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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

lngiltere -Polonya Yeni 
Paktı Dün imzaladılar 
Cha~berlain, Anlaşm~nın 
Kat'i Esaslarını izah Etti 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvew yar 
dımcısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hediye 
dlr. Müessesemiz tarafından n~edilmistir. Evinizde bb 

tane bulundurunuz. 

Bugünkü Arnavutluk ordusundan bir parça 

Jki Memleket Her 
Tecavüze Beraber 
Karşı Gelecekler~ · 

Almanya ile İtalya ltalya, Arnavutluğun 
~skeri Temaslara Draç Limanına Birkaç 
Devam Ediyorlar Harp Gemisi Gönderdi 

Rusya, 

Bloku 

Romanya ve Balkan 

ile de iki Taraflı 

Anlaşmalar Yapılacak 

Harp Halinde Müşterek Askeri . 
Kumandanlık Tesisi Meselesi de 

Bu Arada Görüşülüyor 

1 
2 
3 
4 

lngiltere, Roma hükümetine ihtarda bulundu 
ltalya: Draç, Avlonya ve lşkodrayı alacak 
Son hadiseler Yugoslavyada endişe uyandırdı 
Tiran, Romanın tazyikine mukavemete çahııyor 

Londra, 6 (Hususi) - İtalyanın Arnavutluğu işgal et
mek tizere olduğuna dair gelen haberler, bugün Avam Kama
rasında bahis mevzuu olmuş, amele mebusu Mister Henderson 
tarafından sorulan suale cevaben Başvekil Mister Chamber
lain, şu sözleri söyl~miştir: 

Yugo•lav Nazırı anlaşmayı imzalı)'Or (Yazraı 2 nci sayfada) 
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PENCEREMDEN] 

Kelile • Dümne 
HikCiyelerinden: 

Yazan: M. Turhan TAN 
Belgraddaki 
Af yon Heyeti 
Dün Geldi 

---0--

TAN 

Adalara Hergün 12001 

Ton Su Verilebilecek 

Yeni T eşkilô.ta 
Göre Deniz 
Bankın vaziyeti 

7 - ' - 939 

SUAL CEVAP? 
Yelakerne 
Zindanları 
Nerededir? 
S-: 
1 - Bizansın meıhur Vela -
kerne aarayı ve zindanlan 
neredeydi ve bugün bunlar • 

K ellle ve Dümne, malum ol
duğu üzere eski Hint dillle 

)'azıl.mq ahlaki bir eserdir. Hüseyin 
Vm adlı bir zat onu Envarı Süheyll 
adiyle Fars diline nakletti, oradan 
Arapçaya çevrildi, Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde de Fllibeli Al:i
ettin Ali Çelebi kalemiyle ve Hüma-
7UJ1Dame ismiyle Türkçeye tscıl
me olundu. Ali Çelebi, pek ağdalı 
bir üslup ile eseri dilimize geçirmiş 
olduğundan Hümayunnameyi oku
yanlar ve hele anlıyanlar pek azdı. 
İstanbullu şair (Hilali) ni.n manzwu, 
VicUn Valisi Hafız Ali Paşanın Di
van Efendisi, Şerif İbrahim Mahir 
Efendinin mensur olarak yaptıkta
n tercümeler basılmadığı, Aydın 

Beylerinden Umur Bey namnıa 

-Aliettin Ali Çelebi<lcn çok ev
vel- Kul Mesudun yaptığı tercü
meden ise kimselerin haberi olma
dığı cihetle Kelile - Dümne bizde 
meçhul sayılan eserler arasına ka
nşmıştır. 

lmzalanan Anlaıma , Bu iş için Denizbank ile Belediye li 
Umum Müdür Dün 
Ankaraya Gitti 

.dan bir eaer kalmıı mıdır? 
Z - Edirnekapıdaki Kariye 
camii kimler tarafından ve 
hangi tarihte yapılmUJtır? 

Halbuki bu eserde pek manalı Jıi
kiyeler, gerçekten felsefi fikirler 
ve ahlaki hikayeler mevcut olup şu 
kıssa da onlardandır; Aslanın hfri 
yalnız gezmekten sıkıldığı içiİı bir 
kurtla bir tilkiyi hizmetine alır, on
larla ~irlikte ormanl&rı gezmiye 
koyulur. Bu gezinti sırasmda bir 
sün önlerine bir yaban eşeği çıkar 

ve aslan -kükreye kükreye atılıp
U\'allı hayvanı yakalar, canını al
dıktan sonra "Taksim olunmak tav
siyesiyle,, kurda teslim eder. Kurt, 
tiç yoldaşın kuvvet derecesini mik
yas tutarak avı üç muhtelif parçaya 
aymr, en bliyüğünü a~lana uzata
rak: "Efendimizin hlsse!>I;• der, orta 
çaptakini kendi önüne Ç<'ker, "benim 
hissem,, demek ister ve geri kalanı 
tla tilkinin önline sürer. 

Fakat aslan, bu takslml beğen

mez, kurdun başını bir pençe savu
rarak kopanr, korkudan itiği kurn-
7an tilkiye emreder: 

- Al şu parçalan birleştir, avı 

J'enl baştan bölliştür! 

Tilki, kurdun ayırdığı Uç parçadan 
en küçüğünü aslana sunar: 

- Efendimizin, der, sabah kah
valtısı! 

Orta çaptaki parçayı da yine as
lana takdim eder: 

- Bu da, der, efendhnizln öğle 
yemeği! 

Ve üçüncO parçayı dn yine onun 
3nüne sürlip anlatır: 

- Efendimizin ak~am yemeği! 
Aslan, memnun ve mahzuz, ilk 

parçayı yemeğe girişir ve karşnıın
da el pençe divan duran tilkiye 
-avurtlannı şif.re ~ıtı'e- sorar: 

- Av bölüm işini çok iyi biliyor-
sun. Bu bilgiyi nerede ve ne suret
le öğrendin? 

Tilki, hürmetle boyun kırar ve 
hiraz ötede upuzun yatmakta olan 
kurdun cesedini göstererek cevap 
verir. 

- Şu ölüden efendim, şu ölüden! 
Avrupa haritası üzerinde mahzun 

mahzun yatan siyasi bir ceset, Çe
koslovakya adlı ölü de bir takım hii
kumetlerin gözlerini açmış, idrakle
rini kuvvetlendirmiş olacak ki ulan 
pençesi rolü oynayan devletlerin di
leklerine hemen boyun eifyorlar. 
Arnavutluğun İtalya tınafından ta
avvur olunan ilhakı keyfiyetini 
komşularının "muvafık,, &örmesi de 
itte bu cllmledendir. 

Bey koca kuvvet, (Hak) denilen 
teYI maskara etmekte ne aclp hü
nerler &öıterlrsln. Ve sen ey hak, a
yaklar altmda çijnenmekten ula 
geri kalmadtıın halde kuvvetten 
tlstiin görünmek &arabetinl bırak-

• mamakta ne kadar urar edersi.o? .. 
Banıfnlze sülelim, han&hıize ailı-
7alım, bilmem ki.. 

Florya Ağagla11dınltyor 
Floryanın ağaçlandırılması için 

hazırlanmıı olan dört senelik plAnın 
birinci kısmı tamamile tatbik edil
miştir. Planın bu kısmile yetınlJ bin 
ağaç fidanı dikilmiştir. Bu ağaçlar
la Florya sahasının şimal kısmını şi
mal rüzgArlanna kapamak gayesi ta
kip edildiği için çam, servi ve sedir 
ajaçlan dikilmi§tlr. 

Meriyete Konuldu 
Afyon müzakereleri için Yugoslav

yaya giden heyetimiz dün sabah şeh
rimize dönmüştür. Heyet azasından 
ve eski Toprak mahsulleri ofisi u
mum müdürü Hamza Osman Erkan, 
dün kendisile görüşen bir muharriri
mize tunları söylemiştir: 

Arasındaki Temaslar Neticelendi 
Adalara su temini için Oeniz 

bankla belediye arasında yaın

lan temaslar neticelenmiştir. De
nizbank şimdilik Adalara su nak-

li için günde beheri üç yüz ton 

su taşıyacak iki su tankı tahsis 

1
! edecek ve nakliye masrafı olarak 
i beher ton için yirmi kuruş ala • 

11 
cakhr. Bir tank depolardan üç 
saatte su almakta ve Adalara gi-

ı ı dip gelmesi 10 saat sürmektedir. 
il 

Su verme kabiliyeti arttınbrsa 

dol~a müddeti azalacağı gibi A

dalara nakledilecek su borularla 
il Kalannş ve daha ilerideki mev -

kilere götürüldüğü takdirde me-

Denizbank umum müdürü Yusuf safe azalacak ve hergün iki tank· 
la Adalara 1200 ton su götür. Zıya. Erzin, yeni ihdas edilen Müna-
mek kabil olacaktır. kale ve Muhaberat Vekaletinin da-

veti üzerine dün akşamki trenle AnDenizhank servise başlamak 
knraya gitmiştir. 

için belediyenin Adada yapacağı 1 

tesisatın bitmesini beklemekte • Umum müdür, Vekalete bankanın 
umumi vaziyeti etrafında izahat ve

dir. Belediye Adada büyük bir d.e ı 
recektir. Denizbankın birer şubesi 

po ve su tanklarının yanaşahil - ı 
halinde bulunan servislerin idare 

mesi için de bir iskele yaptır · ı' ,: şekli, devlet sermayesile kurulan mü-
maktadır. !i essPselerin idare ve murakabesi ka

Ada halkına suyun kaç kuruş- 1 nununa göre tayin edilecektir. Bu 
tan verileceği henüz tesbit edil-

şubelerin doğrudan doğruya Müna-
memiştlr. Belediye beher ton i- kale Vekaletine mi, yoksa umum mü-
çin 35 kuruş alınmasını, Sular dürlük ipka edilerek, Denizbanka mı 
idaresi ise tesisat masrafının faz 

bağlanacağı vekaletlerin teşkililt ka-
lahğını ileri sürerek kırk kuruş nunile tesbit edilecektir. 
ahnmasını istemektedir. j :: 

C - Bizansın meşhur Velakerne 
sarayının enkazı ve zindan hala ye· 
rinde durmaktadır. Bilhassa zindan 
eski halini muhafaza etmeketdir. 

Semti Balatın üstündedir. Zinda
nın methali bugün bir çöplük halin
dedir. Müzeler idaresi burasını az 
bir masrafla bir Bizans müzesi hali. 
ne koyabilir. Maalesef şimdi bakım
sız b~ haldedir. İstanbula gelen her 
seyyah burasım komşulardan fener 
ve gazli paçavra alarak dolaşır. 

İhtilalci Ziya Bey merhumun İs
tanbul ve Boğaziçi adlı eserinde ma
lumat bulabilirsiniz. 

"- Yugoslavlarla aramızda yirmi 
günden fazla devam eden müzakere
ler iyi bir hava içinde her iki mem
leket menfaatine uygun bir şekilde 
neticelenerek imza edilmiştir. He
yetimize gösterilen misafirperverlik 
ve hüsnü kabulden çok memnun kal
dık. Evvelce 1934 mukavelesinin 
temdit edildiğine dair gazetelerde çı
kan haberler doğru değildir. Yaptı
ğımız tamamen yeni bir anlaşmadır. 
Bu anlaşmada 934 senesindcnh~ri ci
han piyasalarında husule gelen bü
tün tebeddüller gözöniine alınarak 

tetkik edilmiş ve memleketimizi a
lakadar eclen esaslar üzerinde ehem
miyetle durularak köylümü;r.iin yü
zünü glildürecek esaslar dahilinde bu 
yeni anlaşma imza edilmiştir. Anlaş

ma nisanın birinden itibaren meriyet 
mevkiine girmiş bulunuyor ve 939 
senesi nihayetine kadar devam ede
cektir. Bundan sonra hazırlanacak 

yine yeni esaslar dahilinde tekrar 
bir anlasma yapmak üzere Yugoslav
larla müzakerelere başlanılacaktır. 

Haber aldığımıza göre, anlaşmanın 
metni. tktısat Vekaleti tarafından 

tebliğ olunacaktır .• , 
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2 - Kariye camii Mitohit ismin
de bir Bizans rahibi ve veziri tara -
fından köy kilisesi olarak yapılmlf" 
tır. Rumca Kora köy manasınadır. 

Biz bunu biraz tahrif ile Kariye yap
mışız. Bu kilise muhtelif zamanlar • 
da tamir ve tecdit edilmiştir. Osman
lılar devrinde camiye tahvil edil -
miştir. Bu cami hakkında aradığınız 
tafsilatı Kariye camii adlı eserde bu
labilirsiniz. 

Vekalet. ihracatr teşkilatlandırma 

müdürü Servet Bergin bu akşam ve 

Hamza Osman Erkan pazar günü An-
karaya gideceklerdir. · 

Dünkü ziya/et 
Şehrimize dönmüş bulunan Toprak 

mahsulleri ofisi müdürü Hamza Os-

man, dün akşam Milletler cemiyeti 

afyon şubesi müdürü Ekstrand ve 

muavini şerefine Parkotelde bir zi
yafet vermiştir. Ziyafette Yugoslav

yadan dönmüş heyet azalan\ Toprak 

ofisi müdürleri bulunmuştur. Eks-

trand , ile afyon ziraat ve ticareti 

mevzuu etrafında görüşmeler yapıl-

mışt\r. Ekstrand ve muavini yarın 
Yunanistana gideceklerdir. 

--o---

lki Bulgar Arkeoloğu 
Geldi 

Sofya müzeleri müdürü Velkof ile 
refikası ve Bulgar arkeologlarından 

Yerasimof, dun şehrimize gelmişler
dir. Her iki zat Istanbul müzelerinde 
tetkikat yapacaklardır. Sofya müze
si ıslah ve yeniden tensik edilecektir. 
Istanbul müzesinin çok iyi bir şekil
de tasnif ve eserlerin pek güzel bir 
tarzda teşhir edilmiş olması dolayı
sile Sofya müzesinde de ayni usul 
tatbik edilecektir. Veykof bilha~a 

bu bakımdan tetkikat yapacaktır. 
Yerasimof, Türkiyedeki eski para. 

lar koleksiyonunun çokzengin ve he
men hemen bütün dünya koleksiyon
larından kıymetli olduğunu s\.iyle
mektedir. O da bu bakımdan tetki
kat yaPttcak ve ayrıca Türk arkeolog
larından Arif Müfitle son hafriyatı 
hakkında konuşacaktır. 

GONON IESIMLERI : 

BELEDiYEDE : 

iki Memura işten 
El Çektirildi 

Bakırköy belediye tahsil ve tahak
kuk şubesinde, belediye murakıpları 
tarafından yapılmakta olan tahkikat 
kısmen ikmal edilmiştir. Şimdiye ka
dar yapılan tahkikat neticesinde ta
hakkuk başmemuru Salih ile tahak
kuk memuru Osmanın suçlan tesbit 
edilml~, her ikisinin de dün vazife
lerine nihayet verilerek tahkikat ev
rakile birlikte müddeluttıümBı,,.. 

rilmişlerdir. Tahkikat evrakına naza
ran Salih ile Osman fer ağ muamele
lerinde hilafı hakikat beyanname 
tanzim ve imza etmişler, bu beyan
namelerle, ferağ muamelelerinde be
lediyeye borçlanan şahısları. borçla
rını öd~mi§ gibi gijstermişlerdir. 

Bu iki şubede daha bazı yolsuzluk
lar olduğu ihbar edildiği için tahki
kata, bir müddet daha devam edecek-
lerdir. 

Yetil Saha Meselesi 
Yeni şehir planında evvela yeşillik 

saha olarak ayrılan ve sonradan ü-

zerinde bina yapılmasına karar veri

len saha yüzünden belediyeye şika

yetler gelmiştir. Ayrıca Nafıa veka
leti de, belediyeye bu hususta bir 
çok sualleri ihtiva eden bir liste gön
rlermiştir. 

Belediye şimdilik gerek bu şikayet
ler, gerekse Nafıanın sorduğu sual
ler- hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. Yakında şehrimize gelecek o
lan imar mütehassısı Prostun fikri 
alınmadan bu hususta ne karar ne de 
sorulan. suallere cevap verilecektir. 

* Harbiyedeki helanın yıktırılma
sma dünden itibaren başlanmıştır. Bu 
civarın hela ihtiyacını karşılamak ü
zere eski helanın karşısındaki sokak 
içinde yeni bir helanın yapılmasına 
karar verilmiş ve dün müteahhide i
hale edilmiştir. 

* Belediye, Taksim bahçesinden 
sonra, beiediyeye ait diğer bahçeleri 
de esaslı şekilde tanzim etmiye ka
rar vermiştir. Bu maksatla ~mdilik 
Taksim bahçesinde çahşılmak~dır. 

Bundan sonra da Tepebaşu Saray
burnu ve Bebek bahçeleri tanzim e
dilecektir. 

AnluıraJa Dahiliye Vekilinin waeteciler ıereline uerdifi 
dya/etten bir görünür 

MOTEFERR1K : 

Pazar Günü Sinan 
ihtifali Y apdacak 

Büyük Türk mimarı Sinanın ölü
münün 351inci yıldönümü münase
betile önümüzdeki pazar gühü saat 
14.30 da Sinanın Süleymaniyedeki 
türbesinde bir ihtifal yapılacaktır. 

ihtifale, istiklal marşile başlana

cak, bunu müteakıp Yüksek Mühen

dis mektebi, Universite Edebiyat fa
ı, ··,1tesi Mimarlar ve Mühendisler 
Teknik mekfiiliı mezunıarı namına 

hitabeler söylenecek ve türbeye çe

lenkler konacaktır. 

lhtitl'ttien eweı saat 13.30 da Sü
leymaniye camiinde büyük --mimarın 

hayat ve eserleri hakkında, gece sa- , 

at 20.30 da da Eminönü halkevinde} 

mimar Kemal Altan tarafından bir • 

konferans verilecektir. 

Bir Kumaı Hırsızı 
Yakalandı 

Suçlu Yorgi 

Kazlıçeşme Mensucat Santral Li-
Yıldönümü pazara rastladı~ için, 

mited Şirketinin fabrikasından yirmi 
yarın ilk mekteplerde taiebeye Mi-
mar Sinan ve eserleri hakkında ma- gündenberi her gün birer top ipekli 
lumat verilecektir. ve yünlü kumaş aşırılıyormuş. Fab

rika müdürü, esrarengiz bulduğu bu 

Beykozluların Şikayeti hırsızlığın failini bir türlü tahmin e-

Milli Şef Iımıet Inönü, Istanbulu demediği için polise haber vermiştir. 

şerefiendirdikleri sırada Beykozlu- Polis dün Yorgi isminde bir işçinin 
elinde bir top kumaş görmüş ve fÜP

lardan biri Beykoz halkı namına Rei- he üzerine kendisini çevirmiştir. Tah 
slcümhurumuzla konu§Urken 21 köyü kik4lt derinleştirilince Yorginin bu 
ihtiva eden Beykozlulara çember çu- ,şirketin elektrikçisi olduğu anlaşıl
buğu, kömür ve çalı verilmediğinden' mıştır. 

şikayet etmişti. Bu şikayet üzerine Yorgi, geceleri kimse görmeden me 
vilayet orman müdürlüğü icap eden zarlığa bir top kumaş atar ve oradan 
tetkikatı yaparak hazırladığı raporu götürerek satarmış. Polis çald1ğı ku-

maşların mühim bir kısmını ua mey
ait olduğu vekalete göndermiştir. Or-

dana çıkarmıştır. Suçlu müddeiu
man müdürlüğü bu tetkikat netice- mumiliğe verilecektir. 
sinde, köylünün kendilerine verilme-

Bütçe Tetkikleri 

• 
S - LiMJn öğretmenliği imti-
hanlarına girebllmek için ne 
vakit, ne ıekllde 1'e nereye 
müracuaat etmeliyim? 
C - Lisan muallimliği için, biri 

haziranda, biri eylulde olmak üzere 
ild defa imtihan yapılır. Haziran im
tihanları için nisanda, eylul imti -
hanlan için temmuzda, bulunduğu -
nut vilayetin maarif müdürlüğüne 

müracaat ediniz. •İstidanıza dört fo
toızrat tahsil vesikanızı-Oturduiu -
nu.ı; ..emuu l>el~<H;rcai.nden alacağı • 
nız hüsnühal ka~nı, aşı vesilq•sını. 
ve nüfus kiğıdınızın musaddak su . 
retini raptediniz. Sıhhat muayene -
niz maarif müdürlüğünde yapılır. 

• 
S - Noktalama kaideleri 
hakkında iyi bir kitap yazıl • 
11Uf mıdır? 
C - Noktalama kaideleri hak -

kında evveli Cevdet paşa, daha son
ra Muallim Naci tarafından yazıl • 
mış ba§lı başına iki küçük kitap 
vardı. Fakat daha sonralan yazıl • 
mış gramer kitaplannda bu kaide
ler daha güzel izah edilmiştir. 

• 
S - O ç tJenedenberi belediye-
de IJucretle daktlloyum. A• • 
kerlik için bedel "Derdim. Be
dellilerin yapmağa meubur 
olduklan altı ay hizmetten 
sonra tekrar dönersem benl 
eski vazifeme alacualdar mı
dır? sini istediği çember çubuklarının an

cak her sene eylıilden, yani ağacın 

büyüme devresinin bitmesinden son

ra kesilmesi lazım iken köylünün çu

bukları mayısta kesmek istemesin

den dolayı menedildiği ve bu mem
nuiyet te kanun iktızası bulunduğu
nu, çalı ve kömür hakkındaki şika
yete gelince her sene bu 21 köye ka
nunun müsaade ettiği nısb<?ıte çalı 

tedar1k edilmesine ve kömür yapıl
masına müsaade· edildiği anlaşılmış
tır. 

C - Askerlik hizmeti herkes l. 
çin mecburi bir vazifedir· Dönü§te 
ayni vazifeye alınmanız icabeder. 
Ayni vazife olmasa bile ba§ka bir 
kolaylık gösterirler. 

Belediye daimi encümeni dün de 

toplanarak mülhak müessesata ait 
bütçeleri tetkike devam etmiştir. 
Dünkü toplantıda konservatuvar ile 
Düşkünlerevi ve mezbahaya ait büt
çeler üzerinde konuşulmuştur. Ev
velki gün tetkik edilen Şehir tiyat- 1 
rosu bütçesine de, geçen sene betona 
tnhvil edilen sahne kısmının etrafın
daki ahpp binaların kaldırılması ve 
yerine beton daireler yapılması için 
icap eden tahsisat konulmuştur. 

TAKViM ve HAVA 1 
7 Nisan 1939 

cUMA 

Dün YugoalauyaJan tlônen alyon heyeti, SirlreciJe 
kar,Jıyanlar artuında 

4 ilncil a1 Giln: 30 Kasım: 151 
Arabt: 1358 
~er: 17 

Rumt· 13!1!1 
Mart: 25 

12.18 Gilnet: U4 - Öfte: 
İkindi: ıs.54 - Akş.ım: 
Yatsı: 20.13 - f mstık: 

18.30 
3.51 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yetllkn1 Meteoroloji istasyonundan alı

nan maıarnata göre, Y\lrtta hava Trakya 
ve Eıe J)6Jgelerlnde bulutlu, di•er bölge
lerde çok bulutlu ve Yer yer yatıılı ıeç
miı, nızıArlar Dotu, c.nup Doğusu böl
gelerinde Şark! istikametten orta kuvvet
te, dlfel' bölgelerde umumiyetle Slmalt 
btikarnetten, Eıe bölgesinde kuvveWce, 
Ege denizinde kuvvetli, diter yerlerde 31'

ta ıcuvvette esmiştir. 
oon tstanbulda hava bulutlu geçml1ı 

rQzglr Şimalden 3 _ 5 metre hızla es
miştir· Saat 14 te hava tszyfld 76,17 ml
nmetre idi. SilMnet en yOksek 13,8 ve 
en dQfilk 5,4 ııanu.rat olarak kaydedil
JDllSlr· 





TAN 7 - 4 - 939 

.M:ahk:erllelercle 

Karısını Soyup Kaçan Adam 
Merkep Dedi Aldık, Deve 

Evi Vardı, Destur 
Dedi Af dık, Hepsini Sattı. Bir 
Köpeği Bağlasan Durmaz. 

