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ISY ANCILARIN · ELEBASI LARI . KiM ? 
Fransa ihtilalcileri Arasında 

Tevkifler Devam Ediyor 

Yeni Bir 
Buhranın 
Arifesi mi? 

• 

Mevkuflar Arasında Bir 
de Eski General Var, 
Yeni Depolar Bulundu 

-0--

~hmet Emin YALMAN 

A merikada buhran havası 
esiyor. Gelen haberler 

çok fenadır. Nevyork borsasın· 
da 1929 senesini andınr çökün· 
tüler olmuftur. Birkaç ay için
(leki zararlar, yirmi bet milyar 
dolar, (yani senelik bütçemizin 
yüz mislinden çok fazlası) diye 
tahmin ediliyor. Fabrikalar, ti
carethaneler kapanıyor, çalıf&Il· 
lara yol veriliyor. En fenuı, 

halk tasarruf ihtiyacı duyuyor, 
hiçbir feY satın almak istemiyor. 
E,ya fiyatları da dütüyor. 

Amerika Cümhurreisi Roosevelt, 
!buhrandan sonra işbaşına geçtiği za
man en ziyade bu dertle çarpışmıştı. 
Halka yann için emniyet vermek, u
mumi bayatta hareket uyandırmak, 

çok yapmak, çok satmak, bu faali -
yetler sayesinde herkese çalışma ve 
geçinme irnkanıan vermek. .. Nev. 
yorktan gelen haberler şunu gösteri 

• V~l' klı_]lUV.'1 . ı:ıarrn jT._P..<.O.:>t;'\'eltir 
"1,. ••J'_,clJhe Ktır§l' Jns.& """""' ts0911U.f 

Hlidiıe clollıyıaile Almanyadan 
çıkarılan Havaı muhabiri 

Ravoux 

Parlı!ı, 25 (T~ - Milli emniyet 
müdürü matbuat mümessillerine be
yanatta bulunarak, fesatçılara "Ca
goulard,, yani "kokleteliler" demek 
doğru değildir meyanında çı -
karılan gizli teşkilatın adı "Comite 
secretd'action RevoluUonaire,, (ihti
lalci hareket gizli komitesi) dir. Bu 
gizli teşkilat, adının ilk harfleri o -
lan "C. S. A. R.,. i kullanmakta idi. 

Araştırmalara devam ediliyor. Dün 
yapılan bir araştırmadan sonra C':re
neral Duselgneur nezaret altına alın
mıştır. Generalin müsadere edilen ev 
rakı tetkik edilmektedir. General, es 
ki hava nazın Laurent Evnacd'ın ka. 
lemi mahsus erkanındandı ve evvelce 
Chartres hava üssü kumandanlığın
da bulunmı.ıştu. 

Dün <laha başka şahıslar da tevkif 
edilmiştir. 

Gizli teşldlatın şefi olan Eugene 
Deloncle saat birde komedi FransPz 
civannda ya kalanmış ve isticvabına 
devam e<lilmistir. Teşkilat sefi 47 ya 
şındadır. Kendisi bir müddettenberi 

(Arkası' incide) 

bulunuyor. İlk hamlede muvaffakı • 
yeller de kazanmıştır. Fakat, Roose-

velt elbette müdafaasız kalmryacak- Londra z·ıyare+·ı 
::!k::ı~~k~de mukabil bir 

Fakat yeni buhran alametleri Ame M ·et K . 
1 

d 
rikaya mBlısus değildir. Avnıpa mem u• • sa 1 arş· 1 an 1 
leketıeıinden birçoğunda ayni şekil· · 
de buhran emareleri vardır. , 

1929 buhranmm tesirleri dünya.nm Londra, 25 (TAN) - Fransa Baş. 
her memleketinde duyulmuştu. Her vekili M. Chautan ile Hariciye ,Nazı. 
memleket bununla çarpıştL Bir ara- rı M. Delbosun Pazar gecesi Londra
lık Amerikada da, diğer yerlerde de, ya muvasaletleri, Pazartesi ve Salı 
muvaffakıyete varılır gibi oldu. Buh günleri Londrada kalmaları ve. Çar. 
randan sonra her tarafta müşterisiz şambaya Parise dönmeleri beklen
ma1lar serilip dururken, öyle bir gUn mektedir. ÇUnkü M. J)elbosun Mer
ge1di ki, her malın müşterisi var. kezi Avrupa seyahatine Peregmbe 
Her şey para ediyor. Amerika oto - sabahı başlaması lıizını geliyor. 
mobil fabrikala.rııım ve diğer birçok Lord Halifax'm ziyareti h8.la gü. 
f abrikalarm istihsaUeri 1929 seviye- nün en meraklı hadisesidir. Fakat 
Bini aştı. Bankalar uykudan uyanını- Başvekil Chamberlain'in dünkü beya
ya ve mı.lıttal sermayeleri ortaya natmda, Hitler - Halifax müllkat~-
8Urmiye başladılar. Buhranın uyan •. nı aydınlatacak birşey söylemem~, 
dırdığı bütün ticaret engellerine ve Ingilterenin liberal ve amele Jllehafı
her milletin kendi kendine kafi ol • linde hiç iyi karşılanmamıştır •. Bu 
mak hususundaki gavretlerine rağ - mehafil, Alman isteklerinin sıper 

perdesi arkasında gizli. tutulmasm
dan şikayet ediyor ve Ingilterenin bu 
§ekilde hareketle, Alma.oyanın Mer
kezi A vrupaya ait emellerine iştirak 
etmekte olduğu hissini verdiğini söy 
lüyorlar. Bununla beraber Fransız 
nazırlarının ziyaretinden.sonra. vazi
yetin biraz aydınlanacağı umuluyor. 
Bu yüzden liberallerden Mander ile 
ona müzaheret eden amele :mebuslar, 
Bitler - Halif ax mülakatı hakkında 
yeni bir müzakere açmaktan va.zgeç
mi§lerdfr. Bununla beraber bazı mu
hafazakarlar son hldiseler dolayısile 
Mister Chamberlain'in perestijini ih
li.l edilmiş görmekte ve Chamberlain 

(Arkası 4 üncüde) 

men mil1etlerarası ticaret günden =========================ıı==-======== 
güne yük8elir gibi oldu. 

N e çare ki bu güzel neticelerin 
büyUk bir kısmı sun'i idi. İk

tisadi faaliyet uyandıran başlıca a . 
millerden biri milletlerarasındaki si-
18.hlanma yarışı idi. Bu yümen ham 
maddeler aranıyor, ticaret artıyor, 

işçiler iş buluyor, kazanç seviyeleri 
yükseliyordu. Fakat bu canlılık ya
rınsız bir şeydi. Dünyanın gidişini a
çık gözle takip edenler aldanmtyor-

1 la.rdı: Buhranın yeniden hfıd şekil al- . 

lngilizlerle Mali Temaslar . 
• 

lngiliz müsteşarının 
Ankaradaki tetkikleri 

mnsmı çoktanberi bekliyorlardı. ' -
Milletlerin silahlanma programı bi 

tince veya bu program için yeni pa
ra ve imkan bulunmayınca ne ola
cak? O zaman elbette bir sukut baş 
gö~erecek. 

Fakat sukutun şiddetli olmasını 
tabnin ettiren sebepler var. Malın 
para ettiği günlerdeki satışlar, günü 
gUnUne olan hakiki ihtiyaçların ifa
desi değjldi Snekiilfu;von ve ihtiki\r 
arava kansmım. Ynhtekir şövle dil 
'}Ürun{iştti : "Mademki mal gittikçe 
yUkseıyor. alıp bir tarafa kapata -
yım. Yarın daha çok para ede:r;.,t · 

Bir taraftan yeni ihtiyaçJai, bit 
ta.rafta:ı büyük, kUçük spektfiasyon- of - • - • • 

cmlann müdahalesi yU2!\inden ham ... . ~ük in,aatı için geçe~ yıl memleketimıze welen lngili:s 
(Arkast 4~ei{d.e) he.)'e~'Sttkecide trenden indıkten ıonra (Yazısı 4 üncü sayfada) 
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~ ~ c;J :····················································..., 

· ani.tı~l a 1 Başvekili?1izin Doğu i 
ve Yağma f Seyahatı lntıbaları i 
Halk, ~Satan i B. Celôl Bayar, Şef Atatürkün beraberlerinde İ 

v d ı yapmıJ olduğu son tetkik gezisinden ~ok zen· 
Magazalara Sal ırayor : gin ve ümitli intibalarla döndüklerini ifade etti 

r;a ı 
"11 • Cümhurreisimiz Atatürkle beraber ıon Doğu seyahatine iı-

Harpten vir ıa~ne 

Son haberlere göre Japonlar Nan· 
kin üzerine yürüyüşlerine tekrar baş 
lamışlar, Şan~hayda da k~t!ık .~~.Y~ 
ma başgöstermiştir. Tafsılat uçuncu 
sayfadadır. 

Birinci Umumi 
Müfettişlikte 

B. Sökmensuer 

:Ankara, 25 (TAN) - Birinci U
mumi Müfettiş B. Abidin Ozmenin 
istifa ettiğine, hatta yerine Emrtiyet 
Umum Müdürü B. Şükrü Sökmensil· 
erin tayin edildiğine dair bir haber 
dolaşmaktadır. Fakat B. Abidin Qz. 
menden alakadar makama henüz bir 
istifaname gelmiş değildir. 

ile Aşı 

Futbolcü 

Yetişiyor 
Londra, 24 (TAN) - Futbolcu

hık ilemi, büyük bir iılılolii.p arife
sindedir. F.utbolculam guddeler a
şılamakla bugünkü f utbolculan 
gölgede bır&Amcak harikuliide o
yuncular elcle edileceği anlaşılıyor. 
Bu yeni hareket, geçen Ağustos

t.an itibaren, biitün futbolctıları 
sarnuya başlamıştır. Gudde ile a
şılanan futbolcuların mukavemet
leri arttığı, daha iyl oyitladıklan, j 
daha isabetli düşUndUlıJeri ve clü
şündükleriıni daha süratıe tatbik et 
tikleri söyleniyor. lngilterenin en 
tanınmış oytınculanndan Tresa.
dem gudde aşısını tecrübe etmek 
üzeredir. 

f tirak etmiş olan Başvekilimiz B. Celal Bayar, bu seyahatten 
• edinilen intrbaları anlatmıştır. Başvekilimiz, bu seyahatten 

f çok zengin ve~mitli dönüldüğünü ifade ettikten ıonra, ıeya- i 
.. hatin çok etraflı bir bilançosunu çizmiş ve huliisa olarak de-
f mştir ki: Gelecek yıl Erganiden ıal bakır akacak, Dersimdeki S i vatandaşlar medeniyet ışığında yeni bir hayata kavuşacak- S 

lardır. Adana bölgesinde bir Mısır ve hatta ondan daha le- S 
f yizli bir ülke yaratmak hususunclaki kanaat çok kuvvetliclir. İ 
İ "Gölcük,, Atatürkün~ aıırlann ötesine varan Türk tarihinden f 
J vermiş oldukları ilhamla "Hazer gölü,, adını almıştır. ; ! Başvekilimiz.in bu intrbalara ait beyanatının tam metni bu- i 
; gün yedinci sayfadadır. ı 
............................................................ 

Hava Kurumunun Altı Ayı 

Türkkuşu çalışmaları 
çök verimli olmuştur 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden)

Türk Hava Kurumu genel merkez 
heyeti, bugün saat 15 tc Samsun me
busu B. Etem Tuncelin reisliğinde 
altı aylık top antısını yaptı. Toplan
tıda merkez icra heyetinin altı aylık 
raporu ile mürakiplerin raporu o • 
kundu. :Sunlar ve bilanço tasvip edil
di. Bu arada hayatını hiçe sayarak 
uçan sivil tayyarecilerle dünya re -
korları kırarh ;&" ......... ,,, ...... 1 .10. • ~ 

verildi. Sonra vazifesi başında. :1ehit 
olanların hatıra1arı tecbil edildi ve 
Türkkuşunun ilk kııdm şehidi Eribe 
nin ve diğer şehitlerin ailelerine bin 
beşer yüz lira hediye edilmesin~ ka
rar verildi. 

Okunan merkez icra heyeti rapo
runda, kurumun son altı aylık ol • 
gun ve zengin faaliyetinin, ak :ı.lınlı 

bir bilançosu anlatılmakta, milletin 
ve bütün gençliğin havacılığa karşı 
gösterdikleri geniş alaka şükranla 

anilmakta, Türkkuşunun mukaddes 
(Ark8S1 4 üociide) 

•• 

Hava Kurumu 8Qfkant 
B. Fuat Bulca 

Uçü·ncü Müfettişlik 
Valileri dün toplandılar 

B. Uzer'in Reisliğinde Y apllan 1 
Bu Kongre Bütün Halka Açıktır ' 

. ' 

B. T ahıin Uzer 

Trabzon, 25 (TAN Muphabirin· 
den) - Bugün burada, Uçüncü Umu 
mi Milfetişlik mıntakasına bağlı olan 
vilayetlerin valileri bir kongre halin 
de toplandılar. Bwıdap evvel bir kon 
grc daha yapılmıştı. 

Kongre UçUncU Umumi Müfett.i§ 
B. Tahsin Uzerin reisliğinde açıldı. 
Bu kongre, muhitte çok büyük bira
laka uyandırmıştır. Kongrede mü. 
!etişlik mmtakasmın kalkınmasına, 

imar hareketlerine, halkın refaha ka
vuşmasına ait bütün ana meseleler 
tetkik edilecektir. 

Valiler, livayetlerinde yapılmakta 

olan yeni işler hakkında malumat 
vermektedirler. Ayrıca yapılacak iş
lere ait izahat ta verilecektir. Kongre 
müzakereleri bütUn halka açık olan 
aleni bir şekilde cereyan etmektedir. 

.......... ~ 
GECEKi GÜREŞTE 

4 • 3 YENiLDiK 
Dün gece Çeklerle Güneş klübU gQ 

reşçileti arasındaki maçı kaybettik. 
Tafsilat spor sayfamızdadır. 
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1 YEDIKULE 
Türk • Yunan Hudutlarından 
~eçen Demiryolu için Anlaşma 

v .. an, [Tucüm ... ~ba. TELSiZ Bir Çok Kolaylıklar 
~Myi;h:; Pş., . Abdülh·;;i;·l l~l~~X9~Y Gös~er~n itilaf name 

idaresi Hakkmdaki i ::.~:~t::.!~:a1:-~;~:~: Şehrımızde imzalandı 
K ti ·n· Anlatıyor i !:1~~:~~;~ :~.~!!':r. :. 

a na a e r 1 1 ! ;:r~.a ~:?~lm~~::):·.:.~!a';:~ 
- 6 - şaatı da tamamlanmı~tır. 

B abamın Avrupada dolaştığı i Yeni istasyonlar sayesinde 
seneler, hayatının en buyuk t sefer halinde bulunaa tayyare-

lşkcnceler içinde geçen zaman..dır. i )erimizin her tarafta muhabere-
Bir taraftan yenilik ve hak taraf- si temin oLunacaktır. Yedlkule 
tarlarının senelerdenberi tUrlu tür telsiz istasyoou Ue Yeşllköy ha-
lli gayret ve fedakarlıklarla hazır- va istu) onu arasında daimi bir 
ladıklal'} eserin, müstebit bir hU- irtibat vUcude getlrllmlştlr. 
kümdann keyfi ve cehaleti yüzün- Bu istasyonlar, havada uçan 
den kati bir akamete uğratılması- ı tayyarelere her mman için bu-
na uzaktan seyirci kalmak, bütün ı 1 lunduklan mevkli tayin edecek 
emellerinin ve ideal1erinin birer bi- : ve fena havalarda onlara, hJç-
rer yıkddtğını gör:md<. meeburiye- 1 ! bir i.nzaya uğramadan meyda-
tinde idi. t dana lomelerioJ temJn edecek-

Dokuzuncu ı,ıetme Mülettiıliğinde imza mera.imi 

Bir taraftan da Ingiltere, Fran- I :. tir. 
sa, hatta Avusturya ve Italyada Bundan bqka tayyare Ue se-

· • memleket için müsait cereyan ar 1: yahat eden yolcular, havada 
bulunduğunu, bunlardan istifade : lstedlldert mıntakada lstedlklerl 
imkanı olduğunu gözüyle görüyor- i yere kU~k bir ücret mukabllln-

Pityon ile Sivelengrad arasındaki 
eimendifer hattının işletilmesi hak -
kındaki Lozan muahedenamesinin 
107 inci maddesi hükümlerinin değiş
tirilmesi için Yunanistanla Türkiye 
arasında devam eden müzakereler 

du. Rusyanın çoktan beri hazırla- de telgraf çekebileceklerdir, 
dığt ölüm darbelerine karşı bu sa- i Yeni telsiz lstasyonlarlyle ha.-
yede müvazene kurmak mümkUn- va yollan tayy•elerlnde yüzde 
dü. Bundan başka o sıralarda bil- ! ~ii.z bir enmlyet vücude getlrll· 
hassa lngilterede Türkiyeyi kuv- rruş olacaktır. S 
vetlendirmek arzusu miJli bir siya Lorcl Glacl•tone ••••••• .. •••• •••••••••••..-

neticelenmiştir. Hazırlanan itilafna
me, dUn, saat 11 de dokuzuncu işlet 
me milfettişliğinde imzalanmıştır. 1-
tilafnameye, Yunanistan namına mu 
rahhas E. S. Sita.uinopulos ve Tür • 
kiye namına murahhas Nafıa Vekile 
ti hat komiseri Salahaddin Kızıltaş 
imza koymuşlardır. 

set halini aldığı için şimendifer, li-
man gibi işler için iyi şartlarla ser 
maye bulmak imkinlan da vardr. 
lngiliz teşebbüs ve sermaye sahip 
Ierinden muracaaUar yatıyordu. 

F akat Abdülhamit memleke· 
ti bekliyen btltün iyi imkin 

lan ayağiyle tepiyor ve bunları ken 
di p.hsl istibdat emel erine aykın 
buluyordu. Mithat Paşanın Avru
pada memleket namına sarfettiği 
gayretleri hUkünılttz bwakıaak için 
her entrikaya baa vuruvomtt. 

Babam fazla olarak Avrupa ga-
zetecilerile her gUft 1Carşılqmak ve 
memleutin hali hakkında izahat 
vermek mecburiyetinde idi. Abdül
hamide doğrudan doğruya hUcum 
etse, hem memleketle rabıtası bUs
biltUn kesilecek, hem de harp halin 
de bulunan b'r memleketin hUkUın 
dan hakkrnda fena kanaatler yap
m71 olaeaktr. Gazete1erle olan mü
lakatlarda tuttuğu yol. asıl mesu
liyeti Abdillhamidin etrafında bu
lunıı.n1!!ra vUkletmek ve onlara hü
cum etmekti. 

Neue Freic Presse adlı Viyana 
gazetesinde çıkan bir mülakatı, ga
zetecilere karşı mülakatlarında kul 
!andığı lisana bir numunedir. Mit
hat Pata bu mülakatta demiştir ki: 

"Benim A vrupaya tebidimi istib 
dadın Meşrutiyet rejimine karşı al
dı - bir tedbir diye karşılamak yan 
lı tır. Montcskiyö bize öğteriyor ki 
bir meşrutiyet rejiminin kurulma-
111. mU!!kUJ ve yavaş bir i!:;tir. Mut
lak hakimiyete alışan bir hUküm
dar-n bu hakimiyetten bir kısmını 
millete devretmiye ikna edilme!i, 
ancak adnn adım elde edilebilir bir 
neticedir. Bu mfüıkUI i~i. birtakım 
makiıa cereyanlar da vakit vakit fa. 
11Ilaya uğratır. Bununla beraber ga 
yeye varmak bakımından yeise düş 
mek doğru değildir. Vakit sarfet
mekten, sabretmekten korkulmaz-
11a ve sebat edilirse mutlaka hedefe 
van'ır. 

darm etrafında bulunan adamlar 
da hakikati hükümdann yüzüne 
kar§ı söylemek cesareti bulunsay
dı pek çok felaketlerin önü alınır
dı. 

Bence buna rağmen ortalıkta hüs 
nüniyet azlığından ziyade Meşruti
yet makanizmnsmı işletmek husu
sunda beceriksizlik vardır. lstib
dat idaresi benim gözümde iptidai 
bir değirmene benzer. Su, değirme
nin çarkı Uzerine salıverilince de
J'jrme.n döner. M~ruti hUkiunet te 
bır d6ô•ı'J.• nd ,;, - -•· • ~ •• ; , 

surette yapılmış, muğlak 'bir Mtrka 
nizma tarafından çevrilir. Bu ma
kanizmayı usulile harekete getir
mek ve işletmek icap eder. lstan
bulda idarenin başında bulunanlar 
hakkında temennilerim şudur ki ye 
ni değirmenin muğlak makaniuna
sını eski değirmene mahsus iptidai 
usul ve ananelerle çevirmiye kal
kışmasınlar. Mutlakıyet J;istcminin 
adamları ve ahlak telakkileri, bir 
meşruti hiikumetin tahrik edi.ci 
kuvvetleri diye vazife göremezler. 

V lttile eski Sadrlzam Reşit 

Paşaya henUz mektepten 
çıkan gençleri iş başına getirdiğin
den dolayı tariz edenler olmuş. O 
da demiş ki: "Yeni bk idare için 
tamamile yeni ve genç unsurlar la 
zımdır." Ben de daima bu kanaat
te bulundum. Etrafımda bol rakip 
görUnce daima sevindim ve: "Mem 
leketin işine yarıyacak cok adtlm 
yetişiyor. Seçme için imkan var."' 
diye düşündüm. 

Bir memlekete hizmet edebilmek 
için vatanı sevmek lazımdır. Fakat 
bUtUn mesele, vatanı sevmek mef
humuna veri'en manadadır. Bence 
hakild vatanperver odur ki kendi 
ş:ı.hsf menfaatini ikbıci derecede tu 
tar ve bUtUn varlığını hem maddi, 
hem de mlnevf bakımdan, yurda 
faydalı olmak idealine vakfeder. 
Tam bir vatanperver, kendi raha
tını ve saadetini, ailesini ve canını 
her an vatanın iyiliii için fedaya 
hazır bulunan adamdır. 

Bir İngiliz 
T ayyarecisi 
Ankarada 

Dünyanın çok tanınmış tayyareci
lerinden ve Devlet Havayollan ida· 
resinin tayyarelerini yaj>atı, De HaVi
land fabrikaemııı tecr llbe oilotu vU.z
"'"~' .::ıtOke, aun aKşaın trem~ all'Jfa-
raya gitulıŞttr. 

Müzakerelere teknik müşavir sı -
f atile iştirak eden birinci işletme 
merkez müfettişi Ferruh Tanay ve 
Nafıa Vekaleti müfettişlerinden Se· 
muhi Kurtkan da imza merasiminde 
bulunmuşlarqar. 

l'.:,enJ aqlı;a.wn~. ~~tyoıı il~ W.yelen -

·:ft'm~ .. ~r~da~ .. 6? J,t,U~~:trelik_ de -

Jıklar Um.in et,wistir. Bı,ı arndp. güm· 
rlik muameleleri etrafında da ba:ı:ı ve 
nilikler kabul edilmi~tir. lki nüsha 
olarak im1.alanan mukavelPnin bizde 
kalan nüshnın dfln aksam Nafıa Ve
kıllı>tine gönderilmiştir. 

