n)nlıklar, bu muasc
·clerioio eksikliği, insan ruh 
birinden soğutnn eıı kuv -
llcrdir. 
k tı:ıvırlar, estetik konuş -
•at haline getirmemiş olnn
Inra nlışmış olanların bil -

znman karşılaşma ı, bir-
yaşamnğa mecbur olması 

dn betbnht eder. 
•atlnrı almamış, bir rnh in. 
rlşememiş insanl?ar, snmi-
çnbuk laubaliliğe dökerler. 
söylcdii:rim gibi, ayni scvi
ayan karı ve koca, hısım, 
asında bile baslıca so[:uk
l::ırdan ileri gelir. Çünkii 
ız kafnsı ile yaşayan, ha it 

dc[,rildir; yalnız (iyi. doğ
tmine yetmez; (iyi, doğru) 

bir de, belki en başta 
arız. 

rımız da bir nevi konuş -
birlerinin dillerinden an -
nsıl birbirlerine yakınla. 
rsa, tavır ve hareketleri 

benzeyenler de öylece 
sevişirler. Bunun aksi, 
arsızca birbirinden ayırır. 
ığun şeylere karşı mii -
nlcr, medeniyet zümre -
a insanlardır. 

ir medeniyçt ve nıh sevi
nu aramak için mutlaka 
nlara, paralı, muhteşem 
sına sokulmak Iilzım değil 
k defa bir dağ kulilbc~in
iliriz. Elverir ki yaradı • 
) olu ile (bedii) nin özii 
armış olsun! 

itte Yol 
~ 

tiyacı 
0 - Yeni vnlimlz Zi
in, vilayet yollarına 

ermesi bekleniyor. Bu
in en ziyade muhtaç 

ey, kara yollarının ya
Adapazan - Hendek -
ağmur yağınca, geçile
almaktadır. Karasu ka
ya bağlıyan hiç bir yol 
zmit - Kandıra, Kara
ze yolları esaslı tamire 

olu - İzmit - İstanbul 
lacağı evvelce söyleni
istik yolu inşaatına ö: 
ldan itibaren bnşlanı
ilmektedir. 

nh! Dram seyretme
irnbilir, kendi eglen
seyredeceği hayali 

daha feci kaç dramın 
uştu. O durmuyor

gnyordu. "Efendim 
yıkiyle seyretmek 
degıl, para verdim! 

ara!,, diye avaz avaz 
Ne oldu bilmem? 
kanım tepeme sıç-
kabanşı ve kuduru
'Aman gel de beni 

iş gibi oldu. Ora
birınin unutmuş 

zincir hem kamçı 
ır bir sının asılı du
ım1 kaptım. Bı.itün 
vetirnle şak diye 
nsesıne şaklattım. 

seyretmek içm 
? Ve parana gôre 
sini ve dram sey
rsun ha? Seni kam
ın ki, parana gore 
ve dramı sana vcr-

sana parana gore 
uradan çıktıktan 

ramdan dolandır -
ore acı vermedi -

e!) Al sana acı
gore ncı! Onu şu
bol bol vereyim. 
nda parayla sat
cak layıkı olan 

nu yakar, seni ıs

oraum. Kamçıyı 

rduın. l te kar
n ya' Bcnı zırdc
ıktılar. Deli deği
kat dinliyen yok. 
bunlan duyduk

onu akıllı saya -
yağı afalladım, 

ım. 

Irak Kralı Birinci Gazi 
Bir Otomobil Kazası 
Neticesinde VefatEtti 

(Baştarafı 1 incide) 
yihası takdim olunacak ve tasvibi is
tenecektir. 

Kral Gazinin feci şartlar dairesin
de vefatının ilanı üzerine Musul hal-
kı son derece muteessir olmuşlar, 
merhum Kralın Ingilizler tarafından 
oldı.irüldüğı.ine dair ortaya çıkan bir 
şayin üzerine halk lngiliz konsolosa
ııesine hucum etmiş ve Ingiliz kon
solosunu öldürmüşlerdir. 

Irak hükumeti, hadiseden son de
rece müteessir olmuş, ve tees:;ürleri
ni lngiltere hükumet.ne bildirmiştir. 
Musulda örfi idare ilim olunmuş ve 
dört kişi. tevkil olunmuştur. 

Türkiyedeki Teessür 
Ankara, 4 (A.A.) - Dost ve kar

deş Irak'ın genç ve necip Kralı Ma
jeste Birinci Gazi'nin vefatı haberi, 
Ankaranın bütiın mahfillerinde ve 
bütün Türk milletinin kalbinde çok 
derin bir teessür uyandırmış ve Tür
kiyede hakiki bir matem havası ya
ratmıştır. 

::\' 

Irak IG~nsoloshanesinin 
bayrağı yarıya indirildi Kalpten gelen bir arzu ile evveıa 

inanılm:ık istenmiyen bu elemli ha- ı 
berin teeyyüt etmesi üzerine, bütün . Pr~ns G~zi. 1927 de Haro kollejine 
dairelerde bayraklar matem alameti gırmış ve ilci sene sonra Avrup~_da 
olarak derhal yarıya indirilmiştir. se~ahatler ya.parak metr.l.eket~ don
Reisicümhur ismet Inönü Naip E- muş ve Harbıye mektc.'bıne gırerck 
mir Abdililaha içten taziy~tlerini bil- bu mektebi ikmal etmiştir. Kra~ Fay. 
diren bir telgraf çekm~lerdir. Başve- sal_ 1.933 de Londrayı re~~~ ~ıy~ret 
kil Doktor Refik Saydam ve Harici- ettığı zaman saltanat naıplığinı oglu
ye Vekili Şükrü Saracoğlu da dost na bırakmış, o da Asurilerin çıknr
ve kardeş Irak'ın Başvekil ve Harici- dıklan fesat ile meşgul olmuş ve bu 
ye Veziri Nuri Said Paşaya Türkiye hususta yüksek yararlık göstermiş
hükumetinin ve Ti.irk milletinin te- ti. 
essür ve taziyetlerini bildıren birer 
telgraf yollamışlardır. 