Oda 

Sırtında siyah bir" işçi elbisesi 
taşıyan davacı kadın, kendinden u
mulmıyan bir serbestlikle davası
nı nnlattı: 

- !ki çocuğum var. Biri beş, 
diğeri iki yaşında. Kocam beni ve 
çocuklanmı bıraktı kaçtı. lki se
nedir ne eve uğruyor, ne de para 

gönderiyor. Ben kadınlığımla fab
rikada çalışıp çocuklarıma bakıyo
rum. Ayağınızın altını öpeyim~ be
ni bu adamdan ayırın. Çocuğun 

büyüğünü o alsın. Küçüğünü ben 
alırım. 

Buna karşı müddeaaleyh, sami
mi görünmek istiyen bir eda ile 
şöyle söylüyordu: 

- !ki çocuğumuz varken ben 
ayrılmam. Ev~m açıktır. Alsın ço
cuklarını gelsin. Ben kendi evime 

evlendim, onun anasının evine iç 
güveysi girmedim. Anasının evine 
ne gidiyir? Her zaman davet edi
yorum, gelmiyor. 

Şahitler dinlendi. Şahitlerin bi-

Beş Çocuk 
.! 

Anası 
i 

Bir Dilenci 
Polis). dün, müddeiumumiliğe Fat

ma isminde bir dilencilik suçlusu gc-
1irdi. Biraz sonra Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesi sorgusunu 
yaptı. Fatma 30 yaşlarında genç bir 
kadındır. Kendisini müdafaa eder
ken: 

- Bay ıhakim, bana dilendi, diyor
lar. Allah aşkına sen söyle, dilenıni
yeyim de ne yapayım. Allah beş ço
cuk verdi. Bunların ikisi ikizdir. En 
büyükleri de beş yaşındadır. Kocam 
yok, evim yok, eşim, dostum yok. 
Ben, bir fabrikada da çalışabilirim. 

Fakat bu çocuklara kim bakacak ... 
Bunları evlatlık dağıtmak için b:ış

vurmadığım kapı kalmadı. Darülıice

ze analı çocuğu almaz. Belediye yar
dım etmez. Ben dilenmezsem hepi
miz açlıktan ölürüz, diyordu. 

Müddeiumumilik daha evvel Fat
mayı tabibi adillere muayeoe ettir
miş. Onlar Fatmanın çalışarak haya-
1ını kazanabileceği hakkında rapor 
vermişlerdir. 

Hakim bu raporu okudu. Fatma 
tekrar söz alarak rapora itiraz etti: 

- Ben çalışamıyorum, demiyo
rum. Çalışırım. Fakat çocuklarıma 

kim bakacak. Doktor bey burasını 

nazarı itibara almıyor. 

Hakim şahitleri dinledi. Fatmanm 
beş küçük çocuğile çalışamıyacağı 

neticesine vardı. Beraetine karar ver
di. 

Fatma bu kararla dilenmeyi sağla

ma bağlamış oluyordu. Adliyeden 

çıktı. Ilk rastladığı yaşlı bir adama 

sokuldu: 

- Bayım, beş çocuğum aç.. Bir 
ekmek parası ver, dedi. Onu getiren 

polis, Fatmayı görmemezliğe geldi, 

uzaklaşıp gitti 

Kumaı Hırsızları 
Karamürsel fabrikasının Vefadaki 

deposundan kumaş çaldıkları ı~in 

te\·kif edilen Hasan, Hüseyin, Musta
fa, Ibrahim ve Yakubun dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde duruşma
ları yapıldı. 23 şahit dinlendi. Suç
lular hadiseyi poliste dayakla itiraf 
ettiklerini söylüyorlardı. Muhakeme, 
müddeiumuminin mütaleasını soylc
mesi için tehir edildi. 

----o-

Müşfikin Muhakemesi 

ri, gece, evlerinin kapısı önünden 
geçerken kadın~ağızın "beni ~"!na 
verenlerin gözü kör c-•<;un!,, diye 
ağladığını duymuştu. Mustafa ka
rısını o gece döğmüştü. 

Diğer bir şahit aralarında ge
çimsizlik bulunduğunu, l\fostafa
nın iki yıldır kaçtığını, karısının 
kibrit fabrikasında çalışarak ço
cuklarını beslediğini söyledi. 

Uçüncü şahit te Mustafa tara
fından karısına murahhas olarak 
gitmişti. Mustafa "karıma si>yle, 
demiş, gelsin oturalım. Gitmiş, soy 
lcmiş, fakat Kamile kabul etme
mişti. 

Şahitlerin üadelerine rağmen, 

Mustafa karısını boşamak için al
madığını söyledi. 

- Yazık değil mi çocuklar ay
rılsın? dedi. 

Kamile ağlamağa başladı: 
- Bay hakim ayağınızın altını 

öpeyim. Beni bu adama vermeyin. 
Bana bakamaz. Hiçbir iş yapmaz. 
Ben onun nafakasından da vazgeç-

Bir Eroinman 
Sahtekarlıktan 
Suçlu 

Sahte evrak tanzim eden ve sahte 
kağıtlarla belediyeyi dolandırmak is
terken cürmiı meşhut halinde yaka
lanarak tevkil edilen avukat Nurinin 
katibi Enverden, dün ağır ceza mah
kemesinde yaptıklarının hesabı so
rulmağa başladı. Enver geçen celse
de reisin bütün suallerini sükutla 
karşılamış ve: 

- Bayım, ben eroinmanım. Aklım 
başımda değil. Beni evvela tedavi et
tiriniz. Sonra sorguya çekiniz, de
mişti. Envcrin hırsızlıktan, hrrsızlı

ğa teşebbüsten muhtelif mahkeme
lt>.rden verilen mahkumiyet kararları 
ve sabıkaları vardır. Reis gelen ce
vapları okuyordu. Enver bunların 

hiçbirisine cevap vermedi. O tevkü
hanede topladığı çakılları kucağına 

dökmüş, onları sayıyor, dudakları a
rasından bir şeyler mırıldanıyor, o

kuyup üflüyordu. Mübaşir kolunu 
dürterek: 

- Ayağa kalk ta reise cevap ver, 
dedi. Enver hiç istifini bozmadan ce
vap verdi: 

- Babanın uşağı yok burada, iki
de bir ayağa kalkıp oturacak. 

Enverin bir buhran geçirdiği anla
şılıyordu. Reis de mübaşire ~u emri 
verdi: 

- Bırak varsım otursun. 
Sultnnahmct sulh birinci ceza mah 

kemesinden gelen bir sabıka kaydı 

okunduktan sonra reis: 
- Bu sabıka senin midir, dedi. En

ver bu suali de oturduğu yerden: 

- Benim olacak zahir, bir gün 
yolda herifin birine bir tokat aşket
tim. Hfıkim bana para cezası verdi, 
şeklinde karşıladı. 

Beledıyeden sorulan bir suale ce
vap gelmemişti. Muhakeme sualm 

tekidine karar verdi ve davayı başka 

bir güne bıraktı. 

Hakimin Ayağına 
Kapandı 

Dün Sultanahmet sulh birinci ce
za ~ahkemesi Suzanın kol saatini ça
lan dilsiz Kemal ile Mustafanın mu
hakemelerini bitirdi. Kemal hırsız

lığını itiraf etmişti. Hakim tercümım 
vasıtasile bir çok şahitler dinledi. 
Kemale iki ay hapis cezası verdi. Mus 
tafa beraet etti. Mustafa beract ka-
rarını öğrenince hemen hakimin aya
ğına kapanarak öpmek istedi. Mü
başir buna mtıni oldu. Kendisini dı
şarıya çıkardı. 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme
sinde iş Bankasının Beyoğlu şubesin
den on sekiz bin lira aşıran banka Kaptanın Paltosunu Çalmıı 

tim. Canım flzat olsun yeter. Geçen 
yıl yol parası için hapse girdi, ben 
on iki lira vererek onu çıkarttım. 

Merkep, dedi aldık, deve dedi al
dık. Hepsini sattı, yedi. Bir oda e
vi vardı. Desturun köpeği bağla

san durmaz, şimdi onu da sa i:ılığa 

çıkarmış. Artık bir araya geleme
yiz. Giderken sandığımı soyup ka
çan adamla bir arada yaşayamam, 
gayri. 

Neticede şöyle karar verildi: 
Aralarında geçimsizlik ~ayri ka

bili ıslah bir hale geldiği anlaşıl
makla tarafların boşanmalarına ve 
kabahatli olan müddeaaleyhin bir 
sene evlenememesine ve bunun 
tesciline, çocukların her ikisinin 
yaş itibarile ana şefkat ve ihtima
mına muhtaç bulunmalarına bina
en anaları yanında kalmalarına , kü
çük çocuğun infakı.,ı i'.11.,'ISı deruh
te ettiğinden \;üyüğün infakına 

yardım olmak üzere babadan ay
da beş lira nafaka alınmasına .. 

I. K. 

Çocuğun 

Gözünü 
Çıkarmış 

l(asımpaşada Zincirlikuyu cadde
sinde 90 numaralı evde oturan Meh
medin yedi yaşındaki oğlu Uzer, cad
deden geçiyormuş. Komşularından 

Ibrahimin 25 ya!f~ndaki kızı Mebruke 
de kuşlara nişan alıp taş atıyormuş. 

Taş, Üzerin sol gözüne rastlamış ve 
yavrucağın gözünü çıkarmıştır. Dün 
ağır ceza mahkemesinde bu ~:avaya 
devam edildi. Uzeri temsil eden avu
kat suçludan dört bin lira tazminat 
istiyordu. Suçlunun avukatı iki mü
dafaa şahidi gösterdi. Muhakeme bun 
ların çağırılması için tehir edildi. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Bir müddettenberi fabrikamızda 

mütemadi hırsızlıklara şahit oluyor 
fakat mütecasirlerini ele geçiremi -
yorduk. Dün polis ikinci şube üçün
cü kısım başkomiseri Eşref Beyin 
daveti üzerine, müdüriyete getiril -
mekte, mesruk malları bulunduğu

nu ve mütecasirinin yakalandığını 

hayret ve şükranla gor<lüm. 
Bu hususta yüksek himmetlerin

dcn dolayı Bay Sadri ve Nevzaıla 

şahsım ve müessesem namına şük

ranlamnı bildiririm. 
Mensucat Santral Şirketi Sahibi 

ı~. nez.men 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Muhterem bir ailenin uful cd.m 

oğlunun bağlandığı hayat sigorta ışi
ni büyük bir suhulet ve ne~aketle 

iyi neticelendiren, öde) en "Ünyon,, 
Şirketinin müdür ve cı kanının gö'i
terdikleri insani kolaycğa açık t~

şekkürlcrimi bildirmekle şetre! du
yanın. 

Vekilleri 
Hıfzı Nalbanoğlu 

KubilCiy ihtifali 
Izmir, 6 (Tar. Muhabirinden) 

Izmir parti başkanlığı Kubilay ihti
lalinin 16 nisan pazar günü yapılma
sını kararlaştırmıştır. O gün Izmir 
ve Manisadan hususi trenlerle Mene
mene gidecek heyetler Kubilay abi
desi önünde ihtifal yapacaklardır. 

Çanakkalede Çirkin 
Bir Mahalle 

Çanakkale, (TAN) - Şehrimizın 

güzelliğini bozan Çay mahallesi ile 
belediyenin meşgul olması isteniyor. 
Boğazdan geçen gemilerin çay ağzın
daki mecburi tevakkuflan hasebile, 
bu mahallenin ekseriyetini teşkileden 
teneke k'llübelerin ferı jntıbalar bı
raktığı ileriye sürülmektedir. 

Şehir Tiyatrosu Nerede 
Yapılmalıdır? 

(Başı 3 üncü sayfada) Bahçenin içinde geriye çekilmiş 

lışmnSt lazım geleceğini ve böyle olarak yapılncak binanın üç taraftan 
giiçlükler ve imkimsızlıklnr karşısın- çıkış yerleri olduğu gibi önündeki bi
da buraya kimsenin gitmiyecel:rini nalarda yapılacak ufak istimlllklcrlc 
söylediğim zaman bana işte o Urba. eski İngiliz scfarcthaneı;inc mukabil 
nisme yfıni şehircilik mavalını oku- bir fibide vücude gelir. 
dulardı. Eğer bu, mektebin nakli ve kara-

Onların iddinlanna göre Yeni- kolun istimlaki gibi sebeplerden do
bahçc taraflarını imar için oraya bir layı miişkül görülürse Ayaspa!5adaki 
stadyom yapmak lfızım geliyordu. jandarma karakolu vardır. Bunun 

Bu \."ahimclerle seçilen yerde arkası açıktır. 
stadyom olaınıyncağını hakiki şehir- Cephesi Tnksim mc~·danına ba
cilik miitehassısı Prost giirerck y.cni kar. Zaten kışla yıkılıp da orada e
şehir planında burayı hayvanat ve hir oteli ynınlınca meydandan kara. 
nebatat bahçesi yapılmak üzere ayır· kola gelen yol da geni leyecektir. 
dı ve o zamanki göğsü gergin nıiitc- Bu da miinnsip görülmezse Siir -
hassı ların da iddiaları biitün bu çc-I pagop arsası vnr. Oraya hir güzel ve 
şit vahi sözler gibi suya diiştü gitti. önii me~·dan halinde tiyatro binası 

Gitti amma bu fakir şehrin 200 yapılabilir. 

bin liradan fazla para ı oradaki Hi- Ben üç fikir ileri sürdüm. Dnha 
zumsuz istimlak bedellerine sarfc- sıkı etüdlerle başka yerler de hulu -
dildi. (0 da bir ayrı ve haı.in hikaye. nahilir. Mesele dediğim gibi ikinci, 
dir.) üçiincii derecede mülahazalara ka-

Şimdi şehir tiyatrosunun yapıla- pılmndan asıl işi hareket nokta<;ı al
cağı yer ta:\ in olunurken olsun bu gi- makta \'C Yenihuhçedcki stadyom hi· 
bi \'nlıimelere \'C tepeden inme "ori- kaycsinde olduğu gibi \'ahimelere \'e 
jinal! Harikuli'ıde! buluşlara kapıl - tesirlere kapılmamaktadır. 
mayıp normal ölçiilerle bu y:!rİ tn -
yin etmeliyiz. Yeni Tayinler 

Bunun için şu şartları nrnmak gc- ' 
rektir. Ankara, 6 (Tan Muhabirinden l -

Dahiliye Vekaleti müfettişlerinden 

Refik Noynn Manisa valiliğine, Os
man Nuri Tekeli Sıvas valiliğine ve
kaleten tayin edilmişlerdir. tzmir va
lıliğine kimin tayin edileceği henüz 
malum değildir. Belediye reisi Beh
cetin ayni zamanda vali olacağı hak
kındaki haberleı·e iltifa! edilmemek-

Şehir tiyatrosu, halkın kolayca 
gelebileceği, nakil vasıtası çok, şeh
rin kesif niifuslu yerine ynkın bir 
mahalde yapılmahdır. 

Dundan başka bu ti~·atro bir bü
yük caddenin cephesinde veya bir 
meydanın karşısında olmalıdır. 

Bu iş için ileri sürülen Tepebaşı 
bahçesi • biraz ensiz olmasına rağ -
men - belki arsa itibariyle kafi bir 
genişlik arzediyor. Lfikin ne bir mey 
dan öniindedir; ne de bir biiyük cad-
denin ağ:r.ında. 

Bu bakımdan burayı münasip 

tedir. 

* Maliye müCcttişlerinden Gıyasettin 
Akdeniz mali tetkik heyeti azalığına, 
posta ve telgraf timum müdürlüğü 

hesap işleri müdür muavinlerinden 
Ferit Can-ı Istanbul telefon müdürlü. görmem. 

Kaldı bakımından ğü muhasebeciliğine tayin edilmiş-
=--~""",..""~'"''mr'ii'tr~üoHlur- lerdir. ... 

ınak değil açınağa mecbururz. Am -
ma Tcpebıişı bahçesinin civarı istiın
lfık edilir, orası bir meydan haline 
konur, Perapalasın önündeki nda da 
kaldırılırsa, Tepcbaşı bahçeshıilCTfi

pılacnk bir tiyatro belki bir mana i

Beyrut başkonsoloslugu 1cançııarlı, 

fade eder. 

ğına Hayrettin \"alın, Paris başkon
solosluğu kançilarlığına Melih Esen
yel tayin edilmişler. vekalet emrinde 
bulunan yedinci derece memurlor
dan başk_onsolos Firuz Kesim dercce
sile hizmete alınmıştır. 

Ilıma mukabil, Ilcyoğlunun baş- _,, __ _ 

ka taraflarında dnlıa uygun yerler YENi NEŞRIY AT : 
yardır. 

Yeni A dam .Mesela: Zaten Bcyoğlunun göbe. 
ğinde bulunuşu terbiye ve inzibat 
bakımından pek te miinasip olmayan 
Galatasaray lisesinin faraza Harbi -
~·eye nakli ile onun arsasına yandaki 
karakol nrsnsı da ilave edilmek su -
rctiylc bir ti •ntro yapılırsa miikem
mel bir şey olur. 

YENİ ADAM - Mim:ır Sinan s~yısı 
dolgun bir şekilde çıkmıştır. Bu hususta 
en salahiyettar simalann düşüncelerini 
havidir. Ayrıca muhtelif fikir ve san'at 
haberleri de bu sayıda yer almıştır. 

CAZ..."LI TARİH - İlk okul piyesldlr. 
R. G. Arkın t..'lrafındıın yczılmış ve Bnlı
kesirde b:ısılmı~tır. 

.. Bu Akşam ;:a~e TAKSİM m~::da ·~ 
Fransa Ihtilfıli üzerine JEAN RENOIR tarafından vücude getirilen 

FRANSA İ HTİLALİ 
Senenin Fransız Süper Filminin ilk iraesi Münasebetiyle 

ŞEREF GALASI 
LiSE DELAMARRE: MARIE . ANTOINETTE Rolünde 
PIERRE RENOIR : LOUi S XVI 
LOUIS JOUVET : DANTON " .. 
40 bin Figüranın iştirakile ve Göz kamaştırıcı Lüks ve Thtişamı, em-
salsiz dekor ve Mizanseni ve Bilhassa Muharebe ve Versay Sarayına 
Hücumu Sahneleri cidden Calibi dikkattir. Bu Akşam için yerlerinizi 

evvelden temin ediniz. 

Bu aksam: PA."llGAL'Il 

TAN Sinemasında 
Sanatkar Bayan MUALLA 

ve eşsiz okuyucu BURHAN 
SESYILMAZ, Sanatkar Ke
mani SADİ, Piyanist FEVZİ 
ve diğer sana~l.tiır arkadaşla-

rının iştirakile 

Büyük Konser ve Miıel var yet esi 
Beste'l(ar Salahaddin Pınar'ın yeni eserlerini kendisinden dinnyeeeksi-

niz. Ayrıca ~İNEMA ve ZENGİN PROGRAM ___ _._, 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Po~talan 

Türkiye Radyosu Ankara Raüyosu 
Dalgn Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Cuma, 7. 4. 1939 

12,30 - Program. 12,35 - Türk mnı.ısı. 
Pl. 13,00 - Memleket saat nyan. ajam 
ve meteoroloji hab<'rleri. lS,15-14 MQz.lk 
(Karışık program - Pl.) 

17.30 - Konusma (İnkı!Ap tarihi ders .. 
teri) Halkevinden naklen. 18,30 - Prog
ram. 18,35 - MQı.lk (Neşeli mOı.ik-Pl.) 

19,00 - Konuşma. 19,15 - Türk müı.i
ği (Fnsıl heyeU). Çal:ınlar: Hakkı Der
man, Esref Kndrl, Has:ın Gür. Hamdi 
Tokay, Bıısrf Üfler. Okuyan : Celfıl Tok
ses. 20,00 - Ajnns, met('()rolojl hPber
lerl. ziraat borsası (fivat). 20.15 - Tilrk 
müzl!U - Celıınlar : Vecihe. Eşref Kadri 
Kemal Nlya:ı:f Seyhun, Cevdet Çaı'!la. 0-
kuyanll\J': Necmi Riza Ah1skan ve Radi
fe Nevdlk. 1 - Nihavent 1)('5l"ev1. 2- İs
mail Hakkı (Nihavent yörClk semai) Fer 
yadlle vad eylerken. 3 - Hacı Arif be
Yin (Nihavent ı;nrkl) Şnr::ın iç g{lUemln
de. 4 - Rahmi beyin (Nihavent şnrkı 

Süı.üp sih:üp te ey mel!'k 5 - Fahire 
Fersan (Taksim) . 8 - (NlhavC"nt şarkı) 
Söyle nedir balsl ahın. 7 - (NfhavMlt 
sarlo) Bakmıyor çeşml sfynh. 8 - Refik 
Fersnn (HOsevnl şarkı) Bit bakıcı birle
şerek. 9 - Saadettin Kaynak (Muhayyct 
sarkı) Batan gün kana benziyor. 10 -
(Hıılk tQrkülerl) Ay do~du batmadı mı. 

21,00 - Memlc'ket sant avan. 21,00 -
Konuşma (Haftnlık spor servisi). 21.15-
Esham, tahvllAt. kıımblyo - nukut borsa
sı (fiüat). 21,25 - Neşeli plaklar -R. 
21,30 - Milzik (Senfonik pldklar). 22.30 
Milı.lk (Melodllt>r) Pl. 23,00 MOzik (Cnz 
bant - Pl.) 23,45-24 - Son ajnns ha
berleri ve yannki program. 

, .... "''·' .... "' .... .... ~ """" ' 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 

\,.....,....... ..... """; .... .... ;......,~"' 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubede kayıtlı ve slmdiye knd r 
sevkolmıyan 334 (dahil) doğumuna kn
dar deniz eratı celp ve sevk olunaenlt
tır. Bu ratın toplama guncı 15 Nisan 939 
günOdür bunlardan bedel vereceklerin 
bedeli nakdileri 14 Nisan 939 akşamın3 
1'.dnr kabul edilecektir. 

2 --..GümrQk ve harp srnnyl eratınt!an 
şimdiye kadnr sevk olunmıyan 333 (d'l
hill doılumlu ,,.. .aa.vrJ_L:llm 31R • q~ı 
(dahil) doğumlu erat cClı)~~c sevk olu-
nacaktır. Bu eratın i~Uma g(lnü 26 Ni
san 93!! dur. Ve bunlardan bedel ver"
ceklerln bedelleri de 25 Nisan 939 akşa
mına kadar kabul edilir. 

3 - Altıkadaranın muayyen günlerde 
Şubeye müraeaatıan. 

• 
Beyoğlu, Yerli Askerlık 

Şubeıinden: 
1 - Deniz. erntındsn 384 doğumlular 

da dahil olduğu halde henuz askerliğini 

yapmamış olanlnr, derhal askere sevk 
edileceklerdir. Bunlardan nakdi bedcl 
vermek istıycnlerin bccklleri 14 Ni
san 939 akşamımı kadar kabul edll!'
cektir. Bu eratın 16 Nisan 939 sabahı S!>• 

kere şevk edilmek üzere hüviyet cilz.
danlıırile birlikte şubeye milracııatlan. 