Yunan murahhası Sitassinopulos 

Ingiliz tayyarectaı ınemleketimlme 
iki ay kadar kalarak Devlet Hava
yollatt Idarsjnin emrinde çalışacak
tır. Stoke, bu mUddet içinde, idarenin 
göstereceği işlerde bulunacak ve ha
va seferlerimizin tan2imi işiyle me§· 
gul olacaktır. 

Stokc, yirmi bir senelik pilottur. Ufakhk Madeni 
Şimdiye kadar 5,3()() raat uçuş yap
mıştır. 1926 seneainde 5,000 millik 
Londra - Ozana uzuu mesafe reko- Paralar da 
runu kırmıştır. T I 

1930 senesinde Loncha ile Varvova amam anıyor 
arasında 2.000 milli.k mesafeyi bir D rpa e .. d" r ğU lkinclkinun-
günde geçmiştir. Yıne 1930 seneain- ~ "b n mu ~r u ' (1) km•ua 
d Londradan kalkarak 12 saatte la- dan ıti ar~n yenı (5) ve - ~-

e eimJş ve erteat luklarla yüz paralıklan baamıya baı-
tanbbuullda g hareketle 14 güntU de Is-, hyacaktır. Aynca yeni (10) paralık
tan an saa sonra 1 . . d h 1 - ·rifilmiştir 
Londraya varmıştır. liı•r ikiai de bi- ar ıçm e azır ıga gı .. • 

k d Son üç sene jrinde tedavule çıkan-d'" ·a re oru ur ~ 
rer un} · lan madeni paralar şunlardır: · 
Yüzbaşı B. Stoke şhndiye kadar 10 il ad t bir liralık 10 mil 
5 ht lif cins tayya .1 m yon e • • 

10 mu e re ı e uçuş yon adet 50 kuruşluk, ~O milyon adet 
yapmıştır. 25 kuruşluk. 

Banka Heyetl~ri 
Devlet Bankası mUdürleril!in An

karadaki toplantlarına iştirM< eden 
Romen ve Yugoslav heyetleri, dün 
sabah şehrimize dönmüşlerdir. Yu
nan heyeti de bu sabahki trenle gele
cektir. Romenler yann Romanya va
puru ile Köstenceye, Yugoslav heye
ti de akşamki ekspresle Belgr.ıda gi
deceklerdir. Yunan heyeti, §elırimiz
de birkaç gün kalacaktır. 

lktısat ve içtimaiyat 
Enstitüsünü Bitirenler 

Yeni çıkanlan 10 kuruşlukıar 25 
milyon adet, 5 kuruşluklar 70 milyon 
adet, ı kuruşluklar 60 milyon adet, 
10 para.lıklar da 160 milyon adet ola
caktır. 

T eclavülclen kaldırılanlar 
Ay başından itibaren tedavülden 

kaldırılacak olan eski 23 ve 10 kuruş 
ıu'klar mal sandıklan tarafından top 
ıanarak peyderpey darp:ıneye gönde 
rilmektedir. Darpaneye teslim edilen 
miktar hergUn vasati 3ı) bin liralığı 
bulmaktadır. Buna muknbil, hergün 
70 _ 80 bin liralık ufak para mal 
sandıklarına ve bankaları gönderil
mektedir. 

Bu ytU.den, IOD gUnlerde darpane
de hummalı bir faaliyet vardır. 

imzadan IOnra kendisile görüşen bir 
muhanirimlze şunları söylemiştir: 

"Yeni mukavele bugUnden itiba -
ren mevkii meriyete konacaktır. Ma
lumdur ki, Türkiyeyi Edirne ve ecnP. 
bi memleketlere baflıyan ılmendifer 
hattı TUrk ve Yunan toprağından ge 
çer. 

Lozan muahedesinin 107 inci mad 
desile bu mıntakadan tranait olarak 
seyahat edenlef'.için bazı kolaylıklar 
kabul edilmiştir .. Aynca 1923 senesin 
denberi Milletler Cemiyeti tarafından 
tayin edilmiş bir komiser bu hatta 
vazife görmUştUr. 

TUrkiye ile Yunanistan arumda 

teessüs eden gayet samimi münase -
betler, bu Milletler Cemiyeti komiseri 
nin senede on bin liraya mal olan va 
zifelerine nihayet verilebileceği ve iki 

devletin pekAll doğrudan doğruy,a 

an lap bileceklerini gayet vazih bir au 
reLtt: J:ıpa~ tunıştır.,, 
Sitassinopulos, 1923 te iki memleket 
arasında doğrudan doğruya imzala -
nan itilafı Yunan hükumeti nlmma 
imza eden zattır. Blrkac; gilne kadnr, 
memleketine dönmek üzere şehrimiz 
den ayrılacaktır. 

Darphane 
Susuz mu 
Kahyor? 

Kırkçeşme sulannın şehir dışından 
kesilmesi yolundaki karardan sonra 
susuzluk tehlikesi ile karşzlıpn baıı 
resmi mUeeseseler bu işe tedbir ara
makla meşguldür. Bu arada evkaf, 
darpane ve müzeler idareler\ bağlı ol 
duklan mUdUrlUk ve veklletlere baş
vurarak belediyenin karanı.ıı bildir
mişlerdir. 

Darpane müdUrlilğü, bu sulann 
darpanenin tasarrufu altında bulun

duğunu, belediyenin mukabilinde ay

ni miktarda terkos vermek mecburi
yetinde bulunduğunu Maliyo Vek8.le-

1tine yazmıştır. 
Belediyenin tayin ettiği müddet, 

yakında biteceği için bu meseleye 

sUratli bir hal çaresi aranmaktadır. 

Mareşal Gitti 
Bir mUddettenberi şehrimizde bu

lunan Genel Kurmay Ba~ kanımız Ma 
reıal Fevzi Çakmak, dlln akıamki 
trenle Ankaraya harekcıt etmiıtir. 
Mareealimiz Haydarpaşaıla kuman
danlar ve büyük rütbeli nubaylar ta-
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Gemi lesi eri 
1 

Tamamen 
Çıkarıl.yor 

Haliç ile dış limanda ve Istanbu
lun yakın sahillerinde batmış olan 
gemilerin ~ıkartılması kararlaştırıl· 

mıgtır. Limanın temizlenmesi ve muh 
temel kazaların önlenmesi için bu ka
rarın derhal tatbikine geçilecektir. 

Bilhassa Haliçte karşılıklı iki sahil 
civarında batmış birçok gemiler var
dır. Bunlar, Kağıthane deresinden 

1 gelen çamurla yarı yarıya dolmuş o-

l lan Haliçte seyriseferi daha müşkül 
ve tehlikeli bir hale koymaktadır. Bu 

! nun için, işe Halicin temizlenmesiyle 
; başhyaca1*r. 
ı Alakadar makamların eHnde bu işe 

'

' ayrılmış para ve klfi vesait bulunma 
dığı için limanı dolduran gemi enka

ı zının parçalanarak çıkarılması işi mU 
~ teahhitlere verilecektir, Bu i§leri U-

zerlerine alacak olan mü~eahhitler, 

çıkaracakları enkazın yüzd? sekseni· 
ni, çıkarılacak teknelerin i~fode bulu 
nacak kıymetli madenlerin yüzde elli 
sini ve meskukat ile evrakı nakdiye
nin de yüzde onunu alabileceklerdir. 

Haliç ve Boğaziçin,de bulunan mal 
ruk gemilerle Bakıkrköy nçıklannda 
vaktile batmıı olan Pelengi derya 
gambotu için ayrı ayrı ke"Sifnameler 
ve haritalar hazırlanmıştır. Yakında 
sahillerimizin bu gemi leılerinden te
mizlenmeai işine bqlanacalttır. 

Tehdit Yollle Para Al· 

mak isterken Tutuldu 
Tehdit ıuretiyle para almak il • 

tiyen bir açıkgöz, zabıta tarafından 

cürmü meşhut halinde yakalanınıı

tır. Hadise eudur: 
Ahırkapıda bir boya fabrikasında 

eskiden amelelik eden Karnik, bir• 

kaç gUn evvel fabrikanın sahibinden 
1000 ll'ra istemiştir. Bu parayı ver· 
mezse, gUmrUğU ödenmemiş motör 
ve makineleri ihbar edeceğıni bildir· 
mlştir. Fabrikanın sahibi Setrah, bu 
tehditten zabıtayı ,W,J!ı'ıf etmiş ve 

~~°!,~~ gJln ~t~dt~~U!!11<J!> ~~~ 
but halinde yakalahmı~ 

Karnik, dUn Asliye DördUncU Cez:ı 

Mahkemesinde sorguya çekilmiş, Set 
rahtan 1000 lira alacağı bulunduğu· 
nu iddia etmiştir. Muhakeme, şahit
lerin çağrılması için kalmıı, Kamili 
kefaletle serbest bırakılmıgtır. 

Bahçeye Yuvarlandı 
Ahırkapıda. otur.:ırı ltcınıd isminde 

biri, evvelki akşam ev.rl ikınci katın• 
da pencerelere perde takarken mU• 
vazenesini kaybedere~ bahçeye düt
mü3, ağır , surette yar alanmıştır. 

[BıRKAçSAr~~ 
B verimli bir ıekilde ça111abilmeııi 

elediye turizm ınüdil~lüiıinün daha 
için ıelecek seneki tahsisatı bir ınlsll ar• 
tırılacaktır. 

• 
B alkan memleketleri aratmdakl ma-

habereler için poıta idaresi tara• 
fmdan açık muhabere kartları butırılmak
tadır. Damga matbaası, bıa lıe ait hazır• 
lıkları bitirmek üzeredir. 

• nkıllp kürsüsü• profesörlerinden Re 
1 cep Pekerin buıünkü dersi, tehir 

edilmlıtlr. 

• •ı nhlsar memurları için açılan altı a~ 
lık kura, çalışmalarını bitirmiıtlr. 

Mezun olanlara dün .ehlıyetnameleri dalı 
Ulm~tır. 

• B elediye çöpc;ü amelesi kadrosuna ıa 
bit bir ıekle sokmaya ve mevılm

lere cöre mütemadi deiiıiklikler 1apma• 
maya karar vermiıtlr. 

• y eni konıervatuar binasına ait iıtim 
lak işleri en geç on ıün içinde biti· 

rilecektir. IklndkAnun lı;ınde temel atml 
ratmdan uğurlanmıetır. merasimi yapılacaktır. 

B ence kanu~u esasiyi tehdit 
eden tehlıkeyi ne şimdiki 

hükümdarda, ne de bugünkü na
zırlann şahsında aranıak doğru 
değildir. Asıl tehlike, hükümdann 
etrafını ahın müşavirlerin seciye 
ve cesarettPn mahrum olmalann
dad•r. Bunlar öyle adamlardır ki 
vicdani bir kanaati ifade etmezler, 
yalnız r;a'hqi f"'&>nfrırıt1P1'ini düşünür 
Jer. Bu sebeple de hakikati 1&klar
lar 

Uzun memuriyet hayatımda eli
me fllhsf menfaatler temin etmek 
için tilrlil türlü fırsatlar çıktı. Hem 
bunlardan istifade etmek, hem it
başında kalmak ve gUnUn birinde 
keyfimden ve rahatımdan başka 

birşey dUşUnmiyecek bir mevkide 
olmak mUmkUndU. Fakat vatana 
hizmeti hiç bir zaman böyle bir 
manada anlamadım. DUnyada hiç 
bir maddi zevk ve debdebe tasav
vur edemem ki benim için milletin 
saygı ve sevgisinden duyduğum 

ha7.zin yerini tutsun. Kendi kanaa
time göre memleketin ve halkın re
fah ve ıaadetine faydalı olacak su
rette hareket etmeme ne zaman bir 
hükUmdann mani olduğunu gör
mUşsem istifa.mı vererek işten ~-

Hukuk Fakültesin~ bağı~ lktısat ve 
lctimaiyat Enstitüsünün imtjhanla
r; dün bitmiş ve bu yr1 rıttı gence ser
tifika verilmiştir. E~r.titüdcn mezun 
olan talebeler şunla:dır: Orhan Dik
men. Ibrahim Dilber. l,tu ~affer Fa
lay, Safiyüddin Pınar, Mt stafa Gür
k:ın, Mehmet Olger. 

Va&, Şehirde • ~ 

v!-!!!:!:':!~·:u.1~·~-~HAVAJ 
Ben iş b~mda ikt>n karı:ırrndaki 

hü' ümclar hPr kim olursa olsun o 
nun fikrine zıd düsUncelerimi orta 
va koVTY'ıtktan hiç bir zaman ~kin 
inedim. Bu gıöi hareketlerimde hiç 
bir zaman terbive ve saygı icapla
nndan ayrılmadım, fakat hiç bir 
vakit te en küçük bir tereddüt ~ös
termedim. Bu dünyada bir hUkum-

kildim. Fakirliği ve menfamı, yal
dızlı kryafetlere, elmaıılara ve deb 
de beye müı eccah görürüm. Ancak 
vatandaşlanmın benim hakkımda
ki saygısı ve sevgisi, bende bir ifti
har ve gurur duygulan uyandıra-
bilir." 

(Arkası var) 

tilndaf, yanında belediye lkt18rt mu- YURTTA BUGONKO HAVA [ Z6 lklncıte,rın 11131 
dUrU Asını Süreyya olduğu halıle te· CUMA 

birde bizzat tefti9lere başlamıştır. DUn tehrlmlzde hava fazla bulutlu ıec:· 
11 

inci ay Gün: 
30 

Kasmt: 19 
Evvelki gUn Kadıköy cihetini dolaşan ınlıtlr; Hararet ıece 6,9, cUndlU 11,6 un- Ramuan: 22 Iklnciteıırln: 13 

UstUndağ, dün de Beyoğlu yal:asın- ticrat olara",,~~~:;•r;::~·A Arabi: 1353 RumI: ıl56 
da bazı semtleri gezmiştir. Bu teftiş Güneş: 1,00 - Otle: u.oı 

Dün yurdun Karadeniz kıyıları, cenap ı 43 "•nasmda bilhassa esnaf işleri, temiz Iklndi: 14,30 - Ak.,.m: ı · ""' dolusu ve dolu Anadolu c;ok bulutla ve 5 15 
11.k ve gıda maddelerı· Uzenn' de tet- . Yatıı: uı,21 - Jmaik: ' yaiışlı diier mmtakalar bulutlu ıec;mıttir. 
klkler yapılmaktadır. 
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fifK 
Doktor Olmazsa ! 

.ı.4siler, Madride 
Bir Günde 2000 
Mermi Yağdzrdz 

• 1ı Bir dostumun valdesi \'akitli vakit-

\ ı· • ı · A m " .k n A 1 m a Si 1 ::~: :eer':!: ıı:~~a:::ş~ :: : ngı ız • erı a n aş . =-O~t~~::ı;:;,_hastulığ.birk~ 
M Be H e o Evvelki gece saat üçe doğru kadm-

ü h im ır ddıse luyor :e=:~:ka=~·g:~~~·.a~:cub~~ 

· I 

Londra, 25 (A.A) - Daily Telegraph gazetesinin " yati bir halkası olacalrtır. On sekiz senedenberi ecne
Nevyork muJıabirine beyanatta bulmıan . Amerika J bi devletler, sulhü diplo~asi yolu iJe t.~n. etmiye 

H · · N B c d il Hull demı'"'tir k' uğraşmaktadırlar. Bu milletler, teşebbuslerınde mu-arıcıye azın . or e , :s ı: . w 
. '\·affak olamamışlardır. Dünyanın şimdikı ~ok agır 

"- İngiltere ile Amerika arasında yakında akte- . tı ... den kurt 1 1 . ~ ·· 'dı' ancal< 
va.zıye ...... u ması çın yegane umı n Fakat Cümhuriyet . Ordusunun dilecek olan ticaret itilafnamesi, bugün dünya yüzün- Jiberaı bir iktisadi siyaset yolu.nda. mündemiç olduğu 

1 

deld kargaşalıkların teskini yolunda son derecede 1 kanaatindeyim. Bu program, bilhassa Merkezi Av-

TaarrUZU Zaferle Neticelendi 1 mü~im bir had~~e teşkil edecektir. ~Q itilif.na~e, .A- rnpa.da kab~ll tatbiktir ve ~imdiye kadar eJd~w edil~ş ı ı 
.. merıkanın soın uç sene zarfında vucude getırmıye . olan terakkıler, Almanya ile İtalyanın ve dıger mıl-

Londra, 25 (TAN) - İspanyadan gelen en son haberlere go- çalışmakta olduğu mütekabil itilaflar zincirinin ha- Jetlerin pekala girebilecekleri bir yol açmaktadır . ., 
re, Madrit, ş.imdiye kadar uğradığı bo~hardımanlardan daha ı w _ -- " 
müthifile karfılaşmıftır. Bombardıman hır saatten fazla devam 

etmi,, birçok mahallelere 2000 den fazla obüs dütmüttür. Zayi

atın miktarı henüz anlatılmamıftır· Fakat cümhuriyet kuvvetle

., 

rinin bataryaları asilere mukabele etmiştir. 
--- ----------- Madridin Universite şehrinde şid-

Beyrutta 
Diikkanlar 
Kapanıyor 

Beyrut, 25 (A.A.) - Beyrutta baş 
la.ınış olan protesto hareketi, ticaret 
le .meşgul halkın ekseriyetine sira -
yet etmiş ve şehrin merkezinde dük
kanlar kapanmıştır. 

Jandarma devriyelen-mütemadi -
}'en gelip gitmekte ve kendilik1erin -
den hitabet kürsüsüne çıkmakta o -
lan hatipleri dinlemeğe koşan nüma 
yişçiler arasında tlolasmaktadırlar. 

Bir aralık polis silah kullanmış, 
üç kişi yaralanmıştır. 

Arnavutlukta 
istiklal 
Bayramı 

.Tiran- 2.1'\ ('T'an m ıı Tiı:ı hl rinden) -BUtun atJTaVtrı.1uKıa, yırmı oeŞUJcı 

istik'al yıldönüınünün kutlanmasına 
bugünden itibaren başlandı. Esa~·en 
haftalardanberi bayram hazırlıkları 
yapılıyordu . Büyük şehirler ve kasa 
balar, civardan gelen halkın izdih -ı -
mile çok kalabalıktır. Otellerde, han 
larda yatacak tek yer kalmamıştır. 
'l'iranm nüfusu iki misline yüksel -
rniştir. Bütün drşarı memleketlerden 
hatta Amerikadan, bu bayrama işti
rak etmek üzere Arnavut heyetleri 
ge1miştir. 

detli bir muharebe vuku bulmuştur. 

Asiler, Cümhuriyetçilerin hatlarına 
yaklaşarak huruç hareketi yapmıya 
teşebbüs etmişler ve ağır zayiat ile 

· ricate mecbur kalmışlardır. Cümhuri 

yetçilerin Guadelhara mrntakasında

ki taarruzları da, kısa bir çarpışma
dan sonra, Palanceres ve Los Arryo 
kasabalarının işgali ile neticelen~
tir. Cümhuriyetçilerin eline mühim 
miktarda harp malzemesi geçmiştir. 

Buna rağmen, asiler bugün neşret
tikleri tebliğde, kayde değer hiçbir 
hadise vuku bulmadığını bildiriyor
lar. 

Yine Ademi Müdahale 
Ademi Müdahale Komitesi yarın 

11,30 da toplanacaktır. Ingiltere hü
.kUmeti Dük D'Alba'nm General Fran 
conun ajanı olarak tayin edilmesine 
ve Ingiltereye göru:l.erilmesine muva
fakat etmiştir. 

Bir istifa 

Meksiko, 25 (A.A) - Meksikanın 

lspanya Büyük Elçisi, ayni zamanda 

Lizbon ve Ankara F.Jcisi B. Ramon 
.LJUllt:bl 1, IJU~Un DU meuı ..... ., • 

istifa etmiştir. 

Mütareke haberleri 
Lomira, 25 (TAN) - Bir gazete 

haberine göre, cümhuriyetçi Ispanya 
nın Devlet Reisi B. Coınpanys Brük
sel seyahatinde, iki taraf arasında 
bir mütareke yapılması ınaksadiyle 
Franconun milmessilleril~ görüşmüş
tür. Ingiltere ispanyadaki ihtilafın 
mahalli bir mesele olarak halli taraf
tarıdır. Fransız Nazırları Londraya 
gelince bu mesele de müzakere mev
zuu olacaktır. 

(imle yüz mil~·onlarca. ea.hil ha1k, 
ümitli veya ümitsiz çarmşırıken Av-

• ~····-• ıRanın Ki.fit ıır nıuı h ......... 

rinde de binlerce Çinli Garplılaşma. 

gayret1.nin öni.inde bulunuyorlar. iş

te .. bu Çin kı:ıı Avrupa tahsil haya
tındadır. 

Şanghayda Kltlzk 
ve Yağma Var!. 

Halk Pirinç Mağazalarına 

Ediyor.. Japon 

Üzerine Tekrar 

Ordusu 

llerlemiye 

Hücum 

Nankin 

Başladı 

Nevyork, 25 (TAN) - Japon kaynakları tarafından verilen 

ınalfunata göre, Japon kuvvetleri Şanghay mıntakasında Çinli
lerin mukabil taarruzunu durdurmut ve Nankine doğru yeniden 
ilerJemiye haşlamıştır. Y angtsze nehri ile Hangchow körfezin
deki Japon harp gemileri Çin cephesinin uçlannı homhardmıan 
etmiş, Japon tayyareleri de Çin takviye kıtaları ve levazım ser

visleri üzerine bombalar atmı,tır. 
Japonlar Muşing'i tamarni!le i~gal 1 

ettiklerini ve Tai gölünün şımalinde 1 Seferde Tecil 
bir müfrezenin Wusih'e dört kilomet 
re mesafedeki bir köprüye varmış bu 
lunduklarını bildiriyorlar. 

Edilecek Memurlar 
Harp yüzünden yıkılan ve hasara ı Ankara, 25 (TAN) - Başvekalet 

uğrıyan Şanghayda şimdi de kıtlık müsteşarı B. Kemal Gedeleç'in reisli
başgöstermiş ve halk pirinç dükkan- ğinde toplanan müsteşarlardan mü -
larını yağma etmiye başlamıştır. ~e- rekkep bir komisyon sefer zamanın -
birdeki erzakm ancak 3 gün yetebile- da t ecile tabi tutulacak memurların 

kanlı hadiseler çıkması da. bekleni-
yor. Buna karşı gelmek için mülteci 
Çinlilerin çiftliklerine ve kasabaları. 
na dönmeleri lazımdır. Pirinç satan 
dükkanlara hücum tekerrür etrnek-

Ramsay MacDonald,in tedir. Çünkü mültecilerin sayısı bir Bertin, 25 (A.A.) _ B. Daranyi 
Cesedi Yakılacak milyonu bulmuştur. Kışın yaklaşına- ile B. de Kanya bu sabah B. Hitler 

Macar Nazırları 

Hitlerle Görüştüler 

Londra, 25 (TAN) - Eski Başve- sı muhacirler arasındaki telefatı ar- tarafından kabul edilmişlerdir . !ki 
kil ve eski amele partisi lideri müte- tıracaktır. Macar devlet adamı, öğle yemeğini 
veffa Mac Donald'ın cesedi bura va Resmen bildirildiiğne göre, Nan- B. Hitlerin muavini B. Rudolf Hess 
getirildi. Yarın Westntinister kilise- kindeki Ingiliz sefarethanesi memur ile birl;kte yemişlerdir. 
sinde ruhani ayin yapıldıktan sonra ları bir muhrip ile Hankou'ya gitmiş 
cesedi yakılacak ve külleri Lossin - ' terdir. Amerika Fransa, ltalya, Sov- ret memurları da ayni şekilde hare-
tnouth'a nakledilecektir. yet Rusya, Belçika ve Almanya sefa-1 ket etmişlerdir. 