Kral Faysalın 8 eylfü 1933 te ölü
mü üzerine Prens Gazi kral ilan o-

Kral Gazinin hayatı 
Kral Gazi 1912 senesinde 21 mart 

günü Mckkede doğmuştur. »abası o 
zaman bir fitneyi bastırmakla meş.
gul olduğu için oğluna Gazi adını 

vermiştir. Kral Gazi Mekkede ilk 
tahsilini gördükten sonra bir mfıd
det bedevi kabileler arasında yaşa
mış, ata binmeyi, kılıçla oynamayı 
öğrenmiştir. 

Daha sonra hususi muallimlerdcn 
ders alan Prens, babası Kral Faysa
lın Irak krallığına intihap olunması 
üzerine 1924 senesi 5 b~rinciteşrlnin
de Bağdada gelmiş ve memleketin 
veliahdi olarak fevkalflde merasim
le karşılanmıştı. 

lunmuş, ve 11 eyllılde meclis huzu
runda yemin etmişti. 

Kral Gazi 1933 senesinin 25 bl-
rincikanun günü amcası Kral Alinin 
km Prenses Aliye ile evlenmiş ve 
1935 te oğlu Faysal doğmuştur. 

Kral Gazi tam bir sportmendi. Te-
nis, futbol, polo, golf, kriket ::ıynar, 
ata biner, otomobil suı er, bilhassa 
ava çıkmaktan zevk alırdı. 

Askerliğe merakı çok derindi ve 
askerce yaşamayı severdi. Krnl'n 
genç ve en verimli yaşında ziyaı bü
tün Irakta en derin teessürü uyan
dırmıştır. Bütün memleket matem i
çindedir. Ve bu matem bütün Arap 
aleminde yaşanmaktadır. 

Italya Arnavutluğu 
işgal Edecek 

(Başı 1 incide) denizinin ise Akdenizde İtalyanın 

Londradaki Balkan mahfillerinde çok ehemiyctli menfaatlerinin bu
söylendiğine göre, İtalyan hükumeti, l:ln • ığu bir körfezi olduğunu b!ldir 
son günlerde, Arnavutluk üzerinr:ie mişti. \ 
Jtalyanın fiili himaye idaresini ka- 30 Martta Mussolini, İtalyanın hiç 
bul etmesi için tatlcplerde bulun-ı te Akdeinizde mahpus kalmak niye-
muştur. tinde bulunmadığını füıve etmişti. 

Ayni mahfillerin teb,-üz ettirdiği- . Dip!oma~ik mahfillerin tebarüz et
ne gore, Italya, Arnavutluk ordusu tırdiğine gore, Italya, Kral Zogo nez 
üzerinde kontrol icra etmek ve bü- dindeki müşavirleri ve ehemmiyetli 
tün Arnavutlukta sükun ve nizamı mali yardımı ile Arnavutlukta fiili 
muhafaza için derhal "işçi,, kıtaları bir monopol tesis etmiş bı.ılunmakta
göndermek niyetindedir. dır. ltalya, bugün, Kral Zogo'nun baş 

ka tesirlere kendisini kaptırmasın
ltalyanın niyeti teeyyüt ediyor dan korkarak, Arnavutluktaki bu 

Bugün, ltalyanın Bari radyosu, 1- vaziyetini dnha ziyade takviye, et
talyanın Arnavutluk hürriyet ve is- mek istemektedir. 
tiklfılini tehdit eden hiç bir harekete Diğer taraftan Yugoslavya, bugün 
müsaade etmiyeceğini, ltalya ile Ar- Hırvat meselesi ile meşguldür ve bu 
navutluk arasında hiçbir ihtilaf bu- vaziyet, yabancı entrikalara ve bil
lunmadığmı, fakat iki taraf arasında hassa Alman entrikalarına kapı aç
Italya - Arnavutluk paktını tatbik maktadır. Italya Adriyatik sahille
etmeyi istihdaf eden müzakereler rinde bir Alman nüfuzundan çckin-
vuku bulduğunu bildirmişir. mektedir. 

Bnri radyosunun bu neşriyatı da Diplomatik mahfillerin ilave etti-
Jtalyanın Arnavutluğu işgal etmek ğine göre, Italya, Arnavutluğa Ital
istediğine aliımet sayılmaktadır. 

yan askerleri göndermek suretiyle, 
Anlaşılan İngilterenin Yunanistan 

Yugaslovya üzerinde bir tesir icra 
ve Yugoslavya ile tecavüze karşı gel- etmek ve bu suretle Yugoslavyanın 
mek için müzakerelerde bulunması, Ingiliz emniyet planmn iştirakine 
İtalyayı bu hattı hareketi takibe sev mani olmak ve Yugoslavyayı Polon

ketmiştir. ya, Romanya, Türkiye ve daha diğer 
Romada. isrralin vuku bulncnm ü-

devletler arasında yapılması diişünü-
zerinde şayialar ısrar ile devam et- len ittifaka " ştirnki redP-d mecbur kıl. 
mektedir. ~ ,. nıak istemektedir. 

• 

'.l'AN 

Vekaletler 
için Teşkilat 

Kanunu 
(Başı 1 incide) 

si kalem müdürlüğü gibi, bazı ma -
kamlar için mezuu bahistir. 