2 - HarP sanayii ve r.umrllk kurumu 
sınınan eratından (333) doğumlular d'l 
dahil olduğu halde henüz O"kcrllğinl yap 

1 

mamııı olanlarla gayri İslAm piyade erat 
tan keza henilı. askerliğini yapmnmııı 

316 : 331 (dahil) doğumlul:ır 26 Nis n 
939 günü askere sevk edileceklerdir. 
Bunlardan nakdi bedel vermek lstlyen
lerln bedelleri 25 Nisan 939 aksamına ka
dar kabul edilecektir. Bunl:ırın d:ı 26 Ni
san 939 sabahı hüviyet cfü:dımlarlyle bir
likte subcde bulunmalan. 

3 - Deniz ercıtından nakdi bedel ve
recek olanlar 15 Nlsnn 939 da ve harp 
sanayii, güınrllk koruma ve gayri İsltım 
piyade eratından nakdi bedel verecek o
lanlar da 26 Nisan 939 dn sevk edilecek
lerinden. bunlnnn da vaktinde şubeye 
müracaaUarı ııtın olunur. 

Bir Genç, Nişanhsını Vurdu 
Jzmir, 6 (Tan Muhabirinden) -

Neşet isminde bir genç 3 aydanberl 
beraber yaşadığı nişanlısı tütün ame
lesindcn 19 ya~nda Gülizan son za
manda kendisinden ayrılmasından 
muğber olarak ekmek bıçağı ve sus
tali çakı ile cın yerinden tehlikeli su
rette yaralamıştır. 

Gülizarın f:?Öğsündeki üç yara kal 
bi üzerindedir 

Senenin en büyük Filmi • En Muazzam Muvaffakiyeti 

TÜRKÇE Fransızca 

Nüshası Nüshası 

i PEK MELEK 
Sinemasında Sinemasında 

memuru Müşfikle suç ortağı Ticaret Istepan bir hafta evvel Haliç va
mektebi talebesinden Necdetin mu- purile Eyübe giderken yavaşça kap
hakeme1erine devam edildi. .Muha- tan kamarasına çıkmış ve kaptan 
keme şimdi başka yere tayin edilen Rüstemin paltosunu çalmıştır. Sul
bir banka memurunun istinabe sure- tanahmet sulh birinci ceza mahkeme
tile şahit sıfatile dinlenmesine karar si, diın, lstepanın muhukemesini bi
ı;ermişti. Cevap gelmediği için mu- tirdi. lstepan bir ay hapse mahkum 
hakeme talik edildi. oldu. 

Belediye bu kulübeleri istimlak e
dip yerlerine küçük, fakat aSl'i bina
lar yapmak imkanını bulabilirse, iyi. 
b~ hlzmct etmiş olacakt~ ................................................................. 1 .................... . 
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TAN 
Gündelik Gazete 
~ 
TAN'ın heden: Haber
de, fikirde, tıerşeyde 

temiz, dürUst, samimi 
olmak, karfln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 

" 400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 

" 
1 Ay 300 " Milletlerarası posta ittihadına dahil 

olmıyan memleketler için ı:ıbone 

bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplar 10 kuruş

luk pul ilavesi lazımdır. 

, \ ; .... ' .. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Sanatkarı 

Himaye 
Etmeliyiz 
O•• ğrendiğimize göl'e, İstanbul 

Şehir Tiyatrosunun operet 
kısnu Jağvediliyormu'j. Bunun sebe
bi de, Şehir Tiyatrosunun sahneye 
çıkacak arti!t, hatta figüran bile bu
lamayışı im.iş. 

Bu havadisten, teessi.ir duyma
mak mümkün değildir kanaatinde
yiz. Biz eminiz ki tiyaho sahnesinin 
boş kalışının sebebi İstanbulda, sah
neye çıkmayı hala hoş görmiyen mn
taassip ailelel' bulunması değildir. 

Bugün, çok şükür, umumiyetle, ai
lelerimiz, bu taassup çukurundan 
ileri düşüncelerin irtifama yüksel
miş bulunuyorlar. Bu itibarla, ka· 
dınlarnnızın, kızlar~mızın sahne~·e 

çıkmak hevesini duyrnayışların<la 
büsbiitün başka sebepler aramak Ja. 
zımdır. 

Bu rağbetsizlik, maalesef, hemen 

biitün sanat sahalanndu sezilmekte

dir. Sanata intisap arzusu gösteren-
Jer cı-o ., ~ı~ ..... ,.• • ~ ı.-ı· 

taya sahip olamamış, işsiz ve çare

siz kalmış kimselerdir. Fakat, sana

tm, ve sanatkarın kafi derecede hi

maye görmediği nazarı itı"bara alı

nırsa, bu rağbetsizliği gayet tabii 

bulmak, ve karşısında kaldığımız ncı 

neticelere şaşmamak lazımdır. 

Sekiz yüz bine yakın nüfusu bu

lunan İstanbulda, bir tek - iyi, kötii -

tiyatro, şehl'in belediye!-inden de yar 
dım gördüğil halde, kendisine inki

şaf imkanlarını kazandırabilecek de

recede rağbet göremiyor. Bu yüz

den, bir binaya, daha iyi eserlere, 

daha kuvvetli sanatkarlara kavuşa

mıyor. 

Bundan da anlaşılmaktadJT ki, 

giin ge~tikçe ölmekte olan şey, "san

at,, sevgisidir. Bu sevginin gittikçe 

azalışı, sade tek tiyatro salonunun 

boşluğundan değil, sacle resim sergi

lerinin boşluğundan değil, sade kü
tüphanelerin boşluğundan değil, için
de "sanat,, havası, "sanat,, izi, "san
at,, iıkrl bulunan bütün mefhumla
rın alaka öksüzü kalışından belli: 
Görüliiyor ki, sanatın himayesinde 
daha fedakit' davt'anılmarnası, isti
datların, heveslerin, rağbetin, sev
ginin, hulasa, sanatın m<'mlekette in
kişafına hizmetkar olabilecek her 
şeyin birer birer inkırazına sebebiyet 
•eriyor. Biz sanatı kafi derecede ko
rumuyoruz. Korunnuyan sanat, san
atkar yetiştirmiyor. Hakiki sanatkur 
yetişmeyince, yarım sanatkarlar tü
rüyor. Yanm sanatkarlann yarnn 
eserler verişleri de, halkın sevgisini, 
saygısını, rnğbetini kurutuyor. 

Bu umumi inkll'azın zararların· 

dan kurtulmak istiyorsak, sanatka
n, - en münasip çareler . ve usuller
le, en miinasip şckillerd«> • korumak. 
ta acele davranmak n.ecburiyetin
deyiz; 

Vok<ıa. onerP• sahnf'sinln arlcd
sınrlan tiyatro sahnesi. tiyatro sahne
sinin arkasından resim sergileri, re· 
sifu sergilerinin 8t'kasından heykel, 
kitap sergileri de, birer birer, çürü 4 

miiş birer temel gibi yıkılıp gidecek
lerdir! Ve o hazin viranenin üzerin4 

ele, gözlerimiz, tekral' ele geçiril
mesi güç nimetlerin açlığı ve basre· 
file a aracaktır!. 

TAN 

Fransa, topraklarını müdafaa için !ark hududunda meydana getirdiği göze görünmiyen istih·· 

kCimlar için 60 milyon lngiliz lirası harc:amııtır. Bu yazı size, Maginot hattını anlatacaktır. 

o o o 

F ransanın Yer Altında 
Kurd 

.W 

u g u 
Kalele r: 
Maginot 

·------· Yazan: ~-
Frank İllingworth 

. 

F ransanın en kuvvetli müda
faa hattı olan Maginot hat

tı Metz ile Wissenberg arasında u. 
zandığı halde burada seyahat eden 
bir yolcu, hiç bir şey göremez ve 
tahkimat bulunup bulunmadığının 
farkına dahi varamaz. Burada gö
rülebilecek şeyler, bir kaç asker, 
bir rnıktar tel örgüleri, betondan 
yapılma bir takım inşaat, ve ara
da bir göze çarpan top ağızlarından 
ibarettir. Fakat buraya uğrayan 

bir çok adamlar vardır. İşçiler, 
çütçiler, poc;ta müvezzileri, ve sa
ir esnaf. Ana yola yakın bir yerde 
bir asker nöbet beklemektedir. Bir 
sıra ağaç, saf ve berrak bir sema
ya doğru yükseliyor, fakat ağaçla
ra yakın bir yerde, bir yol kıvn -
lıyor ve bu yol her nedense insa -
na korku veriyor. 

Yukarıda anlattığımız gibi in· 
san burada muhkem tahkimat bu· 
lunduğunu gösterecek hiç bir maıı 
zara ile karşılaşmamaktadır. Çün
kü her şey gayet mükemmel bir 
surette gizlenmiştir. Halbuki bu • 
rası baştan başa kalelerle doluci.ur 
ve bu kalelerin içi an kovanı gibi 
işlemektedir. Buradaki askerler 
gündüzleri köylerde yaşıyor ve ge 
celeri içeriye giriyorlar. Hudutta· 
ki bütün köylüler, buradaki tah • 
kimatı idareye yarayacak tarzda 
terbiye görmüşlerdir ve bunlar biı 
18.hzade vazüe başına koşacaklar
dır. Bunun için kilise çanlarının 

çalması katidir. Bu sesi işiten he 
insan elindeki işi bırakarak karar. 
gaha koşuyor ve karargahtan va -
züe başına gidiyor. Vstte Maginot hattındaki elektrik isli:u)ı~nlarınJan biri, 

Fakat bu ağaçların hepsi de 
bir süsten ibaret ve bunlar 

göz boyamak için buraya konmuş
tur. Verilen bir kumanda üzerine 
bütün bu ağaçlar devriliyor ve on 
!arın devrilmesi ile göze bir sürü 
top ağızları görünüyor. Bu a·ğaç • 
lar devrildi mi, buraya gelen pos
ta müvezzileri ile köylüler, yer al
tında bin kac.lf?m derinliğe inerek 
memleketlerini müdafaa için sila
ha sarılacaklardır. Civardaki tar
lalarda askerler tallın görecek ve 
daha sonra yerin diplerine gönde
rilerek vazifelerini yapacaklardır. 
O zaman ana yolu bekleyen aske
re bir çok askerler katılacak, bun 
lar bütün yolu tel örgüleri içine a-

'lacak, ve yol geçilmez bir hale ge
lecektir. Sonra etrafta göze çar _ 
pan tepecikler, birer mitralyöz 
yuvası olacak, ve bu mitralyöz yu
vasından fışkıran ateşler her tara
fı dövecektir. Bütün bu saha, tank 
taarruzunu durdurmak için icabın
da çelikten bir set vücude getire -
cek, derhal sular fışkırarak hen -
dekleri dolduracak, hendeklerin 

dibinde bulunan ve infilak madde
leriyle dolu olan gizli yerler, bir 
kumanda ile derhal faaliyete ge -
çecek su mahzenlerini patlatacak 
ve geçmeğe teşebbüs eden bütün 
tankları yutacak. Ateş, su ve her 
vasıta ile hareket eden bir kuvve
te karşı ne yapılabilir? 

f ransa, Maginot hattı için 60 
milyon İngiliz lirası sarfet. 

ti. Hat, Fransız - Alman hududu 
boyunca 200 mil uzunluğundadır 
ve bu hat bin kadem derinliğinde 
olan bir çelik ve beton kitlesidir. 

Arzın sathı üzerinde kaleler 
görünmektedir. Ve bunlar en hü -
nerli askerler tarafından idare o
lunuyor. Kaleler, birbirine bağlı -
dır. Onun için, arzın sathına çık· 
madan bunların her birine mühim 
mat ve adam göndermeğe imkan 
vardır. Arzın altındaki elektrikli 
trenler insan ve mühimmat tap · 
yor, asansörler her tarafa istenen 
her şeyi sunuyor. Doktorlar, bu -
rada ameliyat ile. meşgul oluyor, 
işçiler arzın yüz kadem altında va 
züeler yapıyor ve Disel motörle -
ri, ışık hararet ve hava istihsal e.. 
diyor. 

Aklınıza "gaz" mı gelecek. Fa. 
kat bu tahkimata karşı gaz kullan· 
mağa da imkan yok. Maginot hat
tını yapanlar, gaz taarruzlarını 

da düşünmüşler ve yer altında ha
vayı tasfiye edecek ve temizliye· 
cek bütün tesisatı vücude getir -
mişlerdir. Bundan başka buraya 
giren hava, hatların gerisinde mil 
)erce mesafeden gelmekte ve tat
hir edildikten sonra içeriye veril. 
mektedir. Daha mühim bir nokta 
kaleler ve istihkamlar içindeki ha-

aşağıda toprağın 50 metre derinliğine kadar 
inen OJ1an•Ör tesisatı 

va tazyikinin, yer üstündeki hava 
tazyikinden daha yüksek tutul -
masıdır. Bu yüzden topla üzerine 
gaz atıldığı takdirde topların ağ -
zından mütemadiyen barice çıkan 
hava gazin içeri girmesine mani 
olacaktır. Hatta herhangi bir bom 
bardıman yüzünden bu topların 

bulunduğu kaide çatlayacak olur
sa, buradan da gatlerin içeri sız -

,-- 1 
Beyoğlunun 
Göbeğinde Bir 

Harp Başlıyacak 
- Mevzu kıtlığı olmamakla beraber bu dahi bir mevzudur -

Yazan : AKA GÜNDÜZ 
; ş u günlerde Beyoğlundaki Bü-

yük Parmakkapının Pembe 
çıkmazında ansızın silah sesleri i
şitirseniz hiç telaşlanmayınız. Ne 
Tirana istila müdafaasına giriş
miştir, ne de Patagonya Berline 1-
lanıharp etmiştir. Hakikat şu ola
caktır: Ben bütiin fişeklerimi ku· 
şanacak, av tüfeklerimi doldurup 
omuzlayacak, ve bir kedi cengine 
başlayacağım. Yani bizim çıkmaz· 
daki ~edileri çifter çifter öldüre
ceğim. 

Çünkü bıçak kemiğe, sıhhat ve 
hayat endişesi yüreğe dayandı: 

Bizim Pembe çıkmaz, bir sürü 
hastalıklı, uyuz, ve bilhassa ikisi 
kuduz kedilerle bir beyaz Rus ko
kanasınm istilasına uğram·ştır. 

Bizim ~ıkmaz zaten ömiir. 
Beyaz Rm; madamasına !?'elin -

ce o da ömifr mii ömiir. Rir hod • 
rumla bir mutfağı var ki kırk sıh· 
biye müdürünün ıönnelerine li
yık. Haspa küllü temizslzliğinden 
başka bir de BeyoğlunlUlf bütün ti
folu, mikroplu, yaralı ve bilhassa 
iki tanesi kuduz kedilerini topluyor. 
Evinin içine alsa neyse, fakat hep
.ınl mahalleye musallat ediyor. 

Kuduzlardan - şimdiye kadar 
ölmUş olmalıdır • bir tanesi bana 
saldırdı, tekme ile kurtuldum, ben 
den fırladı bir geçene saldırdı, 

şemsiye vurarak daülkelpten kur. 
tuldu. 

Şikayet ettik. Hemen topladı -
lar. Bu alaka ve vazifeperverliğe 
hepimiz teşekkür ederiz. Fakat ni
ye yarar ki tekrar bırakmışlar. Se
bebini sordum. Kapıcllar, kiracı • 
lar, mahalleli, bir ağızdan yana 
yakıb dediler ki: 

- Madama Himayei Hayvanat 
Cemiyeti orta başkana imiş. Git • 
nıiş uğrşmış. Ne baş ağrısı etmiş
se etmiş pis ve cidden korkulu ke
diciklerini yine geri getirmiş. Ger
çi hen de bir vakitler tam altmış 
dört kediyi hir arada besledim 8<.'s 
ledim amma evim rla~ haşındavdı 
ve her kl"rlinin kendine mahs11s 

yatağı. kereveti. tabldotu \•ardı 
Dağa taşa ziyan vermezlerdi. o 
halde bile farenin ve kedinin ku_ 
duzundaki dehşetli tehlikeyi gözö
nüne alarak dağıttım. 

Ama şimdi Beyoğlunun göbe
ğinde beyaz Rus madamasının esi-
riyis f S01&u 7 inci sayfada) 

masına imkan kalmayacaktır. 
Esasen top kaidelerinin bom-

bardıman yüzünden çatlamasına 

veya herhangi bir arızaya uğra -
masına imkan yok gibidir. Fakat 
böyle bir hadise vukuunda çelik 
duvarlar derhal burasını başka 

yerlerden tamamiyle ayıracaktır. 

B u kalelerdeki bütün topların 
faaliyete geçmesi için otuz 

saniyelik bir müddet kafidir. Otuz 
saniye sonra bütün bu kalelerden 
canlı bir şeyin yaşamasına imkan 
vermiyecek bir cehennem boşana
caktır. 

Bu ateş, her tarafı silip süpü • 
• recektir. Kalelerin biri sukut et -

tiği takdirde bu kaleyi de iınha et
mek mümkündür. Onun için bir 
hasım bütün hattı işgal etmedikçe 
hiç bir noktada tutunamıyacak -
tır. 

Yer altındaki kale tavanlarının 
6 kadem kalınlığmda olduğu bil
diriliyor. Fak.at buraları serindir 
ve rahattır .• En müthiş bombardı -
man bile buraya aksetmemekte • 
dir. Bu yüzden, bombardıman yü
zünden sinirler bozulmuyor ve a
sabın gerginliği asgari hadde ini _ 
yor. 

İstihkamlar (Mulhouse) a kadar 

uzanmaktadır. Burada ise üç sıra 

istihkam vardır. Her 150 kadem 
başında, aylarca muhasaraya da
yanacak levazım ve mühimmat ile 
dolu mevkiler vardır. Bu mevki -
lerin her biri dört top ile müceh -
hezdir. Bu mevkilerin her biri di
ğerlerinden müstakil sayılacak va
ziyettedir. Çünkü kendisine lazım 
olan gıda maddelerini, ve her şeyi 
muhtevidir. Bu mevkiler arasın -
da da yere gömülü toplar bulun • 
maktadır. Ve hasmın bunları se~
mesine imkan yoktur Fakat bun. 
tar bütün ateşlerini hasmm üze -
rine boı:;a ltacak bir tarzda yerleş
tirilmiştir 

Maginot hattının inşaatına iş -
tirak edenlerden öğrendiğiın bun
lardır. 

Fransada hüküm süren kanaat 
bu hattın istilasına imkan bulun -
madığıdır. Şimdilik her şey de bu 
kanaaü teyit ediyor. 

5 

t!•t:Mt?C~ 
Acaba Dalga mı 
Geçiyor? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Muhittin Birgen, İspanyada har
bin nihayet bulması müna -

sebetiyle yazdığı bir yazıda, İspanya
daki kavganın bir kardeş kavgası 

olduğunu, şimdi bu mağlubiyetten 
sonra birbirleriyle daha çok kardeş 
olacaklarını yazıyor. Bu iddiayı ya -
parken Muhittin Birgen, bu kardeş 

kavgasının Cümhuriyetçilerle, kral
cılar arasında bir kavga olduğunu 

farketmemlş gibi görünüyor. Olabi
lir. Bir çok rivayetlere göre bu kav
ga, daha sol bir cüınhuriyet kurmak 
isteyeniere karşı açılmıştı, diğer bir 
çok vakıalara göre de, kral Alfonsu 
deviren cümhuriyetçileri yıkıp, tek
rar daha sağ Mr rejim kurmak için
di. Muhittin Birgen birincisine inan
mış olabilir ... Bu da bir görüştür. 

Fakat bu kadar kan döktükten son
ra, yiiz yüze gelen, cümhuriyet için 
bu kadar fedakarlıklara katlandık • 
tan sonra mağlup olan kardeşlerin, 
topraklarında hala ecnebi nüfuzu 
baki iken birbirlerine kardeş gözü i
le bakacaklarına, birbirlerinin bo • 
yunlarına sarılıp şapır şupur öpüşe

ceklcrinc inanmak isin çok nikbin ol
mak veya miyop olmak liizım. 

* Haydi bu göriişü Muhittin Bir -

genin nikbinliğine bağışlayalım. Da

vanın mazisini, sebeplerini cereyan

larını unutalım. Fakat Muhittin Bir

gen bu yazının aşağısında insanların 

ne aptal mahlôklar olduklarını, ra • 

hat rahat yaşamak varken, dahili 

harplel'-le birbirlerini kırmanın an • 

cak bir hamakat olduğunu söyle • 

dikten sonra, mücadelenin ancak 

milli varlıkları müdafaa için yapıla
bileceğini ilave ediyor. 

Milli varıkları, istiklalleri müda-

faa için yapılan harpler, ne bir zeki, 

ne de hamakat eseri değil, milli za

ruretlerdir, Fakat dahili harpler aca
ba neden hamakat eseri oluyor. İn

gilterede bir asır siiren derebeyliğin 

yıkılış inkılabında, mutlakıyet ta • 

raftarlanyle, demokrasi taraftarla • 

rının mücadelesi dahili bir harpti. 

Kardeşler birbirlerinin boğazlanna 

sarıldılar. Fransa da Luiler haneda

nını ve N apolyonları devirmek için, 

yapılan meşhur Fransız inkılabında 

senelerce kardeşler birbirleriyle dö

vüştüler. Ü"çüncü cümhuriyetten son

ra dahili harp bitti. Almanyada o

tuz sene süren köylü harpleri, Ame
rikada, Linkolnun esareti kaldırmak 
için yaptığı mücadele, hepsi dahili 
harplerdi, kardeşler birbirleriyle dö • 
vüştüler .. Haydi Muhittin Birgenin 
hafızası zayıftır, bu kadar eski za • 
manlarda geçen şeyleri unuttu, di • 
yelim. Ya bizim İstiklal harbi de bir 
hamakat mıydı? Daha dün, haneda
nı, saltanatın etrafında toplanan ha. 
inleri yenmek için yaptığımız miica
dele, döktüğümüz kan daha kuru • 
madı... Anzavurları, hıliifet ordula -
rını daha unutmadık .. Demek ki sal
tanatı yıkmak için dövüşen bu kar· 
deşler de aptaldılar, kardeş kardeı 
ge~inmek varken birbirlerinin boğaz 
larına sarıldılar, ve bu kadar kan 
döktiiler. 

Eğer bu hamakatse, Muhittin Bir
genin zekasına diyeceğimiz yoktur. 
Yahut da derin bir dalga geçiyordur. 

Aydında Pamuk 
Ekimi Gecikecek 

Aydın, (TAN) - Son yağmurlar 
hasebile vilayetimiz içinde pamuk e
kimi bu sene bir ay gecikecektir. E
kırnin vaktinde yapılabilmesi i\in 
bahçelerin mart iptidasında kesilme
sı lazım gelirken 21 martta şi::idetli 
yağmurlar yağmı~tır. Feyezandan 
mutevellit sular yüksek araziden çe
k•lmışse de <"Ok yerlerde hala varc!ır_ 
Suların (,'<'kildığı Yt!rlerde de tav ol
madığından pamuk ekilemiyor 

Bu vaziyet altında pamukların ha
gsdı da 20 eylulde değil, 20 teşrini
evvelde yapılabilecektir. Sonbahar
da da havalar müsait gitmez ve top
lama zamanında yapılamazsa, bunun 
rekolteye tesir etmesinden korkul· 
maktadır • 
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Televizyonla verilecek şekilde aydınlatılmış bir ringde 
boksör dövüşe hazırlanıyor 

Londrada Güreş ve 
Boks Müsabakaları 

Televizyonla Veriliyor 
ilk Tecrübeden Çok Muvaffakıyetli Netice 

Allndı, Fakat Futbol Maçlarının 

Müsait Olmadığı Anlaşıhyor 
!ngilizler, radyoların ayni zaman-, vizyon hakkı olarak ta boksörlere ay

da sinema gibi, sesini verdiği vaka- rı bir ücret ayırmakla Ingili.zler mü
nın şeklini de seyrettirmesi üstünde him maçları tertip etmek üzere bir 
çoktandır uğraşıyorlardı. yardım temin etmiş oluyorlar. 