Asrl bayram giinü bu aym 28 inci 
günüdür. O gün, bütün Arnavutlukta 
halk, 25 inci istiklal ytldöniimünün 
kutlanmasına iştirak edecektir. 

0---

Belçikada Kabine 

Nihayet Kuruldu 

Almanya~Avusturya Birliğine Doğru .. 
Brüksel, 25 (TAN) - B. Janson 

Yeni kabineyi teşkil etmiştir. Fakat 
kabinenin mecliste ekseriyet kaza -
bacağı şüphelicedir. Yeni kabi'1ede 
liç liberal, altı sosyalis t, Uç kat.olik, 
iki hıristiyan demokrat, bir de müs
takil vardır ki bu zat harbiye nazırı 
General Denis'dir. Eski Başvekil B. 
~paak yeni kabinede hariciye nazı -
l'ıdır. 

Atatürkle 

8elçika Krab 

Arasnrda Telgraflar 
Ankara, 25 (A.A) - Reisicümhur 

A.tatUrk ile Belçika Kralı arasında a
hğıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste LeopoJd 
Belçikaldar Kralı 

Brüksel 
Bayranııarı doalyısiyle Majesteni

te hararetli tebriklerimi ve şahsi sa
ldetıerile Belçikanın refahı hakkın
~aki samııni temennilerimi arzetmek-
e bahtiyarım. 

K. ATATURK 
.El<seJiUı~ Türkiye 

Relsicümhuru 
Aınkanı 

Vaki tebıiklerinden ve memleke
~hn hakkrncilk.i temennilerinden do
aYı ekselansınıza hararetle teşekkür 
tder:inı. 

LEOPOLD 

• ngiliz Nazın Lord Halifa.x:'m 
1 AJmanya devıet adantlarJe 

görüşmeısi:rulenberi sık s;k ileri sü
rüJen bir mesele Avusturyamn mu 
kadderatıdır. Avll3turyada bir 
plebisit yapılması ihtimaJitlir, ve In
gi.ltere ile Fransamn böyle bir ih
timal karşısında vaziyetleridir. Av
rupa matbuatının derin bir alaka 
ile tak1p ettiği bu mesele, bütün 
Avrupa t.arilılnde ymi bir de\<ir a
~acak mahiyette otduğundan tav
zihe değer. 

Bugünkü Almanya için A vus
turya mesele.si, bir aile işidir. Ve 
Almanya ile Avusturya arasında 

halledilmek gerektir. l\leselenin 
halli yolunda ka,rştlana.cak bütün 
güçlülder, yalnız Almanya ile A
vusturyayı alakalandıraaı işlerdir. 

0.nun için, hiçbir yabancınm bu işe 
karışmaması, bu iş ~:üzünden ken
dine birtakım vazifeler düştiiğünü 
sanmaması gerektir. Amma bu 
yüzden Almaınya büyüyecekmiş, 

Almıınyanm nüfusu \'e nüfuzu ar
tacakmış, bu da Almanyaya ait 
bir mesele.dir. Bugünkü Almanya 
da bu hedeflerini gizlememektedir. 
Bilakis bugünkü Almanyanın şefi, 
kendini daha büyük bir AJma.nya
nrn rehberi, hatta peygamberi sa
yarak, bu düşünceden ilham alıyor 
ve hayatrnı bu düşünceyi gerçek
Jeştirmiye \•ermiş bulunuyor. 

Almanyanrn bugünkü. şefi, bu 
bakımdan, Büyük Fredrik ile Bis
markın ba..5ladıkları, ve ilerleteme 
dikleri işi sonuına götürmeli i1zeri-

r-·~~ ........................................ ~~ ........ : 
f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
t . 
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ne alını~tır. Büyük Fredrik Alman Almanya şefine göre Almanya ile 
birliğin!.u temelini atmış, Bismarlt Avusturya arasındaki birliği te-

Schleswing Holstlen ve Ho.nover'i min etmenin yolu Avusturya efüfı-
Pr.usyaya. bağlanuş, Saksunya ile rı umumiyesinbı reyini almaktır. 
Prusyayı federe etmiş, Bavyera iJe Bu rey ıı.Jmdığı takdirde Avust.ur-
cenubi Alman eyaletlerini yeni yalılar şu \7eya bu şekilde Alman-
Reiche' katmıştı. Şimdi de sırada. yaya bağlanmak lehinde rey vere-
Avusturyadır. Onum da yeni Re- ceklerdir. Belki de Avusturyalılar 
ich'e katılması, diğer Alınan ülke- ekooomi dairesinde AJman'yaya 
lerinin katılmasından farksızdır. bağlanmak isterler, falcat bu şekil 
Çünkü Ba,ırera ne derece Alman- ne mahiyette olursa olsun, mesele 
sa, A\·usturya da ayni derece AJ- münhasıran Almanlara aittir. Ba~-
mandır. O ha!de onun Alman birli- ka herhangi bir kimse bu mesele:\·e 
ğ'ıne girmesini, t yahut bu birlilt.·te karışama.z. Çünkü karışanlar, du-
sımsıkı bağalnmasmı ~yet tabii rop durdulclan yerde başlanm der-
görmek gerektir. de sokmaktan ba~ka birşey yap-

A 
1 mamış, ve her engele rağmen ger-manya. nm Avusturya Iıak-

ktndaki düşiinfö;ü bundan ~ekle~mesi mukadder ve mukarrer 
ibarettir. Ve son lngiliz _ Alman olan bir işe kar_şı gelmek gibi ma-
konuşmalarıııda Almaın:\·a tarafın- nasız ve zararlı bir yol tutmuş o-
dan bu dti'.:ıüniif;ün bir kere daha Jurlar. 
izah edildiği anlaşılıyor. Almanla- Meselenin Alman gözüyle ikinei 
ra göre Paris sulh nıuahedelerinin safhası da budur. 
perişan, ve bikes bıraktığı yedi 
milyon Avusturyalmm isti:kbalini 
korumak ve emıniyet içinde yaşat
mak için ancak bir çare ~dır: 
O da Alman ırkınrn ana kütlesi ile 
birleşmektir. 

Fakat bu hedefe varmaının yolu 
nedir? 

Son giinlerde telgraf haberlerin
de görülegelf'n plebisit mesf'lesi 
buraclaıı doğuyor. Anla~ılan yeni 

A lmaınya böyle düşiindüğüne 

ve bu hattı hareketi takip 
ettiğine göre son lngiliz - Alman 
konuşmalan sırasında lngiltere bu 
na karşı ne vaziyet almış bulunu
yor. lngilterenin, Almanyaya: 

-Olmaz! 
Demiş olmasma ihtimal var mı? 
Yani, İngiltere icabmda Avus

toryanm istiklalini kurtarmak, A
''usturyanın Almanyacla11 apayrı 

yaşama.'HDI temin etmek için har
be girişir mi? 

Bu suale müsbet cevap verecek 
bir lngiliz buloınmadığı temin edi
liyor. 

O halde lngiltere, AJmanyanın 
bn işi serbest serbest başarmasrna 
göz yumacak ou? 

Bu suale de: ·Evet! Cevabmı ver
miye mini olan meseleler var. 

Çünkü Alınanya.nın büyümesi 
Fransa.~" yakından ıı.Jakaclar eder. 
Ve Fransa bu işin tahaklmk etme
mesi, hiç olmazsa. çok geç tahak
kuk etmesi için elinden geleıni ya
pacaktır. BeJki de Fransa Harici
ye Nazmnın yakm~ yapacağı se
yahatin en mühim hec\eflerinden
birl budur. 

Alman:ramn büyümesi meselesi, 
diğer taraftaın Rusyayı, Çekoslo
vakyayı, sıkı fıkı alakadar eder. 
Ahnanyanrn qüyümesi meselesi, 
Macaristanm kalkmmasma rardım 
edeceği için bütün Küçük itilaf 
devletlerini aJa.kadar eder. Ve bü
tün bunJar derecesinde ltalyayı a
lakadar eder. Hatta ltalya~ Fra.n. 
sa kadar Uiik~dar eder. Ve mesele 
böylece koskoca.maın ve içinden çı
kdmaz bir A vnıpa meselesi olu
yor. 

O haJdP. Avrupa.da Alman yanın 
bu emeline kar!?ı gelmek için bir 
cephe mi teşekkül edecek? 

işte önümüzdeki günlerin si~·asi 

faalireti bu mihver üwrinde dö
niiı• dola5aeakttr. 

lan sokaklara dökülmüşler. Asd dok
torun e"'\ine gitmi~ler. U~ağı efendi
sinin evde olmadığını temin etmiş. i
kinci hekime gitmişler, ö-nce kapıyı 
açmak istememiş. Fa.kat gelenler.in 
ısran üzerine kapıyı açmış anıma: 

- Bu saatte babam hasta olsa gi
demem, demiş. 

Hastanın yakınJarr rica. etmişler. 
Dinlememiş. Bn sefeı iş zora binmiş: 

- Uzun etme! Giyin bakabm! De
mişler. O da ayağına terlikJeri g~ir
miş. Pijamanın üstüne de paltosunu 
giymiş ve gitmiş. Gitmiş amma her
oedense hastaya bir medarı olmamış. 
Ağndan çırpınan analarını gören ço
cuklar tekrar sokağa fırlamışlar. Baş 
ka bir doktoru uyanılırmışlar. O a
dam: - Başüstüne! Demiş ve gelmiş 
amma kendi teda\i etmediği hastalı
ğın had bir anında ciddi bir müdaha
le yapmamış. Uzatmıyahm. Saba1un 
saat yedisi olunca asıl doırtoron e\'• 
de olduğu, telefonla yapılan bir mü
racaate cevap verm~iııden anlaşıl
mış \'e dört saat sonra hastanm der
dine deva bulınu~lar. Bu ha.dise ba
şından geçmiş olan arkadaşım bana 

sordu: 
_ Benim gibi zoraki doktor kaldı-

ran, semtin altını tistüııe getire.n bir 
adam ancnk iki üç s~ t sonra bin 
güçlükle bir doktor bul ıbilirse aciz 
ve beceriksiz olanlar ne ;rapar? .. 

Ve ilave etti: 
- Sabaha kadar belıliyeıniyecek 

kadar mühim bir rahatsızlık halinde 
ilfi.ç temin etmek için ilıdas edilen nö. 
betçi eczaneler, doktor hzstaya gel· 
ınezse,hastayı tedavi etmek i~in alına 
eak tedbiri tesbit edecek doktor bu
lunmazsa neye yarar? ı\rnba her 
semtte, nöbetçi erzaneler ~ibi gece 
kaldınlabilecek nöbetçi dolrtorlar 
ilt~as edilse fena mı olur? Dedi. 

Bu fikrin aleyhinde lehinde söz 
.,;;.,.1,.n,.hilir. Oıtun ic:in hem4~n iisfüne 
konup: 

- Ya.p':llalı da yapmalı! ıtiye tepl-
necel{ değilim. Lakin ''dokhır buJun
mazsa nöbetçi eczane ne işe yarar?., 
suali de kolay cevap verilir şey de
ğildir. 

B. FELF.K 

Karadenizde 
Fırtına Var 

Sinop, 25 (A.A.) _ Karadenizde 
şiddetli bir fırtına başlamıştır. Va • 
purlar yollarına devam cdcmiyerek 
en yakın limanlara sığınmaktadır. 

KISA HABERLER 
• Ecnebi gazetelerin Italyaya glı.mesl 

hakkında evvelce konulan yasak kaldırıl· 
mıştır. 

• Başvekalet müsteşarlığına, Iktısat müı 
teşarı Kurtoğlunun getirilecesi haberi a• 
sılsızdtr. 

• HükUmet, ehemmiyetli gördüğü kaza· 
!arda birer seferberlik memurluğu ihdas 
etmeğe karar vermiştir. 

En Güzel 
Bayram 

Hediyesi 
Çocuğunuza veyahut akraba ve 

dostlarını~ın da çocukları
na iyi bir bayram hediyesi 

almak istiyor musunuz? 

Tavsiye ederiz, 

Çocuk Ansiklopedisi 
alınız. Bu eser tamam ol
muştur. iki ciltten ibarettir 

ve her evde bulunması la

zım gelen en kıymetli kü

tüphanedir. 

Bu hediye çocuğunuzun bütün 
hayatında ehemmiyetini 

kaybetmiyecek, bilakis o
nun hayatı üzerinde mües
sir olacaktır. 

Tam takınıın fiyatı 7 liradır. 
Tafsilat için 11 inci sayfa

va bak nız. 
.· . ~ \·· . . 
, ,, 0 ı '"Uı • _,. ... .. \ , 
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BAŞIUAKALEDEN l\IABAAT 

Fransız 
Nazırlarının yeni Bir . 

Sinemanın en büyük ve dehakar iki artisti 
MARLENE DİETRlCH ve CHARLES BOYER ' HavaKurumunun 

Altı Ayı nin muhteşem temsilleri olan ve i>üy Uk bir alaka ve sabırsızlıkla beklenen 
TAMAMEN RENKLİ VE FRANSIZCA SöZLU 

ALLAHIN BAHÇELERi Londra Ziyareti Buhranın 
(Ba§ı l incide) BüyUk aşk romanının ilk iracsi şerefine 

!!:s!d:ü:~:~~::d~:~m~~~~~: Arife si mi? ak~:mSAKARYAs::::::a·Tertip ettiği fevklade GALE 
yeti daha karışık bir hale getirdiğini MUsamereslne hiç kimse '41tirak arzusunu yenemiyece ktir. 
h ' t kt d' 1 (ıia.~ı l incide) ısse me e ır er. llavetcn: "KAPLUMBAGA ve TAV ŞAN,, renkli ve Fransızca sözlü bir StLL! SENFONt: t ve aynca 

Ba,vekil yine kürıüde mal tedariki güçleşince asıl ihtiyaç PARAMOUNT JURNAL. Mahdut kalan yerlerinizi aldırınız. Telefon: 41341 

Mister Chamberlaln bugı.in Avam sahiplerl telaşa düşmUşlerdl. "Mlies- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.. Kamarasında tekrar beyanatta bu- sesemizin durmndan işlemesi için eli 1 
lunarak, Lord Hulifax'ın seyahatin- mizde geniş stok bulunmalıdır. Ya -
den doğan meselelerin Fransız rlcali rın fiyatlar düşse bile bu ihtimal bi
ile konuşulacağını söylemiş ve daha zim için fiyatların yUkselmesinden 
sonra "Fransanm ve Fransaya mua- veya ortada alınacak mal bulunma· 
hede veya pakt ile bağlı olan devlet- masından daha az zararlı ve tehlike
lerin emniyetini tehlikeye koyacak lidir.,, 
hiçbir anlaşma mevzuu bahis değil- $imdi sukut başlarsa her §ey 
dir.,, Demiştir. çorap söküğü gibi gidecek -

Gazetelere göre tir: Dünya halkı tasarruf fikrine dü-
Times gazetesi, bugtin Lord Hali- şecek, mal almıyacak, HUkfunetlerin 

fax'ın son seyahatine tahsis ettiği siı.ı-ııanma programları gevşiyecek. 
yazıda, seyahatin çıkmazdan çıkmak Fabrikaların elinde zaten hakiki ihti
için yapıcı diplomasinin bir muvaf- yaçlanndan çok fazla ham madde 
fakıyeti sayılacağını anlatmaktadır. stoku var. Fazla olarak istihsal de a-

Paris gazeteleri, Fransız nazırları- zalmca uzun müddet yeniden ham 
nın Londra seyahatine büyük ehem- madde almıya ihtiyaç görmiyecek -
miyet veriyor. Echo de Paris'ye göre, ler. Yeni vaziyet karşısında talep a
muhakkak sayılacak bir nokta, Fran zaımca ve fiyatlar düşmiye başlayın. 
sız - Ingiliz mUzakerelerinde dünya ca muhtekirler, spekli18.syon Umitıe
meseleleri, Alman siyaseti tablosun- •rile birer tarafa kapattıkları malla
daki mevkiden çok mühim ve gayet rı ister istemez ortaya atacaklar. 
geni.s yer işgal edecektir. Maamafih Demek ki, Amerikadan başlryarak 
bu meselelerin halli de oldukça güç- bUti.in dUnya, yeni fırtınalara maruz 
tür. kalabilir. 

Çekler memnun 
Son siyasi hadiseler ve millakatlar 

la yakından alakadar olan Çekoslo
vakya mehafili, Fransa Başvekili ve 
Hariciye Nazırının Londra ziyaretin 
den memnundurlar ve bu ziyareti Av 
rupa barı§ınm menfaatlerlne hizmet 
eden sıkı Fransız - Ingiliz iş bera
berliğinin yeni bir delili diye to+'c:ir et 
mektedir. 

ltalyaya göre 
Roma mehafili de Chautan ve Del

bosun Londra. eeyaheti Ue aliı.kadar 
olmakta ve Orta Avrupa i§lerine e
hemmiyet vermektedir. Çünkü Mus
solini'nin Berlin seyahati esnasında 
bu mesele görüşUlmemiştir. A vustur
ya meselesi Berlin ile Romayı ayırma 
makta, fakat birle§tirıremektedir. 

B. Delbosun yapacağı 
aeyahat için 

Paris. 25 (TAN) - Hııricive Na
zırı B. Delbosun Varşova, Prag ve 
Belgrada yapacağı seyahatin, Fransa 
ile müttefikleri arasındaki dostluk 
bağlarını sağlamlıyacağı kanaati çok 
kuvvetlidir. 

-0--

/n~ilizlerle 
Mali Temaslar 

1929 buhranından sonra insanlık 
bir ders öğrenmiştir. O da şudur: İn
sanlık bir kUl teşkil eder. Bütün dün
yada emniyet esası ve iş beraberl!ği 
imkanları yeniden kurulmazsa ayn 
avrı memleketlerin yalnız kendilerini 
düşünerek alacağı tedbirler umumi 
derde deva olamaz. 

Milletler bu dersten netice çıkara
bilecekler mi? Büyilk 51çüde düşUn
miye başlıyabileookler mi? Dünya 
için müşterek olan menfaatlerin icap 
ıarını yapmayı hatıra getirecekler 
mi? 

Ortalıktaki manzara nikbinlik u -
yandıracak bir şekilde değildir. Sa -
bit kanaatler, ideoloii t aassuptan, tô
lerans yokluğu, muhtelif memleket
lerde zümre ve şahıs menfaatleri a
rasındaki çarpı§malar, hakikatlerin 
çıplak gözle görülmesine henüz im -
kan bıre.!tmıyor. 

0v .. a-ı .. 1 . .... ı. A nkar;ı.cla toolnnan 
Balka-=ı devlet bankaları reisleri, dün 
yanın derdini müşterek bir surette 
te~hls ve ifade etmişlerdir: 1stikrar
~zlık, emniyetsizlik ... 

Gerek siyasi sahada., gerek iktisa
di sahada emniyet ve istikrar ihtiya
cı duyulmazsa iktisadi buhran, dün
yanın gidişi bakımından anzt bir va
zıyet değil, normal va?Jyet halini a
lacaktır. O zaman med ve cezir or
tadan kalkmıyacak, dünyanın gidi -
şi, !buhran ve buhran fasılası şeklin
de devam edip gidecektir. 

AVRUPA SiNEMA VE FlLMCILIGININ BUGONE KADAR YARA TIIGI EN BOYOK 
AŞK - FEDAKARLIK - GOZELLlK - HEYECAN ve SAN' AT ABJDESJ 

MAHKOMLAR KALESİ 

Beyoğlunun 
En Bü ük MEtEK ve ~lRl' 

ANNABELLA 

PIERRE RENOIR 
Sinemalarında birden 

•••••••••••• Bugün TÜRK sinemasında bütun tstanbula fevkaladeliği dest.a n olan 

Lll Dagover • Sabine Peters Kral 

(F ) Schönböck • Cieraldine Katt 
ransızca Filmin kahramanı henüz 16 yaşında 

Sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların, mutlaka sevgilisin e kavuşmak istiy~ erkeklerin filmi. ................ ~ ....................... --............. . 
Bu akşam saat 20 de • #----··-----------lııiıııilliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİS'iı; 

İstanbul halkının mergup yuvası ı B U G U N matinelerden itibaren 

MAKliM 
Loka~ta. Dansing ve Müzikholü 

Tamamen yeni bir kadro ile 

Açılıyor 

AMBASAOOR CAZ'ın 
terennllmatı arasında DlNE -
DANSANT HARRY FLEMlNG 

bütün trupu ile 

zengin mizansenli yeni revUsün -
de sizi sonderece eğlendirecektir. 

Gece yarısına doğru 
Sİ.NEMA ve TİYATROdan son-
ra yemeklerinizi yiyecek ve nefis 
ve leziz konsumasyonlarla müte
lezziz olacaksınız. 

TAHGO BOYS 
ve 

AMBASADOH CAZ 
İki fevkalade orkestranın teren
nUmatı arasında başdöndürücü 
danslar yapacaksınız. 

Her keseye elverişli 
TAAM VE KONSUMASYONLAR 

CUMARTstvePAZAR 
glinleri saat 17Y:! da 

HUK MlTiN~L~m 

I ~ E · K . 2filmbirden 
..a:-"' suıemasmda 

1-- KANUN HARiCi 
GörUlmemit derecede HEYECAN LI - MERAKLI, Fransızca 

büyük film. Baş rollerde: 
sözlü 

WARREN W1LL1AM - KAREN MORLAY 

2 -- DIŞI T ARZAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Baş rollerd~: GUzell er yıldızı meşhur 

DOROTY LAMOUR ·-Istanbuı 7 inci icra memuruluğun. 
dan: Mehmet Nurinin uhdei tasarru
funda olup emlak ve ticaret Türk a
nonim şirketine birinci derecede ipo
tekli olan Istanbulda Nuruosmaniye . 
MolJa Feıuı.ri mahallesinde Alibaba 
tilrbesi solrav• .. Ao .. ,.ır; 17vP.nj19 21, 
23 N. ıarla müra.liam ufak bır ahüı-
ğı ilana hanenin tamamı deyinin ve
rllmemesi hasebile açrk arttırmaya 
vaz'ma karar verildi. 

Hududu: Tapu kaydına nazaran 
297 ada 19 parsel ve tarafları 18, 13, 
ıı, 9, 6 ve 20 parsa N. lu emlak ve 
bir taraf ta Alibaba türbesi sokaği· 
le mahduttur. 

Miktan zirai 60182 metre murab, 
baı olup bina 72 metre murabbaıdır. 

Osman Cemal Kaygtlı 

Üfürükçü Komedisinde 
Bizde hem yazan, hem de yazdığı

nı sahnede temsil eden muharrir he-
men hemen ,,,.,_ - ·· · ~· •• · • 
mem ıı:mırrefik Ahmet Nuri vardı 
ki, ondan başka hem müellif, hem ar 
tist olarak kimseyi hatırlamıyoruz. 

Haber aldığımıza göre muharrir ar 
kadaşlarnnızdan Osman Cemal Kay
gılı, yarın gece Beyoğlu Halkevi ti -
yatrosunda Halkevi t~msil heyeti ile 
birlikte kendi eseri olan (Üfürükçü) 
komedisindeki en milhim rollerden 
birini yapacaktır. Osman Cemal Kay. 
gılı, ayni eseri geçen yaz, ayni heyet 
le beraber Eyilpta temsil etmiş ve 
büyük muvaffakıyet kazanmıştır. Ya 
rın geceki temsilde de Osman Cemal 
Kaygılının ayni şekilde muvaffak o
lacağına şüphe yoktur. 