Bu itibarla, iki Vekaletin asıl 

bütçeleri mart başında Millet Mec -
lisine verilmiş olan 939 mali yılı 

bütçesi bütçe encümeninde tetkik e
dilirken hükumet tarafından bir pro 
je halinde verilecek esaslara göre 
tefrik edilecektir . 

Yeni kurulan Vekaletler, haziran 
başından itibaren müstakil bir büt -
çe ile idare edilmeğe başlanacaktır. 

Yeni Vekiller iş başında 

Nafia Vekaletine tayin edilen 
Konya mebusu General Ali Fuat Ce. 
besoy, bugun öğleden evvel Nafia 
Vekaleti binasında Vekalet makam 
odası olarak ayrılan odada Muhabe
re ve Münakalat vekili Ali Çetinka
ya tarafından Vekalet erkanı ile ta
nıştırılmıştır. Yeni Vekil, bundan 
sonra tebrikleri kabul etmiş ve öğle
den sonra Vekalet işleri ile meşgul 

olmuştur. 

Ticaret Vekaletine tayin olunan 
Antalya mebusu Cezmi Erçin de bu 
sabah İktısat Vekaletine gelmiş, ken 
disine tahsis edilen odada Vekalet 
memurları ile tanışmış ve tebrikleri 
kabul ederek Vekalet işleri ile meş
gul olmuştur. 

* Ankara, 4 (A.A.) - Nafıa Vekili 
General Ali Fuat Cebesoy, Nafıa 

Vekilliğine tayini dolayısiyle hak-
kında gösterilen duygu ve tebrikJe
re ayrı ayrı cevap veremediğinden, 
teşekkürlerinin iblağına Anadolu 
Ajansını tavsit etmişlerdir. 

Yeni Vekaletler hangi kanuna 
göre kuruldu? 

Yeni kabinede ihdas edilen Mü -
nakale ve Ticaret Vekfıletleri 

29.11.937 tarih ve 2371 sayılı kanu
na göre teşkil edilmiştir. Kanunun 
bu salahiyeti veren maddesi şudur: 

"Birinci madde - 8.11.937 tarih 
ve 3117 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı surette de • 
ğiştirilmiştir: 

İcra Vekilleri Heyetinin kaç Ve
kilden terekküp edeceği Başvekilin 

teklifi üzerine Ciımhurreisinin tas -
dikiyle taayyün eder. Devlet daire -
leri biri Başvekalet olmak üzere dev
let işlerinin inkişafına göre ve devlet 
işlerinin lüzumsuz yere parçalanmı
yacak surette Başvekilin teklifi ve 
Cümhurreisinin tasdiki ile Vekalet
lere taksim olunur." 

Deniz.bank ve Deniz Ticareti 

Denizbank ve Deniz Ticaret mil
dfirlüğünün yeni ihdas edilen Mü
nakale Vekaletine bağlandığı dun 
alfikadarlara tebliğ edilmiştir. 

Denizbankın bir banka halinde mi, 
yoksa umum müdürlük halinde mi 
ic!are edileceği henüz belli değildir. 
Bu cih~t, yeni Vekaletlerin teşkilat 
kanunile tayin edilecektir. 

HALKEVLERINDE 

Konferans 
11-4-939 pcrscmbc günU saat 18 30 da 

Beyoğlu Halkevindc Prof. Bay Fatin 
Gökmen tarafından (Unutulmus ilim a
dam !arı) mevzuunda bir konierans veri
lecektir. 

de yapılan Ingiliz - Italyan anlaş
ması Arnavutluğun istiklfıline karşı 

vuku bulacak her taarruzu Akdeniz 
statüsünü bozacak bir hareket say
mıştır. ltalya daha sonra bu taahhü
dünü teyit etmiş bulunmaktadır. 

• 
!ngilterenin Roma sefiri Lord 

Perth bugün Kont Ciano tara(ından 
kabul olunmuştur. Kont Cianonun 
kendisine derhal Londraya gönderi
len bir muhtıra verdiği bildiriliyor. 

Arnavutluk ajansına göre 
Tlrana, 4 (A.A.) - Arnavutluk a

jansı tebliğ ediyor: 

Parise göre vaziyet Londraya göre vaziyı?l Bazı ecnebi gazeteleri ve radyo is-

Paris mchafili, Arnavutluğun işgal 
edilmiyeceğine dair gek • yarı resmi 
tekziplere inanmamaktadır. Bu me
hafile göre vaziyet şu merkezdedir. 

Mussolini, 26 Mart tarihli nutkun
da, İtalyanın Akdenizi kendi hayat 
sahası telakki ettiğini ve Adrlyatik 

lngilterede hükiım süren kanaate tasyonlan Arnavutluğun himaye i
gelince, Londra, ıtalyanın Arnavut- daresi altına alınmak üzere olduğu-
luğu işgale teşebbüs etmlyeceğini nu bugün haber vermişlerdir. Bu 
söylemektedir. Kral Viktor Emanuel habere, asılsız nazarlle bakmak la
geçenlerde söylediği nutukta Arna-1 zımdır. Çünküı Arnavutluk istiklali
vutluk hakkında son derece dostane ne ve tamamiyetine dokunulmasına 
beyanatta bulunmuştur. Sonra 1937 asla müsaade etmiyccektir. 
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Bek Teminat Yerine 
. 