Londrada kurulan televizyon istas- Her memlekete göre başka bir za-
yonu evvela altmış kilometre dahi- viyeden görüleceği şüphesiz olan bu 
!indeki vakalarıı' sesli sinema şek- televizyon işinin sporda mühim bir 
Jinde abonelerine vermiye başladı. yenilik olduğunu ehemmiyetle kay
Gitgide işi ilerlettiler. Şimdi 150 ki- detmek icap eder. 
lometre dahilindeki abonelere tele-
vizyon neşriyatı yapılmıya başlan
mış. 

Televizyonla, spor maçlarının nak
li ilk defa Ingiltere ağır sıklet şam
piyonluğu maçında tecrübe edilmiş
tir. 

Leu Harvey ile Lary Cains arasm
da yapılan bu maçın televizyonla 
nakli pek muvaffakıyetli olmuştur. 
Müsabakanın en küçük teferrüatı ay
nen görülmüştür. 

Yalnız mücadele sedirlerinde çok 
müsait netice veren televizyon fut
bol maçına uymamakta imiş. Nasıl 

ki, futbolün sineması da pek uygun 
olmuyor. Fotoğrafın içine almağa 

mecbur olduğu saha futbolde çok ge
niştir. Bu yüzden nakledilen şekiller 
o kadar vazih olmuyor. 

Maamafih boks ve güreş müsaba
kalarının televizyon ile nakli yalnız 
Ingiltereye munhac;rr kalacağa ben
ziyor. 

Amerikada istasyon yapıldığı tak
dirde Amerikan organizatörleri ter
tip ettikleri maçların televizyonla 
nakline razı olmıyacaklardır. Bunun 
sebebi basittir. Amerikadaki maçlara 

çok para veriyorlar. O kadar parayı 
çıkarmak üzere maçlara asgari 70 bin 
kişi gelmelidir. Televizyon olursa, 
müşteriler azalacaktır ve büyük maç
ların hasılatı tehlikeye düşecektir. 

lngilterede bu işin kabil olmasına 
sebep, oradaki salonların ve boksa 
ayrılan ekseri sahaların küçük olına
ııındandır. 

Küçük sahalara az müşteri girebi
liyor. Müşteri az olunca hasılat azı
lıyor. Bu suretle büyük boksörlere 
kafi para verilemiyor. Halbuki tele-

Mektepliler 
''Tan Şildi,, 
Müsabakaları 

Istanbul maarif spor bölgesi tara
fından tertip edilen ve gazetemiz ta
rafından ortaya konan Tan şildi mü
sabakalarına yarın Taksim stadında 
devam edilecektir. 

Ayni zamanda Kabataş lisesi saha
larında de. mektepliler voleybol şam
piyonası da yarın başlıyacaktır. 

Futbol, voleybol maçlarının tebli
ğini aynen aşağıya alıyoruz: 

lstanbul okulları spor bölgesi ge
nel sekreterliğinden: 

8.4.939 cumartesi yapılacak futbol 
maçları: 

TAKSİM STADI 
Saha komiseri: Ziya Koplu. 
Kabataş lisesi - Ticaret lisesi, ha

kem: Tarık Ozerengin, saat l·l. Işık 
lisesi - Şişli Terakki lisesi, hakem: 
Şazi Tezcan ı saat 15.10, Yüce U'lkü -
Darüşşafaka lisesi, hakem: İzzet Mu
hittin Apak, saat 16.10. 

8.4.939 cumartesi gÜJı.Ü yapılacak 
voleybol maçları: 

KABATAŞ VOLEYBOL 
SAHALARINDA 

Saha komiserleri; Hayri Yalım, 

Ferhat Acarkan. 
Boğaziçi lisesi - Vefa lisesi, hakem: 

Ferhat Acarkan, istiklal lisesi - Yü
ce Ülkü lisesi, hakem: Hayri Ragıp 
Yalım, Darüşşafaka lisesi - Ticaret 
lisesi, hakem: Necati Aygen. Pertev
niyal lisesi - Galatasaray lisesi, ha
kem: Muhsin Akyürek. 

TAN 

GAZETELERLE 

ŞAKALAR .. 

fTekirdağh ~ 
İle Güreşmek 
İstiyorlar ; 

Silindir 
Meselesi 

Yazan: Naci Sacl ullah 
''Yeni Gün" mecmuasına "Kara 

Davut" un yazdığı havadise bakılır
sa, "Kütahya saylavı Sadri Ertem" 
• yani sabık "Sadri Etem" - Millet 
Meclisi riyaset divanına, ve Cüm -
hurreisliği protokol şefliğine şu tak
riri sunmuş: Dün maruf baş pehlivanları -

mızdan Molla Mehmet, Babaes
kili İbrahim ve Yarmıdünya Sü 
leyman matbaamıza gelerek bu 
hafta Taksim stadında Manisalı 
Halil ile Tekirdağlı Hüseyin a -
rasında yapılacak güreşe ken -
dilerinin de girm2k istedikleri
ni söylediler. Bu arzu ile mem
leketlerinden kalkıp geJdikle -
rini ilave eden pehlivanların bu 
samimi arzularını biz de doğru 
bulmakta ve bunların iştirakile 
güreş programının daha zengin 
leşeceği daha büyük bir alaka 
temin edeceğini ummaktayız. 

Maamafih, pehlivanların söy
lediklerine göre Tekirdağlı gü -
reş arkadaşlığına aldığı Halil -
d·en gayrisiyle şimdilik güreş 
tutmak istememekteymiş! 

"- Saylav seçildiğim gündenbe
ri, silindir şapkanın bir kabus ha -
linde bana azap vermekte olduğunu 
size bildirmeğe mecburum: Bu yüz

~ den "silindir şapka giyen köylü" den 

~ 
beter oldum. Saylav seçildiğim gün, 
dolaştığım bütün şapkacı dükkanla
rında endamıma mütenasip bir silin-

~ 
dir bulunmadığını gördüm. Bir kı -
sım vatandaşlan, boylarının yarısı 

uzunluğunda birer şapka giymeğe 

~ zorlayan fabrikaların şiddetle ceza • 
~ landırılmalarını isterim. 
~ Bir metre yetmiş santim irtifaın
~ da bir vatandaşın kafasına 30 san -
~ tim uzunluğunda, bir silindir yaraşa
~ bilir. Fakat, alnı ile silindir şapkası-

~ 
nın zirvesi arasmdaki mesafe, çene
siyle tabanı arasındaki mesafeye 
müsavi bir vatandaş karşısında, es -

,,..,.....,._.,...._.,......,....~~~ ... ""' ... ,,... ... ,,.. ... ,... .. .,. .... ,.. ..... tetik kaideleriyle birlikte, hak ve a-

Bugün İki 
Toplantı 

Yapılıyor 

dalet prensipleri de isyan edecektir. 
Bu itibarla, böyle bir buçuk metre• 
den aşağı olan vatandaşlar frak ve 
silindir giymekten büsbütün muaf 
sayılmalıdırlar. Eğer buna cevaz 
yoksa, bu gibiler için azami on beş 
santbn boyunda yeni bir silindir 
şapka forması yaptırılmalıdır. Bu 
husus da, tarafınızdan bütün dünya 
fabrikalarına taminı olunmalıdır. 

Bu husustaki tatminkar bir karar 
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_E_K_O_N_O_M__,i 1 
Kliring Muamelelerinin 

Esasları 
U zerinde Tetkikler 

Romanya kliringi lr 
12 Kanunusani 1938 tarihinde me- ~BORSA 

riyete girmiştir. Bir ay evvel ihbar 1 lJ LJ l edilmedikçe her vadede kendiliğin- e - 4 _ 939 

den tecdit edilmiş olur. Ç.EK.Uı;K 

Kliring hesapları Türk lirası ola
rak tesis edilmiştir. Romanya ile 
Türkiye arasında.ki mal mübadelatı
na ve masrai ve komisyonlara şümu
lü vardır. Ancak malların fop fiyatı 

5. 93 1 

esastır. 

Navlon ve sigorta serbest dövizle 
tesviye edilir. Bundan başka seyahat 
paraları da kliring yoluyla tediye o
lunur. Kliring mukavelesi, ley fiya
tınx da tesbit etmiştir. İki taraf milli 
bankaları tahsilatı 82 ley bir Türk 
lirası hesabile ödenirler. Tediyatı da 
83 ley mukabili bir Türk lirası hesa
bile yaparlar. 

Sergi ve panayırlarda teşhir edi1ip 
satılacak olan eşya bedellerinin sıra 
haricinde ödenebileceğine dair mu
kavelede kayıt vardır. 

Romanya kliringi hesabı halen Tür 
kiyede toplanmış takriben altı yüz 
bin liralxk bir alacak göstermektedir. 
Demek ki, vaziyet Türk ihracatçıla· 
rının lehinedir. Mukavelenin meriye
ti olan kanunusani 1938 tarihinden 
evvel birikmiş olan Romen matlubatı 
kamilen tasfiye edilmiştir. 

lki taraica biribirlerine gönderilen 
seyyah paraları ayrı bir anlaşma 
mevzuu olduğundan bunlar kliring 

Londra 
Nevyork 126.67 
Paris 
MUAno 

126.6750 
3.35:SO , 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Madrld 
Var şova 
Budapeşte 

Bükre:ı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

6.6625 
28. 41 
67.2475 
50.8150 
21.3075 

1.0925 
1. 56 

14. 035 
23.9025 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34. 62 
30.5675 
23.9025 

ESHAM VE TAHV1LAT 

Türk borcu I peşin 

Sivas - Erzurum III 
1932 % 2 Hazine tahvlli 
(A) tertibi Türk Ticaret 
bankası nama 
(A) tertibi Türk Ticaret 
Bankası ha.miline 
(B) tertibi Türk Ticaret 
Bankası hAmiline 

19.50 
19.30 
61.-

1.50 

1.60 

5.-

sırasına tabi olmaksızın derhal öde· 
nir. Beden Terbiyesi genel direktörü 

General Cemil Taner, bugün bölge 
merkezinde klüp başkanlarile, f!llzete 
spor muharrirlerini toplayarak bir 
görüşme yapacaktır. 

verilmeden önce, silindir şapka ile SANAYi: 
arzıendam olunması icaheden top • 

İHRACAT: 

Genel direktör, dün sabah Partı 
merkezine gelmiş. bölgede bir parça 
meşgul olduktan sonra, İstanbul va
lisi Lıltfi Kırdarla üç saat süren u
zun bir görüşme yapmıştır. Istanbul 
~~bir stadı üzerinde görüşldüğü söy
lenmektedir. 

ıantııarda hazır bulunmaktan muaf Deri Fabrikacllarının 
tutulmaı;yı drı, ....a ..... --.. u on.:: - , ~ 

rim. İşbu takririmi, tazimatımın te- DiınJ<ü TOplgntu•ı 
yidine de vesile ittihaz eylerim." 

AlmanyaÇok Miktarda 

Çavdar Ahyor 
Jf. Deri sanayii fabrikatörleri Sanayi Bit haftadanberi Mersin limanın-

" İşbu takrir, icabının icrası birliğinde toplanarak Amerika ile ta- dan Almanya için külliyetli miktar
~~ __.,..'O'~D1"" TI"İ~l-\---.Atr+...._ Al,.Jı'J.d l• J...-

ber alınmıştır. Mersfn limanına bü-
zımnında, «iyi saath: oban" lara hıa

vale kılınmıştır!', 
Ayni zamanda spor bölgesi başka- Jf. 

nı olan vali Lfıtfi Kırdar da, şehir sta
dı hakkında fikirlerini almak üzere 
eski spor idarecilerini bu sabah saat 
onda parti merkezinde bir toplantıya 

ka..cı mu.<ıntPlPlPrinin niı..-w~+ hnl.<1f'.<1-

ğı haberi üzerine ithal edilecek mal
lar hakkında görüşmeler yapmışlar
dır. Yerli deriler üzerinde yapılan 

satışlarda fiyatların da biraz yüksel
miş olması fabrikatörleri fazla mal 
toplamıya sevkedici bir vaziyet hu
sule getirmiştir. Fabrikatörler mua
mele vergisi üzerinde de görüşmeler 
yapmışlardır. Toplantıda kati karar
lar verilemediği için sık sık toplaml
masma ve bütün deri sanayiine taal
luk eden meseleler etrafında görüşü
lerek icap eden tedbirlerin alınması 
için Vekalete müracaat edilmesine 
karar vermişlerdir. 

tün civar vilayetlerden getirilen çav
dar stokları kalmamış gibidir. Al
manya bu sene geçen seneye nazaran 
daha fazla çavdar almış bulunuyor. 
Bu yüzden piyasamıza getirilen çav

darlar 3,37 kuruştan aşağı verilme

mektedir. Bu fiyat geçen seneye na

zaran daha düşüktür. Geçen sene çav 

darlarımızm mühim bir kısmı 4,10 

kuruştan veril~işti. Anadoludan ge
len haberlere göre bu sene çavdar e
kimi çok iyidir· Mahsulün görünüşü 
de feyizli bir vaziyet vadetmektedir. 

davet etmiştir. 
Bu toplantıya General Cemil Ta

ner de iştirak edecek, eski sporcular
dan Ali Sami, Burhan Felek, Naip 
Servet, Fethi Başaran da bulunacak
tır. - ~· 

Güneşli Reşat ve Rebii 

Fenerbahçeye Girdiler 
Güneş klübü futbolcülerinden bir 

çoğu Galatasaray klübüneı bir kişi 
de Vefa klübüne girdikten sonra ev
velce de Fenerbahçeye gireceğini o
kuyucularımıza bildirdiğimiz müdafi 
Reşatla, milli takımımızın kıymetli 
oyuncularından ve Güneşin kaptanı 
Rebii Fenerbahçe klübüne girmişler
dir. 

Gerek Reşadın, gerek Rebiinin Fe
nerôahçe klübüne intisabı sarı laci
vertliler için büyük bir kazançtır. 
Reşat müdafaa, Rebii de muhacim 

hattı için büyük bir kuvvettir. Bu 
iki kıymetli oyuncuya Fenerbahçe 
saflarında muvaffakıyetler dileriz. 

Haftanın Hususi Maçları 
Pazar günü sabahleyin Taksim sta

dında Pera ile Şişli karşılaşacaklardı. 
Bu müsabakanın bazı sebeplerle ya
pılamaması üzerine Pera, Galatasa
rayla karşılaşacak, Şişli de Glata
sporla oynayacaklardır. 

Güreş Birinciliği 
Beden Terblyeal lıtanbul Blllgeal GD· 

reı AJanlıjiından: 

1 - İstanbul Bölgesi Greko Rumen 
güre:ı birinciliklerine 14 mayıs 939 tari
hinde bııslanacaktır. 

Dün İstanbula gelen Aka Gün -
düzden, Sadri Ertemin bu takririn -
den haberdar olup olmadığını sor -
dum: 

"'- Var ... dedi. Ve gülerek ilave 
etti: 

"- Hatta, geçen gün de, silindir 
şapka yüzünden tuhaf bir vaka ol -
du: Biliyorsun: Halil Nihat, Meclisi
mizin en uzun boylu mebuslarından.. 
dır: Geçen gün, arkadaşlar, kalaba
lık bir kafile halinde Meclisten çı. 
karlarken, Halil Nihat, yerde bir si
indir şapka görmüş. Ve onu düşür -
müş olan arkadaşa bir yardım olsun 
diye, eğilip, silindir şapkayı yerden 
kaldırmak istemiş. Fakat üstat, şap
kayı eline alır almaz, mahcubiyet -
ten kıpkırmızı kesilmiş: Zira o silin
dir şapka yerde değil, dostum Sad:ri 
Ertemin başındaymış! 

Anlaşılan bu gidişle "Silindir 
şapka giyen Sadri"; "silindir şapka 
giyen köylü" sünden daha meşhur o
lacak! 

ltriyatçıların Şikayeti 
Şehrimizdeki itriyat fabrika ve i

malathane sahipleri dün Sanayi bir
liğinde bir toplantı yapmışlardır. It
riyatçılar, Paşabahçe Şişe fabrikası

nın itriyat için yapmakta olduğu lüks 
şişeleri çok pahalıya mal ettiğinden 
kendilerine elverişli olamadığını ile
ri sürmüşlerdir. Bu gibi şişeler için 
konulmuş olan gümrük resminin in
dirilmesi suretile lüks şişelerin güm
rüğü verilmekle beraber bu fabrika
nın imalatmdan daha ucuza ithal e
dilebileceğini tesbit eden fabrikatör
ler, Paşabahçe fabrikasının daha zi
yade harcı alem olan şişeleri yap
makla iktifa etmesini talep etmek ü
zere llctısat Vekaletine müracaate ka
rar vermişlerdir. 

2 - Müsabakalara her klüpten her sık =============== 
lette iki güreşçi kabul edilebilir. 

3 - SıkleUerde bir kilo tolerans var
dır. 

4 - Müsabaka yeri sonra bildlrllecek
tir. 

5 - Güreşçilerin ona göre hazırlan
maları tebliğ olunur. 

Beykoz· Kurtuluş Muhteliti 
Beykoz, Kurtuluş muhteliti bugün 

Ankarada Demirspir ve Gençlerbir
liği ile iki karşılaşma yapmak üzere 
Ankaraya gidecektir. Yirmi kişilik 
kafileye eski sporculardan Kelle Ib
rahim riyaset edecektir. 

ikisi de birbirine hayran 

Güzelliklerinin aynası olan parlak ditlerinde birbirine kartı 
besledikleri sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığıw 

ve saadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa muntazaman kullandıkları 

RADYOLiN 
Baş, Di~. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralit, kı~ıkhl<, ve bütün ağrllarınızi derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. RQl .... 
9 Nisan 1939 Pazar günü Taksimde ya

pılacağı ilAn edilen profesyonel güreşle -
rin ajanlığrmız tarafından idare edileceği 
bazı gazetelerde görülmüştür. Bu profes
yonel güreşlerle ajanlığımızın hiçbir al.A
kas bulunmamaktadır. 

Cumartesi günü Gençlerbirliği ile, 
Pazar günü de Demirsporla Ankara
gücü sahasında karşılaşacaklardır. 

Yarattı. Çünkü R A D Y O L 1 N sadece ditleri temizlemekle 
kalmaz, dit etlerini ve difleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikrop
lan öldürür, böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. 
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Şu Garip Dünya: ---

. . . . . -

TARİHTEN YAPRAKLAR .· , . 

Günün Birinde Gene 
Tahta ıkarsam 

Öpüşmiye 
Karsı , 

Mücadele 
Letonya sıhhat 

nezareti, ve -
remle mücade
le için öpüş

melere karşı da 
sıkı bir müca -
dele açmıştır. 

Öpüşmenin veDerini Yüzeceğim recegı neticeleri, halka anlatmak 
için sokaklara yaftalar astırılmıştır. 
Hususi bir takım yaftalarda ise, ka
dınlara, hatta kocalarına ellerini bi
le öptürmeğe müsaade edilmemesi 
hitap olunmaktadır. 

T ürkler delilere büyük bir 
şefkat göstere gelmişlerdir. 

Aklın insanlar için ne büyük ni
met olduğunu şüphe yok ki, fildl 
milletler bilir. Türkler hem bu ni
meti tebcil, hem o nimetten mah
rum olanlan teselli için ellerinden 
geleni yapmış ve mesela zararsız 
delileri giydirip beslediği gibi az
gınları da timarhanelerde tedavi 
ettirmiştir. Dünyanın ilk timarha
nesi Türk diyannda kuruldu ve 
Türk hayır sahipleri mescitlerin, 
mekteplerin, kütüphanelerin ya. 
nmda timarhaneler açmayı unut
madı. 

Bu tımarhanelerde musiki ile 
tedavi usulü bile tatbik olundu. 
Evliya Çelebi merhum bizzat ge
zip gördüğü timarhaneleri anlatır
ken bu noktayı kaydediyor. Fakat 
o devirlerde ne ısinir hastalığı şim
dilrl kadar boldu, ne de sinir mü. 
tehassısları bugünkü kemali bul
muştu. Timarhaneye konulanlara 
Ipokrat zamanındaki zihniyete gö
re muamele yapılıyordu. Sipahilik
ten veya yeniçerilikten gelme ti
marhane müdürleri tedavi işine 
kanşırlardı, gardiyanları da karış
tırırlardı. 

l şte böyle bir devirde Istanbul 
tımarhanelerinden birinde 

Tahirf ağa adlı bir müdür vardı. 

Bayılanların sille ile ayıltılmasını 
en doğru bir hareket bulan bu a
dam, delilerin de kamçılanmakla 

akıllanacaklarına imen besliyordu. 
Bu sebeple de sabah ve akşam za
vallı akıl yoksullarına kamçı ziya
feti çekiyordu. 

Zincirlere vurulu deliciklerin, 
kim bilir hangi hayvanın sert de
risinden yapılmış ve içine tel de 
konulmuş olan bu neşterimsi kır
baç altında kıvranmaları Tahir a
ğayı neşe içinde bırakırdı. Çünkü 
o, her kırbaç darbesinde bir tutam 
şifa bulunduğuna inanıyordu, de
lilerin dayak yiye yiye akıllana
caklarını sanıyordu. 

Deliler de onu görür görmez 
gerçekten uslanıyorlardı. Birbir
lerine diş bileyen yüzlerce mah
luk, Tahir ağanın sesini duyar duy
maz zincirlerinin üzerine kıvrıh
yorlardı, boyunlarını büküp gözle
rini kapıyorlardı, sağır ve dilsiz 
kalıyorlardı. Bu, kırbaçtaki kera
meti isbat eden bir şeydi ~ Ta
hir ağanın kanaatlerini kuvvetlen
diriyordu. 

Bir gün bilinmez nasıl oldu, en 
azgın deli zincirinden kurtuldu ve 
bütün delileri de o ağır bağdan 
kurtararak başına topladı, şu nut
ku verdi: 

- Ben Allahın inayetile tahta 
çıktım. Bugüne bugün padişah!m, 
hepinizin efendisiyim. Kabul mü? 

Bir sürü deli bir ağızdan itaat
lerini haykırdılar: 

- Evet padişahım, kabun 
- öyleyse hükumeti kuralım. 

Sen, palabıyık!, sadrazamsın. Sen, 
kanbur oğlan!, şeyhülislamsın. 

Sen, kır sakallı!, Yeniçeri ağasu>ın. 

Yüksekçe bir yere otUl"arak 
mesnet, memuriyet ve rüt

be dağıtmıya başlıyan zır deli, bü
tün yoldaşlarına birer hizmet ver
dikten ve vükelasını etrafına top
layıp çavuşlan da karşısına sırala
dktan sonra ferman buyurdu: 

- Tahta cülfısumu halka ilan 
etmek kolay. Kılıç alayını yap
mak kolay. Fakirlere ihsan dağıt
mak kolay_ Fakat bunlardan ev
vel yapılacak mühim bir iş var. 
Vükelamın bu işi müzakere etme
lerini isterim. 

Sadrazam, o mevkiin ehli oldu
ğunu gösteren bir vaziyet aldı, yer 
öptü: 

- Her iş sizin fermanınız1a o
lur padişahım. Müzakereye ne lü-

M. Turhan TAN * 
6 kilo rakı içmiş 

zum varr 
Şevketmeap deli gülümsedi: 
- Bu da doğru, Palabıyık, de

di, emri ben vermeliyim ve işte 
veriyorum: Şu mellin Tahiri yaka
latın, huzuruma getirin, bana 
kamçı atmak ne demek olduğ1ınu 
kendisine göstereyim. 