Ankara, 25 (Telefonla) - lngil!z 
Esport Credit, yani ihracat kredisi 
dairesinin reisi B. Niksen ve İngiltere 
hazine nezareti müste§a.rı B. Whaley 
Ankarada temas ve tetkiklerine de -
vam etmektedirler. lngiliz müessesele 
rile yapılan Karabük işi bu resmi da
irenin araya girmesi ve kredi riskini 
kendi üzerine alması suretile ta -
hakkuk etmişti. O zaman dairenin 
ikinci reisi B. Sommerville - Sunth 
!Ankaraya gelmiş ve müza.kerelen ida 
re etmişti 

Bu itibarla "Buhran arifesinde mi
yiz.,, diye sormak fazladır. İstikrar
sızlık ve emniyetsizlik devam ettikçe 
dUnya hicbir zaman müzmin bir buh •••••••••••••• 

Evsafı: Zemin kat renkli çini bir 
taşlık ve zemini kısmen çimento 
şaplı ve kısmen malta taşla malta 
ocaklı bir mutbah ve odunluk ve kö· 
mür:Uk ve bir hela ve aynca zemini 
çimento şaplı bir hamam odası bi . 
rinci katta; Uç oda, bir sofa bir hela 
elektrik ve tcrkos vardır. Bahçede 

~ ~------
A i ık Teıekkür 

B. Niksen bu mühim dairenin ba • 
şıdır. Bizzat Ankaraya gelmesi ve 
tetkiklerde bulunması, İngiliz mali 
ve sınai aleminin memleketimizle ik
tısat İIJ birliğine nekadar alfıka gös
tenliğine canlı bir delildir. 

İngiltere Hariciye Nezareti müste
şarı B. Whaley harici ticaret müna
sebeUerine ait i§lcrin mütehassısı • 
dır. 

Haber aldığımıza göre, iki mühim 
lngiliz mali şahsiyetinin ziyaretin ·_ 
den maksat, kat ib!r mUzakereye ve 
taahhilde girifjmek değildir. Türkiye 
ile olan münasebetler hakkında veri
lecek nihai kararlar ikisinin mesuli
yeti altmda verileceği için bizzat An 
karaya gelerek Türkiye hakkında 

§ahSi bir kana.ate varmak istemister 
dir. Bu sayede ileride Türkiye h~k
kmda ellerine gelecek raporlar ve ta 
ahhütler hakkında kaU hükümlere 
varmaları kolaylaşmış olacaktır. 

!ki İngiliz misafire İngiltere sefa
reti ticaret at~sesi Albay Woods re
fakat etmektedir. 

JNGILTEREYE DONlJYORl...AR 
Ankara, 25 (TAN Muhabirin

den) - Jngiliz Hazine Msüteşarı Bay 
Waley ile kredi dairesi mildürU Bay 
Nikı1en bu~n öğleden Mnra Başve
kil Celal Bayar tarafından kabul e-
dilmişlerdir. 

Misafirler yarın akşam memleket-
' IE'rine dönmek ilzere Ankaradan ay-
rılacaklardır. 

ran halinden Jrurtulmıyacaktır. 
Ahmet Emin YAl.MAN 

Elazığ' da 
Atatürk Günü 

Elizığ, 25 (A.A.) - Fevka1ade o
larak itçima eden şehrimiz belediye 
meclisi, büyük Onder Atatürkün E· 
lAzığı ziyareti günü olan 17 ikinciteş 
rin gününU her sene tesit etmek üze
re bayrrun olarak kabul etmiş ve ·bu 
karar sürekli alkıelar arasında se -
vinçle ve ittifakla ka.bul edilmiştir. 

-o-

Mardin Yolunda 
Bir Lokomotif 

Devrildi 
Ankara. 25 (Tan muhabirinden)- ! 

DUn gece saat 14 te Akçakale ile Mar 
din arasında ve Mustel köprllsünUn 
yakininde bir lokomotif devrilmiştir. 
Kazaya sebep yağmurların seller ha 
linde birikerek demiryolunu bozmuş 
olmasıdır. Makinist }.faraşlı Veli öl-1 
mUş. ate'lçi Antepli Hüseyin yüzerek 
kurtulabilmiştir. 

TEŞEKKOR 
Zevcim Prens Seyf eddinin vuku 

vefatı dolayıslle muhterem Tan ga -
retcsinin yazdığı tesliyetkA.r yazı -
lanı ve matemimi bizzat taziye ve zi
yaretimize ~itap eyliyen, ve telgraf
larla ibrazı lUtüf ve himayct buyuran 
zevatı kirama kemali minnet ve hür
metle teşekkürlerimi arzederiıp. 

UL VIYE SEYI<,ETTlN 

HERGUN 

SONER 
Sinemasında 

Sevimli yıldız 

DEANNA DURBIN 
Fransızca sözlü 

filminde takdir ve alkış tufan
larile karşılanmaktadır. 

Cidden bir şaheserdir. 

98 lirara 
Senebaşı eğlenceleri 

p~~it~ 

bir havuz ve meyve ağaçları mevcut 
ve kısmen tarh ve tanzim olunmuş . 
tur. Hariçten bir ~iş olup bina kar 
girdir. 
Tapu kaydına nazaran mezkur gay
rimenkul açık arttırmaya Vazedil • 
miştir. Muhammen kıymeti (3985) 
dir. 

20 senelik vakıf icarcsi taviz bed~ 
li müşteriye aittir. Arttırma pe§in . 
dir. Arttırmaya it§irak edecek mü§-

terilerin kıymeti muhammenin % 
75 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ha 
mil olmalan icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
borçlan borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 2-12-937 tarihine mü-

sadif perşembe günün dairede ma . 
halli mahsusuna talik edilecektir. Bi
rinci arttırması 28-12-937 tarihi -
ne mUsadif salı gUnU dairemizde sa
at 14 den 16 ya kadar icra edilecek 
birinci arttırmada bedel, kıymeti mu 
hammenin % 75 ini bulduğu takdir-

de de üste bırakılır. Aksi takdirde son 
Tren, otel, yemek, tenezzüh, na- arttırmanın taahhüdü baki kalmak 
kil, hepsi beraber taın 9 günlük üzere arttırma on be§ gün daha tem 
seyahat kolektif pasaport için he dit edilerek 12-1-938 tarihine mü-
men kayıt olunuz. sadif çarşamba günü sa.at 14 den 16 

N ATTA G ya kadar dairede yapılacak ikinci alatasaray 
arttırma. neticesinde en çok arttıra -ill••IP• Tel. H9H 4•••• nın üstünde bırakılacaktır. 2004 N. 

Ferah Tiyatrosunda 
Bu akşam Çekoslovakya güreş mil 

sabakalan dolayısile 
SAFİYE KONSER! 

Pazartesi glinü akşamına kalmıştır .. 

lu icra ve iflas kanununun 126 ncı 
maddesine tevfikan hakları tapu si· 
cillebile sabit olmıyan ipotekli ala -
caklarla diğer alakadarlannın ve ir
tifak hakkı sahip1erinin bu haklarını 
hususile faiz ve masarif e dair olan 

Bütiln hayatını evlatıarma ve evi
ne bağlamış olan pek sevgili hayat 
arkadaşım ve annemiz Mürşide Fişek 
çinin kalplerimtzi parçalıyan ölümü 
dolayıslle mektup ve telgrafla acımı
zı paylaşmak ve bizzat cenaze mera
simine iştirak etmek suretile sami
miyetlerini ıöstermek liıtfunda bu
lunan sayın aostıanmıza teşekkür ve 
minnetimizi alenen ifadeye gazeteni
zin del!letinl rica eyleriz. 

Saffet Fişekçi ve Evlat1an 

TEŞEKKÜR 
Sevgili oğlumuz Prens Ahmet Sey

fettinin ziyaı ebediyesinden mütevel
lit bUyük kederlerimize gerek bizzat 
ve gerek telgraf ve mektupla candan 
iştirak ve bu suretle bizi teselliye şi
tabeden bütUn akraba, ehibba ve e
viddamıa.<ı. ayrı ayrı teşekkür~ 

teessürlerimiz itibarile imkln bula • 
madığımızdan kalbi şükranlarımızı 
muhterem gazetenizin lUtufktr vasa 
tatile alenen arz ve iblağ ederiz. 

Feridun Nevcivan 

iddilarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbitelerile bir 
likte dairemize bildirmeleri IA.zım -
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedeli -
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzi
fiyeden ibaret olan belediye rüsumu 
ve vakıf ioaresi bedeli :müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla mall1mat 
almak isteyenlerin 936/1013 N. lı 

dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlıyacaklan ilan olunur. 

(2201) 

(Başı 1 incide) 
hava şehitleri tebcil edilmekte, son· 
ra da Türkkuşunun olgun verimi şu 
rakamlarla ifade edilmektedir: 

Inönündeki planörcülük ve para. • 
şütçUlük kampına bu devrede (141) 
genç iştirak etmiş, (105) i A ve 13 il 
B brövesi almış, 65 genç te paraşüt· 
çü olarak yetişmiştir. 

Ergazi'deki motörlü tayyare kam 
pına gelen 13 genç te turizm pilotu 
brövesi almaya muvaffak olmuştur. 

Bütün bu gençler CUmhuriyet bay 
ramımıza. da iştirak etmişler, ~ok 

muvaffak olmuşlardır. 
Türkkuşu hava filolarının memle-

1 ket turneleri de çok verimli olmuş 

1 
ve hele 25 eylUlde TUrkkuşu başöğ -
retmeni Atatürk kızı Bayan Sabiha 
Gökçen'in iştirak ettiği altı tayyare-
lik bir filo da Konya, Urfa, Diyar • 
bakır, Elazig, Gayseri, Ankara tur· 
nelerini yapmıg ve halk üzerinde coş 
turucu tesirler bırakmı§lardır. Bu 
turnelerde aşılan mesafe 6,800 kilo
metredir. 

Bu arada lzmir ve Ankarada da 
paraşüt kuleleri yapılmış, faaliyete 
geçilmi§tir. lzmir kulesinden 9 ey -
lüldenberi 1034 genç parnşUtle atla
mıştır. Ingiltereden de iki paraşüt 
tayyaresi satın alınmıştır. Memleket
te paraşüt imaline de başffuımıştır. 

Istanbulda açılan modelcilik kur • 
sundan yetişenler butun memlekette 
öğretmenlere modelcilik öğretmeye 
başlamışlardır. 

Aldığı bUtUn çetin vazifeleri baf!ı
ran, vatan istediği zaman savaşın 
biltün zorluklanna ve mahnımluğu
na dayanabilecek yılmaz oir gök ço
cuğu olduğunu ispat eden ilk kadın 
askeri pilotumuz, Ti.lkkuşu başoğret
meni Atatürk kızı Sabiha Gökçen'e, 
28 mayıs 937 tarihinde törenle bir 
murassa madalya verilmiştir. Uç ytl 
ze yakın davetlinin itşirak ettiği bu 
törende, Gökçen'in karakterini, ça • 
lışma enerjisini ve vazife başında 

gösterdiği müstesna irade ve kabili
yeti tespit eden raporlar okunmuş 
ve Gökçen'in gÇ>ğsüne madalyası sa
yın Ismet InönU tarafından takılmış 
tır. Büyük şefin Türk havacılığına 
verdiği ehenuniye~in bir sembglü o-

!~ __ Gö~~?.x}>ıf~ .~~~ n:_~ 
ra.man olmuştur. 

Türk Hava Kurumunun son altı 
aylık geliri (2.052.335) liradır. Bu 
gelirin (614.330) lirası piyangoya a
ittir. Geçen yılın ayni aylarile bir kar 
şılaştırma yapılmca ( 405.319) liralık 
bir artma görünmektedir. Son altı aY, 
içinde orduya (26) tayyare daha ka
zandırmış olan Türk Hava Kurumu 
şubelerinin mesaisi için bu rakamlar 
beliğ bir delildir. Kongrelerin, mem· 
lekette yetişen bütün istihsal ma.d -
delerinden yüzde iki Hava Kurumu 
hissesi verilmesi yolundaki kararla -
rınm tatbikine bazı bölgelerde ba.§
lanmış olduğu için, önUmüzdeki ça -
!ışına devresinde gelirimizde daha ba 
riz bir gelişme görebileceğimizi umu
yoruz. Milli alaka böyle g\lnden gO
ne daha şuurlu bir kuvvet aldıkça ça.
hşmalarmuzm randımanı ytlkselece
ğine tamamile güvenimiz vardır. 

Edirnede 
Kurtulus 

1 

Bayramı 
Edirne, 25 (TAN Muhabirlnden)

Tilrkün yüksek sanat abideleri ve ~ 
yısız irfan müesseseleriy~e batı sınırı 
mızda bir sanat ve kültür kalesi ha -
linde dikilen gtizel ve şirin Edirne, 
bugün son kurtuluşunun 15 inci yıldö 
nümünü kutlayor. Bu . münesebetle 
Trakyanın muhtelif yerlerinden, J.n
kara ve tstanbuldan kalabalık h~t 
ler gelmiş, şehir ,baştan başa donatıı 
mış ve halk daha sabahın yedisnde 
sokaklara dökUlmüştUr. 

Hazırlanan program mucibinct Hal 
kevindekt kutlama töreninden ıonra 
başta General Kazım Dirik, baımiişa 
vir Sabri Oney, kumandan ve ~isarır 
heyetler olduğu halde CUmluriyet 
meydanına gelinmiştir.Müzika istiklal 
marşımızı çalarken Selimiyeien bir 
top atılmış, bu sırada her se1e oldu
ğu gibi Seıtmiyenin narin rrinarele
ri arasında ÇC'kilen 24 metrem~.unlu
ğundakl şanlı bayrağımız izei oymak 
!arının boru ve trampete seıleri, hal 
km yaşa .. avazcleri ve alkı~arile Se· 
Ui.mlanmıştır. 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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TAN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalıemaktır. 

-0--

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 > 6 Ay 1500 > 
400 > 3 Ay 800 > 
150 > 1 Ay 300 > 

Milletlerarasi posta ittihadına dahil olmı· 
yan memleketler ıçın 30.16-51-3.5 liradır. 

GÜNÜN MESELELER~ 
Mahkümları 

Çahıtırahm 
lJeri flldrlerJ t:atbik balmnından 

Adilye \T eklletl ea ~k ~alı.ta.ı ve
kwetlerden biridir. 

EdJrnedc modern bir hapfsaoe 
yaptırdı. 

Çocuklar l~ln Uk ıslnhhaneyi vü
cude getirdi. 

icra Kanununu modern bir zih
niyetle ~hşır bir hale Jı:oyınakla 
nıeşguldlir. 

Şimdi de mahpuslardan bir kısnu
nın fabrikalarda !;.alısmasım tem!ııe 
karar \'ermiş bulunuyor, iki yi.iz 
mahpusun Nazillide yeui fabrika(la 
r.ah§hrılacab'l haber \'eriliyor. 

Türkiyede 80 binden faila nıalı
pus vardır. Bunların ~.oğu genç, sağ
lam ve i.ı; bilir lnsanlartlır. JlapL~ane
de at.alete mahkfundurlar. Atalet 
her ttirlü kötUJilkleriıı anası olduğu 
için, orada blr~k kötü huylar edini
yor \'6 cemiyete zararlı birer unsur 
oluyorlar. 

Bunları çalıştırmak her bakımdan 
faydalıdır. Zaten kanun mnhj>usla
rm çalı~tırdnıasını da emretmekte
dir. }~ukat şlmdl~·e kadar kanunun 
bu emrini bihakkm tatbik etmek 
nıü:nkiin olanıa.nuştrr. Yalnız bazı 

haJlisanelerde gayet iptidai bazı 
imalatııaneler \•ardır. Mahpu la.rıu 
hir kııoou .bu imıtlatııaneı~rde ıı:ayet 
Rotu ~mıı.r ı!;I ue !{aJJ~tırırrruır. ~ 

Bu defn bazı mahkumların fabri
kalarda çalıştırılmak istenmesi, ta
mamen ~eni, tamamen mUspet bir 
teşebbUst:Ur. ftlnhımsun, içinde yasa
dığı köt:U hııva)ı değiştlnnlye, mah
hiımun ruhi haletwde büyiik bir 8a
lah vücude getinniye, ''e onları ce
miyete faydalı bir unsur olmıya Jıiz. 
met edecektir. 1;manz ki bu tecrübe 
muvaffıı.kıyetli hir netice \"erecek ve 
memlekete binlerce müstahsil unsur 
kazandıracaktır. 

• 

TAN 

Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Doktor Kesler, Hu· 
kuk Fakültesi Mecmuasının son sayısında (Almanyada 
Türk kanı) adile bir etüt neıretmiştir. Muhteli~ harp· 
lerde esir sıfatile Almanyada kalan ve orada yerle· 
ı•n Türkler ne oldular ? Ne ad aldılar? Neler yaptı· 
far? Bu yazı bunları dikkate değer tarzda gösteriyor. 

• • 

A~manyadla 
Türk Kano 

Almanlarla Ostnanlı Tilrkleri 
uzun asırlar birbirlerile mU

cadcle ettiler. SilAhlar ilk defa Niğ 
boludş. kaJ'§ılagtı, Orada.ki meydan 
muharebesinde (1396) Birinci Be
yazıt, sonradan Alman Kayzeri o
lan Kral Sigismund'u mağlftp etti. 

Türk ve Alınan silihları son de
fo olarak 1789 da Belgrad'da ça
tıştı. 

Bu iki tarih arasında Almany:ı.da 
Türkler hakkındaki alaka dalma u
yanık kalmıştır. 

Matbaa mucidi Gotenberg'in ilk 
bastığı kitaplardan birinin serlev
hası ''Hıristiyanlığın Türklere bir 
ihtarı,, dır. 

15 inci asır sonlarına doğru Al
manya para sıkıntısı içinde kalınca 
Türklere knrşı olan dini taassuptan 
istifade maksadile Türk vergisi ad
lı bir vergi kurmuştur. Loter Tilrk 
lerc dair birçok yazılar yazmıştır. 
Fakat bir taraftan da Türklerin di 
siplin bakımınean model tutulabile 
ceğini söylemiş, bir yerde de §U 

cümleyi kullanmıştır: 
·•TUrkler bizim prenslerden on 

misli akıllı ve zühtü ve tckva sahi
bidirler.,, 

. 

E ski asırlarda Türkiyeden Al-
manyaya yalnız kahve, çi

çek ve mutena kumaş ithal olun
makla iktifa olunmamı§tır. 16 ncı 
asırdaııberi birkaç damla Türk ka-

- . .. ..... &.......... 1 ...... - .... ~ 

nı görüyoruz. Tabif Almanlarla kom 
şulan Fransız, İtalyan ve Slavlar 
arasında kan ihti1iifı daha çok ge
niş ölçüde olmuştur. Fakat 30 sene 
denberi aile eecereleri üzerinde ya
pılan ince araştı~alar Almanya. 
da Türk kanı hakkında hayrete de
ğer neticeler vermiştir. Almanyaya 
Türk kanının yayılmasına hemen 
daima, Türk ordulannın bozulması 
veya Türk kalelerinin dü§lllesi ne
ticesi Alnıanlann eline esir düşen 
Türk kız ve erkek çocukları vasıta
olmU§lardrr. 

Yazan: Profesör Kesler 

Jerinin Alman ordu'an ta.rafından 
zaptı dolayısile esir düşen mUhim 
miktarda Tiirk çocuğu da Alman
yaya götUrUlmüştür. 

1683 (Viyananrn ikinci muha -
sarası) ile 1707 tarihleri arasın -
daki 250 sene içinde muhtelif Al
man şehirleri.nde 53 TUrkUn vaf
tiz edilmesine dair kayıtlar bul -
dum. 

B u Türk çocuklarından bazı 
larının başına garip men

kıbeler gelmiştir. 1688 de Belgrad 
da esir edilen ve vaftizden son. 
ra "Bernha.rd Wcissenburg,. adını 
alan Ali denilen bir Türk çocuğu 
sonradan katolik papazı olmuş ve 
elli senelik manastır hayatı yll§ı • 
yarak "Pater Joseph,, İsmi altın
da tnmUştUr. Bclgradtı diğer bir 
Türk çocuğu "Christlieb,, lemini 
almıf, Stuttgrat'da hükümdar sa-

rayında ressam olarak çalışmış ve 
halen protestan papazı ve devlet 
memuru yetiştiren bir ailenin ced 
di vaziyetine geçmi§tir. Moralı 

Ali isminde bir Türk çocuğu 

"Geol'g Wflhelm Aly,, adı Ue Han
nover prensinin maiyet zabiti ol -
muş, sonra orduda en yUksek rUt 
beye erigmi& ve sulbtlnden bugUn 

Hannover de geli.şmi§ Aly ailesi 
meydana çıkmıştır. Bu çocuğun 
Mehmet ismindeki kardeşi vaftiz
den sonra Hannover prenslerinden 
ikisine izafeten °Ludwig Maxim1-
lian Mehmet:. tesmiye edilmiştir. 
Sonradan birinci Jorj unvanı ile 

İngiltere tahtına geçen Hannover 
hUk\ımdan Georg'un hususi hlz -
metkdn olmuş. nihayet 1726 da 
Londrada Kensington şatosunda 
ölmUştUr. Mehmet Hannover'in ile 
ri gelen ailelerinden Wcdeklnd'Je 
rln kızı ile evli bulunuyordu. Bu 
izdivaçtan Uç çocuk meydana gel
miştir. 

"Mehmet von Körugstcrn,, asa
let unvanını elen iki erkek çocuk 
1752 ve 1775 tarlhlcnnde evlatsız 
ölmUşlerdir.Fakat kızkardcşleri yar 
bay Von Wangenheim ile evlen -
miş, sonradan general Von Wan
P.'Pnh<>im olan h;r erkek rocuk do
ğurmuştur. Asılzadc tabaka eırn-
sındadır. BugUn Von Wangenheim 
ailesi müntcsioleri Almanyamn 
şimali garbislnde asilzade tabaka 
sırasındadır. 1681 de Ofen'de A:-

s 
Fll<RA 

Ne için? 
Bir genç merak ediyor. Suali şu: 
- ÇlnJller ı0J~ln yenlliyor 'f 
Bıraksanız, gönWlU gideceğine 

şüphe yok: 
- Ilaklı olan onlar değU mi f 
- Evet! 
- Çok olan onlar değil mi f 
- Eveti Bire kar ı 41 
- O halde, nlçtnf 
- BugllinkU meden!yde daha as 

mensup oldukln.n için 1 
"Siz eski te\'ekkUllere bakmayı

nız: her zaman medeni olanlar, daha 
• az medooi olanları mağlup edegel

mll)lerdir. • 
"KU\ ayı mtıllye tarihini okumadı

nız mı Avrupaya t Um olan Asya, 
Osmanlılığı dır. Zaferi ise garp Ttırk
llililğil, meddi e'ksiLklerlnl nıa.ne\i llA
ttkıIUklerı Ue tarnamlıyan, fakat bu
gllnkU rnedenJyetten oluı '.l'ürklUk 
kazandı: Ato.ttlrk bir masal kahnv 
manlığmın değil, bir ktiltUr U8tU11.IU
ğtlnUo timsali ldl. 