Pakt Akdini istiyor 
(Başı 1 incidP.) bahşettiği sahadaki haklann ne ol-

ven1en resmi malıirnnt bu konuşma- duğunu bizzat kendisi tayin ve tes
ların 'hoşnudiye şayan" olduğunu bit edebilecek vaziyettedir. Ve bu 
bildirmektedir. mesuliyetlerin kendisine yüklediği 

Resmi mahfeller, İngilterenin vazifeleri de tamamiyle müdriktir.,, 
Dantzig meselesine Almanya ile Po- ltalyan gazetelerine göre 
lonyn arasında tavassutta bulunma- İtalyan gazetelerı, Ingiliz garanti-
smı İtnlyaya teklif ettigini katiyetle sinin :Yugoslavyaya da teşmil edilme 
tekzip etmektedirler. si ihtimali ile meşgul olmaktadır. 1-

Ayni mahfeller, Sir Noel Chnrle- talyan gazetelcrinın tebarı.iz ettirdi
sin Kont Cianoya İngilterenin Polon- ğine göre, Italya, bunu, Italyanın 
yaya verdiği teminatın manası ve çenber altına alınmasını istihdaf c
gayesi hakkında malUmat verdiğini den bir manevra olrak teHi.kki ede
beyan etmektedirler. cektir. Nitekim, yine ltalyan gazete-

Lehistan mahfelleri tarnfından ve- !erinin bu münasebetle kaydettiği gi
rilen mallımata göre, bı;gün iki Ha- bi, Mussolini, Italyanın Adriyntik 
riciye Nazırı mütekabil müdafaa sahillerinde üçüncü bir devletin kcn
paktı meselesini, Romanya ile Le- 1 disini göstermesine müsaade etm}ye
histan arasındaki münasebetler.in 1 ccğini sarih surette bildırmiştir. 
takviyesi meselesini, Yahudi mesele- Italyan gazeteleri, Italyanın, Ot
sini ve İngilterenin Lehistana ikra- rant Kanalının beri tarafında Jngilte 
zatta bulunması meselesini görüş- renin vaziyet almasına katiyen hiç 
müşlerdir. bir zaman müsamaha gösternıiycce-

Müşterek cephe tesisi ğini kaydetmektedir. 
Tamamile aydınlanaıı bir nokta, Tevere gazetesi, lngiltereyi, Ital. 

İngiltcrenin vaktile Napolyona kar- ya - Yugoslavya anlaşmasının im-· 
şı yapıtığı gibi bir kovalısyon vücucle zasından beri Adriyatiktc hüküm sü
getirmekte olduğudur. Bu defaki ko. ren sulhü rahat bırakmağa davet ey-

lemektedir. valisyon alakadar bütün milletlerm • mütesanit bir şekilde birbirlerini 
··d f "b" · t" t t k~ Londra, 4 (A.A.) - Avam Kama-mu a aa prensı ıne ıs ına e me -~ . . . 

d . B Id t 1 k ·Ik d ~ rasında Ingılız Genel Kurmay reısi 
ır. u yo a a ı aca ı a ım, a19-ı 

ı..JL""ht" 1 ı ·u t" . . ~ General Gortun Varşova ve Mosko-
~uıı ıma ngı z garan ısının no-

t ·u 1 kt B t k , veya bir seyahat yapmasını Iüzum-manyaya eşmı o aca ır. u a - , 1 .. .• - d v• l" 
d" d h t"" r t k .. u gorup gorme igı sua rnc cevap 
ır e :r ~r lJ aarru~a a_rşı _muş- veren Harbiye Nazın Hore Belit-ha 

terek bır muoafaa temın edılebılme- . d"l"k b h h" b" .. 
· · · ed f"" • p 1 R k şım ı ı u ususta ıç ır şey soy-

sı ıçın t a uı o onya - omen pa - 1. . ğ. 1 f k t b-t·· "h · 1 
t t ·d·ı· ,~ 1 k . p 1 ıyemıyece ın , a a u un ı tima -
ının a ı ı ~zım ge ece tır. o on- 1 . .. .. .. d b 1 d ld ğ 

. . erın goz onun e u un uru u 'Unu 
yalılar Macarlarla muhtemel bır ih- b t . t" 
·ı·f d . ek • kt eyan e mış ır. 

ti a ı erpış etm ıstcmeme e ıs&- R 4 (A A ) ıu· 'f N 
la 

oma, . . - nınan azın 
ler de Romenler, Macarlar Alman - B tt c ·ı· F · t 

• v. • o ay n ıca ascıs a mecmuasın-
rm tarafına geçtıgı takdirde Polon- d t 1 · t h k' d . . . a en ernasyona sıyase a .Kın n 
ya - Ro~anya ıtti!akını~ tatbiki hu- yazdığı bir makalede diyor ki: 
susunda ısrar etmekteciırler. it l a ve Almanya kendi hayati 

~al_ahiy~_ttar m~hafillerd~ söy • geni:l;melerine ve ideolojık düşman 
len~ığ.ın~ gor_e _f ng~_Itere aynı zaman- lıklara karşı yanyana mücadele edi. 
da ıstıklallcrını mudafaa ctmeğe az. 1 H"tl Al k d yor ar. ı er manyasına arşı e -
metmiş bulunan bütün memleketle- k .1 · gıv b" "tt ı"f k 

• • • v mo rası erın ynpaca ır ı a 
rın muvafakatını almaga çalşacak • pek tabii olarak Mussolini ltalyası a-
tır. Hariciye nezaretinin şarki Avru- leyhine de müteveccihtir. Hiç kimse 
pa dniresi şefi Snrgent'in hafta sonu h ale ka tlmasın otoriter reJ"imler 
t tT d M . . ay P ' 
a ı ı esnasın a . acarıs~an,. ~ugos - muarızların meydan okumalannı 

lavya ~,~ Yunan~.st~n el~lerı ıle ~ap- karşılıyacaklar ve dünyanın her ta 
tığı mulfıkata buyuk hır ehenunıyet rafında mukabil taarruza geçccekler-
atfedilmektedir. dir. 