S adrazam bu iradeyi Yeniçe
ri ağasına, o da çavuşbaşı

ya devretti, çav~başı da yirmi beş 
kişilik bir müfrezeyi Tahir ağanın 
yakalanmasına memur ederek gön
derdi. Gardiyanlar yemek yiyor
lardı. Tahir ağa da odasında tes
bih çekiyordu. Deliler müfrezesi 
ilkin gardiyanları hapsettiler, son
ra Tahir ağanın karşısına dikildi
ler ve padişahlarının fermanım 

bildirdiler: 
- Huzura çıkacaksın! 
Tımarhaneler tarihine büyük. 

bir ad bırakmış olan Tahir ağa va
ziyetin ağırlığını bir bakışta anla
dı, dudaklarını ısırdı. Fakat soğuk 
kanlılığını kaybetmedi, müfreze i
le beraber yürüdü, padişahın hu
zuruna girdi. 

Lakin bu giriş çok akıllıcaydı. 
Zeki müdür ,gerçekten bir hüküm
dar huzuruna çıkıyormuş gibi dav
ranmıştı, üç kere yere ve sonra 
da çıplak padişahın çorapsız ayak
larına kapanmıştı. Deli, bu büyiik 
hürmetten memnundu, neşeli ne
şeli gülüyordu. Lakin Tahir ağayı 
mutlaka cezalandırmak azminde 

bulunduğu için çalımı da elden ~ı
rak.mıyordu. Müdürün elpençe dı
van durması üzerine ağzını açtı: 

- Bre melUn, dedi, benim bir 
gün bu yüce tahta çıkacağımı bil
miyormuydun ki beni dövüyor

dun? 
- Kim efendimiz? 
- Sen. 
- Ben kimim efendimiz? 

- Tahir ağa! 
- Haşa, sümmehaşa. Ben efen-

dimin dededen, babadan kalma bir 
kuluyum, kölesiyim. Kaç yıldan
beri bugünü bekliyorum. Fakat o 
melun Tabirin yüzü biraz bana 
benzer. O yüzden işte şevketlu pa
dişahımın, azametlıi sultanımın da 
tekdirine uğradım. 

P adişah ile vükelası hayret i
çinde idiler. Bu adam Ta

hir ağa değilmiş. O halde hain 
Tahir nerede idi? .. Zeki müdür de
lilerin bu müşkülünü de çözmekte 
güçlük çekmedi, Tahir ağanın cü
lıis haberini alır almaz kaçtığını 
söyledi. 

Padişah, can sıkıntısından ba
şını kaşıyordu ve yüzünü ekşite 
ekşite soruyordu: 

- Şimdi ne yapalım, melim Tn
hiri nasıl bulalnn? 

Tımarhane müdürü telaş gös-

tenneaen rmrını arzettı: 
- Zatişahaneleri müsaade bu

yurursanız ben sizi bağlıyayım, 

kendim de bir tarafa saklanayım. 
Tahir ağa bağlandığınıza inanıp 

gelince hemen zincirlerinizi çöze
ylın, kendisini çavuşlanmza yaka
lattırayım. 

Vükela bu fikri kabul, padişah 
ta tasdik etti. Deliler tekrar zinci
re vuruldu, arkasından da Tahir 
ağanın kamçısı meydana çiktı, tı
marhane hükümdarının sırtında 

şaklanuya başladı. 

Deli, faka bastırıldığını anlayın
ca boynunu büktü: 

- Zararı yok Tahir ağa, dedi, 
bu sefer aldandım. Fakat bir daha 
tahta çıkarsam derini yüzeceğim. 
Şimdi sen vur. O gün ben vuru -
rum. 
Zavallı deli, kim bilir kaç yıl 

ikinci bir cülCıs hülyasile dayak 
yedi ve kim bilir nasıl can verip 
gitti? ... 

Bulgaristan-
da Lom kaza~ 

• sının Golantsi 
köyünde Todor 
Laz arov'un 
meyhanesinde 
bir kaç köylü 
içerek kafaları 
çekiyorlarmış. Bu arada da bunların 
yanına gelen 53 yaşında Bumi Çilev 
isminde bir çingene bir oturuşta 6 
kilo rakıyı birden çekeceğini iddia 
etmiş ve bahse tutuşmuştur. Filha -
kika Bumi Çilev 6 kilo rakıyı içmiş, 
fakat biraz sonra yere serilerek öl
müştür. 

* Banka memurluğundan 
Milyonerliğe 

Amerikalı 

milyonerlerin -
den Çar Is Kan, 
bugünlerde Lon 
drada bulun -
maktadır. Bu 
adamın milyo -
ner olması bir 

mucizedir. İlk zamanlar bir bankada 
küçük bir memur olarak maişetini 

temin edebiliyormuş. Bir gün g~nç 
Çarls, gribe tutularak hastalanmış 

ve hastalığı esnasında insanların bu 
müziç hastalıktan kurtulmaları için 
aklına bir şey gelmiş ve bunu he
men tatbike geçmiş. Çarls, labora -
tuvarlarda iyi surette dezenfekte et
tiği küçük mendilleri iyi kağıt1arla 
sardırarak bunlan grip tedavisi için 
hijiyenik bir vasıta olarak satıhğa 
çıkarmıştır. Gribe tutulan, ve tutul
maktan korkan halk bu mendilleri 
çok almağa başlamış .. 

1 Beyoğlunun Göbeğinde 
Bir Harp Başbyacak 

Halbuki mendiller, yalnız dezen
fekte edilmekten başka bir ilacı ha
vi değilmişler. Bu suretle Çarls, gri
be karşı sıhhi mendil satmaktan ne
ticede milyoner olmuştur. 

* lr'.igati (Başı 5 incide) 
Kedilerden önce bu kadın için 

Tıbbıadlinin nazan dikkatini cel
bederim. 

Şair ve Dr. Rıza Tevfiğin yet
miş yılda bir bile olsa güzel bir 
teşhisi vardır: Der ki, biz bazı iyi 
şeyleri o kadar tersine alırız ki as
lında doğru ve levent olan o şeyler 

bizde kabak durur. Yani başı yer
de bacakları havada. 

Himayei Hayvanat işi de bun
lardan biridir. 

Mankafa olan atı hemen öldü -
rürler, çünkü müthiş bulaşıcı bir 
hastalıktır. Himayei hayvanat ka
rışamaz. Kuduz hayvanı hemen öl
dürürler. Tehlikesi malftm. Hinıa
yei Hayvanat karışamaz. 

Madam cenapları, biz mahalle
liden önce kedileri tarafından ısı
rılıp kudurursa, kilit altına abr -
Iar. Orta veya dip başkanı olduğu 
Himayei Hayvanat karışamaz. 

Beyoğlu belediyesinden çok ri
ca ederiz, ilk gösterdiği hassasi -
yetten vaz geçmesin. 

Çarının elinden üç asır neler 
çektiğimizi biz biliriz, şimdi. de _ko· 
kanasının keyfine ve kedılerıne 

baldır paça kaptırmak istemiyo -

ruz. 
Ben, kendi hesabıma iki tedbir 

aldım: Birincisi dikkatli belediye
mizi bir defa daha ikaz etmek; L 
kincisi de bizim silahcı bay Cen· 
yo'ya bir çift son sistem mitralyöz 

sipariş etmek. 
Laf aramızda, öyle komik işle-

rimiz oluyor ki ... 

Maymun 
Maruf hayva

nat profesörle
rinden Vater 
hus, Garnez ve 
Huces adların

da üç profesör. 
Nevyorkta may 
munların ko- :Almlı-•••• .. 
nuşrnası hakkında bir kitap neşret
mişlerdir. Bu profesörler, maym~m
ların ses ve sözlerini tetkik ederken 
evvelen onların karakteristik sesle
rini anlamağa çalışmışlar ve neti -
cede bunları ~ramofon plağına al
mışlardır. En nihayet, bu :;esleri 

ehemmiyeti itibarile gruplara ayır

mışlardır. 

Bu sebeple profesör Garnez'in altı 

ay bir maymu"'tl kafesi içerisinde, 
maymunlarla beraber kalması icap 

etmiştir. Diğer profesörler de gibon, 

şampanze ve orangotan maymunla
rının konuşmalarını tetkik etmiş

ler. 
Bunların aldıkları neticelere gö -

"ku·· kelimesi ·'An-re, maymunca ,, 
ne,. demekmiş, "Kaa,, sözü "Baba,, 

yı ve "rii,, kelimesi de yağmuru ifa

de ediyormuş. Daha böyle bir çok 
maymunca kelimelerin ifadeleri bu-

lunmuştur. 

· Fakat maymunların lUgati çok fa
kirmiş ve maymunların da dilleri 
insanlar gibi muhtelif olduğu ıçın 
bütün maymunların birbirlerile an
laıpnalan güçmüş. 

Kitapta bu suretle neşredilen 
gat ilk maymun liıgatidir. 

l\1-

Yugoslnvynda Hırvat partisi Vladmir Ma çek ile Başvekil Svetko\'iç arasındaki gll
rüşmeler müsait bir hava içinde yapılmış ve Paskalya tatilinden sonraya bırakıl

mıştır. Resimde, Başvekllle Maçe ki bir arada görüyoruz. 

Almanyanın yeni yaptırd ığı 35 bin tonluk Trlpitz 21rhlısı, Her Hitlerln huzurlle 
bu hafta deni ze indidld.i. 

Her Hitler, Wilhelmhııven'de Çemberlayn a ce\·ap teşktl eden nutkunu sllyl(}yor. 
Alman devlet reisi, resimde görüldüğü il zere, kurljun i:ilemeı: canun önünde 

konuş mu:itUr. 

Frankist kuvvetleri Mndritc girdiği gün, o zamana kadar muhtelif bombardıman-
larla hayli harap olan şehrin hazin manzarası. 
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Ev Sahibi Kim? 
Türkler, Güzel Bafayı Yanlarına Oturttular ve "Eğer 
Dediler, Sen Olmasaydın Burada Pinekliyecektik .. 

Küçük Bafa da bu zümredendi. 
Büyük meydanda ulu orta sergi 
açıp alış verişe girişen iki Türkü 
ziyafete gelmek için kandırabil -
miş olmak, bu güzeller güzeli 
mahllı.kun kıymetini, itibarını ço
ğalttığından Duçey le has müşa • 
virler ve Senatörlerin ileri gelen
leri elçi Kubat Çavuşa da bilh3s
sa onu musallat etmek istiyordu. 
Kız da sertlikle yumuşaklığı, ateş 
kudretiyle pamuk zaafını inanıl -
maz bir uygunlukla nefislerinde 
birleştirmiş olan Türklere karşı 
garip ve tahlili güç bit ilgi besle
meğe başladığından hükümetin 
tekliflerini münakaşasız kabul et
miş bulunuyordu. 

lşte bu hissi ve - tabir caiz 
ise - fikri dekor içinde herkes 
Türklerin gelmesini bekliyordu. 
Erkeklerin meraktan, kadınların 

heyecandan hafakanlar geçirmeğe 
başladıkları bir sırada uşaklar 

- aralarındaki nizamı da unuta
rak ve birbirlerini çiğniyerek -
büyük salona üşüşmüşler, iki Tür
kün gelmekte olduklarını haber 
vermişlerdi. Belki bin, belki bin 
beş yüz çift göz, bu haber üzerine 
tek bakış halinde salon eşiğine di
kildi, misafir Türkleri kucaklama
ğa hazırlandı. 

Onlar, kendi yurtlarında ayn 
ayrı birer kıymet teşkil etmekte 
olan bu küme küme kadınların, 

bu yığın yığın erkeklerin nasıl 

bir heyecan içinde bulunduklan
m sezmiş görünmiyerek ağır ağır 
yürüyorlar, önlerinde eğilenleri 

belli belirsiz bir tebessümle selam
lıyarak salonun boş iskemleler sı
ralanınış köşesine doğru gidiyor
lardı. 

Dikkat uyandıracak, hatta ya -
hancı gözleri kamaştıracak kadar 
renkli giyinmişlerdi. Başlarında 

külah üstüne geçirilmiş - mak
dem denilen - birer fes ve fesle
rin üstünde saçaklı birer puşu 
vardı. Bir çeşit sarık demek olan 
puşular Hindin en nefis ve en kıy
metli kumaşlarından seçilmişti. 
Arkalarında ferfene adiyle anılan 
kolsuz birer salta ve onun altında 
kısa birer şalvar vardı. Bellerin-

Re11amı: MUnlf Fehim Resimlerin her hakkı mahfuzdur 

Her Türkün ağzına üç beş yalvaran tebessüm ve 
üç beş kadeh birden uzanıyordu 

deki kuşaklar, başlarındaki puşu· 
nun kumaşındandı, pek zarifti. 
Kuşağa sokulan birer çeşit taban
cayla biri kısa, biri uzun bıçak 

ise, altın yaldızlıydı, bıçak kabza
larında elmas dahi görülüyordu. 

Ziyafet salonundaki kalabalığı 
bilhassa ilgilendiren onların Üzer
lerine aldıkları yağmurluklardı. 

En pahalı ve en güzel çuhadan 
bornoz biçiminde yapılan bu üst
lüklerin etrafı ağır harçla süslü 
olup yakalarından birer düğmey
le ilikleniyor ve sağ, sol omuza a
tılıyordu. Bu durum, eski Romalı
ların tuğalarını andırdığından 

salondaki halka neşe vermiş ve 
Türklerin böyle bir benzerlik ba
tın için o üstlükleri giydikleri 
zannolunduğundan kendileri uzun 
alkışlara layık görülmüştü. 

Elçiye ayrılan yerin yakınında 
iki yaldızlı koltuk ta deli Caferle 
Karakadıya tahsis edilmişti. .Baş 

teşrüatçı kendilerine yerlerini 
- yerlere kadar eğilerek - gös -
terdiği vaktt Karakadı, elini bı

çaklarından birinin kabzasına koy
du ve sordu: 

- Bizi buraya çağıran küçük 
kız nerede? 

Bu suali salon dışında buluniln· 

ların bile işitecekleri bir sesle teş
rifatçının kulağında gürlettiği 

için kendi seviyesindeki asilzade 
kızlarla bir köşeye çekilerek yan 
gözle Türk misafirleri süzen Ba
fa, telaş ve sevinç içinde bağırdı: 

- Buradayım ekselans, huzu • 
runuzda eğilmek üzere hemen ge
liyorum. 

Duçelerin, Venediğe komşu hü· 
kiımetçiklerin başında bulunan 
dukaların, prenslerin secdemsi in
hinalarla selamladıkları bu güzel
ler güzeli kız dediğini de yaptı, 

büyük bir Kral veya İmparatorun 
huzurunda bulunuyormuş gibi sol 
dizini kırarak ve kollarını açarnk 
o heybetli iki misafiri selamladı 

ve deli Caferin "Yanımızda ottır, 
uzağa gitme,. demesi üzerine de 
bir iskemle alıp ikisinin arasına 

yerleşti. 

Adeta sevinç ve kıvanç duyu -
yordu. İçinde, tabiattan üstün ve 
tabiattan kuvvetli iki kartal ara
sında oturan bir güvercin heye -
cam vardı. Bin bir yuvayı bir 
demde tarumar etmek kudretinde 
bulunan bu büyük mahlukların 

kendine karşı nazik davranmala
rından, saygı göstermelerinden 
zevk alıyordu. Sonra bu çelikten 

••• ... Yazan: Kerime Nadir TEFRiKA No. 17 ---

Onların neşen ve ıauuaıı ouıwııııa1arına ragmen, 
biz ciddi idik. Teessürümüzü azaltmak ve güya gÖ4 
nül almak için içlerinden biri: 

- Bu harptir .. Niçin kederleniyorsunuz? Yarın, ö
bür gün ayni halin bizim de başuruza gelmiyeceği 

ne malum?. dedi. 
Rusların kahkahalan arasında, hazan kulaklnnm 

başka sesler duyuyor, masanın üzerinde yanan isli 
limbanın titreyen şulesine gözlerim dalarak çok u
zaklara gidiyordum. 

Bu kadar süratle değişen vakalar, bu yıpratıcı, çe
tin hayat bir hakikat mi idi?. Yoksa, gözlerimi a~ın· 
ca dağılacak fena bir rüya mı görüyordum? .• 

Dalgınlığımı farkeden kumandan işaret etti: 
- Uykunuz geldi galiba!. Yatmak arzu eder mi· 

ıiniz?. 

Birden silkindim: 
- Hayır kumandan! .. Teşekkür ederim.~ 
Diğer iki arkadaşımızdan biri olan Behçet derhal 

kolumu çekerek sordu: 
- Ne söylüyor? .. 
- Uykum gelip gelmediğini soruyor.; 
- Acaba nerede yatacağız? .. 
Kumandanın zeki ha.kışlan üzerimizde idi. Mes~ 

leyi anlamış olacak ki: 
- Uykusu gelen varsa, şu bitişik odada bir ot yı• 

ğını var .. birkaç saat istirahate elverir, dedi. 
Bu sözü tercüme eder etmez Behçet kalktı ve sal

lanarak içeriye geçti. Gece hayli ilerlemişti. Rus za
bitlerinden biri armonik çalmağa, diğerleri de hep 
bir ağızdan şarkı okumağa başladılar. 

Biraz daha oturduktan sonra, biz de Beh~eti takip 

ettik. 

. 
Köye birçok cephelerden esir edilmiş Türk asker· 

leri getirmişlerdi Öğleye doğru yol kolile Sarıkamışa 
hareket ettik. Muhafazamıza Ermeni askerleri veril
mişti. 

Kar diz boyunu aşkın; yollar uzun ve sarptı. Bir 
müddet yürüdükten sonra yorulmağa başlamıştık. 

Hele zavallı hasta veya yaralı olan neferler geride 
kaldıkları için Ermeniler cebren yürütmek istiyor· 
lardı. 

Hatta birkaç tane inleyen ve dizleri büküldüğü 
iÇ'in ilerliyemiyeni vurdular. 

Bu canavarlık tüylerimi ürpertiyordu. Ayni akıbe
te uğramamak için son gayretlerini sarfeden bir sürü 
Mehmetçik, yürekler parçalıyacak bir manzara vü
cude getirmekte idi. 

Böylece "Sarıkamış" yakınında bulunan kolordu 
karargahına gelmiştik. 

Burada isticvabımız uzun sürmedi. Muhafızlar bi
zi "Sankamış" a getirdiler ve büyük bir evde zabi
tanı gecelendirdiler. 

İşte, ilk defa olarak, o gece derin bir uykuya kavu
şabilmiştim. Hiç rüya görmeden, sağdan sola dönme
den, bir ölü gibi sabaha kadar uyudum .. 

* Ertesi günü bindiğimiz tren bizi (Kars - Tiflis) yo-
lile "Baku" ya getirmişti. "Baku" da dört beş saat 
kaldıktan sonra Şimali Kafkasyaya müteveccihen 
hareket ettik. 

Bindiğimiz vagonlar kapalı yük vagolnanydt. Her 
bir vagonda, zabitan ve neferler ayn olmak üzere 

TAN 
yapılmış insanların özlerini iJÖre
bilmek, sönük bir yanardağ süku
neti altında sakladıklan lav!arı, 
alevleri keşfetmek için de daya
nılmaz bir merak duyuyordu. O 
sebeple gözlerini en son hadde ka
dar manalaştırarak, dudaklarını 

elinden geldiği derecede tatlıla~tı
rarak Türkleri söyletmeğe çalışı

yor ve aklına geleni soruyordu. 
Deli Cafer de, Karakadı da onun 
boyuna öten sevimli bir serse gi
bi aralarında cıvıldayıp durmasm
dan hoşlanıyorlardı, her sualıne 
- fakat kısa kısa - cevap veri
yorlardı .. 

Bafa, bir aralık, milli vazifrsi 
ni de hatırladı, deli Caferin kula
ğına eğildi: 

- Yeni padişahınız, dedi, çok 
şarap içermiş öyle mi? 

Bu başlangıçla sözü. yahudi Don 
Mikeze getirecekti. Fakat deli Ca
fer, padişah sözünü duyar duy -
maz şöyle bir doğruldu, kendine 
çeki düzen verdi: 

- Her koyun, dedi, kendi ba
cağından asılır. Adını andığın ki
şi de günah işliyorsa, cezasını çe
lter. Biz kendi işimize bakalun. 

Ve o bahse hiç taalluku ol.mı -
yan bir sual ile mevzuu değiştir
di. 

Pirinç 
Mercimel< 
Bezelye 
Yulaf 
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- Burada ev sahibi kim?.. Se
ni yanımıza çağırmasaydık, galiba 
kalabalık kervansaraya konmuş 

garipler gibi burada pinekleyip 
duracaktık. 

Pirinç Nişastası 
Kornflör 

<Mısır HUiasası l 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 

Kız, Duçenin ve elçi Beyin he
nüz gelmediklerini ve onlann teş
riflerile beraber tanışma merasimı
nin yapılacağını söyledi, sonra sö
zü hüsnü aşka çevirdi. Fakat de
li Caferle Karakadının heyecan 
göstermelerine, o nazik mevzu ü
zerinde - sergide yaptıkları gi
bi - uzun uzun söylenmelerine 
zaman kalmadı, salon kapısından 
baş teşrüatçının sesi yükseldi: 

Arpa ve salre 
Hububat Unları 

Bu mükemmel ve eısiz 
ihtiyacımızın hakiki 

m·u•ahıarat 

karıılığıdır. 

tabii 

- Türk elçisi asaletlu Kabat 
Çavtiç hazretleri, Venedik Doju 
fehametlu Jerom Priyoli hazret -
leri ... 

Tarihi tesisi: 1915 M. Nuri ÇAPA Beşiktaş 

Duçe, Türk elçisinin konuklan
dırıldığı yere kadar gitmiş ve ken
disini alıp - muhteşem bir alay· 
la - büyük saraya getirmişti. Bi
ri o devirde dünyanın en kuvvet
li hükumetini, biri de entrikada 
gerçekten üstat tacir bir cümhu· 
riyeti temsil eden bu iki zat yan 
yana yürüyerek salona girmişler
di. Elçi Kubat bu durumda mü
teharrik bir mezar taşma yoldaş
lık eden korkunç bir ehrama ben
ziyordu: Duçe o kadar cılız ve çe
limsizdi, kendisi o derece boylu 
boslu ve heybetliydi. 

Ankarada iki Bin 
Senelik Mezar Bulundu 

DENiZ ve LiMANDA : 

t' Gemilere Süzülmüş 

Su Verilecek Ankara garında inşasına başlanan 
Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğü binasının temeli atılırken iki 
bin sene evveline ait olduğu tahmin 
edilen bir takım mezarlar meydana 
çıkmıştır. 

Limanda gemilere süzgeçten ge~
miş su vermek için Denizbank bir 
permatid cihazı getirtmiştir. Galata
daki ambarların arkasına depo tesi· 
satı yapılacak ve bu cihazda süzülen 
su otomatik borularla rıhtıma gele
rek gemilere verilecektir. Cihazın 

montajına başlanmıştır. Gemilere 
verilecek suyun permatid cihazında 
süzülmesile gemi kazanları bir kısım 
maddelerle tahripten kurtarılmış o
lacaktır. 

Mezarların duvarları Ankara ta
şından ve geniş tuğlalarla yapılmış
tu·. Genişliği iki buçuk metre olup 
murabba şeklindedir. Irti!aı da iki 
metredir. On santim kalınlığında yek 
pare ve murabba şeldinde ve 75 san
tim genişliğinde bir kapısı vardir. 

O, kılık ve kıyafet bakımından 
da Duçeyi silik ve çok silik bir 
seviyeye düşürüyordu. Çünkü bir 
kavsıkuzahı kumaş olarak kullan
mış ve o kumaştan elbise yaptırıp 
giyinmiş gibi göz kamaştırıcı bir 
renk bolluğuna bürünmüşü. 