"Genç dostwn, söyledKderlml iyi 
anlnmıya bak: Blı davıımıır, evnl&, 
kendi iı;imizde kazMJdık. Mustafa 
J\emal hnsit hir hamiyet değil, büyük 
hir medoniyet saval!r yapıyor. içeri 
''e dııtan ile döğfü;\iyordu. Bütün 
r.ehdlerin yarattı~ zaferi, Atatürk, 
gene bu sebepledir ki, irticaa karşı 

silah olarak kullandı ve Kemalizm 
niza.ntı tesis etti. 

menların e~~n: düsen bir Türk kı- "Onım içinclir ki kafası ne, nıhu 
zı Sachs hukumdan ve Polonya Ue sinirleri He inlnlapçı olnuyan, Ke
kralr "Au~ı t der Starde .. nin sa 1 m~list değildir. - Fatay 
rayına getirilmiş ve kraldan "GrRf 
Rıutowski .. isminde bir çocuğ-u dUn 
yava gelmiştir. Graf Rutowsld bcth Hcntzel,, adı altında yaşıyan 
1754 te Kesseldrof'da büyük Fred Fatma oradaki kiliselerden biri-
rike knrşı harp etmı,ur. nin bahçesindeki mezarının taşını 

Tabii bunlardan bruşka Alman - ölmeden evvel bizzat yerine koy-
yaya başka Türk çocukları da git- durmuştur. Taşın kitabesi Fran -
miş ve türlU tarzda hayat geçir - sızcadır. Hamisi olan Prens Gcorg 
mişlerdir. Bunlar ekseri prensle - Von Hannovcr'e §U teşekkür satır 

larını yazmıştır. rin yanında kahya, hizmetçi, sev!s 
gibi işlerde kullanılmışlardır. Tl\rk 
kızlan da gilmrilk memurları, ka
tipler. kUc;Uk sanat erbabı ve or -
ma:rı hlleri1e uğraşan kimselerle ev 
lcnmişelrdir. 

Bunlar hiristiynn olmak foin 
vaftiz edildikten sonra herhangi 
bir güçlüğe uğramadan Alman ce
miyetine kabul edilmişlerdir. Bu
aii n birt;toJr Alman aire:rl ba~n bl
le şu veya bu suretle esir düşerek 
AlmanyaJ--a getirilen herhangi bir 
"Zeliha", "Fatma" veya "Ayşe" 
nin sülalesi olduklarını biliyorlar. 

Fatma isminde Moralı bir TUrk 
kızı. prensin verdiği tahsisatla SU
ne (Hannover) manastırında yetiş 
tirilmiş sonradan gilmrUJf memur
larından Johanm Heinrich H(>nt
zel ile evlendirilmiştir. Dul kaldık
tan sonra SUneburg şatosunda 

1739 senesine kadar "Marie Ellsa-

''Tiirklyenin bir kö eshıden btt. 
yük bir prens beni sarayına aldı, 
hah etiği nimetlerle beni ihya etti. 
Uin türlii luııuz i~inde bu haya.a 
bitirdim,, 

18 inci asrın içinde de, 1683· 
1699 muharebelerinden 

sonraki kadar olmamakla beraber 
bazan yine harp esiri Türk ço • 
cwuarı Almanyaya getır11<11. Bıı 

çocuklar da hıristiyan olduktan 
sonra, Alman cemiyetine karışmış 
tardır. Kim derdi ki, "Goorge Ru· 
dol! Miethke,, n1n aslı 17 42 de Tor 
gau <Sachs) da vaftiz edilmiş bir 
Tatardır? 

Prusya kralı bUyUk Frederik'in 
Tilrklerle olan dostane münasebet 
Jetine sebep olarak yalnız harp e-
8irlerinin Alman milletine soktuk• 
lan Türk kanı göstenlemez. Bü • 

(Arkası 7 incide) 
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Almanya Şimdi 

Müstemleke istemiyor 

En haşin askerler bile bu çocuk
ları himaye ettiler. Alman pren~ za 
de ve zabitleri bunları Almanyaya 
götürüp yeti!ijtirilmerile uğraştılar. 
Bu kız ve erkek çocuklar hıristi
yan olduktan ve yeni muhitlerine 
intıbak ettikten sonra çok defa Al 
mnnlarla evlendiler ve bugtinkU ve· 
lı1t bazı Alman ailelerinin cedleri 
vaziyetine geçmiş oldular. Bu hu
susta bazı misal'er vermek isti
yorum. 

Bu çocukların vaftizi o zaman -
lar içtimat bir mesele halini alı • 
yordu. Hatta vaftiz için tertip edi 
len alaylarda ileri gelenler, asil
zadeler, prens ve prensesler ve 
saltanat sUren hükümdarlar bulu
nuyordu. Bu ileri gelen 
kimseler vaftiz olunan TUrk 

. ~ YAKALAR - ŞAHISLA~· . ·- iÇYQZLERi . 
' . :, ı. . ' . ~ . . 

nütun gözler Londrada. Lord Ha
lifax'm a\•detlndon 800ra Londrada 
ciddi bir ıdya i faali~ et lıaşladı. 
Frmısrz Başvekili ile Hariciye Nazı
n da Londrnya dn\'et edildiler. llit
lerle mülakattan 80flra elcle edil n 
malumata göre Londrada millılm 

kararlar \'erilm i ihtimali \'ardır. 
Şimdllik ortada blr~k rh·ayetler 

dola~yor. Bu rhnyetlerin başında sence malfim en eski vaka An 
Alma.uyanın müstemleke iddiası dres Gorg isminde bir TUrk 
vardır. Halbuki llitıer bu hafta evladının (Tilrk oğlu) ''aldesile be 
Lord Haıüax'la görüşmedoo Alman rabcr 1538 de Sachs şehirlerinden 
milletine hitaben irat ettiği bir nu- Kamenz'de hemşclıri yazılmasıdır. 
tukta müste.."llleke meselesinin ancak 1599 da Brcslau'da bir (Türk kızı) 
tltı. sene .içinde tahalcku~ odeb~ece- ~ nın vaftiz edildiği yine tarlhen ma 
ğloı, buglin yalnız bu d~.'~ 0~~a. a- lı1mdur. 1605 te Jena'da Hasan is
tıl:nakla iktifa ı:cmeccgını b~.ldırnıtş. minde 10 yasında bir Türk çocuğu 
tir. Şu halde lngılteredeın .~u temlt>- mm vaftiz edilditii de bir hakikat· 
k~ meselesi ha.kkmdn hugunden kati tir. Bu çocuk vaftizden sonra Jo
bır ce\'a.p bcklemcmektcd~r. hann Michael ismini almıs ve da-

lb takdirde Hitlerhı alakadar ol- h J'b k" p yada a sonra ga ı a şar·ı rus 
duğı en mühim mesele Orta Avrupa K"' . b h . d t r 

onıgs erg şe rın e yaşamış ı . 
nıesdesldlr. Bitler Çeko,rılo\'akyada- F k t b'"t"' b 1 u f •t a . . . . . a a u un un ar m n erı v -
kı ennıyet llle86lesıle, A\tuitUr)anm k kl' . d h . k . : .. . a şe ı çer~evesın en ance çı -
vazıyıtı uzermıle durmaktadır. Za- t '" . t d 1686 da 

mıı..mış ır. !nacarıs an a 
ten suı günlerde bu memleketlerde Of <b .• ki" B d t ) •e 
h ~ 1 1 :ı. • 1 . ('n umın ı ıı :ı.neı:ı e ' 
ummıh hir Nazi faal ~:et .,aş a?1ış- S-rbistandn. 1688 de Bel t hir-

tır. Çetoslonkyada bir hafta l~ınde gra şe 
bln Nd casu9u yakalanmı tır. A
\'ustury,da, Naıllere karşı <luran 
Şuşntı g\n hoyatmdan bile korkuf
tna ktadıı. Polon~ ada faşistler ikti
dar me\'lilne gelmP.k f çln uğra..,ıyor
l:ı.r. Mac:rlar Berl'nle yakından te
mas halhtledlrler. Binaenaleyh Av· 
tupa.nın larşıla,ma5ı \'e halletmesi 
lazım getn oo mlihbn cl:nıı Orta 
Avrupa mıseJestdlr. 

Almanya şimdi bu mesele~·f hnlle
tlcl.ıilmis olııak için mU5t1emJe'ke me-

selesini sonraya bırakmayı tercih et· 
miştfr. 

Fakat Orta Avnıpa me.<Jele81 ba
sit bir mesele değildir, biitün A\'rD· 
payı altii t edebilecek safhalar ar
ıedebllir. 

Onun için llltler - Halifax mUJil
katı \'e onu taklı> eden Londra mU-
18.katlan fevkalade ehemmiyet kes
pettnl tir. 

M. Zekeriya 

çocuklanna kendi kUçUk i -
simlerini vererek onları ekse- · 
riya hu.sual hizmetlerlne alıyorlar 
dı. Prens ve hlikllmdarlar Türk 
kızlarını kendi memur ve zabitle-
ri ile evlendirerek bunların ahfa -
dına da, o znmankl cemiyetin an
cak ileri tabakasına münhasır bu
lunan, yüksek memuriyetlere yllk
selmek imkanını vermiş bulunuyor
lardı. Bu çocuklardan bazıları vnf 
tizden sonra aile ismi olarak Türk 
adlarını muhafaza etmi§lerdir. 

İşte bu sebepten dolayı mesela 
Hannover'de iki hiristiyan ailesi
nin ismi (Ali) ve "Mehmet,, ola -
rak kalmıştır. 

Diğer birçok esir Türklere Al -
man adları verilmiş, birçok defa. • 
la.r da yerleştikleri şehrin adını 
soyadı diye almışlardır. 

1686 da Ofen şehrinin sukutu 
ile esir düşen müfttinUn karısı 
"Chrlstlne Sophte .. adile Alman -
yada Yaşamıştır. fustafa isminde 
bir TUrk de eski adma benzesin 
dive soyadı olarak "Mustopf ., u 
kabul etmiştir. Mustopf şurup ça
na<rı demektir. 

Braunschweig'li Georg Mus -
tof'un sülalesine mensup kimse -
lere bugUn Almanyada tesadüf e
dilmiyor. Macarlstanda Neuhti.uscl 
şehrinde esir edilen bir Ti.irk ço -
cuğu da vafti?.den sonra evvelce 
mü~liiman olouğuna kinave "Ht>in
rich August Moselmann,: ismini 
almıştır. 

Moselmann 1759 da polis koml
seri olarak Weimar'da bol bir zUr 
riyet sahibi olarak ölmUştUr. 

lngiltereyi 
R nglltere kabinesi 21 nazır
U dan ~ekkiU eder. ı~akat 

kabüıeye hlklnı dört §ah lyet var
dır: Haşl·eklı Chamberlaln, Mali
ye Nazın Cön Seynıon, Dalılllye 
Nazırı Samueı Hoare ve Sıhhiye 
Nazırı Klngsley Wood. 

Jlltler ve MussoUnl Ue &&nnBf 
dolat olmak ılya.tetını. bu dörtler 
kararlaohnws ve daha IOOra di
ğer nazırlara bUdlrml§lerdlr. 
Sıhhiye Nazırı, Ba5\•ekllln, iç is

lerde en ~ok ğüveodiğl kafadan
dır. Ve Con Seymoo ile Samuel 
Hoare blUıassa dıs işler üzerinde 
söz sahfüidlrler. ikisi de Hariciye 
Nazırhğı yapınışlurdır. ikisinin de 
Mistn E<icn'l ııek te &ev.mediklcri 
anlaşılıyor. 

JJörtlerln en son Jrnrarı, Lord 
lfaUfax'ın Berııne gönderilme 1 t<ll. 
1'l;ster Eden, \'azlyettetı haberdar 

oluııca Brükselden Chamberlain'e 
telefon etmis \'e itirazlıınnı btıdir
miş, fakat dörtlar k:ırarlannda ıs
rar etmi~ler \'e lllster Eden de bo
yun eğmlye nıecbur kalmıştır. 

Büyük dörtlerin verdikleri diğer 
bir karar, bir bu~uk sene sonra u
mumi seçimi yenllemektlr. Halbu
ki umumi seçimin normal vakti 
1940 senesinin ortallmdır. O za
mana kadar bf!kl~ndi~I takdlrcle 
slya8İ \'azlyet değlşme$l, lkttsadi 
refahın azalması muhtemeldir. O
nun l~ln umumi Reçlmln 1939 baş
lannda yapılması ihtimali kuv· 
\·ctlenmfştlr. 

Hakikatte Kimler idare Eder? 
Musıolini'nin 

kadın elçisi: 

S lnyor Mussollnl'nin "etekli 
el!;lsl,, iln\'8.llıru ta ıyan Dil· 

ıtes Sermoneta bugünlerde Lon
dradadır. 

Sinyor lUussoliııi'nin kadınlar 

l~inde siyasi meseleleri konu§tu
ğu ço1' azdır. Aralarında siya et
ten bahsettiği ka<hnlanu en ba
şında, büyük kızı ve Kont Ciano
nun kansı J<.:dda, sonra dA zekası 
ve gii2elliği ile ıtöhret bulan Diişes 
Sennoneta. gelir. Dü~es Romada 
bulunduğu zamanlar, Duçe tnra
:fmdan, crı yüksek faJstlerin bile 
nadiren glrtllkleri ''illa Torloola' 
da kabul edilir. Dii,es, çok gUzel 
koırıu~an \'e dUnya siyaseti kadar 
kısan tabiatinl de k&\Tıyan bir 
kıulın olduğu için D11~e tarafı.ndan 
seyyar bir sefir gibi kullawlnıak
tadı.r. 

A,k farltıları 

;ya.ak edilmif: 

• 

n apooyada halkm mane"lya
.JJ bnı korumal< \'e halkı uzun 
bir harbin gUçlülderine hazırla

mak lçLn bir teclbir daha almmı'
tir. nu tedbiri kararlaştıran Ja
pon polis mfüliirii, bütlin mektep
lere bir tamim göndermiş \'e bn
nunla şu emrt \'ermiş: "A~k ıu
kılan yasaktır. Herkesi harp rJ&r-

kılan söylcmiye alıştırmız.,, 
}'akat bize kalırsa. Japonyalı 

polis müdürü hata ediyor. Asksız 
hirblr şey olmıyacağına göre, aşk 
§arkısını yasak etmek, alcylıt~ ne 
tice \'ermesin. 

• 
I nıan canının 
en ucuz pi;yasa.ı: 

U UJk Şarkta harbm uzaması· 
na \'e Japon l ttlasına kar· 

§1 duruJmns1ıtıa sebep olan bir tek 
fahslyet \"ardır: Ma.rc,.r;al Ohaing • 
Kni - Shek. 

Japonlar bunu bildikleri i~n Ma 
re alin \'ücudU1Ju kaJdınnayı, 

kendi gayeleri bakımından çok 
milhlm saymaktadırlar. Fakat 
!far~ n.l ele gece gündüz muhafa
za aıtmdadır. Ye<llğl her yenıeık, 
içtiği her bardak su dikkatle mu
ayene olunduktan tonra kendisi
ne sunulmaktadır. 

BugUn gerçi Çim dlyarmda ha
yattan ucm, hatta lnıa.n canmdaa 
beda\'& hiç blr§ey yoktur. Fa.kat 
MaretaUn hayatı cidden kıymetJI. 
dlr. ÇUnkU bu adam ıneff.'fl aldıkça 
ÇinlUer mllli blrllklerinl muhaf a.
za ede 1, \'e Japonlara boyun eğ .. 
miye(leklerdir, Fakat bir Japon 
bombası isabet eder, yalmt Mar&
~alin yemeğine birkaç damla ze
hir akıtılırsa o zaman vaziyet deği
şir \'e Ut.ak ark harbi kan ıklık
lar i~lnde son bulur. 
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Ak,amki gürefierde Günef güreıçilerine ~ıkan Çek takımı 