Saltıhiyettar İngiliz mahnfillerin- M k l • ·· . os ova gazete erıne gore 
de Bulgarıstanın Balkan antantına • 

4 
(H • M _ 

· · ·ı B Ik 1 d k" . . Loncra, ususı) - oskov& gırmesı ı e n an ar a ı vazıyetın . • .. 
d 1 v •• "t dil kted' dan verılen malumata gore, Sovyet 

ay ın anacagı umı e me ır. · . . . d b' h "·k· 
S .. 1 d" v . •• i k d" gazetelerı ıçınde ara a ır u ume-oy en ıgıne gore s an ınavya . .. 

l k ti · i t'd i dd 1 tin noktaı nazarına da tercuman er mem e e en p ı a ma e er vere. 
1 

J 
1 

M b .. zd v . 1 . . . . . an ourna oscou, ugun ya ıgı 
ceklerdır. ngılız - Portekız ıttıfakı İ . . . . 
d b"" ··k bi ·htl 11 p t k' .. makalede ngıliz siyasetını son de -

a uyu r ı ma e or e ız mus .. h .. ekt b ted . . rece mup em gorm e ve azı -
temlekelerının taarruzlara karşı b. 1 . b. f d · ğ" · Ih .. . . . . . ır erın ır ay a vermıyece mı su 
mudnfansı ıçın takvıye edılecektır. ·u tl . k llekt"f b. ı 

İ . . . . +_ sever mı e erın o ı ır an aş-
ngılız mahafıllerınde, .ı.spanya - 1 ı· ld"ğ" · bild. 

t ma yapma arı azım ge ı mı ır-
ya ngiltere tarafından yapılacak ma kt d" 
l. b" d b l k · d mc e ır. ı ır yar ımın u mem e etın er -
p iş edilen sisteme girmesi imkfınını 
vereceği ümit edilmektedir. 

Son beyanatın akisleri 
Bütün İngiliz ve Fransız matbu

atı Mister Chamberlain'in dünkü be
yanatını tasvip ile karşılamakta ve 
bu beyanatı alkışlamaktadır. 

Amerika gazetelerinin neşriyatı 

da ayni mahiyettedir. Amerika gaze
teleri tatmin siyasetinin iflası üzeri. 
ne bunun tam zıddı olan bir siyase -
tin tatbik olunduğunu söylüyorlar. 

Almanya gazeteleri, Chamberla
in'in tuttuğu siyaseti şiddetle takbih 
ediyor ve fngilterenin Almanyayı 
çember içine almak istediğini, Al -
manyanın bu çember içine alma si
yasetinin tahakkukunu bcklemiye -
ceğini yazıyorlar. 

Yarı resmi Diplomatische Kor -
respondenz diyor ki: 

"- Hayra altımet olarak telakki 
edilebilecek bir cihet varsa o da, İn. 
gilterenin muhtelif memleketlerde 
hiç sıkılmadan taammüm ettirmeğe 
çalıştığı ihata emellerinin bitaraf 
memleketlerde mütezayit bir endişe 
ile karşılanmasıdır. Herkes anlıyor 
ki, garp devletlerinin emelleri umu
mi harpten evvelki siyasetlerinin ay 
ni veçhesini takip ediyor. Bu siyaset 
artık yıpranmış müşterek emnıyet 

lfıfzı altında Avrupa milleti erim bir 
birine diişman iki bloka ayınmıkta
dır. Şu kadar var ki, bugünkü Alman 
ya o zamanki Almanya değildır. Bu
günkü Almanya, müttehit ve kud -
retli bir Almanyadır. Onu hesaba 
katmak lazımdır. Bugünkü Alman
ya taarruz temayülleri karşısında ıa 
kayt veya atıl durmıyacaktır. Bu
günkü Almanya, kaderin kendisine 

--~---<ı>--------

Son Hadise 
Hakkında 

Son Söz 
(Başı 1 incide) 

bellürü hepimizin göğüslerimizi if
tiharla kabartacak bir hadisedir. 

2 - Tan'da çıkan bu mülakat Ge
neral Kazım Karabekir etrafında ya
ratılmak istenen havanın dağılma

sına sebep olmuştur: General, dün 
Parti Grupunda Atatiirke ebedi ve 
sonsuz sevgi ve bağlılığını anlatmış, 
onun ismini her vakit hürmetle an
dığını ve anacağını söylemiştir. Bi
naenaleyh bu neşriyat Generalin ha
talı yolda gittiğini kabul etmesine 
sebep olmuştur. 

3 -- Memlekette ufak veya büyu k 

her vatandaşın milli birlik içinde eri
mesi lüzumu meydana çıkmıştır. 
Türk gençliği ve Türk milleti şahsi 
kin ve ihtiraslar yüzünden mukadde 
satına el uzatılmasına müsaade et-
miyeceğini gôstermiştir. 

Tan bu hakikatlerin meydana çık
masına vesile olduğu için müftehir
dir, simdi, Generalin Parti Grupun
daki izahatından sonra bu hadiseye 
kapanmış nazarıyle bakabiliriz. 