(Devamı vari 

Içerde 2 ve 3 ölünün bulunduğu 

görülmüştür. İskeletlerden bazıları 

ufalanmış, bazıları da olduğu gibi 

kalmıştır. Bu iskeletler Tarih Fakül

tesine kaldırılmıştır. Hangi zamana 

\'e hangi milletlere ait oldukları tet
kik edilmektedir. 

Şirketi Hayriye Tarifesi 
Şirketi Hayriyenin ilkbahar tari-

fesi 15 nisandan itibaren tatbik edi
lecektir. Tarifede esaslı deği§iklik ya
pılmış, yolcu vapurlarının seferleri 
sıklaştırıldığı gibi, araba vapurları 

tarüesi de genişletilmiştir. 

kırkar kişi idik. Aman Allahım ne hal!.. Muhakkak 
mezbahaya götürülen koyunlar bizden daha serbest 
ve rahattılar. 

Pislikten üzerimizde bitler yüzüyor, merhametten 

daha ileride bir acınmağa layık bulunuyorduk. 

Azak Denizi kenarındaki "Rostof,, isasyonunda 
aktarma yaptıktan sonra, katarımız Şarki Siberya
ya doğru hareket ederek bizi "Penza,, , "Samara,, , 
"Ufa,, , "Omsk,, , "Novi - Nikolayski,, (1) ve "Kras
noyarsk,, yolu ile "Kansk,, a getirdi . 

Burada, söylemeden geçemiyeceğim bir hudise 
var ki, hfila gözlerimin önüne geldikçe tüylerim 
ürperiyor: 

"Novi - Nikolayski,, de bizi umumi bir hamama 
sokmuşlardı. Gösterilen mevkilerde soyunduk; yal
nız iç pantalonlarımızı çı.karmıyarak beklemeğe 

başladık. 

Karşıdan çavuş ilerlememiz için işaret ediyor, la
kin büsbütün soyunmadığımızı görerek: 

- Haydi çabuk.. Çabuk soyunun!.. diye bağırı
yordu. Bu emri dinlemeden yürümeğe başladık .. 
Antrenin lcapısı önüne gelmiştik. 

Ayn bir yerde soyunmuş olan neferler de bizim 
gibi yarı çıplak bir halde ilerliyorlardı. 

Kapının önünde duran süngülü sert bir sesle: 

- Böyle olmaz.. Hepsini çıkarın!. dedi. 
Ve süngüsünü kaldırarak yolumuzu kesmek is

tedi. Bu şaklıyan kumanda karşısında hepimiz dur
muştuk. 

Çırçıplak soyunduktan sonra her şeye lanet ede
rek arkadaşlarımızı takip ettim. 

Şiddetli tezatların kaynağı olan ruhuma hitap 
etmek istedim. Fakat bana cevap vermedi. Kilitle
nen dişlerimi gıcırdatarak vicdanımın karanlıkla

rında kaybolan benliğime seslendim. Sadamın akis
lerinden başka bir şey duymadım. Çılgın bir isyan
la o siyah, simsiyah gecelerden daha siyah olan 

(1) Bu şehrin yeni ismi ''Novi Sibirsk,, tir. 

vicdanıma hücum ettim. La.kin kendimi kırık ve 
mağlup görmekten başka hiç bir neticeye varama• 
dım .. u 

ikinci Kısım 
uKansk,, Şarki Siberyanın küçük bir kasabası

dır. 3000 hanelik kadar bir yerse de, askeri noktai 
nazaran ehemmiyetli görünür.. Zira gayet büyük 
ve muntazam bir garnizonu vardır. 

Tren kasabanın içinden geçer ve "Viladivostok,, a 
kadar gider ... Eskiden burada Türkler otururlar

mış.. Lakin şimdi ahalisini Rus ve Tatarlar teşkil 

ediyor... 1 

Ormanı çok olan Siberya bu ihsanını "Kansk,, 
tan da esirgememiş... Bilhassa şıınal kısmı baştan 
başa ormanlık... Kasabanın ortasından "Kan,. ırma
ğı akıyor ... Havası biraz sert ve kurak... Maama
fih heyeti umumiyesi itibariyle şirin ve güzel bir 
memleket! .. 

'
11Kansk,, m bir hususiyeti daha var.. Esirlerin 

garnizonu olduğu gibi, menfilerin de uzletgahı!.. 
Siyaset icabı sürülmüş bir çok eşhas orada mevcut! 

Şimdi gelelim bizim mekanımız olan kışlalara: 
Kasabanın şimaline düşen ve yaya olarak bir çey
rek saat süren garnizon, ikişer katlı büyük ve krem 
rengi binalardan teşekkül etmişti. Her biri bir alay, 
yani 3000 kişi almağa müsait olan bu binaların et
rafı yüksek tahta perdelerle çevrilmiş; adeta duvar 
halinde bir kale içine aıınmıştı. Bu duvarların dört 
köşesinde, geceleri elektrik yanan dört kule üzerin
de Rus nöbetçileri vardı ki, bunlar esirlerin mu
hafazasını temin ediyordu. 

. Türkler, Almanlar, Avusturyalılar, Macarlar; 

velhasıl bütün milletler ayrı birer pavyonda otur
duğu halde, herkes birbiriyle serbestçe görüşüp ko-

nuşabilmekteydi. 

Görülüyordu ki, harbin meşakından sonra, ka· 
vuştuğumuz bu refah inanılnııyacak nisbettedir. 

(Devanu ,.ar) 
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Tefrika Ne. 7 

Artık Hünkirın Dili Çözülmüştü 
Lutfi Simavi Beye Kabinenin iyi Bir Sulh Temin 

Edeceğinden Şüpheye Düştüğünü Anlatıyordu 
- Kuzum Lıitfi Simavi Bey. Be

ni yalnız bırakmayınız. Bugün her 
günden ziyade, şefkatli tesellinize 
muhtacım. Hem sizinle görüşülecek 
bazı mühim şeyler de var. 

Demiş, karşısında yer göstermiş
ti. Esvapçıbaşı ile müsahibine de 
tatlı diller dokmüş, kendilerini 
biraz sonra çağıracağını söyliye
rek, yalnız bırakılmalarını hisset
tirmişti. Zorla yumulmaktan kıza
ran yorgun gözlerini mabeyincisi
ne dilemiş ve solumaktan kesilen 
nefesini dinlendirir gibi yavaş ya
vaş: 

- Lutfi Simavi Bey, demiştL 

Hiç şüphe yok ki, tarihimizin en 
fecaatli anlarını yaşıyoruz. Çok 
tehlikeli, felaketli bir vaziyetin 
tehdidi altında bulunuyoruz. Ben, 
memleketin kurtarılması için çok, 
hem pek çok fedakarlıklara kat
lanmak mecburiyetin~ kalacağı

mızı tahmin ediyorum. Bu husus
taki düşüncelerinizi öğrenmek is
tiyorum. 

- Haklısınız padişahım. Fakat 
bu kadar teessüre, ümitsizliğe ka
pılmamanızı istirham edeceğim. 

Gerçi, tahmin buyurulduğu ,Pbi, 
fedakarlık zarureti var ise de de
recesi pek şimdiden tahmin edile
mez. Bendeniz hadiselerden, siya
si cereyanlardan istüade edilmesi 
bilindiği takdirde, az bir fedakar
lıkla iyi bir sulh, bizi yaşatabile
cek bir istikbal temini mümkün o
labileceği kanaatindeyim. 

V ahdettin, oturduğu kanapede 
biraz kımıldandı. Dikkatle 

Lutfi Simavi beye bakarak: 
- İnşallah diyelim ama ben bu

nun teminini biraz güç buluyor ve 
bunun için vafir derecede yeisle
niyorum. Çünkü .... 

Demiş ve gözlerini yere dik
mişti. Baş mabeyincisinin ümit ve
rici sözlerinden hiç te memnun
luk, ferahlık hissetmemiş gibi so
murtmuş, düşünmeğe koyulmuş

tu. Sözüne devam edemiyor, ara sı
ra mütereddit nazarlarla muhata
bını süzüyordu. Yutkunuyor, tek
rar başını önüne eğiyor ve düşü
nüyordu. Hal ve tavrından fikirle
rini açıkça söylemekten çekindiği, 
bunun için nefsi ile mücadele etti
ği anlaşılıyordu. Vahdetinin bu 
tereddütlü hali Lutfi Simavi beyin 

gözünden kaçmamıştı. Hünkarı 

dillendirmek, düşündüklerini söy
letmek için önüne dökülmüştü, Ni
hayet: 

- Kulunuz.. dedi. Şevketli e
fendimizi bu derece yese düşüre
cek, istikbalden şüphe ettirecek 
ortada bir sebep göremiyorum. Ol
sa bile, müsaadei seniyelerine gü
venerek arzedeyim ki, azim ve i
radei şahaneleri ile her müşkül 
çözülebilir, her mani giderilebilir. 
Arzu ve iradei şehriyarilerine he
pimizin minnet ve itaatle baş eğc
ceğimizden, fermanınız ne olursa 
olsun, canla ve başla yerine getir
meğe çalışacağımızdan katiyen şüp
he buyurmamalısınız. Efendimizi 
böyle ümitsizliğe düşüren haller 
ne gibi şeyler ise, şimdiden icap
lanna bakılmak üzere, ya hitfen 
bendenize, ya sadrazam paşa kulu
nuza irade buyurulmak mümkün 
değil mi acaba? .• 

L utfi Simavi bey, hünkarın 
zayıf damarını bulmuştu. 

Ruhunu, gururunu bir hoşça ok
şamıştı. Bu mevzu üzerinde biraz 
daha söze devam ile muhatabının 
tereddüdünü yumuşatmış, dilinin 
bağını da gevşetmişti. Vahdettin 
yavaşça başını kaldırmış, gülüm
seyen çehresini Lutfi Simavi be
ye çevirmişti. Ve ciddilikle: 

- Gösterdiğiniz candan hürme
te, hakiki samimıyete teşekkür 
ederim Beyefendi. Nezaket ve a
saletinizden ben de bunu bekliyor
dum. Ati hakkında beni endişeye 
düşüren ıeyi, aramızda kalmak 

şartile söyliyeceğim size. Bilmem, 
ne dersiniz, şahsına karşı büyiik 
bir teveccüh, yi.ıksek bir itimat 
beslemekle beraber Izzet paşanın, 
kabinesinin bize iyi bir sulh temin 
edebileceğinden şup!ıe ediyor, çok 
ta korkuyorum. 

Lutfi Simavi bey, Hünkarın di
li altındaki baklayı çıkarttırmış, 

kara yüreğini kemiren derdini 
döktürmüştü. Daha iki gün evvel, 
izzet paşadan çok şeyler bekledi
ğini, bir münasebetle ve inanıla
cak bir ciddiyetle, söyliyen Hün
kardaki bu fikir değişikliğine ger
çekten şaşıp kalmıştı. Zihninde bu
nun s~heplerini araştırırken, ayan 
reisi Ahmet Rıza .beyle Damat Fe
ridin, son günlerde çok sıklaşan, 

saatlerce süren ziyaretlerini hatır
lamıştı. Hünkarda, izzet paşaya 
karşı birdenbire hasıl olan bu so
ğukluğa, itimatsızlığa bu zatlarla 
yapılan ve vukuu, mevzuu herkes
ten gizlenen gizli görüşmeler mi 
sebep oldu acaba, diye düşünceye 
varmıştı. Bunu pek ihtimalli gör
mekle beraber, hakikati daha et
raflıca ve açıkça öğrenmek için 
Hünkarı biraz daha deşmek, <;Öy
letmek lüzumunu hissetmişti. Ve: 

- Efndimiz, demişti. izzet paşa 
kulunuzu herkes gibi bendeniz de 
namuslu, görgülü, değerli, millet 
ve memlekete zamanına göre men
faatli, muvaffakiyetli hizmetler 
görmüş şerelli bir Müşir, tedbirli 
bir vezir olarak tanırım. Fakat, iyi 
bir sulh yapamıyacağı kanaatini 
uyandıracak kadar, nezdi şahane
lerinde, bizim bilemediğimiz her
hangi bir kusuru, muvaffakiyetsiz
liği var ise, ona diyeceğim yok. O 
halde sadaret makamına daha e
hil, daha münasibini aramak icap 
eder snırım. 

B u sözler entrikacı Vahdet
tini coşturmuştu. Yükısek 

sesle: 
- Evet Lutfi Simavi Bey, de

mişti. izzet paşayı, saydığınız sı

fatların cidden 18.yıkı ve sahibi ol
duğunu sanır ve ben de öyle tanır
dım. Fakat, son defa gösterdiği, 

göze çarpacak kadar büyük, iki 
kayıtsızlığı, tashih ve teviline ar
tık imkan kalmıyan bir muvaffa
kiyetsizliği bütün ümitlerimi kır
dı. Mesela kendisinden beklenmi
yen bir gafletle, daha doğrusu ted
birsizlik le, Ittihat ve Terakki zor
balarının memleketten kaçmaları
na meydan vP.rmesi büyük bir ku
sur değil midir .. Hem de gizlice 
nazan dikkatini celp ve vazifoye 
davet ettiğim halde beni aldattı, 
oyaladı. Bana hepsi hakkında ya
pılacak muamelenin kabinece dü
şünülmekte olduğundan ve biraz 
teenni ve itidal ile hareket edilm~ 
si lüzumundan bahsettiği gunun 
akşamı, Rauf beyi gizlice Talat 
paşaya gönderdi. Müttefiklerin, 
harp müsebbiplerinin kendilerine 
teslim edilmesi hakkındaki talep
lerini bildirerek bayağı firara teş
vik etti onları. Bu muhakkak. 
Hatta firarlarını kolaylaştırdığı da 
söylenildi ya. onu bırak. 

Sonra, kabul ve imza ettikleri 
mütarekename, ecdadımın parlak 
tarihine, milletimin pak yüzüne iz
zet Paşa elile sürülmüş kapkara bir 
leke değil de nedir, sen söyle Lut. 
fi Simavi Bey, haksız mıyım? Bu 
mütarekenin daha mutedil şartlar
la yapılması çare ve imkanlarını 
gösterdiğim, icaplarını tavsiye etti
ğim halde Izzet Paşa, kabine arka
daşları üzerinde başvekillik kuvvet 
ve tesirini hiç te gösteremedi. Şu 
dar zamanda, kendisinden büyük 
hizmetler beklenilen bir zatı, sırf 
bana olan sıhriyeti sebebi ile mu
rahhas yapmadılar, kendi bildikle
ri gibi hareket ettiler. Millet ve 
hükumetin elini kolunu bağlıyan, 
hatta nefes almasına bile imkan 
bırakmıyan o ağır şartlan kabul 
ve imzadan çekinmediler. Daha son 

ra da izzet Paşa, "··· binnisbe mu
vafık şartlarla mütareke aktederek 
tecavüzatı adayi durdurduk .. ,, te
ranesile imzalanan mütarekename
yi bir marifet ve muvaffakıyet gi
bi göstermek istedi bana. DQğru de
ğil mi bunlar beyefendi, sen de 
söyle. Bu gaflar izzet paşanın dil
lerde gezen büyük şöhretine yakı
şır şeyler midir? 

V~hdettinin fikri, garazı olduğu 

gibi meydana çıkmıştı. Hele, us

truplu bir hafiye teşkilatı ile Ba

bıaliyi iyice sardığı ve bu teşkila· 

tın hatta vükelanın aralarında, zi

yaret ettikleri yerlerde görüşüp ko

nuştuklarını bile saraya bildirecek 

kadar dal budak saldığı, açıkçası 

hünkarın artık alçaklık ve hainlik 

sahasına atıldığı anlaşılmıştı. Lut. 

fi Simavi Bey bundan büyük bir 

teessür ve azap duymuştu. Hele 

hünkarın Izzet Paşanın şahıs ve 

kabinesi hakkındaki hükümlerini 

pek ağır ve haksız bulmuştu. Ceb

redememiş, nihayet o da baklayı 

ağzından savurmuştu. 

Vekarlı bir eda ile: 

- Şevketmeap, demişti. Madam
ki müsaade ve ırade buyurdunuz, 
kulunuz da fikirlerimi serbestçe 
soyliyebilirim. Zatı şahaneleri de 
tasdik buyururlar ki, kaçan Ittihat 
ve Terakki erkanını kabinenin i
dareten tevkile kalkışması elbette 
bir kanunsuzluk olurdu. Gen;i ka
çanların sıkı bir göz altında bulun
durulmadıkları da söylenmiyor de
ğil. Fakat, bütün mülki ve askeri 
inzibat heyetlerine mensp kimsele
rin, hemen ekseriyetle, kaçan pa
şaların ayrı ayrı lutufl~rmı gör
müş. 

(Devamı var) 

Ş iŞMAN 
lpofiz guddesinin bozukluguoa 

bağlanan hastalıklardan biri de 
çocuklarda fazla şişmanlıktu. Bu 
hastalık çocukluktan sonra ıenç
likte, oleunlukta bile ıelebıfüso 
de en ziyade çocukluda olur. Bu 
da kız ve erkek çocuk ayırdetmez. 

On, on beş yaşına kadu hiç te 
şişman sayılmıyan çocuk birdenbi
re şişmanlamağa başlar. Zavallıya 

çok yemek yiyor, hareket etmiyoi", 
derler. Yemeğini azaltu, yürüme
sini arttırır, koşar da, fakat gene 
zayıflıyamaz. 

Fakat bu şişmanlık acaip bir 
şeydir. Çocuiun yuzu, elleri ve 
kollarının aşağı kısmı şişman de· 
ğildir. Yatakta yattığı zaman !l'jş
manlığı belli olmaz. Ayağa kalk
tığı vakitte de giyimli ise şişman
lığın farkına varılmaz. Fak.at ço
cuk soyununca karnında, bacakla
rının yukarı kısmında, uylukla
rında, kollarının yukan kısmanda 
toplanmş olan yatların çoklugu 
insanı hayrete düşürür. Buuırun 
karnı üzerinde, birkaç çocuk do
ğurmuş kadınlar gibi, yarıklar bu
lunur. 
Çocuğun aprlıfını sorarsanız 

birkaç ay içerisinde on, on beş ki
lo arttığını haber alırsınız. Bu ka
dar çabuk ilerlemit şişmanlıkta 
daima ipofiz ıuddesi hatıra gel
melidir, bir de çabuk eriyen !?iş-
manlıkta. O vakit 1ıene ipofiz işe 
karışmış demektir ... Bu kadar şiş-
man çocuk çok ta üşür. İpofiz gud
desinin "işlerinde bu da mühim bir 
alimettir. 

Bu şişmanlık yirmi yaşından 

önce gelirse kadınlık veya erkek
lik taraflan da eksik kalu. Kıda
nn ıöğsü yağdan büyürse de nıe· 
meleri büyümez, kız o ~eriı:i 
iyi eöremez. Erkeklerde bıyık ve 
sakal çıkmaz. Bütün vücut kılsız 

H a 

o ~ 
~ Andraer Karabatakları 
L,_,,~~· 
A ndraerin açıklarında küçük 

bir ada vardır. Onu saran 
deniz her zaman kızgır. ve kudur
gandır. Güneşli yaz günleri ada-
yı kuşatan köpükler arasından bir 
şeyin sarı san parladığı görünür. 
Adaya korsanlar tarafından bir 
define bırakılmış olduğunu sanan
lar çoktu. 
Adanın kayalan üzerinde sıra 

sıra karabataklar oturur. Bir va
kitler oradaki karabatakların kaç 
tane olduğu bilinirmiş. Orada hiç 
bir zaman on ikiden fazla veya on 
ikiden noksan karabatak bulun
mazmış. Ta, tepede de on iiçüncü 
karabatak yapayalnız otururmuş. 

Adanın karşısındaki kıyıda Vaer 
denilen yerde, kışın ancak bir ihti
yar kadın ile bir kız bulunurmuş. 
Yazın balıkçılar gittikten sonra, 
balıkçıların orada bırakmış olduk
ları direklere, ve direkten direğe 

gerili iplere bekçilik ederlermiş. 

Balıkçılar sıcak mevsimde o iple
re balıklar asarak kuruturlarmış. 

Genç kızın kömür gibi kapkara 
saçları varmış ve kara böcek göz
leri insanlara pek tuhaf bir bakış
la bakarmış. Her nedense gözle
rinde, açıktaki adada yaşayan kara 
batakların bakışlarına benziyen bir 
hal varmış. 
Kız çocukluk çağından çıktıktan 

sonra bütün gençler, Vaer'e gidip 
kuru balıkları getirmek için biri
birlerile kavgalaşıyorlarmış. Hatta 
o kadar ki bir çok balıkçılar Vaer'e 
gidebilmek için bir senelik karla
rından vazgeçtikleri vakimiş. Bu sı
l'alarda evvelce nişanlanmış olein 
hır sürü gencin, nişanlılarile ara
ları açılarak evlenmekten vazgeç
mişler. 

B u hale sebep kara saçlı kı
zın gözlerindeki bakışmış. 

Çünkü hiç şehir ve hayat görmemiş 
olmasına rağmen kızda çekici bir 

ÇOCUK 
kalır. Erkeklik duyeusu uyanma-ı, 
delikanhnan sesi de çocukluktaki 
gibi ince kalu: Şişman bir hadım 
atası ..• 

Yirmi yaşından sonra gelirse, 
kadınlarda o ıünlerin intizamı bo
zulur, gittikçe seyrekleşir, sonra 
büsbütün kesilir. Erkeklerde arzu 
azalır ve nihayet büsbütün söner. 

Kız olsun, erkek olsun cilt yeni 
dolmuş çocutun cildi eibi yumu
şak olur, hem de hiç tüysüz. Has
talık yirmisinden, otuzundan son
ra gelirse cilt gene yumuşar, iakat 
ayni zamanda buruşur: Gençliğin
de 1ıüzel yaşlı bir bayanın yüzü 
gibi. 

Bu hastalık soya çeker. Şişımm 
çocuğun çocuklan da şişman ol•ır, 
demek istemiyorum. Çünkü o g\i
zel hadım ağasının çocuğu olama1;. 
Burada soya çekmekten maksat 
amcasında, halasında, kardeşlerin

de olur, demektir. 
Bazılarında gene kafatası içinde 

bir urdan ileri gelir. O zaman urun 
tesirile baş ağrılan, ıözde bozuk
hık ta bulunur. 

Fakat en çoğunda, daha kücük 
yaşta ıelmiş ateşli bir hastalıktan 
kalır. Hangi hastalık olduğu bilin
mezse de ... Bazısında da anasında 
yahut babasında, yahut her ikisin
de de, bildiğiniz, o bulaşık hasta
lıktan gelir. Böyle olması bir iyi
lik sayılabilir. Çünkii bulaıık has
talığın tedavisi şişman çocuıCuu 
şişmanlığını düzeltir. 

Ateşli bir hastalıktan sonra gel
miş olup ta, şişmanlık kendi haline 
bırakılırsa bir müddet sonra ken
di kendine durabilir. Zaten hor
monlarla da tedavi olunur. 

Kafatası içinde bir urdan ileri 
geldiği zamanda da ameliyat ya
pılır, röntıen 11ıldarile tedavi o
lunur. 

Yazan : JOAS LİE 

şey varmış. Ona tutulan tutulana, 
abayı yakan yakana imiş. 

O sene bir eve ve bir de dükka
na sahip olan bir genç onunla ev
lenmek istemiş. Kız cevaben "eğer 
önümüzdeki yaz buraya gelir de, 
bana münasip altın yüzüğü geti
rirsen sana varırım,, diye söz ver

miş. 