Dün Geceki Güreşlerde 
Çeklere 4 • 3 Yenildik 

Bu ikinci Musabakalar 
Aksam Yine Gtines 

~~~~~~, 

1 1 

Güreşçilerile Yapılacak 
Dün akf&Dl Çek güretÇilerile Günet klübü güref takımı araaın. 

tia Şehzadebatmda F erab tiyaboıunda yapılan ve güretçilerimi
zin 4 - 3 mağlubiyeti ile nihayetlenen müsabakalar kalabalık bir 
meraklı kütlesi tarafından zevk ve heyecanla takip edildi. 

Müsabakalar batlamadan evvel perde açılır açılmaz Çek ve 
Güneşli güretçilerin karşılıklı iki takım halinde dizilmit olduk
larını gördük. 

Iki taraf güreşçilerini ve on beşer ı-
dakika çarpışacak çiftleri şöyle lip geldiği hakem heyetinin ekseri-
takdim ettiler: yet kararile ilin olwıdu. 

56 kiloda Çek Mençik - Küçük 72 kilonun ;Berlin Olimpiyatların -
Hüseyin, da dünya ikinciliğini kazanan Herda 

61 kiloda Çek Sabotka - Yaşar. ile Mehmet Ali Taş arasında başladı. 
66 kiloda Çek Hişart - Necmi, Ilk altı dakikada dünya ikinciliği -
72 kiloda Çek Herda - Mehmet ni kazanmış olan rakibile berabere 

Ali, güreşmeğe muvaffak olduğundan i-
79 kiloda Çek Hamfild - Rızık, kinci Uç dakikalık devrede altta ve-
87 kiloda Çek Brakoş - Mustafa, ya üstte güreşmek hakkı kura ile ta
Ağır siklette Miraçek _ Samsuı> yin edildi. Kurayı Mehmet Ali Taş 

lu Ahmet~ kazandığından ikinci devreye üstte 

Birinci gürer: 

Çekos.ovakyalı Mençik Küçük HU 
seyinin lail'Şısında ihtiyatlı bir tarz
da güreşe başladı.Fakat Hüseyin 2 da 
kika geçmeden rakibini altma aldı.Bir 
Cok oyunlarla zorlıyarak çevirmeğe 
çalıştı. Çek güreşçisi gayretle çalı
l&r&k yenilmemeğe azmettiğini gös
teriyordu. Dk altı dakikada Küçük 
Hüseyinin faile güreştiği hakem he -
yetince müttefikan kabul olunduğun 
dan son dakikalar Hüseyinin arzusu 
veçhile Çek altta Hüseyin üstte baş-

, ladı. Hüseyin kafa kol yaparak 
minderin kenarında rakibini yenik dü 
ıUrdU. Fakat Çekin başı minder dı· 
•mda. olduğundan bu tuşla galibiyet 
muteber addolunmadı. !ki dakika son 
ra rakibini tekrar pek zor bir köp -
rüye düşü.ren Hüseyin birkaç defa 
yenik vaziyete düşürdüyse de hakem 
tuşla galibiyeti farketmek istemiye
rek Hüseyinin büyUk farkla puvan 
hesabile kazandığma hükmolundu. 

I kinci gürer: 

Berlin Olimpiyadında sıkletinin 
birinciliğini kazanmış olan dünya 
pmpiyonu Yaşarla Sobotka arasın
da idi. 

Çek şampiyonu Y&.§8.l'la ilk altı 
dakikada denk bir güreş yaptı. Ha
kem heyeti altı dakikada berabere 
güreş yaptık'arına karar verd'ğin • 
den müsabıklardan birinin altta ve
ya üstte güreşmesi kura ile tayin e
dildi. Kurayı evvelA Çek kazandı. 1-
kinci devrede Yasar üste çıkınca ilk 
oyun olarak Berlinde daima tatbik 
ettiği bel kündçsile rakibini yatırdı. 
Yııı:ıar bu suretle on dakika kırk sani 
yede iyi bir galibiyet temin etmi§ 01-
du. 

Vçüncü güref: 

Necmi ile Hişa.rt yaptılar. On beş 
dakika süren sert bir güreşten sonra 
Çekoslovakyalznın puvan hesabile ga 

baş'adı. Mehmet Ali üstte bir şey ya
pamadı. üçüncü devrede alta düş
tü. Çek bu devrede yerde güzel oyun 
lar tatbik ederek Mehmet Aliyi mUR 
kW vaziyet'ere düşürdü. Epey pu van 
kazanmış oldu. 

Güreşin sonunda Çekoslovııkyal: 
müttefikan puvan hesabile galip ilan 
olundu. ' 

Diğer güref'er: 

79 kilodan Hamfild'le Rızık başla
dılar. 

Dk altı dakikayı Çekos'ovakyalı 

faik bir vaziyette bitirdi. !kinci dev

reye ayakta başlamağı arzu etti. A

yaktaki güreş tuşsuz sona erdi. Ne

ti<:ede Çekoslovakyalı puvan hesabile 
galip ilan olundu. 

87 kiloda büyük Mustafa ile Bro
koş arasmda başladı. 

Dk altı dakikada Çek mütemadi 
minderin dışına çıkarak Mustafanın 
bir oyun almasına mi.ni oldu. 

!kinci devrede kura Çekin lehine 

çrktığından o üstte Mustafa altta 
tekrar başladılar. 

Alttan bir oyunu kurtarmak üze
re ayağa fırlıyan Mustafa göğüs çap 
razına girerek rakibini tuşla yendi. 
Ağır sikletten Çekoslovakyalı Me 

raçek ile Samsunlu Ahmet arasında 
iki dakika dolmadan seri bir çapraza 
giren Çek güreşçisi Samsunluyu yen
di. 

Bu akfQ111ki gürefler: 

Bu akşam Çek güreşçileri ile yi
ne Güneş takanı karşılaşacaktır. Mil 
sabaka.'ar, yine Ferah tiyatrosunda 
olacak ve yarısı serbest güre§ ola -
rak yapılacaktır. 

Bizden çıkacak takım, Hasan Tah
sin, Yaşar, Yusuf Aslan, Saim, Ad-
nan, Habip, Mustafa, Ahmet olarak 
te1'pit edilmiştir. 

AL L O 1 
AL L O 1 

Kapalı bir •por •alona la
zım. Öyle bir ıpor ıalona 
ki bütün ihtiyaç/an karıı· 
laıın. Sporumuzu idare e
denler, bu zarureti ön plan· 
ela görmelidirler. 

Eier ıpor tema1larımız 
hep Avrupalı takımlarla te· 
min edilecekse, mühim fe· 
hirlerde kapalı ıpor uı'on

lan vücude getirmek mue
luini, hakiki bir mesele o
larab ,.ı. ,,1,,1,"" er ... ı.:~ .:ı. 

mal etmeden bu maele)'i 
halledelim: 

Fransa • 
tAa~ına 

italya 
l?o;;.ru 

--

J ~alyan müdalaa11nda oynı· 
yacak Monzeglio 

Birincikanunun beşinci günü Pa
riste yapılacak olan Fransa _ ıtal
ya milli maçı için iki tarafın tek se
çicileri takımlarını hazırlamakla me§ 
guldilrler. 
Fransız tek seçicisi İtalya gibi kuv 

vetli bft. milıi takıma karşı çıkara • 
cağı takımın bazı noktalarında de -
ğişiklik yapmak arzusunda olduğu 
halde tereddüt etmektedir. 
Fransız tek seçicisinin bu vaziye~ 

tine karşı Italyan tek se~cisi Pozzo 
daha müsait mevkide değildir. Çün
kü muavin ve müdafaada oynataca
ğı oyunculardan bir çoğunun tam id
manlı olınadıklanna kanidir. 

Pozzo şimdilik hücum hattının üç 
ortası hakkında kati bir banaate sa
hiptir. Bir de müdafaada Monzeglio
yu kullanmağa karar vermiştir. Ta
kımın diğer oyuncularını bu haftaki 
lig maçlannın neticelerine ve o maç 
larda oyunculann gösterecekleri ka
biliyete nazaran seçecektir. 

1 iKAYE: 1 

B üyük Goril maymunu zinci
ri tarttı, inledi, söylendi. 

Laboratuvarın öteki tarafında, icat 
ettiği yeni aletin üzerine eğilmiş o
lan fen adamı, &'etin ötesini beri· 
sine dokundu. Bir resmi bitirenle
rin son retü§leri dokundurmalan 
kabilinden makineyi ayarlayıp, is
tediği kıvama getirdi. Ondan sonra 
baş parmağını bir düğmeye bastı. 
iletten bir ışık huzmesi çıktı. May
munu aydınlattı. 

Maymunu yerine bağhyaiı zincir 
çekilen bir yay gibi gerildi. Hayvan 
bir hopladı. Ve cansız etle kürkten 
ibaret bir kWçe halinde yere yığıl
dı. Fen adam.mm gözleri zaferle 
parladı. Akıbet muradına ermiş, ve 
tasarladığı a: eti, icat edip tamam
lamıştı. 

Adam gözlerine inanam•yordu, 
bunca senedir bütün memleketle
rin fen adamları kafalannı düşü
ne düc;üne patlatarak icat etmiye 
1·'7rac:ıtıklan şeyi kendisi icat etm:s 
ti. !kisi biri yok! Aydınlatınca öl
d\irüveren, ve kullanılmasında, kul 
1Qnıın irin 'h:o ı.:- ~ ... ı.ı:ı.,. o,..,l'!tmi
yen, bir ölüm şuaı! l§te artık bu 
bulunmuştu. 

• mkansız şeyler p~inde ko
l şan bir haya'perest, bir 

Donkişot olduğunu iddia ederek 
kendisile alay edenlere Hanyayı da 
Konyayı da şimdi artık gösterebile 
cekti. Evet hükumette ona istedi
ği kadar bol bol paralar verecek, 
ve teslihata yardım ettiği için onu 
pöhpöhliyecek. Gökılere çıkaracak. 
Adını altın harflerle yazmıya çalı
şacaktı. lşte şan, işte şeref, işte 
servet. 

Amma uzaktan uzağa sezdiği bir 
şeyi tahakkuk ettirmek gayesile 
laboratuvarda geceyi gündüze, akı 
karaya kata kata çalış:rken, gözö
nünde, ön safta bulundurduğu ga
yesi, nam, şan, para gibi şeyler de
ği'di. F.,ı . .,+ ~o .. ff'bnel{ti. Meçhulün 

'izünü örten bir maskeyi daha ko 
parabilmek, hakikatin kendi yüzü. 
nü görebilmek sevgisi kanıksayışı 
i~i. Şimdiye kadar insan oğlunun 
varamamış olduğu bir noktaya var 
maktı. 

"Keşifteki muvaffakıvetinden do 
layı mesutsun değil mi?" 

Fen sanatkanna konuşan bu sesi 

0 ilkönce kulağiyle işitmemiş fakat 
içinden duymuş gibi oldu. Derin 
bir sesti! Fakat başını kaldırdı. Ye 
rinde sarsıldı, tatlı yüzlü bir adam 
kendisine hazin hazin bakıyordu. 
Gözlerinde merhametimsi birşey 

vardı. Gönle yakın ve sıcak geli
yordu. 

A dam girerken oda tabanını 
adımlarile pat pat öttürme 

mi§ti. Rüya gibi kayıp ge'mişti. 

Fen insanı çatık kaşla "sen kim
sin" diye sordu. 

- Beni pek iyi tanımazsın, şöy
le hayal meyyal tanırsrn ! - uzak 
tan uzağa - Beni adamakıllı tanı 
saydın, şu icat edilen aleti, kaldrnp 
parçalaman icin. sıına gelip yalvar 
m.ıya lüzum kalmazdı. 

- "Aleti mi parçalamak? Sen 
mutlak de .... de ... " durakladı. Bu 
deliye sert davranmıya gelmezdi. 
Be1 ki tehlikeli idi. Herifin suyuna 
uygun 18.flarla onu sağ selamet ka 
pı dışarı etmiye bakmalı idi. Herif 
ne etmişti ki, kimseyi içeri bırak 
mamak için emir alan hizmetçiyi 

ZIY ARETÇI' 
insanlar böyle 

bakakalmış sey
rederken tayyare
den ince bir hüzmı 
çaktı. Bembeya: 

ı························ 
t Yazan: 

f Ritchie Symons 
i Çeviren: 

L.~:.~~~~~~?~~~: ... 
yan çelip te buratara kadar girebil 
mişti. Hayret! Sanatkar yine ya
bancıya döndü. "Aleti mahvetmek 
mi? durun size sorayım, neden?" 

- Zekayı gidip gidip te neden 
bu şeyleri katta kullanırlar? Bu a
letler yeni hayat getirirler. Zaten 
sönük sönük yanan hayat ışığ nı, 
alevlendirip parlatmak için ku1la
nırlar .. O belli belirsiz ufacık ışı~1 
kollanz, rüzgardan sağnaktan a
man sönmesin diye esirger. etrafın 
da pervane gil>t-dört döneriz. Ona 
elimizden yetti_iii k.ıı"ıı" PT"ıı vP.ti
nz, ,rt;ıı• wt: ıLSıt ideiller öğre+irµ. 
Onunla beraber ağlar, onunla gii!e 
riz, ve tam biraz parlavavrrn rl<>di
ği zaman gider de söndürilrliz. 

Y 'l.bancının ışıldaya~ gö~~e 
hı:ı k·~ı san kiJsanatkann gC\n 

lünü aydınlabyordu. Fakat yaban
cıya: 

- "Bak kardeşim! Biz ilk elden 
laübali olduk galiba - neyse, sana 
anlatayım. Alet şunun veya bunun 
için kullanılacakmış, işte bu umu
rumda değil. Umurumda değil de 
değil a. Fakat işimin gttcümün dı 
şında bir mesele. Fikirlerim ve a-

• 
rayıışlanm beni şu ve bu muayyen 
çizgi üzerinde ktlavuzlayıp götürü· 
yor; ben de o çizgi üzerinde gidi
yorum. Neden? Mecburum da on 
dan." dedi. Sesi mağrur mt.ğrur 
çınlamıştı. lt'akat her nedense söy
lediklerinin hakikati hakkında bazı 
şüpheler, içini yavaş yavaş gıcık 
lamıya başuı.uuştı. ~ruhaf duygular 
duyuyordu. Sanki delinin söyledik
leri büsbütün delicey miydi ya? lca 
dznın ne neticeler vereceği mese
lesine lakayt kalmakta haklı mıy
dı? Kuvvetten ve bilg:den daha ö
te şeyler yok muydu? Evveli bilgi 
sonra kuvvet diye bu hazır biçil
miş kaide'eri, kesimine kumaşına 
bakmadan kabul edip giyivenniş
ti. Bunlar e.saslı şeyler miydi? De 
ğişmez şeyler m:ydi? Yabancının 
yine sesini duydu: 

_ ''Dünyada sefalet, işkence yok 

mudur? Iyi edilecek, yok edilecek, 

hastalık, dert yok mudur? Bütün 
çocuklar mesut mudurlar? Hepsi
nin teker teker bakımlan yerinde 
midir? Her hayat mutmain ve zen
gin midir? Parçalamaktan, yık:p 
devirmekten baı:ıka yapılacak bir iş 
kalmamış mıdtr? Bak! Sana icadı
nın ne yaptığını gösterivereyim." 

Sanatkar baktı. Ucu bucağı .-.he
divetin bm;luklanna varan koca bir 
şehir gördü. Derya gibi bir kala
balık .. Ortalannda. konuşan bir in 
sana kulak vermişler. çıt etmeden 
dinlemiye dalmışlardı. Ta uza' ""r
dan ilkönce kapkara küçücük bir 
nokta gibi gözüken bir tayyare ya 
naşmca ne olduğunu kendisir.e dö
nen gözlere gösterdi. 

insan yüzlerinden ibaret olan küt!~ 
nin her değdiği yerinde, koca koca. 
boşlar yapmıya, ve sağa sola dolaş 
tıkça ölüm, dolanan ölilm oyuklan 
cymıya koyu"du. Sonra bir çığlık la 
yametidir koptu. 

Gözünün önünden bu mını,;a"& 
gelip geçerken, bir kışlanın ti:-eri 
ne altmış iki enstantane gibi bir 
sUrü şekiller daha görüyordu. C""z 

leri falta§lan gibi açılmış bir [ 1~ 

kız, ufka açtığı acı bakışı varlıp 
"neden?" diye soran bir ist.f:ham 
alameti olmuş. Kır saçlı bir kad!n 
başını iltl avucu içine almış, l· 
lisiz olarak, sağa sola eğiler '· 'i<S

vünüyor, ihtiyar bir adamın çökük 
yanaklanndan, ba'talanmış çamın 

1 

gövdesinden sızan usare gibi Yat 
lar kayıyor. Bü'ı"Wi -ardı llll'&,. 

. .. --- --·--·· - .. ., .. 
atları itibarile başka başka idiler 
se de, insanı delirtmek hususunda 
biri de, topu da hep birdi. S .. ~a. 

kulağına sesler gelmiye başladı, 

rüzgar ötuyordu. Yeni çocuğun ci
ğerine girerek, ağlayış, ölen ada
mın bağrına geçerek inleyış anaı
nzn gonluııe gı.rerek kama sapıayı· 
şı, kılıç biçkisi gibi çığ.ık halin$ 
giren rüzgar. 

S aatler geçmiş, vakit gecik
miş, oda soğumuş ve ıtaı ar 

mıştz. Yavaş yavaş ufuktan bir ı• 
şık belirdi. Tanyerinin aydını de 
ğil, fakatsoğuk, dondurucu, yü
rekleri taşlandıncı, tüyleri Urper• 
tici, çelik mavisi bir ışık; ışığın ar 
dı sıra da güneş değil, fakat soğı..k 
ışıklan dört bucağa çaktıran girin· . 
tili çıkıntılı kapkara bir kutu! O-
lum &Jeti! .. Sanatkann alnı soğuk 
soğuk ter damlalarile inciıenmiş· 
ti. Birden sarsılarak uyanmıştı, ve 
uyanırken de hüngür hüngür ağ
lıyordu. Masaya koştu. Ağır bir 
Wıç cetvel tahtasını kavrayuıca 

ileti parça parça etti. 

Gürültüye koşan ve artık arka· 
daşı sayılan eski emektarı hizmet 
çisi odanın içine fırladı. "Ne o
luyor? Gürültü işittim de merak 
ettim?" diye sordu. Tanyeri ufku 
hüzmelerile artık odayı aydınlatıyor 
du. Sanatkar yaşlan arasında güle 
rek: "Hiç birşey yok yahu! Uyuya 
kalmışım! Baksana gUn doğuyQr. 
Gürültü mil! Adam sen de IUıum
suz birşeyi parçalamıştım." dedi. 

Gazete ve Mecmua 
Sahiplerine 

İstanbul Basın Kurumu Başkant • 
ğından: Tenzilatlı gUmrük resm.ne 
tabi mahdut miktarda ki.ğıdm gıze. 
te v# mecmualara tevzi nisbetin ve 
şeklıni teebit eden icra vekillerlhe • 

yeti karannm tatbikına başlanıcak
tır. Bu hususta Basm Genel Iirek· 
törlüğünün istediği mtitaleayı lildir
mek üzere 1stanbulda idare edien ga 
zete ve mecmua sahiplerinin vW"a mil 
messillerinni ~ ikinclteşrin 107 C'U· 

martesi günü saat U de KU'Umun 
merkezinde yapılacak toptantta işti
rk etmelerini rica ederiz. 
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Alman yada 
1 ür/( Kanı 

(Unşl 5 incide) 
yük Frederich, Şarki Prusyada ilk 
muharebesini yaptığı 1745 tarihin 
denberi, hassa alayında bir boşnak 
taburu vücuda getirmişti. Bu boş
naklar kendi Türk zabitlerinin e
mir ve kumandası altında bulunu
yorlardı. Bu taburlardan bir kıs
mı 1745 denberi Şarki Prusyada 
Goldap şehrinde mülazim Osma -
nın idares'ndeki garnizonda bulu
nuyordu. Bu Türk zabiti bir Alman 
kızı ile beraber yaşıyordu. İtikat 
aynhğı resmen evlenmelerine ma
ni oluyordu. Osman vatanına av
det ederken Goldap'da iki erkek ev 
lfıt bıraktı. Bu çocuklar hıristiyan 
edilmişler ve ba bıfıannm bıraktı
ğı mühim bir para sayesinde itina 
ile büyütülmüşlerdir. Bir tanesi bi
lahara Prusyadaki Boşnak tabu -
runda küçük zabit olmuş, diğeri 
Jozcf Osman da Garbi Prusyada. 
mülk sahibi ve devlet çiftliklerin -
de mültezim olarak yaşamış ve 
1849 da ilerlemiş bir yaşta ölmüş 
tür. · 

Jom Osman asilzade bir ka -
öoıla evli bulunuyordu; kızı "Ag
nes Josefa Osmann,, ı Selle'li asil 
ve emliık sahibi bir zabitle evlen
dirmiştir. "Osman", "Osmann" ya
hut "Ossmann,, isimli ailelere bu 
gün Berlinde tesadüf olunmakta
dır. Bu aileler ağlebi ihtimal mü
lazım Osmanın züriyetini teşkil et 
mektedirlcr. Türk kanından gel -
me kala'balık ve gelişmiş Selle'li 
aile, ceddi Osma nı daha ya kından 
tanımak için halihazırda tetkikata 
girişmiş bulunmaktadır. 

B urada bahsettiğimiz vak'a
lar kütle hareketleri değiL 

münferit bir takım avakiptir. Fa
kat bu ferdi ve şahsi hadisat ni
lıayet milletler hayatının yekdiğe 
rine mütetabi bulundukları bağ i· 
çindedir. Sosyoloğlar, sulh zama
nında hiçbir zaman müşterek mes 
kun hududa malik olmıyan iki 
memleket arasında ancak harp ne
tr.yici kan ihtilatı meydana geldiği 
hususiyetle alakadar olmalıdırlar 

Alman kanının da ~e 15 ve 16 
cı asU'lardaki muJuu:ebeler netice· 
s'11de Türkiye~e getirilen Alman 
esirleri vasıtasile 'İ'ürk kanile ih
tilat peyda ettiği Türk şaheserle
r· ni tetkik edenler tarafından mey 
dana çıkarılmıştır. 

Alman ilmi bibliyoğrafyasmda 
bu mesele hakkında Erich Moet -
Jer tarafından yaztlmış ve neşredil 
mi.c; bir etüt vardır. 

19 uncu asırda Türk olan Alman 
lar pek çoktur. Bunlar arasında 
Magdeburg'lu Karı Detroit'nin Tür 
kiyede generalhğa kadar yüksel -
dikten sonra Mehmet Ali Pa.c;a is
mi altrndıı. l878 Bertin sulh kon • 
gresinde Türkiyeyi temsil ettiğini, 
1860 da Üsküdarda vefat eden Fe
rik Sabit naşanın evvelce Vivanalr 
Freiherr Wetzlar von Plan~kens
tenı olduğunu, Ali Nuri paşanm 
rınnsıl Helle'li bir Avusturya zabiti 
olduğunu, Abdülhamid'in yaverle
rinden kaymakam Münür beyin de 
evelce Del Monte adlı bir Avus -
turya za:b~ti olduğunu saymak i
cap eder. Mareşal Ömer paşa da 
Krrım harbi esnasında bir A vus
turyalı küçük zabit idi. 

Beynelmilel bir şöhrete sahib 
İ\lman hekimi Neisse'li Dr. Eduard 
Schnitzer de Antivari'den sonra 
bir müddet Trabzon ve Janyada 
çalışmış 1878 den 1898 e kadar E
min paşa ismi altında yukan Nilde 
ki Mısrı - Ülya vilayetini idare et 
miştir. 

19 uncunsırdanberi bir hayli Al
man kadını Türk diplomat, zabit 
ve bilginleri ile evlenmişlerdir. 

Moller eserinde bunlardan bahis
le birçok misal zikretmektedir. İ
leride Türkiyede de şecere tetkiki 
ilerlediği zaman birçok Türk aile
leri Alman mil'etile akraba olduk· 
tarma kanaat getireceklerdir. 

Teşkilôtı Esasiye 

Encümeni Toplandı 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden)

l'e 'latı Esasiye encümeni öugün 
>ğl en sonra toplanarak lzmir me
ousu Celfıl Bayar -.>e arkadaşları im· 
zasi e verilen kanun tekliflerini S')n 
defa gözden geçirmiş ve hazırlanan 
proje suretini aynen kabul ederek bir 
ınazbata ile umum! heyete sevket -
nıiştir. 

TAN 

a ~ 

DlMirOrID&lb&~ 1 
• '4 ,,. 

Ana yurdumuzun 
servet. kaynakları 

• • 
Çok zengin ve cömert bir yurt parçası olan Çuliuro· 

vada bir zahire ambarı yaratllacak, bir yıl sonra da 

Erga niden saf bakır akacak, Dersimliler 
medeni bir refaha kavuıacaklar. 

Büyük Şefin 
refakatlerinde, 

12 tetrinde An. 
karada batlı· 
yan, ve 16 viJa~ 
yelten geçerek 
21 ikinciteşrin
de Ankarz..da 

sona eren seya
hatimiz dokuz 
gün sürdü. An
kara - Sıvaa ,.e 

Sıvas - Malatye 

iltisakı iJe, ev. 

vela Diyarba

kıra gittik. Ora

dan dönütte E

lazığ' da, daha 
sonra Adana, 
Mersin, Afyon, 

Eskitehir' de dur 
duk. 

Gcrdük'erİ· 
mizin hende bı
raktığı İntıbala-

. ı 

rı ayoen söyl~ ueliyinı. 
''$ıva.sta. dP.miryoluna ait b.ii • 

yUk inşaatı derin bir ze•rk ııe tet · 
kik ettik. Sıvas şehrinin tam·or 
tasım güzelleştirmek için yapıl . 