Artık, genç, ihtiyar hepimiz Milli 
Şefimiz etrafında Atatürkün büyük 
eserini ve ebedi namını muhaf.~za 

için birleşelim. Dünyanın büyük ha 
<liselere sahne olduğu bu :zamanlar

da şahsi kavgalartmı:za nihayet vere
li.ın. 
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!Unı TAN Gazetesi .. -
İ ilan Fiyatları -----:::: --i 1 inci sayfa santimi -12 • 
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E I~ saytalarda , 
S Son sayfa , 
"" 5 Dikkat: -

-: ı 
400 = -
250 = 
200 § 
JOO: 
60 § 
40 ~ ı 

""' ----- -ti l - 1 santim: gazetenin tnce : .. -& yazısile 2 satırdır. E 
5 2 - İlanların fiyatı gazetenin E 
5 tek sütunu üzerine hesap- E 
E lanmıştır. : 
: 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
E kapladığı yere göre santim· § 
ı:: le ölçülür. 1: 

Eın111a11111111m1mm111111111111118Ul11I 
KAYIP - 1937 - 1938 ders yı

lında Bilecik orta okulundan aldı
ğun diplomamı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. Hamdi 
Özdil ojlu Hakkı Özdil 

il .. BAK ER Mağazalarının • 
Sattığı kostüm ve parde

aüler, emsalsiz bir 
biçimdir. 

SAGLAM 

TAN 

~ ---.. Matbaacdar ve Mücellitler ilemincle 
dünyaca töhret b'MDI" .. 

KARL KRAUSE, LEIPZIG 
Fabrikası sayın müşterileriyle yakından temas ve lıtiyaçlarmı tespit 
etmek üzere, Müdürlerinden B. Bückertz buraya gelm:ii1ir. Alikadar 
olanlar veya ziyaretini arzu edenler; adreslerini lütfen Galata Per
şembe pazarı Aslan hanı 1 nci kat No. 7 

ALEKSAN ŞNEIDER 
Firmasına bildirmeleri rica olunUl'. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,0 00,000 Türk Lirası 
Şube vo ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Türk Çimentosu ve Klrecl 
Anonim Şirketi 

nearet kanununun 361 inci mad
desi ile Şirket esas mukavelenamesi 
ahk8ııuna tevfikan 27 / 3/39 tarihin
de adi surette içtimaa davet edilen 
Hissedarlar Heyeti Umumiyesinde 
ekseriyet hasıl olamadığından evvel
ce tesbit edilen ruznamede yazılı 

mesail müzakere edilememiştir. Ti
caret kanununun 366 ıncı ve şirket 
esas mukavelesinin 51 inci mad
deleri ahkamı mucibince, hisse
darlar, berveçhi ati mevaddı müza
kere etmek üzere 24 Nisan 939 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 15 
te Galatada Agopyan Hanının 4 ün-

1 
cü katındaki Şirket Merkezinde , 
ikinci defa olarak inikat edecek olan 

1 adi Heyeti Umumiye içtimaına da
vet olunurlar. 

Görütüleoek İfler: 
1 - İdare Meclisi raporu ile mu

rakıp raporunun kıraati, 
2 - 1938 senesi muamelatına ait 

hesapların kabulü ve İdare M12Clisi 
azasının ibrası il.P. mezkur sene mu
amelatı netayicine dair idare mecli
sinin teklifi, 

3 - Meclisi İdare bası intihabı
nın icrası ve Şirket umurunu idare
ye memur azaya verilecek aidatın 
tayini, 

OD EON 
Yeni Çllian Plaklar 

MEBRtiRE AV AS 

270282 N HJcazkir prkı - Bakışından kaş çatışmdan 
O. Kürdili hicazkar şarkı Gül yüzlü sı:üzel 

tiRGtiPLti HANİFE 

270286 N O Halk şarkısı - Elm' değil elden ele atayım 
• Yavru Şahln şarkısı - Kaderlın böyledir. 

YUSUF AKBABA 

270288 NO Malatya divanı - Merhaba ey canımın cananeler 

• Halk şarkısı - Ben bu~ün pirimi ırördüm. 

-SUNA ÖZSOY 1 SAZ HEY'ETİ 
il Keman, Kanun, Ut, Klarinet 

770284 N Tango • Kalbalz kadın 270289 N Kllrdl!I hlcazklr lon O Fokstrot • Trak Trak J Q Hicazkar Sirto ' . . 
Devlet Demiryolları ve'-limanları iş-letme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 3 adet Pulzometre tağdiye kaza 
16/ 5/ 1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İda 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istey~nlerin (450) liralık muvakkat teminat ile kan 
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Kom 
mıyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Hayda 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2086) 

4 - Ticaret kanununun 323 üncü ~--••••••••••••••••••••••••illi 
maddesine tevfikan, §irketle mua-

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbann tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

pllna 1'61'e ikram.iye dağıtılacaktır. 
C Adet 1.000 Liralık C,000 Lira 
4 ,. 100 • Z,000 " 
4 • Z50 " 1,000 " 

40 ,, 100 • 4.000 " 
100 " 50 • 1,000 " 
120 " 40 " C,800 ,. 
180 • zo " s,zoo " 
DİKKAT: Hesaplanndalrl panlar bir sene içinde 60 Urad.Jn apğ1 

düşmiyenlere ikramiye çıktığ! takdirde % 20 fazlasiyle verileeektir 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyliil. 1 Birlnclkinuıı, 1 Mart ve 1 Bazi 
ntn tarihlerinde çekflecf'ktlr. 

melei ticariyede bulunmak Uzere 
İdare Meclisi azasına mezuniyet 
itası, 

5 - 1939 senesi için murakıp ta
'. yini ile aidatının tesbiti, 

En az 250 hisse senedine malik 
1 olup ta içtimaı mezkurda hazır bu-

1 j lunmak istiyen zevat Ticaret Kanu-
nunun 371 inci maddesine tevfikan i 

r 
içtima tarihinden bir hafta evvel his
selerini şirket merkezine tev~ etme
lidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat 
makbuzlan şirket merkezine tevdi
at mahiyetinde olarak kabul edile-
cektir. İDARE MECLİSİ 