Yaz gelince delikanlı hemen Va
er'e damlamış ve kıza kızın istedi
ğinden ala tam ayar has altın bir 
yüzük getirmiş. 
Kız "benim istediğim yüzük şu 

karşıdaki adanın kıyısında kazaze
de olan, batan eski kayıktaki san
dıktadırı, demiş. "Eğer onu oradan 
gidip alacak kadar beni seviyor
san ben seninim,, diye ilave etmiş. 

Bunu duyunca gencin beti benzi 
kül olmuş, "seni seviyorum, fakat 
yüzüğü oradan gidip alırsam, ölü
me güveyi gidiyorum demektir,, 
demiş. 

Ertesi sene Vocr'e, koca bir ka
yığın sahibi olan bir gene uğra
mış, kıza ilanı aşk etmiş. Kız yine 
''eğer bana münasip yüzüğü geti
rirsen sana varırım,, demiş. O genç 
te, ertesi yaz bir altın yüzükle kı
za dönmüş, fakat kızın istediği yi.i
züğün nerede olduğunu duyunca 
yüzü kireç kesilmiş. Saçını başını 
yolarak, kayığa binip gitmiş. 

O yazı müteakıp kış esnasın

da bı.iyük bir fırtına olmuş. 
işte o fırtına esnasında açıktaki a
dada konan on üçüncü kara bata

ğın kanada bindiği görülmüş. Dal

galar kıyıya koca bir kayık enkazı 

atmış. Genç bir gemicinin naşı ka
masının kuşağile, kayık bastonuna 

takılı bulunuyormuş. 

Kız, "varacağım adam işte bu
dur!., demiş. Genci ispirtoyla uğ

muşlar, uğuşturmuşlar, onu dirilt

mek için her ~areye baş vurmuşlar, 

delikanlı dirilmemiş te dirilmemiş. 
Kız onu göğsüne çekmiş ve bütün 
gece genci yüreğile ısıtmış, saba
ha karşı gemicinin yüreği çarpmı
ya başlamış. gözlerini açar açmaz, 
"rüyamda bir kara batağın kanat
ları arasında yattığımı ve başımı 
bir karabatağın göğsü üzerine yas
ladığımı gördüm,ı demiş. 

Gemici altın saçlı ve mavi gözlı.i 

ımış, ve tuhaf bakışlı kızden göz
lerim artık ayıramaz olmuş. O da 
kıza evlenmeği teklif etmiş. Kız 

"sana açık konuşacağım, çünkü se
ni kederden kurtarmak için göğsü
mün üzerinde yatırdım ve sana ha
yat verdim. Parmağıma yüzüğü 

taktığın zaman ben seninim. Fakat 
ancak bir gün müddetle senin ola
bilirim. Şimdi ta yaza kadar bek le
mem lazım. Yazın gelmesini sen ne 
kadar özlüyorsan. ben de ayni ·ıcı 

özleyişle bekleyip duracağım., rle
miş. 

Yaz gelince gemici de gelmiş. 

Kız ona da yiızi.ığim nerede oldu
ğunu göstermiş. Oğlan pekfıJn diye 
kayığının küreğine sarılmış. Iştc o 
zaman kız "dur, mademki oraya 
gitmiye razısın, ben de seninle be
raber geleceğim,, demiş ve kay·ga 

girmiş 

G emici kızın gözlerine dalıın 
bir halde saatlerce k ı.irek 

çekmiş. Nihayet adaya yaklaşmış
lar, adanın kayalarına gürliy'?rek 

çarpan dalgaların serpintileri gök
lere kadar uçuyormuş. Kız "eğer 

senin canın kıymetli ise, vazgeç! 
geriye don,, demiş. Erkek "sen be

nim için hayattan da daha kıymet
lisin!,, diye cevap vermiş. 

Fakat tam genç bu sözü söyler

ken, demincek denizin ölüm oku

yan kabarışı birdenbire dinivermiş. 

Biraz evvel fırtınalarla sarsılan 

denizin yuzu ayna gibi sakin se
rilmiş. 

Erkekle kız adaya çıkmışlar. Er

.Aek ytizüğu bulup kızın parmağına 
takmış. Şafak söküyor, tan yeri a
ğarıyormuş. Kız ' 'yaz günü güzel
dir, ben de gencim! Senin gelini
nım. Buyur gelin döşegine gide
lim,, demiş. Akşam olup ta giıneş 
ufka yaslanınca kız göz yaşları dcik 
müş ve gemiciyi (-.pmüş, artık ka
ranlık oluyor,, demiş. Birdenbire 
sanki kız süratle ihtiyarlamıya, 
hatta yalnız ihtiyarlamıya değil. 
fakat solup duman olup uçmıya 
başlamış. 

Güneş, deniz ufkunda tamamen 
batınca, erkek önünde, kayanın ü
zerinde, içi bom boş ancak bir kaç 
çamaşır parçasını görmüş. 

Ak.şehirde açılan Ulus kadın denaneslnden bu sene mezun olan 
kızlarunız ve muallimleri Adalet Sevinle 
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(Başı 1 incide) 
tan dostluk münasebetleri dolayısiy. 
le Romanyaya dn garantisini vermek 
arzu etmemektedir. 

Bazı Ingiliz mahfilleri, Ingiltere 
ile Polonya arasındaki karşılıklı ga
ranti anlaşmasına müşabih bir esas 
üzerinden, İngiltere ile Sovyetler bir 
liği, İngiltere ile Romanya ve niha -
yet İngiltere ile Balkan bloku yani 
Tiırkiye, Yunanistan ve Yugoslavya 
arasında iki taraflı anlaşmalar ak -
dine taraftardır. 

Lord Halüaks ile Albay Bek bu 
akşam tekrar görüşmü~1er ve müte
kabil anlaşmıya ait meselelerle meş
gul olmuşlardır. 

Varşova resmi mahnfilini temsil 
eden yüksek bir şahsiyet bugün be
yanatta bulunarak anlaşmayı mesut 
bir hadise olarak kutlamış ve onun 
tedafii mahiyette ve ıki taraflı oldu
ğunu, bir kimse aleyhinde yapılma-
dığını tebarüz ettirmiş ve bu anlaş
manın Lehistan - Rusya Lehistan -
Almanya ademitecavüz muahedele
rine uygun olduğunu si)ylemiştir. 

Romanya sefiri Lomlrada 
Romanyanın Londt'a sefiri Tilea, 

bugün Londraya varmış ve herşey -
den evvel B. Beck ile görüşmüştür. 
Tilea Londraya vardıktan sonra ga
zetecilere şu sözleri sr)ylemi~: 

''Rumanya sulh lehindedir. Fa
kat istiklôlini de müdafaa azminde
dir. Rumanya, bunun i~in silaha sa
rılmaktan çekinmez.,, 
-Bükreşten alınan ihnberlere göre, 

Rumanya İngiltere tarafından Ru
men mülki tamamiyeti bahsinde ve
rilecek bir garanti ve yardım vadi 
mukabilinde, İngiltereye Karadenız
de bir deniz üssü vermeğe hazırdır. 

Tehlikeyi kim tayin edecek? 
Bugün Lordlar kamarasında soru

lan bir suale cevav veren Lord 
Plymouth, Lehistanın istiklalini teh. 
dit eden bir tehlike bulunup bulun
madığını tayin e'tminlii" Lchistana 
.ait olduğunu söylemi , onu zorla teh 
likede görmenin kimseye ait olamı -
yacağmı ilave etmiş, ve iki memle
ketin sulhu korumak istedikleri için 
aralarında bir ihtilaf çıkamıyac&ğını 
izah etmiştir. 

-Beck, bu sabah ikamet programı 
mucibince Portsmouth'a giderek Arc 
Royal tayyare gemisile Glasgov kru
vazörünü ziyaret etmiştir. Oğle ye
meğini nnavatan filosunun Amiral 
kumnndnnının misafiri olarak yemiş
tir. 
Öğleden sonra Mnnş denizinde ya. 

pılacak olan manevralarda hazır bu
lunacaktır. 

Paris ve Berline göre ' 
Paris gazeteleri, Beck"in Londra 

ziyareti neticelerinden umumiyetle 
çok memnundur. Bununla beraber 
gazeteler, Polonyanın teqafüi ıttifak 
sistemine Sovyetler Birliğinin girme
sine karşı jtirazını muhafaza ettiğini 
de kaydeylemektedir. Fransız gaze
teleri, bunun, Ingiltere ile Sovyetler 
Birliği arasındaki bağların takviyesi 
ile telfıfi edileceğini ümit etmektedir. 
Paris gazetelerinin fikrine göre, Lon
dra ile Moskova arasında bu husus
taki görüşmelere pek yakında başla
nacaktır. 

Alman gazeteleri, İngiliz - Lehis. 
tan anlaşmasını askeri bir ittüak ma
hiyetinde saymakta, fakat bu ittifa
kın temeli çurük olduğunu, çünkü 
Lehistanın tehdit edilmediğini yaz-
maktadırlar. • 

Yan resmi Korrespondens Diplo
ma tik gazetesi, I~gilterenin miişterek 
bir cephe kurmaktan vazgeçerek iki 
taraflı, fakat ferdi paktlar yaptığım, 
bundan sonra da Sovyet Rusya ile 
anlaşacağını ve bu ferdi tcşebbiisler
le Almanyayı ihata siyaseti tatbik e
deceğini anlatıyor. 

Deutsche Allgcmeine Zeitung'un 
Londra muhabiri, Bohcmya ve Mo. 
ravyanın Almanya tarafından işgal 
edilmesi üzerine Tngiliz siyns'!tinie 
vukun gelmiş olan tahavvüle ait u
zun bir makale yazmıştır Mumaileyh 
bu sivas,..tın b"r hntıı o1du~unu yaz
m 1•ta ,. c;övl(' ri<"mC'ktedir: 

"In i t ... renin 90 milyon nüfuslu bir 
millet ile uzun müddet muhnsama 
halinde kalabilmesine ihtimal vermi
yoruz. A vrupanın General Franko
nun muzafieriyeti dolayısile Berlin -
Roma - Mndrit müsellesi tarafından 
tayin edilmiş olan yeni siyasi coğ-

rafyası, Almanyanın berri Avrupa
daki vaziyeti kayıt ve şartsız olarak 
kabul ve teslim edecek olan bir ln
giliz - Alman anlaşmasının Ingiliz 
imparatorluğunun emniyeti için la
zım bir şart olduğunu göstermekte. 
dir. 

Lord Halifaksın, yeni siyaseti fena 
ve zararlıdır. Bu siyaset. fenadır. 

Çünkü Chamberlain'in anlaşma siya
sc>ti terkedilmiş olduğundan bir tek 
ihtimal vardır: lngilterenin de diğer 
devletler gibi hiçbir menfnati olmı-
yacağı bir hercümerç;,, ..,.; 

evrekte Çocuk 
Himayesi 

Devrek (TAN) - Çocuk esirgeme Burdur llalkevl gençleri Alp Aslan piyesini muvaffakıyetle temsil et
kurumu yıllık kongresini, merkez ınişlcrdir. Bu resimde plyeı;te rol ahın genı;leri bir arada görüyoruz .• 
umumi müfettişi Neşet Boranın baş
kanlığında yapmıştır. Yeni idare 
heyeti seçilmiş, belediye reisi Ah -
met Albayrak reis, tahrirat katibi 
Salih Güneri nüfus memuru Meh
met Ergin, maarif memuru Ragıp 
Eci, başrnuallim Abdülkadir Ayker 
ve hususi idare :fnüfettişi Rauf Gün
gören aza olmuşlardır. 

Evleri gezerek himayeye muhtaç 
çocukalara kurumun yardımını te -
min etmek, annelere çocuk bakımı 

hakkında öğütler vermek üzere bir 
"Bayan himaye kolu,, teşkil edilmiş, 
reisliğine muallim Seniye Ergi se -
çilmiştir. 

Çocuk esirgeme kurumu Devrek 
şubesi, kurulduğu 22 şubat 934 tcn
beri 440 fakir yavruya yardım et -
miştir. 175 çocuk iaşe edilmiş, 160 
çocuğa elbise, 42 çocuğa ayakkabı, 
59 çocuğa mektep malzemesi, bir 
çocuğa para verilmiş, 3 çocuk ta te
davi ettirilmiştir. Şubenin bu miid
det zarfındaki varidatı 3365 lira 3 

kuruştur. 

Devrek şubesi, vilayet çocuk esir
geme kurumunca takdir edildiği gi
bi teftiş gören yüzlerce şube arasında 
Biga ve Devrek çocuk esirgeme ku
rumları, örnek olarak tesbit edil -
miştir. 

Kurum, Devrckte bir çocuk bah
çesi açılması için umumi merkez 
nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 

lzmirde Tabancalı 
Bir Akll Hastası • 

(Baştarafı 1 incide) 
bi teşebbüslerde bulunmuş, fakat bun 
lar tehlikeli görülmüştür. Suçlunun 
ölü olarak elde edilmesi için müddei. 
umumilikten miisaade istenmişse cie 
bu talep te reddedilmiştir. 

Nihayet akşama doğru beş fedakar 
polis kapıyı kırıp içeri girmiş ve e
linde tabanca ile karşılarına çıkan 
Kemale: 

- Teslim ol. yoksa ölt!üreceğiz, dL 
ye bağırmışlardır. 

Kemal, tabandayı polislere fırl:ıta
rak: 

- Size lazımsa alın! diye bağırmış 

ve bu defa yanıbaşında duran bir 
satırı yakalamıştır. 

Fakat, tabancaları tehdidi karşısın
da teslim olmaktan başka çare bula
mamıştır. 

Suçlu, bu arada, saçma sapan söy
lenerek: 

- Ben İngiliz kralının akrabası

yıın, bana bir şey yapamazsınız, de
miştir. 

Bir Kadın Çocuğunu 
Düşürm üş 

İzmir, 6 ('l'an Muhabirinden) -
NamazgAh mahallesinde lnkıliıp so
kağında oturan lbrahim karısı 23 ya
şında Sefade 3 aylık hamile çocuğµ 
düşürerek evindeki merdiven altına 
gömmüştür. 

Zabıta, bunu haber almış ve ce
nin gömüldüğü yerden çıkarılmıştır. 

Dünkü Satışlar 

De\Tek llalkc\'i, yeni ltinasında çalışmıya başlamış, hu münnse'lıetle gece 
ı \ 'C gUndüz kazada tezahürat yaınlnuı:tır •• 

I\Juı;tafa Kemal Paşa kazasının ortasından geçen 
taş sed yapılmış, mür.blt arazi ı;u baskınından 

kurtarılmıştır. 

dere ıslah edilerek bir 
ve zararlardaın 

Manisada Gediz Taştı 
Yollar Kapandı 

Manisada Gediz köprüsü 

Manisa (TAN) - Gediz nehri taş
mıştır. Ova, su altındadır. Harman
dalı, Hacıhaliller, Saruhanlı, Paşa

köy, Geriköy, Karaağaçlı köyleri ile 
Manisa orasındaki münakaifıt kesil
miştir. 

Bir aralık, Karaağaç civarında 

sular şimendifer köprüsünü aşmış 

olduğundan tren ve otoray sefcrlerı 

Kaçak Bahk Avhyanlar 
Izmır, 6 (Tan Muhabirine.len) -

Seferihisarda kara sularımız dahilin
de kaçak balık avlıyan altı Yunanlı 
11 tonluk bir motörle gümrük muha
faza teşkiliitı tarafından yakalanmış 
adliyeye verilmiştir. 

de tatil edilmişse de sonradan sular 
yavaş yavaş azalmış olduğundan bu 
münakalfıt tekrar temin olunmuştur 

Manisa - Akhisar şosesi üzerindeki 
mezbaha köprüsü yıkılmak tehlikesi 
gösterdiğinden icap eden tedblı'lcr 
alınmıştır. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

Çorapların Çürüklüğü 
lktısat Vekfıleti tarafından celbe-

Dün pıyasamıza 300 ton huğday, 
105 ton mısır. 51 ton un. 50 ton nohut 
retmiştir Buğdayların yumuşaklRrı 

5 ı26 - 5,37, sertler 5,02,5 - 5,15, 
kuru bakla 4, natürel nohut 7,10, kuş 
yemi 5,37,5, çavdar 3,32,5 kuruştan 
satılmıştır. iki gündenberi piyasamı
za bol miktarda kuru fasulya geti
rilmektedir. Getirilen miktar yüz 
tona yakındır. 

Yeni Vinçler Geliyor 
Denizbank tarafından lstanbul li

manı için Almanyaya ısmarlanan 

vinçler bugiinlerde şehrimize getiri
lecektir. Antrepolar için ısmarlanan 
basküller gelmiş ve montajlarına baş 
lanmıştır. Basküllerin bir kaç gün i
çinde ayarları da yaptırılacak ve ça
lıştırıl mıya başlanacaktır. 

dilen çorap mütehassısı şehrimizdeki 

çorap fabrikalarındaki tetkikatını bi
tirerek raporunu hazırlamıştır. Söy
lendiğine göre şehrımizdc kadın ço
rabı imal eden fabrikaların hepsinde 
muhtelif numaralı makinelerle )Spıl
dığı ve fakat bu numaralı makinele
rin ayni numara olmıyan ipliklerle 
çalışması yüzünden ipliklerin aşın
masına sebep olduğu tesbit edilmiş
tir. Çorapların çürüklüğü daha ziya
de buna atfedilmektedir. Bazı fabri
katörler, makinelerini değiştirmiye 
baslamıslardır. 
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Italya, Arnavutluğ n 
Draç Limanına Birkaç 
Harp Gemisi Gönderdi 

(Başı 1 incide) 
küm sürmekte olduğunu bildirmiş • 
tir. Tabii, hükumeti kraliye vaziye
tin inkişafını büyük bir dikkatle ta
kip etmektedir." 

ltalyan hükumetine ihtar 
., Bunun üzerine Henderson, Lort 
Perth'in Akdeniz statüsünde vukua 
gelecek her türlü değişikliğin İngiliz 
"\ İtalyan itilafına münafi olacağı hu
susuna İtalya hükumetinin nazarı 
dikkatini celbedip etmt'm.iş olduğu-
nu sormuştur. 

Başvekilin vermiş olduğu cevap, 
iyice işitilmemiştir, fakat İtalya hü
kümetine bu bapta ihtaratta bulu -
nulmuş olduğunu söylediği zanno -
lunmaktadır. 

Diğer bir suale cevap veren 
Chamberlain, şöyle demiştir: 

İngiltere hiikumetinin Arnavut
lukta doğrudan doğruya hiç bir men.. 
faati yoktur. Fakat bizim cihan sul
hünde umumi bir alakamız vardır." 

Başvekil, İngiltere hükl.l.metinin 
bu mesele hakkında Belgrat ile te -
masa girmemiş olduğunu ilave et -
miştir. 

Londra diplomasi mahafili, Lord 
Perth'in İtalyanın Arnavutlukta bir 
müdahaı1ede bulunacağı hakkındaki 

şayialar dolayısiyle bır istizahta bu
lunmuş olduğunu beyan etmekte -
dir. Kont Ciano, İngiliz sefirine İta! 
yanın iki memleket arasındaki mü -
nasebatı takviye etmekten başka 

'bir emeli olmadığını söylemiştir. 

i ki tebliğ neşredildi 
Bugün Arnavutluğun Londra ve 

Paris sefirleri, birer tebliğ neşret

mişlerdir. Londra sefirinin tebliğin
de Arnavutluğun, istik1aline karşı 

vukubulacak her teşebbüse muka -
vemet edeceği anlatıldıktan sonra 
Arnavutluğun istiklal ve hürriyeti
ne uygun olmıyan herhangi şartı 

kabul ettiğine dair deveı;an eden ~a
yialan da tekzibe salahiyettar ol
duğu bildirilmektedir. Arnavutlu -
ğun Paris sefiri tarafından neşredi
len tebliğ de ayni şekildedir. Fa
kat bu tebliğde Arnııvutluk - İtal
ya ittifakının, İtalyayı, Arnavutlu
ğun dahili işlerine karışmaktan me .. 
nettiği de anlatılıyor. 

Y ugoalavya endişeye düştü 
Belgraddan gelen malumata gö-

lngiliz Filosu 

Seferber Haldeymiş 
Berlin, 6 (A.A.) - Gazeteler Lord 

Stanhope'un beyanatı hakkında ha
raretli mütalealar yürütmektedirler. 

Lokal Anzeiger, diyor ki: 
"Bu beyanat, sulhe karşı bir tor

pildir. Amirallik birinci lordunun 
beyanatı, Almanyayı sulhü ihlal e
den bir amil gibi göstermiye matuf 
olan teşebbüslerin bir zeylidir. Ma
amafih, lngiliz filosu 10 gündenberi 
"ufak mikyasta seferberlik,, halinde
dir. 

. Yugoslavyanın Yeni 

Ankara Elçisi 
Belgrat ı 6 (A.A.) - Yuyoslavya

iıın Milletler Cemiyeti nezdindeki 
daimi delegesi Ivan Subotiç, Yu~os
lavyanın Ankara orta elçiliğine, An
karadaki orta elçi Acemoviç Yugos
lavyanın Kahire orta elçiliğine ve 
Kahiredeki orta elçi Ivan Vukotiç de 
Tiran orta elçiline tayin edilmiştir. 

! 
........ .-.. ............................... , 
~HABE~_ı 
Estonya hükQmeti, bOtün vergileri yOz

dc 10 nlsbctlndc tezyit cderı bir kanun lli
ylhası tnnzim etmlstlr. Bu yüzde 10, mil
U müdafnıı sermııycslnc l!ızım olıın para
nı!!,.!cdarikinc tahsis edilecektir. 

• Talllnn, - MOscllAh kuvvetler ku
mandanı general L-ıldnner, Mareşal Smy
gly Rydz'in dnvctl üzerine nisanda Po
lonyııya ı:rldecekUr. 

O Finlıındlyıı rclslcOmhuru, temmuz 
ayı itinde Talllnn'i resmen ziyaret ede
cektir. 

e Budapcşte, - ÖnOmllzdekl rumarte
sl günn "Milli reform,. ndile yeni bir par
ti teşekkül edecektir. İmrcdy ile eski ad
liye naz;ın mebus Mikecz ve eski sanayi 
nıızın Bornemia bu parUnln başında bu
lunmaktadırlar. 

• !':lıhw>T. - Lyoruı. cok alhr hastadır. 

re Yugoslavya mahafili Arnavutluk 
hadiselerini azami dikkatle takip et
mektedirler. Belgradda hüküm süren 
kanaate göre İtnlyanlann hedefi 
Draç, Avlonya ve İşkoarayı işgal et
mek fikrindedirler. Donanmaları 

Oraca göndermelerinin sebebi bu -
dur. Yugoslavyayı endışeye düşüren 
bir nokta Avlonyanın işgali üzerine, 
İtalyanın Adiryatik denizinin ağzı

nı kapıyacak hale gelmesidir. 

Belgraddan haber "·erildiğine gö

re, bu hükümet ricalınden bir zat 

şu sözleri söylemiştir: 

"Yugoslavya, İtalya • Arnavutluk 
münasebatı meselesini Roma ile Ti
ranı aliıkadar eden dahili bir mesele 
addetmektedir. 

Bari ve Brindsi'de İtalyan krtaı_ı· 
tının tahaşşüt etmiş olduğuna ve 
hatta bu krtaatın Arnavutluk sahil
lerinde karaya çıkarılmış olduğuna 

dair olan şayialar teeyyüt etmem!ş
tir. 

Bazı mahafil, iki memleket ara
sındaki muallak meselelerin Arna
vutluğun müdafaası ve Arnavutlu
ğun İtalyaya olan borçl&n meselt?!e
rine müteallik olduğunu beyan et
mektedirler. Bu mahafil, bu gibi mc 
selelerin üçüncü devletlerin miida -
halesi olmaksızın halledilebileceği 

mütaleasındadırlar. 