mış olan ve yapılması d lşünülmek 
te olduğunu anladığımız binalaı ı 
gördükten ve muhayyilemizde 
canlandırıldıktan sonra dahi, tari
hi Sivasın biitün o çökm jş ve çök
mekte. berdevam toprak yuvalan 
bize yeni yapılmakta ol ın eserle
rin zevkini acıtacak kadar hazin 
tesir yaptı. Sıvasa tayin erinden -
beri kısa bir zaman geçen valimiz, 
mühim işler müvacehesindedir Si. 
vasta çok daha ciddi çalışmak lü • 
zumu hissedilmektedir. 

I 

C etinkaya - Sivas :· ~~alat~a 
iltisaktndnn Divrıkı ye ~ • 

den ·demiryolu başlangıcında dur
duk. Mevkiin tabiatini tetkik ettik. 
İltis~ktan şarka uzanma~ı liı:zım. 
gelen yol, buradan avnımalı idi; 
öyle olmustur. Yeni döşenmiş ı:a:v
lar iizerinde D;vriki'ye kadar yü-

rümek hevesinden kendimizi ala

mıyorduk. Fakat vazifrlerimizin 
çokluğu ve günlerimizin azlığı bu 
hevesimizi tatmin etmekliğimize 
mani oldu. Atatürk trenine refakat 
eden trenle Divrikiye gitmi;ı olan 
kadın erkek mebus arkı,daşları -
mız, orada bizleri de temsil ettiler. 

Malatya yeni umran eserleri ile, 
bilhassa kurulmakta olan dokuma 

fabrikası ve o sayede t~ekkül et
miye ba.slamış olan modern mahal 

lesi ile bizi alakadar etti. Elaziğ'a 
uğramadan Diyarbakır i!tikameti

ni tuttuk. Yolumuz üzerinde, dağ
lar arasına sıkışmış güzd bir göl
var. Cenup yolunda Hazarbaba te 
pesi, bütün o bavaliye yi.ıksek ba
ktşlarmı teşmil ediyor. Gölcük de· 
nilen bu gölü, Atatürk'ün derin 
Türk tarihinden vermiş ı>lduğu il
ham ile, Hazar gölü tesmiye ettik. 
Onun şark sahilinde trenimizi dur 
durduk ve indik. Kıyılarmı zevk ile 
dolaştık Burasını bütün bu bakrr ' 
ve mağden ocaklarında ynşıyan, 

en yüksek fen adamındıs. 1 en son 
galeri adamına kadar herkes için 
istifadeli bir hale koymak kararını 
verdim. Kararımız, bu ihtiyacı duy 
makta olanları AtatUrk'e bir daha 
minnettar kılmıştır 

' 
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H azar gölünün §ar:< sahilini 
yaz hayatı için, yalnız mağ 

dencilerin değil, tarihte m.ağden 

bekçiliği yapmış olan Diyarbakır
lılann ve bütün civar halkının is
tifade edebile~ekleri bir lıale geti
recE>ğiz. Atnttirk yapılmrn ve ya. • 
pılacak tesisatı pltlnları üzerinden 
tetkik ettiler. Bizzat ma~·dell ma
halline çıkarak cevher ihracı ame 
liyesini gördüler ve malt:ımat aldı 
tar. Ergani bakır madeniııin muaz 
zam pro~am dahilinde işlerinin 
yUrüdüğünil anladık. Fabrika mU
dürU gelecek sene bu mevsimde 
bütün imµıat ve hazırlıkların biti -
rilf'rek bize saf bakır vereceğini te 
min eti. 

Trenimiz Diyarbzıkıu giineş 
batarken yaklaştr. Elektrik 

ışıkları ic;inde bir ~ehir! Diyar ba
kırı: bu kadu parlak bulacağımızı 
zannetmivorduk. Halkevlııde loca
larımıza ~rdiğimiz vakit, kendimi 

zi yüksek medeniyeUi bir cmiyetin 
müessesesinde hissetmekle bahti -
yar olduk. Halk şapkalarını hava· 
ya atarak Atatürkü selA.mlıyor. 

Burada ileri ve yeni Türk müziği 
ve, ileri ve yeni Türk cerr iyetinden 
bir parça olan halk manzarMı bi
zi pek mütehassis etti. Oradan ay 
nlırken hazır bulunanların §evk ve 

heyecanı karşısında, Atatürk bir
kaç cümle ile tahassüslerini beyan 
ettiler. 

"Ertesi gün Diyarbaktn devlet 
dairelerinden b~lıyarak ve nefis 
kalesi içinde dolaşarak tetk'k et -
tik. Alakadarlara imar planının şeb 
rin eskiliği kadar viizelli2:i ile mü· • ~- c 
tenasip olma.sına itina etmelerini 
tavsiye ettik. Atatürkün mağden 
kapısındaki köflkünü gördük. Şef, 
burada, yirmi sene evvel, ordu ku
mandanı olarak otı.ırmuşhı Dene • 
bilir ki, Diyarbakrrm en gUzel nok 
tası bu köskün butundufu verdir. 

Dönüşte Dersi
mi görd.ük. Sin -
geç ve Murat ü • 
zerinde kurulmı
ya başlanan köp
rüyü gördük. Per 
tek'te biraz knl -
dık. Bu güzel ve 
sulak yerde, ne -
reden ve nasıl gel 
diği henüz tesbit 

edilmiyen sineğin 
insan yiizlerinde
ki tahribatı bizi 
müteessir etti. 

oranın kahra
manı Alpdoğan, 

bize Dersim hak
kında izahat ver
di. 1ntibaımı açık 
ça söylemeliyim: 
Dersimde yaşana 
bilecek mahdut va 
balar, birer sos
yal merkez teşkil 
edecek kadar ve
ri.mli iseler - ki 
bunun böyle olup 
olmadığının tah -
kikini emrettim -

onlan ii1ya için her şeyi yapaca
ğız. Fakat Tilrkiyede çıplak ka
yaıar lçlnde bcdbalitt. bir..hıı)rnt Riir 
mekten başka nasip bulamıyacnk 

, olanları da oralarda bırakmıya -
cağlz; geniş Türkiyem!zde anlan 
mesud edecek topraklar bulaca -
ğız. Binlerce işçi geçindirecek o -
lan endüstri merkezlerimiz, müm
bit ve :ınüsaid topraklanmız, bir 
çok yurddaşlanmızı iptidai bir ba
yıl.ta. ınahküm. olmaktan kurtar -
mamızı kolaylıkla ·mUmkün kılar. 
Bu hususta tedbir almalarını l(ı -
7.ımgelenlere söyledim. 

Adana.dayız. Güzel bir gar. 
Adana yol<'usu trenden i -

nip gardan geçerken. medeni bir 
şehre girmekte olduğunu derhal 

hisseder. Otomobillerimiz bizi iki 
tarafı genis b;r cadde ortasrn1nn, 
sıcak memkketıerde görülebile -
cek. nPfis hir parkın kapısına gô -
türdii. fndik, dolaştık, hayranlığı
mıZl gizlemedik. 

Daha önce vali, belediye reisi, 
ve Halk Partisi reisi ile şehrin ve 
halkın ihtiyaçtan ve meseleleri ii
zerinde konuşmuştuk. Ziyaretimiz 
esnasında. yeniden bu memleketin 
imarı müstesna bir dava olduğu, 
burada bir Mısır, hntta ondan fc -
yizli bir Ülke yaratılabileceği ka
na.atına tekrar vardık. 

Heyecanlı gençliğin alkış tufanı 
içinde yeni yapılmış bir enstitüye 
girdik. Enstitü dershanelerinde, 
Türk terbiyesinin inkişafı hepimi -
zi sevincidir. Talebeden bir genç 
kız, Türk tarihi dersi takrir edivor 
du. Onu dinlerken işittiğimiz sÖz
ler Bilyük Şefi ve hepimizi müte
hassis etti. Türk kızı diyordu ki: 

• "- Türk tarihi çok eski ve de
rindir. Bu derinlikler henüz bizim 
elimiroedir. Bununla beraber, biz 
artık kendimizin ne olduğumuzu 

anlamış olmakla bartivarız. En a· 
sil millet ve en küıtürİü varhk. lş
te bu kadar.,, 

"Mersinde alakadarlarla mutat 
otan tetkikleri yaptık. Şehir için
de ve az uzağında dolaştık. Dönüş 
te Ereğliden geçerken ara.daki dev 
let kumaş fabrikasının nefis ve 
türlU renkli toplannı aldık. 

A fyonkarahisarda Atatlirkün 
30 Ağusto meydan mu

harebesine karar verdiği bele-
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Meydana ~ıkarılan bir •ilah depoaunda 

Fransada ihtilal 
işinin Başında 
Kimler Bulunuyor? 

(Başı 1 incide) 
evini terkederek siyasi dostlarının 

yanın~ iltica etmiş olduğunu itiraf et 
miş, fakat dostlarının isimlerini ifşa 
etmemiştir. 

General Duseigneur ise eski bir tay 
yare zabitidir. Sanayi ve iş alemlerin 
de tanınmış ve mühim bir mevki al
mıştır. 

Zabit bugün kralcıların gazetesi 
olan Courr.ier Royale binasında araş 
tlrmnlar yapmıştır. 

Fesat teşkiHitı şefinin kardeşi Hen 
ri De Loncle'de tevkif edilmiş bulu -
nuyor. 

De Laroque'un Fırkası 
Lvon, 25 (A.A.) - De la Rocque'· 

un Fransız sosval fırkasının milli kon 
gresi, bu sabah acıtmıştır. 

Cezair şubesi mümessilinin teklifi 
fü:erine kongre, de la Rocque'un reis 
lij!ini kavdı hayat şartile vekalete 
tahvil eden bir takriri alkışlarla ka
bul etmişse de de la Rocque, bunu 
kabulden imtina eylemiştir. 

Gazetelerdeki talsilat 
Bıı ,sıntırlnrf dün golon li're>o•a ga, 

zctelerinden hUlfısa ederek alıyoruz: 
Paris ve civarında basılan gizli ııilah 
hanelerdeki cephane kasaları açılmış 
ve muayenelerine ba.ı::ılanmıştır. Müte 
~hhit Volle isminde birisi bu giz1i si 
lah depolarını kurmak ve infilak edici 
maddeleri hazırlamakla maznun ola
rak tevkif edilmiştir. Müteahhidin 
karısı da beraber tevkif edilmişse de 
isticvaptan sonra ı:öz hapsinde kal -
mak şart.ile serbest bırakılmıştır. 

Gizli mahzenden çıkarılan patıe yı
cı maddelerin şimdiye kadar göriıl -
memiş bir tarzda yapıldıkları anla -
şılmıı::tır. 

Son sistem bombalar 
Tahrip bombalan olarak kullanıla 

caklatı anlaşılan ve konserve kutula 
rma benziyen btiyük infilak maddPle
rinin tahlilhaneye gönderilen nüınu
ncleri hakkında kati r&.porlar reniiz 
verilm<'miştir. Fakat bombalarni iis
Uindeki A ve B markaları bilhı.ııısa 
dikkati celbederek ayrıca tetkik olun 
muş bunların biribirine kanştınlma
sile banıtun tahrip ve infilak lıiSsa 
sının çok arttığı anlaşılmiştır. 

Konserve kutuları şeklindeki bom-

diye dairesinin önünde yep
yeni bir eser ve eser etra
fında genişlemekte olan bir 
mamure gördük. Afyonda gördü -
ğümüz inkişaf bizi birçok nokta -
lardan memnun etti. Bir defa Af
yonkaralıisar tarihte mühimdir. 
Afyonkarahisarın bizim ınkilap ta 
rihimizdeki mevkii ise çok daha 
mühimdir. Afyonkarahisar bu as
keri ehemiyetini bugün de daha i
leri olarak muhafaza etmektedir. 
Orada belediye dairesinin bir oda
sında oturduk. Bize ikram edilir· 
ken odanın duvanna asılmış olan 
bir levhayı okudum. Yazının hüla
sası şu idi: 

"Atatürk bu odada yattı. Diiş -
manın çevrilmiş olduğu haberini 
bu odada aldı. Düşmanı kamilen 
sarmak ve imha etmek kararını bu 
odada tespit etti.,, 

"Ankaraya dönerken, E!'ıkişerir 
de hiikümet mümessilleri. kuman
dan ve çok kıymetli tayyarec;iler
le bulusup bir müddet görüştük. 
Ondan ~oı;ıra bütlin işlerin halledi"' 
leceği merkeze, Ankaramıza gel -
dik.,. 

baların doldurulduğu barutlar en as
ri mermilerde bile görülmiyen bir ter 
kiptir. Mütehassıslar A ve B marka· 
tarını biribirine karıştırmak surl•tile 
Prizmatik ve makarna barutundan 
daha şidetli bir maddeyi hamil olaca 
ğı kanatindedirler. 

Tevilli •Özler 

Gizli depoları kurmak ve silahla • 
rın ekserisini tedarik etmekle maz • 
nun olarak tevkü olunan müteahhit 
Volle'in karısı gazetecilere verdiği te 
villi ve kaçamaklı beyanatiJe kocası· 
nm vaziyetini kurtarmak istiyenk 
şunları söylemiştir: 

"- Kocam tünel vesaire inşaatile 
uğraşan bir adamdı. Onun atöly~siu 
de !bulunan infilak edici maddeJ.?r 
mesleki hayatının icap ettirdiği şey
lerdir. 

Gizli silllh depolarının inşası ve fj. 
lahların tedariki ise bir müteah ':ıi • 
din en tabii işlerindendir. Kocama la. 
marlanmış olan inşaat ve sipari~ e
dilmiş bulunan silahların ne maks.ıt 
la ısmarlandığını tetkik ise, kocanuıı 
va.ı;ınm:n aannuıoc \%C'E:tnııı .,, 

Fransız efkarıumurniyesi haklı D

larak bazt sualler soruyor. Akli erml 
ler diyorlar ki: 

- Bize mlihim bir dahil! \htilal t~ 
şcbbüsUnU haber verdiler. Fraruıis 
kanım akıtmak vatandaşları biribi ri· 
ne kırdırmak üzere hazırlanmış milt· 
hiş silahlar ve gizli depolar meydana 
çıkarıldı. Şimdiye kadar keşfedilen 
depolarda bulunan silahların alım fi. 
yatları büyük bir yekun tutar. Bu 
kadar mühim ve gizli teşekkülün ?nil 
yonlarca frank harcaması lazım•lır. 

Fakat bu ihtilal teşebüsünde methal 
dar olarak şimdiye kadar tevkif ec:tt 
tenler arasında mühim ve siyasi şah 
siyetlerin bulunması, tahkikatın a
caipliğini ispat ediyor.,. 

Mühim 1ahsiyetleı 
Fransız efkarıumumiyesınin haktı 

olarak sorduğu bu suallere cevHben, 
alakadar makamlarda bulunanlar da 
dahili ihtilal işile alakadar olduktan 
sanılan mühim ~ahsiyetıerin hemen 
tevkif edilmemelerinin sebebini, bti -
yük suçlulann kuşkulanarak Franııa 
dan firarlanna meydan verilmemı•k 

§eklinde izhar ediyorlar.Tahkikat sal 
hası bütün alakadarların hep birden 
tevkiflerine imkan verecek hale ge -
lince, mühim şahsiyetlerin de istie
vaplarına ve tevkiflerine başlanacağı 
kuvvetle iimit ediliyor. 

Krallık cereyanı 
Fransada hazırlanan dahili ihtflAl 

ile krallığın ihyası maksadı gUdüldU
ğü hakında ştipheleri kuvvetlendire -
cek bir beyannamenin bugiinlerde 
neşredilmiş olması bilhassa dikkate 
şayandır. 

Fransa tahtına kendini varh sa -
yan Dük de Guise Fransız halkına hi 
taben dağıttırdığı beyannamelerde, 
Fransız halkının saadeti ve muhtelif 
sınıflar arasında ahenk ve kardeşli
ğin ancak krallığın iadesile tesis müm 
kün olduğunu ve Fransa tahtına tek
rar avdete hazır bulundui;ıunu bildir
mektedir. 

Bu beyannamenin şu sırada neşr• 
dilmiş olması ve dahili ihtilali hazır
lamakla maznun olanların krallık ta 
raftarlarile olan münasebetleri bu va 
kada, şimdiye kadar tevkif edilmiş 
bulunanlardan daha çok mühim şah
siyetlerin alakadar olduklarım ıu-ık· 
c;a göstermektedir. 
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19 Kolonya: Senfonik konser (Va111er, 
Schumınn) 22 Praı : Çek fılharmoniıi. 

HAFiF KONSERi.ER . 
6,45 Pariı lı:ısa dalını: Plllı: konsen. 

7 ,10 Berlın kua dalıaıı: Sabah konseri. 
(8,15: Devamı) 9,ıo Pariı Kolonyal : 
Plak 10,30: Keza, 11,50 Keza. 13: Konser 
13: Berlın lı:ısa dalıası: Orlı:eıtra konse
ri (14,15: Devamı). 13,10 Bulı:rq: Motzoi 
orkeıtraaı (14,15: Devamı) 14,15 Pariı 

Kolonyal, konıer nakli 15: Keza. 16,45 
Bertin kı .. dalıuı: Hafif muıilı:i 18 Peı 
te: Koro muıılı:iıi. Prag: Keman ve or
kestra 18,45 Moılı:ova: Konıer. 18,50 Ber 
1 n kısa dalıaeı: Hafıf muıilı:i 19,02 Bülr:
reş: Asker bandosu. 19,15 Peşte: Çigan 
orkestrası 19,lS Bukreş Radyo orkestrası 
(karışık musıki) 19.45 Berlın kısa dalga-
11: Bando ınuıdka. 20 Berlin kısa dalgası: 
Pa:ı:ar konseri, 20 Moskova: Kenter 20,10 
Prag: Karışık program. 21,0S Viyana kı
sa dalgası: Karı ık musikili popurri (ay
rıi programı Pe:ıte de nakledecektir). 21, 
30 Bııkreş: Koro konseri. 21,40 Praı lu 
aa dalga . : Hafı! musiki 22 Berlin lı:ısa 
da gası: Hınt mu ıkısi. 22,10 Bükreş : 
O kestra 22,55 Peşte : Granadas, Rachma 
ninov, Lıut, Dohanyj vs. 23,0S Prag kı
sa dalgası: Haffı musıki 23,30 Liypzlg: 
Eğlenceli mu ki. 

OPERALAR, OPERt~LER 
21 Llypı ı: Vaıner.n (Flieıcnde Hol

laender) opera11, 22,05 Prag kısa dal
ıası: Çek operalarından parçalar 23 Var 
ıova: (Fıgaro) ve Don Jııan operaların 
dan sahneler. 

BESITAI~I.ER . th 
19,05 Varşova: Piyano rcsitah Bee ~ 

ven, Chopın. 20,35 Viyana: Keman reaı
tali 22,30 Bertin kısa dalgası: Şarkılar 
Aobert Şuman. 22 40 Prag kısa dalgası: 
Hafif talebe tarkıları, 

DANS MUSiKiSi 
23 30: Vıyaaa, Graz, 23,35: Prag, Ko 

tonya. 24: Pcıte 
:ıın:ırrt:LIF 

20,30 BUkre1: Tiyatro. 

1 
Paz.arleıi, 29. U. 1931 -

D 
Bükre1 Radyo orkestrası, 14,15 Paris Ko 

(Ç [§ ır W rg lL Jonyal: Konser nakli. ıs.ıs Berlin kısa 
• dalgası: Klasik dans havaları, 16,45 Be~

lin kısa dalgası: Dınleyicinin ısmarladıgı 
parçalar, l 7,4S: Hafif musiki, 18,02 Bük15 Bükrcı: Şarkılar 19,30 Bcrlin kıta dal 

1a11: Eski ve yeni operetlerden havalar, 
20,30 Vartova: Şarkılar Grieg 20,45 Ber 
Jin kıu dalguı: Sen tarkılar, 21,30 Bıilı: 
re•: Piyano Brahmı, 21,30 Bertin kııa 
dalıuı: Piyano resitali, 22,05 Bükret : 
Şarkılar, 

DANS MUSiKiSi 
23,05: Praı kıaa dalgası: 23,20: Pqte 

23,30: Kolonya, Liypıiı, 

Bartok'un operası. 

ODA MUSiKiSi 'ki ı 
ıs 15 Vartova: Yeni Leh oda musı s • 

19 P~şte: Salon kenteti, 22,30 Berlin kısa 
'k' • (P' ano - Keman) dalgası: Oda musı ısı ıy 

• RESITAU.t~R . ı 
16,30 Berlin kısa dalgası: Vıy~lonse 

konseri (Haydn) 20,25 Biikreş: Pıyano • 
Keman konserı, 21,45 Berli? kısa ~~~gası 
Balet muıikiı;i, 22 Varıova: Chopın ın e
serlerinden piyano konseri, 22,SO Kolon-

i 1 
ya, Şarkılar (Haydn. Schubert, Bectho 

Salı, 30. 11. 1931 ven), 23,20 Liypzig: $Şarkılar (Sopran, 
----• barirton, alto) ve enstruıııantal konser. 

' DANS M l S!KISI 
HAFiF KONSERLER 1 7 ıo , 23.3S Peşte: Caz triyosu, Breslau, Ko-

6 45 Paris Kolonyal: PISk konıer' , 
Ber.lin kısa dal(Cası : Orkestra. 8.IS: De 
vamı, 9,20 Paris Kolonyal: Plak. 1~0,JkO: K 11 50, Keza 13: Keza 13 Ber ın ı-eza, , · • D 
sa dalıaaı: Orkeıtra konseri (14,lS: e-
vamı) 13,10 Bukrcş: Sibiccanu orkest~a 
sı (14.10: Konserın devamı) 17,45 Berlın 
kısa dalgası: Hafif musiki, ıs.ıs Bukreş: 
lspanyol musikisi (Plakla) 18,30 Peıte: 
Koro lı:onıeri, 18,30 Moskova: Kon~e:, 
18,50 Berlnı kıu dalgası: Haf f musı~ı, 
19,lS Bukreş: Enstrumantnl konser plak 
la, 19,30 Moskova: Konser, .20. Peııte : 
Çigan orkestrası: (Bukrq: Vırtuoz. pllk 
mullkiıi, 20 Moskova: Ponıer, 21 Varıo 
va: Tatar havaları ve Tatar dansları, 21, 
ıs Bukreş: Verdınin eserlerinden akşam 
konseri. 21,40 Prag kısa dalgası: Orkes
tra konseri Fıbich - Smetana, 22,30 Ber 
lin kısa dalgası: Hafif musiki, 22,45 Bül 
reş: Konser nakli, 23,05: Prag kısa dal
agaı: Hafif musiki 

OPERALAR, OPERETLt~R 
23,45 Peşte: Opera orkestrası Selvacci, 

Caııella, Bizet, 
RESITAU~ER 

18,30 Varşova: Piyano keman resitali, 
20,IS Praı: Şarkılar, 20,30 Varşova: $ar 
in reaitali, 20,30 Berlin kısa dalguı: Vi
yolonsel restiali (Haydn), 20,50 Prag : 
G;tar resitali 22 Varşova: Seçme 1Jarkılar 
22 OS Prag kısa dalgası: Ç It piyano mu
sikisi, 

DA ·s Ml'SIKISI 
20 10: Llypz g, 21,30: Pette (plilı:la 

dans, 23.20 Viyana, 23.30: Liypzic, 
MUHTELiF 

l'fi.30 Paris kısa dalgası, 

,,_Ç.ar•,a-mba, 1. 12 •. 1•9-37-' 

lonya. 

1 Perşembe, - 2.12~ 
SEN1''0NU,Iın . 

21,20 Bükrcış: Plaklarla senfonık kon· 
ıer, 22 Viyana, Graz: Senfonik orkestra 

HA1''1F KONSt~RLER 
7 6 4S Paris Kolonyal: Hafif plaklarr, ' 

. ' k' 8 10 Bcrlin kısa dalgaııı: Haf f musı 1 ' 

15: Devamı, 9,20 Paris Kolonyal : Plak 
musıkisı. 10,30: Keza, 11,SO Keza. 12 B~r 
lin kısa dalgası: Karışık konser, 13 Parıı 
Kolonyal. Pllk: 13 Berlin kısa dal111~.: 
Hafif muıiki (14,15: Devamı) 13,10 Bulı: 
reş: Plak konser: (14,30: Devamı). 14•15 

Paris Kolonyal: Konser nakli, 15: Ke_z~· 
16,45 Berlin kısa dalgaşı: Hafif musıkı, 
18,30 Pqte: Çiıan orkestrası, 18,50 Ber
lin lnıa dalgası: Hafif musiki, 19,45 Ser 
lin kısa dalgası: Aslı:eri konıer, 20 Moı 
okva: Konser, 20,15 Praı: A•lı:eri bando, 
20,2S Laypıig: Orkestra ve koro, 20,3~ 
Varşova: Koro konseri, 21 Varıova : K 
çiık orkeıtra, 21,lO Kolonya: Akşam mu
sikisi, (Rossini, Berlioz vı.) 22,30 Ber
lin kısa dalıası: Klisik Almaıı dansları. 

22,45 Biıkreş: Orkestra konıeri nakli, 2~ 
Varııova: Konservatuvardan nakil (Eakı 
amatörler), 23,20 Viyana: Hafif muıiki 
23,30 Kolonya: Halk musikisi, 

OPERAI,AR, OPERETLER 
21,2S Prag veıaire: La petite Floramye 

isimli operet. 

ODA MUSiKiSi 
10,45 Berlin kın dalııası: Piyano • Ke 

man (oda muaikisi) 20 Bükreş: Oda mu 
sikisi (Beethoven) 

reş: Julea orkestrası, (19,15: Devamı) 
18,30 Moslı:ova: Konser nakli, 19 Peıte: 
Opera orkestrası (Veber, Schııbcrt, Si
manovıki~ 19,30 Moskova: Konıer, 20: 
Devamı), 19,45 Bertin kısa dalgası : Eğ
lenceli mus;ki 21,30 Berlin kısa dalgası: 
Çaykovski'nin' 6 ıncı Pathetik senfonisi, 
21 ,45 Liypzig: Balet musikisi, 22,10 Ko
lonya: Klasik Jngiliz ve ltalyan musikisi, 
22,40 Peşte: Radyo orkestrası, 23,30 Ko
lonya: Klisik konser. 