, Lokanta, Pastane, Gazino 

1 

Tesis Etmek isteyenlere: 
Tarlaba~ı Maliye Tahsil Şefliğin

i den: Galatada Tramvay caddesinde 
ve durak yerinde maruf bir Lokan-

, taya ait Frıgıder markalı büyük bir 
'••••••r•••••ıııııı.•••••••••••••• buz dolabı ile Lokantacılığa ait bü-

yük mermer tezgah büyük iki vitrin 
ve müteaddit çerçeveli Viyana ma-

TURK HAVA KURUMU 
BÜY Ü K PiYANGOSU 
Altıncı keıide: 11 Nisan 939 dadır. 

BOYOK iKRAMiYE : 200,000 LIRADIR •• 
Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira

lık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet müki
f at vardır. 

D i KKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Niaan/939 günü upmma .1'adar bile

tini değİftİrmİf bulunmalıdır ••• 

·İnhisarlar Umum Müdürlüğü · ilanları 
L - İdaremizin Cibali Fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkimatı 1fl 

prtname ve plam mucibince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
n - Keşif bedeli 4997 ,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 
ili - Pazarlık 6/IV /939 Perşembe günü saat 14 te Kabataşta levazım 

ve müıbayaat tubeıri müdilrlyetindeld alnn komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel mukabilinde 111-

karda sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gfı. 

venme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. (3002) ŞIK 
ucuz 

1
1 KAYIP - İstanbul İthalat Güm
rüğünden 2678 No. lu ~.7.93~ günlü 
beyanname muhteviyatı olan 20 bal
ya iplik için alınan 256922 No. lu 
makbuz zayi olunmuştur. Suretini 
istiyeceğimizden aslının hiçbir hük-

Daktilo Aranıyor mulatı büyük aynalar ve sair eşya ----------------------------! 
Hali hazrrda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid 4artlarla 

ııatılmaktadır. 

6.4.939 Perşembe günü saat H tle 
aleni müzayede ile mezkur mahalde 
satılacağından tali}?lerin yevmi mez
ktlrda satış mahallinde hazır bulun

-------------- mü yoktur. ADALET 

Almanca muhabereye bihakkın 

vakıf Bayan daktilo aranıyor. Mu
fassal tercümeihal ve bonservislerile 
1305 No. posta kutusuna tahriren 
müracaat. maları ilin olunur. 

DAV AR SAHİPLERİNE 
Sütünü:dl Bedava 
satmayın 20 Ura mu
kabilinde vı KING 
Markalı bir KREMA 
MAKİNASI alarak 

kıymetsiz sütünü
ZÜ kı7Jnetll kayma-

' la tahvil ediniz. 
Türk-Avrupa Ltd. Ş. 

Galata Pel'IC'Blbe Pazar 61 

KAYIP - 2503 nuınll?'ah bisiklet 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Avram Delevl 

Bir Büyük Kısım 

GOMOŞO TiLKi 
Satılmak üzere duruyor. rı

yatlar 70 liradan 170. 
Adres: Alman kürk atelyesl. 
İstiklil caddesi No: 288 , 
TAM 
Matbaası 

Kitap, auete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve kliıe 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası - latanbul 

Telefon: 24310 

\. " 
Dr. HAf17 CEMAL 

Dahiliye Mütehassısı 
PaZllrdan maada saat (H,SO dan 11 e, 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkar8)'a. Dl
·~olu No. 10t. 

--.----------· -------
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Sultan Hamamında ş E N ş A p K A 1 Moda 
46 numaralı Mağazası 

Londra ve Parisin en büyük Moda müesseselerinden Celbedilen ba
yanlara malısps Hasır şapkalarının en ~ w ~. Zengin ~ode~le~den 

mürekkep Koleksiyonunu ikmal eyledıgını sayın muşterilenne 

müjdeler ve Teşhir edildiği S~lonu•n•u•••••• .. 
•••••••• ziyaret etmelerini rica eyler. 

. 

ı~tanbul Belediyesi ilanları 
Karaağaç müessesatınm Paçahane krsmında bir sene :zarfında biri

kecek Tımak, boynuz, paça kılı ve işkembe kazıntılan 4500 lira tahmin 
b_edelile ve kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. Artırma 12/4/939 
ÇarşambJ günü saat on befte Daimi Encümende yapılacaktır. Şartna
mesi Levuım Müdürlüğünd~ görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun
da yazılı ve5ika ve 337,50 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukarda yazılı gün
de saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonı-a 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (1967) 

• Sirkecide EbuSBuud caddesinde 7 / 9 numaralı dükkAn teslim tarilıin· 
den itibaren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 300 lira senelik 
muhammen kira bedelile açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le
vaımı Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 22 Ura 50 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektublle birlikte 21/4/ 939 Cuma günü saaıt 14,30 
da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2278) 

Mustafa Kemalpaıa Belediyesince 500 Adet 
Elekt rik Sayıcısı Ahnacak+.r. 

1 - Almacak sayıcılar A. E. G., Siemens, Ganz, Landis GYR, marka
lı aayıcılardan olacak~ır. 

2 - Sayıcılar Nafıa Veklleti ve Ölçüler ve Ayar Umum Mildürliiğtl 
tarafından kabul ve umumi evsafa malik olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedi 5 amperlik 100 adedi 10 amperlik olacaktır. 
220 voltluk devre ÜZPrlne çalısacaktır. 