Tiran bayram yapıyor 

Tirana, 6 (A.A.) - Başvekil, fev
kalade bir toplantı nkteden par15.
mentoda, şiddetli alkışlar arasında , 

bir veliahdın doğduğunu resmen bil 
dirmiş ve bunu müteakip parüunen
to ikinci reisi de yine alkışlarla ka!"
şılanan bir nutuk söylemiştir. 5 nı 

san tarihi, mlli hayranı ilan edil
miştir. 

Tirana garnizonu kıtaları Sk1'1-
der'bey meydanından hareket edt•
rek, halkın şiddetli alkışları arasın

da, Saray avlusunda kral Zogonun 
ve kral ailesi azasının önünde bir ~e. 
çit resmi yapmıştır. Halk tezahürı ,,._ 

ri, her tarafta milli şarkılar söyliye
rek devam etmektedir. 

* Roma, 6 (A.A.) - Geçenlerde •av 
yare ile Tirana gitmiş olan Arnavut
luğun Roma sefiri buraya dönmi:.ş

tür. 

Slovak Ricali 

Berlinden' Ayrlldllar 
Berlin, 6 (A.A.) - Tisso ile Dur

chansky, dün akşam Bratislavaya ha
reket etmişlerdir. Bu iki zat, öğle ye
meğini Hariciye Nezaretinde yemiş
ler ve Von Ribbentrop ile görüşmüş
lerdir. 

Alman mahafiline göre bu görüş
melerin mevzuunu yeni Slovak hü
kumetinin teşkilinl' ve bilhassa iktı
sadi hususata miiteallik meseleler 
teşkil eylemiştir. 

---o---
Filistin Asilerinin 

Lideri ıraktan Kaçtı 
Amman, 6 (A.A.) - Bir Arap 

menbaından alınan hıi'berlere göre 
ilk Filistin ihtiliıline faal bir suret 
te iştirak etmiş ve o zamandanberi 
Irak'a iltica eylemiş olan meşhur 
tahrikatçı Fevzi Kavakçı, Iraklı 18 
arkadaşı ile Bağdattan ayrılmağa 
muvaffak olmuştur. Fevzi, petrol bo 
rusunu berhava etmek suretile .Ma
verayişşerinya girmiş ve isyanın ba
şına geçmek iizere Ajlun yakınında 
Filistin toprağına dahli olmuştur. 

Kendisinin, asilerin reisi ilôn edi
leceği rivnyet olunmaktadır. 

inhisar Memurlarına 
l_kramiye 

inhisarlar ıdaresi memurlarından 
senelik mezuniyetini yapmıyanlara 
birer maaş ve idare müstahdemleri
nç de yarmışar maaş nisbetinde ik
ramiye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

• ==--0 

Bır Nahiye Me rkezi 
Deği!tirild i 

Ankara, 6 (Tan Muhabirinden- = 
Kırşehire bağlı Köşker nahiyesinin 
ınerkezi Türk Akpınar köyüne nak
ledilmiştir . 
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ESKiN KAŞELERi; Kırıkllk, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrdarına birebirdir. İstanbul 

Bahçekapı ECATİ 

1 
SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabü meyva usare
lerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olma • 
yan bir fen harıkasıdır. 

İNGİLİZ K.'\.NZUK ECZANESİ 
BEYOÔLU fST ANBUL 

Bir Büyük Kısım 

GÜMÜŞÜ TiLKi 
Satılmak üzere duruyor. Fi

yatlar 70 liradan 170. 
Adres: Alman kürk atelyesi. 
İstiklal caddesi No: 288 

YON VE PAMUK IPLIGI 
VE AKMEŞE VE SAiRE 

imaline Mahsus 

Türk Anonim Şirketi 
ikinci ilan 

20 Mart 1939 tarihinde fevkalade 
surette içtima eden hi'>Sedarlar umu
mi heyetinde nisabı müzakere ha
sıl olamamasına mebni, aşağıda ya-
zılı ruznnmedeki maddeleri müza

kere etmek üzere 24 Nisan 1939 ta
rihine müsndif pazartesi günü saat 
10,30 da İstanbulda Yenipostane ar
kasında İstanbul Hanındaki İdare 
merkezinde hissedarlar umumi he -
yetinin fevkalade surette ikir.ci bir 
içtimaı aktedileceğinden bir hisse 
senedine sahip olan da umwni heyet 
içti.mama iştirak edebilir. 

Umumi heyet içtimamda esaleten 

veya vekaleten hazır bulunmak isti

yen hissedarlnnn hamil oldukları 

hisse senetlerini veya bu senetlerin 

İstanbuldn herhangi bir bankaya !ev

di edilmiş olduğunu natık vesikaları-

' 

nı içtima gününden bir hafta evvel 
şirketin idare merkezine tevdi etme
leri icnbeder. 

Müzakere Ruznamesı : 

1 - Esas mukavelenamenin şir

ketin ünvanına ait 2 inci maddP.sinin 
aşağıdaki şekilde tadili: 

"Şirketin ünvanı "YEDİKULE 
İPLİK FABRİKASI TÜRK ANO -
NİM ŞİRKETİ,, olacak ve mer'i ka
nunlar ve işbu esas mukavelename 
hükümlerine tevfikan idare oluna -
caktır.,. 

2 - (36 ıncı) maddenin 2 inci fık
rasının 5 inci satırındaki "Müdirana,, 
kelimesinin "meclisi idare azalarına,, 
suretinde tashihi. 

~~~~~~~~~~ 

; OSM~~Kl;~Nı~ş!~ıKASI 1 
m Sıaıüled ve~:,k~ei ~m:,~:i::-:~n:~::avelenamtsi 
9X,E 2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
~m f 24/6/ 1933 ıanhli 2435 Numaralı Resmi Gazete J 

~!~ 
~[ 
~ffi 
~J 
~ 
1 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çes1 : 

") 10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 1 nglliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerind6 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, l<tBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 
~ MAVERAYI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAY'da 

a~. 9 f'ilyalleri ve bQtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları l<üşadı. 
Ticari krediler ve vcsaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecncbı memleketler üzerine keşide sencdal iskontosu. 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans 
Scnedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mnsait şartlarile ( kumbarah veya 

ASLAN VE ESKIHISAR 
Miittehit Çimento Ve Su Kireci 
Fnbrikalnrı Anonim Şirketinden: 

)ı ikinci Davetname 
Aslan ve Eskihisar müttehit çi

mento ve su kireci fabrikaları ano
nim şirketinin 30 Mart 1939 tarihin· 
de içtima eden adi hissedaran heye
ti umumiyesinde ticaret kanununun 
366 ncı maddesinin istilzam ettiği 
nisabı müzakere hasıl olmadığın -
dan şirketi mezktire hissedaranı 2'jr-
dc münderiç ayni ruznameyi mı.i

Zakere etmek üzere 26 Nisan 1939 
tarihine müsadif Çarşamba gu>ıu 
saat 16 da Galatada Agopyan hanın
da şirket merkezinde inikat edecE'k 
ikinci adi bir heyeti umumiye içti
nıaına davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu ile mü-

rakip raporunun kıraati, 
2 - 1938 senesi muamelatına ait 

hesabatın kabulü ve meclisi idare 
azasının ibrası ve senei mezkure ne
tayici muameüıtına dair meclisi ıda· 
renin teklifi. 

3 - Meclisi idare azasına verile
cek ücreti huzurun tayini ile bera
ber umuru şirketin idaresine sureti 
mahsusada memur edilecek aza aida
tının tesbiti, 

4 - Meclisi idareden çıkan Aza
nın yerlerine yenilerinin intihabı. 

5 - 1939 senesi için bir müra.."tip 
intihabı ile aidatının teibiti ve mü -
rakibin mazereti halinde ifayı vazi
fe eylemek üzere diğer bir zatın in
tihnbı. 

Laakal 25 hisse senedine malik 
olup ta içtimaı mezkürde hazır bu
lunmal isteyen zevat ticaret kanu
nunun 371 nci maddesine tevfikan 

11111111111 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bayan Haykuhinin 17909 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (400) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi
ğinden 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı madde
sine göre satılması icep eden Büyükada Yalı mahallesi Pervane sokak 
eski 3 yeni 37. 39 kapı 16 pafta 41 ada 11 parsel numaralı iki bölüklii 
bahçeli ahşap bir evin tamrunı. 

Bir buçuk ay müdC.etle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmıya girmek istiyen (112) lira pey 
akçesi verecektjr. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve tellaliye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 6-4- 939 tnrihinden iti
baren tetkik emek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulun
durulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede .,_,,~ 

takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşcyi öğrenmiş ad ve iti
bar olunur. Birinci arttırma 23-5- 939 tarihine müsadif Salı günü Ca
ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tnmamen geç
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttmının taahhüdıi baki kalmak 
şartiyle 9--6-939 tarihine müsadif Cuma günü aynı mahnlde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olm1-
yan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle 
faiz ve masnrife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu su· 
retle haklarını bildinnemis olanlarla haklan tapu sicilleriyle sabit ol
mıyanlnr sntış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla m.!l-

liımat almak istiyenlerin 938 - 454 dosya numarnsile sandığımız lıukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınnn gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetın nısfını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile ko-

laylık göstermektedir. (2354) 

Samsun Belediyesinden : 
130 lira aylık ücretli bir inşaat Fen memuru alınacaktır. İsteklile

rin bulunduğu yerler\? ait bonservis, diploma vesair cvraklarivle bov fo
toğraflı istida ile belediyemize müracaatları. (2211) 

İstanbul İkinci İflas l\femurlu -
ğundan: Beyoğlunda İstiklal cadde -
sinde 343 No. da evvelce aliıtı mu
sikiye ticaretile müştngil iken iflast
na karar verilen Fernand Komondi.n.. 
gerin muamelesi biterek iflAs idare
sinin raporu üzerine mnhkemece if
lasın kapanma~nu karar verildiği 

ilan olunur. {16731) 

içtima tarihinden bir hafta evvel 
hisselerini şirket merkezine tevdi et~ 
melidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se
nedatı mukabilinde alınacak mak -
buzlar şirket merkezine tevdiat mn
hiyetindc olarak kabul edilecektir. 

İstanbul, 30 Mart 1939 
Meclisi İdare 

Anadolu Sigorta Şirketi 
idare Meclisi Reisliği 

-
Anndolu Anonim Türk Sigorta 

Şirketinin yeni idare meclisi dün 
içtima etmiş ve idare meclisi reisliği
ne emekli General Şefik Tursan'ı in
tihap etmiştir. 

• ~!; 1~~~!!~1kı~E~ı~~~ 1 l leyoğlu Yıldn: slnemaSJ karsısı Lek 
ler apnrtıman. Fakirlere oarası1. 

' "el: 43024 I' 1 

Kepek ve Saç dökiilml'sine karşı 

4Saç suyu kullan 

İthalat be
yanname No. 

34898 
38464 

Makbuz nu
mnrası 

415223 
264 

Tarihi 

3.1.939 
24.1.939 

38812 1292 28.1 939 
Yukarıda İthalat beyannamelerl!l 

numaralarile makbuz numara ve ta
rihlerini gösterdiğim üç makbuzu 
zayi ettiğimden yenilerini alacağım· 
dan eskilerin hükmü kalmamıştır. 

İstanbul Asmaaltı No. 35 
Ruhen Alaluf 

İstanbul ikinci İfliıs l\lemurlu
ğundnn: Müflis Kostant.in Grizagori
dise ait olup Galatad3 Banka .Ko
merçiyal İtalynnanın zemin kısmın
da mevcut Basma ve kumaşlar nç1k 
arttırma surctile İflas İdaresince sa
tılacaktır. İstiyenlerin 12.4.939 çar
şamba günü saat 10 da Bankada ha
zır bulunmaları ve Masa Mümessi
line müracaatları ilan olunur.,16732) 

KAYIP: İstanbul İthalat gümrü
ğünün 41520 numarnlı beyanname
siyle ithal ettiğim eşyanın menşe 

şahadetnamesinin vüruduna değı.n 

verdiğim 105 lira 54 kuruşluk 16.2. 
939 tarih ve 3907 sayılı depo mak -
buzu ile bu kerre mal1allinden ge
tirttiğim iki adet tasdikli menşe ~a
hadetnamesi Bahçekapıda Ata Ata
bek hanı yangınında yanmıştır. Şa
hadetnamclerin ikinci nüshalarını 

getirteceğinden ve depo makbuzunun 
bir suretini alacağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Hnlih Ali Bezmen 

1stanbu1 ikinci İflas Memurluğun. 
dan: Müflis İsmail Hasana ait eşyayı 
beytiye açık arttırmn suretile satı

lacaktır. İstiyenlerin Sofularda So -
fular caddesinde (Aksaray) sinema 
civarında 11.4.939 Salı günü saat 9 
da hazır bulunmnlan ilan olunur. 

(16733) 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

~ermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

\ 

. Ziraat Bnnknsmda kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplannda en 
az 50 lirnsı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

4 
40 

100 
120 
160 

Adet ,, 

,, 

,, 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
ı.ooo Liralık 4,ooo Lira 

500 ,, 2,000 
250 ,, 1,000 

100 ,, 4.000 ,, 
50 n 5,000 ,, 
40 ... 4,800 ., 

20 " 3,200 " 
.. ot~KAT: ~esaplarrndaki paratar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
iuşmıyenlere tkramiye çıktığl takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defn, l Eyllll. ı Blrlnclkanun. ı Mart ve 1 llaz1-
ran tarihlerinde ceklle('ektir '- . 

TU K HAVA KURUMU 
BÜYÜK PiYANGOSU 
Altıncı kejlde: 11 Nisan 939 dadır. 

BÜYÜK iKRAMiYE: 200,000 LIRADIR •• 
Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira· 

hk ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet müka
fat vardır. 

, 

DiKKAT: 

1 Bilet alan herkes 7/Nisan/939 günü aktamma kadar bile- 1 
tini değiştirmiş bulunmalıdır ••• 



ız 

Has-
fa it k· 
1 arın 

KESiF 
KOLU: 
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R 
1 
K 
L 
1 
K 

Neş'enlzi söndüren çalışmanı,za mini olan kınklıg. 

G R i P i N 
De izale ediniz. Bu sayede birçok büyük hastalık 
Jara tutulmak tehlikesini de önlemiı olursunu:ı 

G R i Pi 
Bltlln afn, sın ve sancılan keser, baı, dit, nezle. 
pip ve .romatizmaya karp bilhassa müessirdir , ' 

lcabmda pnde 3 kate alınabilir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her ıe· 
yl11 taklid ve benzeri vardır. Grlpln ' 
yerine baıka bir marka verirlerse flddetl• reddecllnb. 

Göğüs Ağrısının Sayanı Hayret Tedavisi 
Bütün bir hayatm tecrilbesl, bu tedbi

rin k119Ul'8UZ ve tam tesirini Jsbat edet". 

Bay N. P . yazıyor; "Bundan 60 sene 
evvel, pederim bana deliklı ALLCOCK 
yakılarmı tanıtmıştı: Bu yakılan ihmal 
ettiğim zaman müthiş sancılarla kıvra

nıyordum. En sürekli ağnlanmı bir de_ 
lik1i ALLCOCK yakısile tamamen geçir
di. Bu yakılan kann nezlesi. romatizma 

O O O 
mafsal yorgunluğunda kullandmı, seri 

lS R K, NEZLE! DERHAL GEÇE~ ve müessir semeresini gördüm. 

Müthiş sırt ağrısından kıvranıyor veya siyatikten ıztırap çekiyor
sanız delikli ALLCOCK yakısile halis ve sükun bulursunuz. 

Saçtığı sıhhi sıcaklığı OTOMATİK BİR MASAJ GİBİ ı:ğnyan yerin 
etrafına yayarak kanı tahrik eder, ve bütün ağrılan aniyen defeder. 

DELİKLİ ALLCOCK YAKISI Eczanelerde 17 A kuru,_ 

Bir tecrQbe kafidir 

Basur memelerini 

PATI 
ile tedavi ediniz. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
938-689 Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Ömer varislerine il.8n yo

lile teblit: 
Bay Halllağa oğullanndım M~ oğlu Bay ömer Beyazıt eski ~ 

minbey mahallesi Tavşantaşı Sarsak İsak çepesi sokak eski 8 müker
rer yeni 9,11 numaralı hali inşaaa ki.gir iki ev (en yeni Tavıantaşı ma
hallesi yeni Devir sokak 2 No. lı eviyle Sarsak mahallesi Dibekli Cami 
sokak 16 No. lı evin tamamını birinci derecede iPOtek ııöstererek 18.6. 
934 tarihinde 19000 hesap numarasiyle sandıtmuzdan aldrlı 1500 lira 
borcu 13.4.938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masa
rifi ile beraber borç 1109 lira 17 kurusa varmıştır. Bu sebeple 3202 nu
maralı kanun mucibince hakkında icra takibi baslamak üzere tanzim 
olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametglhına 
gönderilmiş ise de bor~lu Bay Ömerin Cağaloğlunda Sıhhat yurdunda 
öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretiyle yapılmasını itmirdlr borç
lu ölü Bay Ömer mirl~ılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay 
içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya 
kanunen kabule sa::van bir itirazlan var ise bildirmeleri lazımdır. Mi
rasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başhyan takibi usul dairesinde 
durdurmazlarsa ipotekli gayri merikul mezktir kanuna gere Sandıkça 
satılacaktır. Bu cihetle-r all kadarlarca bilinip ona ıöre hareket edilmek 
ve berbirine ayn ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (2350> 

Sahibi •e Neşriyat Mtld8ttl Bam Letftl DORDVNCO Gueteellik " 
Nesmat T L. S. Raıuldıtt •er TAN Matt. ... 

TA Jf 'Z - 4 - 939 

İŞ ADAMLARININ 
'% 80 1 

SINIBLİDİBLEB 

ZAFI u·MUMI KANSIZLIK 

Bu ıiııirlerden kurtu)wmz. 

Sinir ağrılan, asabt öksil -
rükler, Baş dönmesi, Baygın -

lık, Çarpıntı. ve S t N t B -
D E N ileri gelen bütün rahat-

sızlıkları IYt EDER. ·-------· 
DiKKAT:_, 

ROMATiZMA 
KEM 1 K 

Si RACA 
SiNiR 
Haıtahklanna 

APIKOGLU 
SUCUKLARINI 

T erclh Ediniz. 

Cıllz yavrular, yürünllyen, dit çlliaramıyan çocuklar, Clerma1111z ihtiyarlar, 
ıol9un kızlar, vereme istidadı olanlar 

Halis koyun ve 91i1r et:lnden ma
muldür. Bütün bakkanaraa satı
lır. Taklitlerinden sakınınız. 

HASA $URUBU 'ndan 
:lmaıatbane: Maltepede 

Telefoa: HHO 
lçmelldlr. Kanı arthnr, lıtllia verir, ılfaf teıfrlerl çoktur. Fen•f surette 

ı..ı eclllmlı, lllhneıl kol•y ve lezzetli ~Jr ıuruptur. Küçik ~iiyiik laer 
y•ıta lıtllllCll eclilebillr. 

Romatizma~ Grip, Nezle .. BQ.f, Dif 
A~rılarını bir anda keser. sıhhatinizi iade eder. 

Bahçekapı Salih Necati 

Mustafa Kemalpaıa leledlyeılnce 500 Ad.+ 
llektrlk Saywcııı Allnacakhr. 

1 - Alınacak sayıcılar A. E. G .• Siemens. Ganz. Landls GYR, nuarb
lı sayıcılardan olacak+.ır. 

2 - Sayıcılar Nafıa Vekaleti ve Ölçüler ve Ayar Umum Müdürlüiü 
tarafından kabul ve umumi evsafa malik olacaktır. 

3 - Sayıcılar 400 adedi 5 amperlik 100 adedi 10 amperlik olacaktır. 
220 voltluk devre flztorine çalısacakttr 

4 - Sayıcılarla beraber ceryan çalınmuma mini olacak tarzda ter
tip edilmiş çelik saçtan mamul bir muhafaza verecektir. 

Sayıcı bu muhafaza içine konacaktır. 5 amperlik sayıctlarda 2 ve 10 
amperlik sayıcılarda 3 sigortalık yer bulunacaktır. Bu ıiaortalar dahili 
tesisat içindedir. 

5 - Sayıcılar Ayar masasında ayarlanmq olarak hazırlanmak ve M. 
Kemal paşada teslim alınacaktır. 

6 - Fiatlar pefin veya mukasseten olması esnayı lhalf'de ıöıiifüle
cektir. 

7 - Nakliye emannda vuku bulacak hatalar müteahhidine aittir. 
8 - İhale 10/4' 939 tarihine müaadif Pazartesi ~ü saat 14 de Mus· 

tafa Kemalpap Belediye ~ümenlnde yapılacaktır. 
9 - Taliplerin ayni ıün ve saatte Beledi:ye Encümeninde hazır bu-

lunmaları ilin olunur. <2210> 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 
SATILIK 2 HANE 

Büyükderede Hançerli Ye Do.tan tolraklannda kain eeki 9 
Ye yeni 1, 5, 11 numaralı iki bab hane bu kene • arttırma 
ıuretiyle Kızday Cemiyeti tarafmdan aatılacatmdan talip 
olanlarm % 15 pey akçeeiyle birlikte NY.nm 12 aine mileadif 
Çarpmba tünü aaat 10 da latanbulda Yeni Poltane karfumda 
Kızılay hanında aabf depom Direkt.arlütonde huır but ...... 
malan. 

Uevlet 08miryolları ve Limanları ısletme U. idaresı ıianiarı 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 3 adet Pulzometre tatdfye kazanı 

18/ 5/1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anbrada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstey~nlerin (450) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14;30 a kadar Ke> 
msyon Reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydat" 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2088) 

1939 modelleri phniftir. 
Dtlnaynıa en satlam ve • aeu, 

M 1 E L E 
SOT MAKINELlllDIR. 

Paslanmaz, lekelenmes ve 'bosal-
1\~az. Yedek abamı •alına mev
cuttur. Anadolada 11Ce•ta anm-

maktadu. 
Taşra Satı• yerleri: 

IConyada Kaıııkçı Necati, Erzunımda 
Neş'et Solakollu 

TOBKİYE UMUM 11aosu: Jak Dekalo ve S.sı tstanbulda Tahta
kale No. 51 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazlan tep 
Erzurum 
Polatlı 

acentamız: Yusuf Esendemir ve o~ııan 
•• Ömer Başe~ez. 
" Mehmet, Şükrü, Necati JCafJkçı. 
" Sait Akman. 
" MutafoAlu M. Şakir ö~r. 
" Ne$'et SolakoJllu. 
" Süleyman Uzıenecl. 

, __ !!!!!!!!!l!!!!l!!!~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!~!!!!!!l!!!l~~--1!1!!!!!!!!_, 

Harp Okulu Komutanlığıncklll: 
1 - Bu sene aşa1Ida yazılı p.rtlan haiz oı.nlar harp okuluna alına

caklardır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan dolJ'UYa harp okuluna, Ankara 
haricinde bulunanlar bulundu:klan yerlerin askerlik ıubtılerlne müra-
caat edeceklerdir. . 

B - Kaydı kabtıl muamelesi Mart/ 939 dan Cl5/Temmuz/ 939) kadar 
devam edecektir. 

2 - Girit prtlan bervechl Atidir. 
A - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk inıtihamm venniı bulu

nacaktır. 
B - Tam tetekküllQ •skerf heyeti sıtı}ıiyelerden (Harp okuluna ıtrer> 

kararlı sıhhat raporu almıı olacaktır. 
C - Dilar prtlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 
D - Ankaracla olanlar (C) maddeliJıdeld §artları harp okuluna mı-

r.caatla ötrenebllirler. (217'1) ------------- ---------------- ---- ----------- - --- ---- - - ------ -- - -