4 - Sayıcılarla beraber ceryan çalınmasına mani olacak tarzda ter
tip edilmit çelik saçtan mamul bir muhafaza verecektir. 

Sayıcı bu muhafaza i~ine konacaktır. 5 amperlik sayıcılarda 2 ve 10 
amperlik sayıcılarda 3 ıigortalık yer bulunacaktır. Bu siaortalar dabiU 
tesisat içindedir. 

1 - S.yıcılar lyar ~nda ayarlanmış olarak bamlanmak ve M. 
Kmıal pqada teslim alınacaktır. 

8 - Fiatlar peşin veya mukasseten olması esnayı ihalede ıörüşü.le
oektir. 

'1 - Nakliye esnasında vuku bulaeak hatalar mOteahhidlne aittir. 
8 - İhale 10/41939 tarihine müsadif Pazartesi ~il saat 14 de Mus

tafa Kemalpap Belediye encümeninde yapılacaktır. 
9 - Taliplerin aynİ ıQn ve saatte Belediye Encümen.inde banr bu-

]unmalan ilAn olunur. C2!18) 
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• 

Tane 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Samsu11 20 30 

Salon 20 35 

,ÇeJit 100 145 

Sipahi 

Sipahi 

Yaka 
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Tane 

25 (Madeni kutu) 

20 

20 

50 

50 

35 

30 

72,5 

GRiP siz, . NEZLE siz. ÖKSOROK süz s· k v- A L D A Pastilleri Kepek .. Sae döktilmeslne ka., 

ır ,, aayeıinde kabildir. gür c5' aç 
Hakiki Y A L D A ismi üzerinde ıarar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 

Karaciğer, boörek, taş ve kumların 

dan mütevellld sancılarınız. dama1 
sertlikleri ve şişmanlık şikiyetlerı · 
aizi U R 1 N A L ilo geçiriniı 

URINAL 
Vilcudda toplanan asid firik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kan 

~- temizler, lezzeti ho1, alınması ko 
,,-..._ __ 1aydır. Yemeklerden sonra varın 

\ardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - tSTANBtn. 

Türkiye Kızllay Cemiyetinden: 
SATILIK 2 HANE 

Büyükderede Hançerli ve Boatan sokaklarında kain eaki 9 
ve yeni 1, 5, 11 numaralı iki bab hane bu kerre açık arttırma 
auretiyle Kızılay Cemiyeti taraf mdan .. tılacağmdan talip 
olanlarm % 15 pey akçesiyle birlikte Nisanın 12 sine müaadif 
Çarf1UDba günü saat 1-0 da latanbulda Yeni Postane karfıamda 
Kızılay hanında aabf depoau Direktörlüiiinde hazD' bulun
malan. ................................................. 

Sahibi we Netrlyaı Mfldllrö BaW Litfil DÖBDONC() GaaeteeWk ve 

Nenlnt T L. S Raınldtfl •er TAN Matltalltft 

Betonarme Köprü lnıaah 

Nafıa VekCiletinden: 
1 - Muğla vilayeti dahilinde Muğla - Davas - Denizli yolu üzerin

deki Diphan muratlar ve akçay köprülerinin betonarme olarak yeni
den inşaatı (134.000) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14/ 4/ 939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) da 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odamnda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (670) k1lnlf 
mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 

ı ehliyet vesikası almalan lazımdır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü mddede bahsedilen vesika ile 

Ticaret odası vesikasını ve (7950) liralık muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 

zarflarını İkinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (1052) (1957) 

Birecik Belediyesinden : 
1 - Kasabaya yapılacak elektrik ve su tesisatı projeleri 10/3/939 

tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 11/4/939 tarihine müsadif Salı günü saat "14,, de Kay
makam ve Belediye Dairesi odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "150,, liradır. 
4 - Mufassal mah1mat alabilmek istiyenler Birecik Belediyesindeki 

bu işe ait şartnameyi görebilirler. Veyahut bilibedel aldırabilirler. 
(1693) 

Harp Okulu Komutanlığından : 
1 - Bu sene aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar harp okuluna alına

caklardır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya harp okuluna, Ankara 
haricinde bulunanlar bulunduklan yerlerin askerlik şubt:lerine müra
caat edeceklerdir. 

B - Kaydı kabul muamelesi Mart/939 dan (15/Temmuz/939) kadar 
devam edecektir. 

2 - Giriş şartlan bervechi etidir. 
A - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk fmtilıanmı vermlı bulu

nacaktır. 

B - Tam teşekküllü askeri heyeti sthhiyelerden (Harp okuluna ıfrer) 
kararlı sıhhat raporu almış olacaktır. 

C - Diğar şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D - Ankaracla olanlar (C) maddesindeki fartlan harp okuluna ml-

racaatla öğrenebilirler. (2177) 
------- -- - -------------

Saç •uyu kullan 

Güzellikler ••. 

Dünyada mevcut 

bütün ıeylerden 

üstündür. 

Onu koruyunuz 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki müca
delenizde kendisine iti· 

mat edllebllen en 
kuvvetli vasıtadır. 

SINGER 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N GER saatlerlnln 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 ili 500 liradır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -
Taşradan talep vukuunda yeni kataloğ gönderilir 

S 1 N GER SAAT MAGAZALARI - lstanbul Eminönü. Tel: !1964. 
lstimlik dolayısile mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. 

Ankara Acentamız: Şeref Kuyumcu Anafartalar 37 

,-. ...... ~ ............................... ~ 
Avrupada En 

Çok Kullanılan 

POKER 
traş bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok seviler 

Poker Traı lıçağıdır. 

! ........................................ . 