OPERALAR, OPERETLER . 
20,35 Bükres: Operadan piyano naklı, 

ODA MUSiKiSi 
20.35 Varşova: Düo konser. 

RESiTALLER 
16.30 Berlin kısa dalgası: Piyano sonat 

lan. 18,15 Varşova: Şarkı - keman 
(Brahmı, Vertheim), 18,30 Berlin kısa 
:!algası: Brahms'm şarkılarından. 20,25 
Viyana: Şarkılar ve danslar, 20,45 Peşte: 
Macar şarkıları, 21 Viyana: Aşk şarkıla-
rı. 

DANS MUS~! 
20,10 Kolonya: Eski ve yeni danslar. 

1 Cuma, 26.11. =:ı 
HAFiF KONSERLER 

6,45 Paria Kolonyal: Plllı: konseri, 7,10 
Berlin kısa dalaııı: Hafif muıiki, 9.ZO 
Paris Kolonyal: Plllı:. 9,30 Berlin kısa 
dalra11: Hafif muıiki, 10,30 Pariı Kolon
yal: Pt•k. 11,50: Keza, 13 Keza, 13 Ber
lin kısa dal1111: Hafif musiki, (14,15: 
Devamı), 13,10 Biikret: Pllk muıikiıl, 
(14,30: Pllk),14,15 Pariı Kolonyal: Kon
ser nakli, 15: Keza. 17.45 Bertin kısa dal 
,.,ıı: Hafif mıııikl, 18,02 Bükreı: 18,30 
P-:tte: Çiıan orkeıtrası, 18,50 Berlin kı
u dalıa11: Hafif musi.ki, 19,15 Bilkrq : 
l\alY&n muıikıii plilı:lan, 19,45 Pqte: Or
kC1tra, tarkı, 20 Moıkova: Kar11ık lı:on
ıcr, 20,20 Bratiılavıt: Praı: Hafif mal 
ki, 20.25 Viyana, Graz: Opera koroaa, 21 
Lln>ziı: Orkestra, aopran, tenor, çift pi
yano, piyano - viyolonsel, 21,15 Bükret: 
Koro konseri, 21.25 Viyana: Yeni muai 

kinin taheserleri, 22,10 BrUno, Praı: Or
lrC1tra, 23 Bilkrq: Giurıea orlrcstrası, 
23,20 Viyana: EflcnceU muıilri, . -OPERALAR, OPERETLER 

19,45 Berlin k11a dalıa11: (leh ıache 
meine Fraıı) operetinden havalar. 21 Pq 
te: L'Amour Trorpicale iılmli operet pi 

26 - 11 - 937 , ' 
GriiJinin faikıyeti 
Çabuk tesir ederek ağnlara geçirmesine mu· 
kabil uzviyette hiçbır zarar yapmamasıdır 

1::$ı,i 1ena \e karaşık ha
valarda en ~üyük yar
dımcımzdır. Baş ve ro
matizma ağrılarwmzı ge 
çır1r, nezle ve gripi 
önler. Kadınların mu
ayyen zamanlarındaki 
rahatsızlıklarına da iyi 

gelır. ıcabına göre 24 
saatte 3 kaşeye ka
dar alabilirsiniz. 

Bütün bunlara rağ
men mide ve böb
reklerinize sıkıntı 

kalbi ka-vermez ve 
tiyyen yormaz. 

"GRIPIN" i ısrarla isteyin izi 
Taklitlerinden ıakınınıL Ve her yerde ısrarla 

Gripin isteyiniz 

K A ş 1 

1 
... 
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' No. 24 Yazan : Ziya Şakir 

Heyet ft~zaları, Kapıda 
Şaşkına Dönmüşlerdi 

Balmumu 
Satısları 

' Çok Canlı 
Son günlerde balmumu piya

sasında caolıhk artmıştır. Fi
yatlar yükselml~tir. Karadeniz 
malları 78-79, Anadolu mallan 
78-79, beyaz mallar 80-90 ku
nı~hır. lki gündenberi Romanya. 
ya piyasamızdan on bin kilo ka
dar balmumu satılmı5tır. Ro-

- Paşa Hazretleri!.. Zatı şaha· 
ne geldiğinizi istihbar buyurmuş
lar. Ne istediğinizi sual ediyorlar. 

Demişti. 

Huzzan kiramın beşuş çehrele
ri, b!~denbire soluvermişti. Hatta 
nefes alışları bile değişmişti. De -
rin bir ha}Tet ve yeis ile, gözleri
ni biribirlerine gez.dirmişlerdi. 

Damat Ferit Paşanın rengi de 
!bembeyaz kesilmişti. Yüzünün hat 
ları fena halde gerilmiş; zaten da 
ima abus olan çehresi büsbütün 
'Çirkin bir şekle girmişti. Pürüzlc
nen bir sesle: 
' - Zatı şahaneye arzı tazimat 
ve abudiyete geldik. 
' Diye kekelemişti. 
1 Damat Ferit Paşa, o kadar bo • 
zulmuş ve o kadar şaşırmıştı ki; 
lbir anda fırka namına geldiklerini 
değil: hatta yanında bovunlan bü
külmüş arkadaşlarını bile unutu
\'ermişti. 

' Başma:beyinci Lutfi Bey, bu boz 
gunluk karşısında, hiç istifini boz 
mamıştı. 

' - Pekala, efendim. Biraz daha 
istirahat buyurunuz. Efendimize 
arzedeyim. 

Diye mınldanmıştı. 
Lf.ıtfi Bey, çıkıp gitmişti. Vaziye 

ti, Beşinci Mchmede arzetmişti. Pa 
dişah, birkaç dakika düşündükten 
sonra: 

- Bari, Damat Paşayı kabul e
delim. Ne de •oısa, Hanedan efra
dındandır. 

Demişti. 

Zaten Lıltfi Beyin .istediği de bu 
1di. 

Ba§ mabeyinci tekrar alt kata 
hımiş .. salona .girmiş .. yine (huzu
ru şahaneye davet) Umidile yerle
rinden fırlıyanlara ehemmiyet ver
miyerek yalnız Damat Ferit Paşa
ya hitaben: 

- Paşa Hazretleri!. Şevketme
a p Efendimiz, zatı devletlerini ka
bul buyuracaklar. Delalet etmemi 
irade buyurdular. 

Diye, sarih bir ifade ile ötekile
rin orada kalacaklannı bildirmişti. 

Damat Ferit Paşa, fena halde öf 
kelenmişti. Fakat, bu şekilde dave 
te itiraz edememişti. 

B aşmabeyinci önde, Damat Fe 
rit Pa§a arkada; salonu 

terketmişler; merdiveni yansına 

kadar çıkmışlardı. 
Damat Ferit Paşa birdenbire te

vakkuf etmişti. Öfkesinden titri· 
yen bir sesle: 

-Beyefendi! .. Şevketrneap Efen 
limizin ulüvvti.cenapları cümlece ma 
lf.tmdur. Hiç bir misafirlerini, böyle 
saatlerce bekletmezler. Fakat biz. 
leri, siz beklettiniz ... Makamı meşi
hati ihraz etmiş bir zatı, Mebusan 
arasında ilimleri ve faziletleri ile te 
?nayilz etmiş zevatı kiramı, ve be
nim gibi hanedan arasında daima 
hürmet ve riayet görmiye alışmış o
lan bir damadı, saatlerce intizar sa 
lonunda bekletmek .. Doğrusu. dik
kate şayan bir cüretkarlrktır. Runu 
iyi biliniz ki. bu hareketiniz, hak .. 
ltuı17.da hayırlı olmıyacaktır. 

Demişti. 

öfkelenmek sırası. şimdi de Lut 
fi Beye gelmişti. Adeta dik bir ses
le : 

- Paşa Hazf(>tleri !. Evvela, bek 
lE>tmck htı"'tıstındaki sfo:lPriniz. doğ 
ru derrildir. Saniven. siY.ôe bu lisa
JlT kulla.nacf!k hak ve sıılfıhivet göre 
ıniyorum ... Eler tehditleriniz. ik -
tidar mevki;ne geldiğiniz vakit be
ni sarııvdıın çıkarımva matuf ise, 
hı>n zııtf'n hııra:va kt>ndi arzumla 
geım<'di'rn. Hiiklımı>tin rica ve ısra
r.. ii:r~rine ırplrHm. Hi~ bir fırkava 
da mensup deı!ilim ... A~ıl. simrli bE'n 
rıize bir sual ı:ıoravrm. Tpc:ıehhi.it milt 
darı Avnıpada hulunauğunuzu işit 
Hrn. Fırka te~kili ha hanesile. bir a
da mm arkasına birkaç kişi taka -
l'ıık mahalle knhvesinP eelir gibi hü 
ktlrndar sarayına gittiğini bir yerde 

Damat Ferit haini 

gonip işittıniz mi?.. Usuıe, teşri
ıı:.u.a ve natta adabı muaşeretuı en 
basit kavaidıne vukufunuz olmadı
ğı halde, fırka riyasetine geçmeni
ze hayret ediyorum. 

Diye cevap vermişti. 
Beşinci Suıtan Mehmedin başma 

beyincisi ile, henüz teşekktil etmiş 
olan Hürriyet ve ltilaf fırkasının 
reisi, böylece kavga ede ede padişa 
hın kapısı önüne gelmişlerdi. 

lşte, gazetelerde intişar eden 
(Saray havadi:si) nin içyüzü ... 

Gö.ıiilüyor ki, (Hürriyet ve İtilaf 
fırkası), daha ilk teşekkill ettiği 
gün, efkarı umumiyeyi aldatmakla 
işe girişmişti. Onun için hale val -
olanlar: 

- işte; memleketi biribirine ka
tacak olan yeni bir fesat unsuru 
daha ..• Böyle yalanla, dolanla işe 
ba.şlı)'ılJ).lar. bilmem-.ki, memlekete 
ne hayır ve menfaat temin edebi
lirler. 

Demişlerdi. 

H ep, ayni terane ••.• 
Bu fırkanın teşekkülünde 

önayak olanlar da, diğer muhalif
ler gibi maksatlarını şöylece hüla
sa etmektelerdi: 

- Meşru muhalefet yapmak i· 
çin ... 

Biz; bu fırkayı kurmıya teşeb
büe eden zatların, (hüsnü niyet sa 
bibi olup olmadıkları bahsinin üze 
rinde duracak değiliz. Sadece; bu 
fırkanın teşekkülü ilan edildiği gün 
efkarı umumiyenin münevver ziim 
resi üzerinde husule gelen tesirden 
kısaca bahsedeceğiz. 

Tesir, mühimdi Ve, menfi idi.. .. 
Cürtkü, teşkilata dahil olanların i
çinde, efkarı umumivenin çok fena 
not verdiği şahsiyetler mevcut idi. 
Bu. bir ... 

Sonra; fırkayı teşkil edenlerini
çinde, lttihat ve Terakki Cemiyeti- l 
ne karşı açıktan açığa kin ve ~ayz l 
besliyenJer mevcut idi. Bu, iki... l 

Daha. sonra; fırkayı teşkil eden l 
lerin bilyUk bir ekseriyeti, sarıklı l 
unsura malik idi. Halbuki bu unsur l 
da!l hic bir terakki ve tecedrtüt ta- 1 
raftarl:::ı beklenemezdi. Bu, üç.... 1 

Ve daha sonra; fırkayı teşkil e
denler, • ta_ş, demir, ağaç, cam ve
saire gibi - kırk yıl bir kazanda kay 
nasalar, biribirlerile imtizaç ede
cek mahiyette şahıslar değildi. Kı
lıklar, kıyafetler, mizaçlar, meş

repler, mes1ekler ve gidişler arasın 
da bariz farklar mevcut idi. Mese
la; Tokat mebusu Mustafa Sabri 
Hocanın, ustura ile tıraş edilmiş 

pırıl pırıl kafası ile: kirli saçların
dan şıpır şıprr yağ damlıyan GU
mülcilne mebusu lsmail Beyin ka
fası nas•l birleşebilirdi? .. Bu, dört ... 

Ve daha sonra .. Fırka, şimdive 

kadar hakiki bir muvaffakıyet gös
terememiş olan (muhalif unsurlar) ı 
bir arava toplıyarak. (İttihat - Te
rakki cemivet ve fırkası) na karşı 
kuvvetli bir cephe vapılmak i<:in te 
!Y.'kküI etmi~ti . Halbuki (muhale
fet), memlekette o dereceye gelmiş 
ti ki; (muhalefet) denilince herke· 
sin gfü:iinUn öniine <Derviş Vahde
ti) eelmekte idi. (Kör Ali) vaka
sından, (Cemiyeti hafiye) meselei 

meşhu1'esine gelinceye kadar, mem 
lekette tebarüz eden muhalefetin 
hedefi; sadece (!ttihat - Terakki 
Cemiyeti) ni imha etmek; ve ona 
tevarfü.ı eylemekti. Gafil hal~, işin 
içyüzünden haberdar değildi. Fa
kat münevver ve şuurlu kitle, bu
nu bilmekte; ve (muha1efet) in bir 
(post kavcr ....... , ""hn başka birşey 
matlığına hüküm vcrmektelerdi. 

Buna b'mı.en , şimdive kadar pera
ltende bir surette çalışan zümrele
rin, ıtyni maksat etrafında birleşe
rek (İttihat ve Terakki Cemiyeti) 
ile çarp,şmıya başladı klan gün; 
memle1rnti felakete kadar sürükli
yerek bir mücadelenin başgöstPre
ce~ine kanaat hiısrl etmemek müm 
kün değildi. Bu, beş ... 

B unlara daha birçok madde
ler de ilave edilebilir. Biz, 

sözü uzatm~mak için, esasa geçe
lim. Ve bütün bu madd~1ere rağ
men, fırkanın teşekkültine önayak 
olan zevatın arasındaki bazı mühim 
şahsiyetleri nazarı dikkate alarak, 
ilk te.sebbüste (hüsnü niyet) mev
cut oldui'hına hükmederek hadisatı 
takip edelim. 

(Arkası var) 

manya da permi usnlile mal al-
ı makta.dır.l\laearlar, e\·ve:ce Tiirk 
halmumla mdan alırken fi:ratıa~ 
nııı yükselmesi üzerine muame
lelerini kP.smişlerc1ir. Almanya 
ithalat tist.esinde ,·iiz bin mark
lık balmumu kont~nja.nı verdiği 
halde piyasamızdan henüz mal 

1 • 
almamıştır. 

Fakat mevsnken haber aldı • 
ğımıza göre, Bulgarlar, p'yasa
mızdan toplarlıklan bir miktar 
balmumunu fiyatları kırarak Al 
man~·aya satmışlardır. ' -- - -

ı 

1"• YENi KITAPÇI ., 
Aradığınız her kitabı ve ıyı 

kırtasiye çeşitlerinı YENİ Kİ· 
r APÇida bulabilirsiniz. AJtı ku· 
ruşluk posta pulu gönderenlere 
kitaplar hakkında mektupla iza. 
hat verilir. Taşradan siparış a· 
lır ve gönderir. 
tc:ıh:ınhııl A nlnu·ı:ı rıuM,.c:l Nn ı:\5 ................. -.; 

Otellerde Sağhk 
Yabancı memJeketJerden gelen dır. Bizim alaturka ~arşı hamam-

seyyahlara eskiden altı.n madeni lan inı:tanı belki daha iyi temizler. 
deri l' · d' d" er< ı, şım ı oviz kaynağı di- Fakat yabncılar için alaturka ha-
yorlar. Jlerhalde, seyyah altın ge- marn simdUlk bir tuhaflık gibı' ge t• . k~ v 1) , 

ırsm, ii.ğıt getirslaı, her rnemle- lir. O tuhaflığı görmek istese de 
~et mümkü? ~~d~ğu kad.ar t;ok sey ilkiın kendisini otelinde ve yalnı~ 
~ah gelmesını ıstıyor. Bız de lstan kendisine mahsus banyosunda ken 
bulun anjlkalrma \'e .Bağazit;inln di bildiği gibi, temizledikten .' 
nıa · ·· l ri .. sonra 

vı goz e ne guve.nerek buraya gi<ler görür. 
~ok!,'a seyyah geleceğini umarsak . . 
ta gelenler;n \'apurlanndan ancak Hatmnı:ıa .~e.len ı~tıyaç yeli de 
811.tlkalan gezmek i!,'in çıktıklannı, o~eJlerde mühım hır meseledir. 
.Boğazlçini bile npurlanndan sey- Bızlm aJatu~ka ıusul yabancılara 
rettiklerini gördük!;e onları birkaç yabanıcı geh.r. insan ~eyfi için seya 
gün olsun Jstanbulda yatırmaktan hatinde yenıden terbıye edilmek is 
Ümidi kesmiştik. l'eın.i~a.minin önü temez. Ala~ı:ıngası olunda ondan 
atılacağı haberi çıktığından beri da her oda ı~ın ay~ a~·n bulunmak 
lstanbuJ daha güzelleşcek diye u: o~ellerde sağlık lınıdelerinin birinci 
mitlerimiz tazeleniyor. .s-ıdir. 

Seyahlan.n burada. kendilerini Kışın sıcaklık meselesi de mühim 
g~tiren \'apurlarda yatmalarına, ta dir. Galiba, büyük denizlerin da-
bh. türlü türlü sebepler vardır. Fa ha müsait olma.<iından dolayı, uzak 
k.at öyle sanıyorum ki bu sebeple- yerlerden gelen sen·ah gemilerinin 
nn en başlıcası, başka memleketler en çoğu buraya kar yağarken ge-
~~ ~?r_dükleri oteller gibisini bura- lirler. lt;erllerinde gelenler de, ken 
uuua owammalandır. Bir iki taaıe di·evlerlnde bayağı soba Ue ısınsa-
meşiıurlannı, hiç olmazsa, adlarile lar bile, Avrupadaki otellerin en 
A"._tupadaki otellere benzeseler bile son terakkileri tatbik ettiklerini 
~lar da her keseye elvermiyorlar. görmüşlerdir: Mesela odanın pen-
u_albuki insan oğlu keyfi için y~la cerleri kapalı iken pencernnlın altın-
çıKmca., kendi evinde oturduğu za. da.ki mahıms deliklerden temiz ha-
mandakinden daha kibar olur. Pa- ,.a içeriye girer de deliklerin önüın 
rası az da olsa yine tam rahatuu dt-kl kalörifer radyatörterlnde rsm-
ister. dıktan sonra odaya yayılır. Ç~Jebi 

Bir kere, bizim pek çok oteller- bun O görrn.-.z..cıe oteli beğenmez! Sağ 
deki iki yataklı, Uç yatakh, baza.n Jrk bakmunda.n hakkı yok ta deni-
daha ziyade, ~ odalar ·değil - yatak ıe.mez. 
~anele.r, hem çirkin, hem de sağlı. Yazın bile insan yatağında iken 
ga a~ kın bir usuldür. hır-o ken- soğuk bir limonata, yahut maden 
disile bir odada yatacak kimsenin suyu içmek ister. En son terakkile' 
hasta mı, sağlam mı olduğunu bil- ri bUen, tatbik eden otellerde yata 
rne~ince ı,-apurdakl kamarasında ğm yanındaki elektrik düğmesine 
kalmayı şüphesiz tercih eder iki basınca, kahve sekeri gibi kü~Uk. 
yatağın parasını birden ,.e~enlz küçük buz pRr~a.lan çıkar. Seyyah 
bile - ba.~nma geldiği içi11 biliyo. bunu da bilir ve burada bularnlll-
rum • gece otele yatmıya \eldlği- ymea canı sıkılır. 
oiz vakit, öteki yatakta fena fena Otellerde yerlerin temizliğini, r.u 
kokan ve horuldıyan bir sarhoş bul tubete karşı türlü türlü tedbirler 
mıyacağımzı kimse temin edemez... alınmasını, mobilenfn temizliğini 
Temiz otellerde odaJann hepsi vakıa söylemiye lüzum görmüyomm. Hal 
iki yataklı olmak lazımdır. Fakat buld bazı otellerde bir yolcu gitti-
ikinci yatak bir yabancı için değil, ği vakit, yatak çarşafı ht>nüz karar 
odayı tutan kimsenin eşi için. ınarnış diye yeni gelen hir yolcu-

Bir sen·ah otele gelince ilk işi nun yatağına serildl~ine elbette siz 
banyo etmek olur. lstanbulda, bil- de tesadüf etmişsinizdir. 
mem ki, kaç otelkı han:rosu bulu- Otellerde konfor, saflık kaidete 
nur! llem de ge~kten 'temiz otel- rlnin hepskıi temln etmek dernek-
lerde her yatağın ayn banyosu var ıtır. 

.. 
' 

ZlRAJ MAHSULLERiMiZ 
Son iki Y il İçinde 
20 Milyon Lirahk 
Artma Görülüyor 
1936 yılında, hemen dünyanın '.her tarafında iktrsadi sahada 

bir gerileme görülmüştür. Memleketimizde ise bunun aksine ola
rak ve bilhassa zirai sahada, yalnız üzüm müstesna olmak üzere 
sevinmiye değer bir inkifaf kaydedilmiftir. Bu inkişaf 1935 se: 
nesi istihsalatile mukayeseli ve rakamlı olarak fU fekilde hulasa 
edilebilir: 

• 1935 1936 
Buğday2,500,000ton 2,700,000 ton I 
Arpa 1,300,000 ton 1,600,000 ton · Yabancı 

Borsalarda 
Dusukluk 

Pamuk 37,000 ton 45,000 ton 
Tütün 38,000,000 kilo 65,000,000ton 
Afyon 3,000sandık 5,000sandık 
Fındık 24,000 ton 26,000 ton 
Uzüm 80,000,000 kilo 65,000,000 kilo 

Bundan başka memlekette hayvan 
üretilmekte de kayde değer bir art
ma olmuştur. 

. Değer fiyatla aatış 
v Istıhsal maddelerimiz, miktarın ço 
galmasına rağmen bir evvelki seııeye 
nazaran daha yüksek fiyatlarla satıl
mıştır. Tiftik, yapağı, yün, pamuk 
ve tütün fiyatları da bir sene evvel
ki senenin fiyatlarından daha yük • 
sek para ile satılmış, ve bilhassa tif
tik fiyatı hemen hemen iki misli rad 
desine yükselmiştir. Uzüm ve incir 
ler de hükumetin aldığı tedbir
ler sayesinde oldukça iyi fiyatlarla 
verilmiştir. 

Ispanyadaki dahili harpler dolayı
sile 1936 senesindeki fındık mahsu
lümüz bir evvelki seneye nazaran yliz 

de 35-40 nisbetinde daha yüksek 
fiyatlarla satılmıı;tır. 

iki yıllık mukaye•e 
Başlıca zirai mahsullerimizin son 

lk1)'ııcıaki mukayeseli ihracat kıy • 
metleri şudur: 
Tüttin 18,676,000 24,265,000 
Uzüm 10,497,000 10,200,000 
Kabuksuz 
fındık 

Kabuklu 
fındık 

9,106,000 
1,109,000 

13,243,000 
286,000 

Pamuk 6 ,783.000 9,485.000 
Arpa l .966,000 1,068,000 
Buğday 2.831,000 1,927.000 
Tiftik 2,144.000 7,071,000 
Yün 1,555.000 4 844,000 
lncir 4,•159,000 4.029.000 
Zeytinyağı 1,946,000 1.324.000 
Yumurta 1.369.000 1,682.000 
Afyon 1.064,000 1.51Q,OOO 

Palamut 1.323,000 l ,ü24.000 
Deriler 1,692.000 4.421.000 
Postlar 495,000 670,000 

Yekun 67,015,000 87 GS9.000 
Bu rakamlardan anlaşıld•ğma gr•

re 1936 senesindeki ihracatımız 935 
senesine nazaran 20 milyon bir fazla
lık göstermektedir. 

_--o-

iplik Fiyatlarır.da 
Ucuzluk Y aptldı 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
İkti~at Vekaleti yerli pamuktan ve 
klevlant pamuğundan yapılan iplik -
!erde umumi ve mühim miktarda bir 
tenzilat yapmıştır. Eıokiden kilosu 38 
kuruş olan yerli 28 kuruşa ve 44 ku
ruş olan klevland da 38,5 kuruşa in
miştir. 4 numaradan 12 numaraya 
kadar olan ipliklerin kilosu 49,5 ku
MlŞ ucuzlatılmıştrr. Tenzilat nisbeti 
% 16,9 dur. 14 numaradan 24 numa
raya kadar olan ipliklerde ise eski ve 
yeni fiyatlar arasındaki fark 27 ku
ruştur. Ucuzluk nisbeti % 6,5 tiır. 
Bunlar ipliklerden muamele ve istih 
lak vergileri çıktıktan sonraki fiyat 
tardır. Bu vaziyete göre 4 ite 24 nu
mara ipliklerin fiyatı % 10,4 'Disbe
tiİıde ucuzlatılmış bulunmaktadır. ..,_ 

Hususf Otomobillerin 
Plakaları Değişiyor 

Şehrimizde işliyen resmi dairelerle 
sefarethıınelere ait otomobillerle hu
susi otomobillerin plakaları bu ay ba 
şından itibaren bir ay içinde değişti
rilecektir . 

' Londra, ve Nevyork borsalann•Ir. 
esham, tahvilat, iptidai maddeler, za 

bire nevileri üzerinde iki günden bE. 
rj yavaş yavaş artan bir düşülJük 

görülmektedir. Bu düşüklük Paris, 
Berlin, Roma borsalarına da ';e~ ir 
yapmıştır. Londrada bir sterlin s.ıı.

b;ı.h 147,15 ve akşam 147,13 fran'c 

olarak kapanmıştır. Bir sterlin mı· 

kabili dolar 5,032,5 ta kapanmı§tır. 
N~vyork borsasında düşüklük de

vam etmektedir. Madeni maddeler • 
de fazla tenezzül olmuştur. Zahire 
fiyatlan da 3-4 puvan düşmüştür. 
Hükfunetin aldığı tedbirlerin salah 
için kfıfi geleceği söyleniyor. 

Kuponlar öd eniyor 
Dün Merkez Bankasında Unitürk 

kuponlarının ödenmesine başlannu§
tır. her kupona 79,40 kuruş veril· 
mektedir. Unitürke evvelce senelik 

310 ve altı aylık 155 kuruş faiz ö
denmiştir. Dolarla ödeneceği zaman 
dolar kıymeti düşmezse gelecek ku
pona da 92 kuruş verilecektir. Dün 

kuponsuz olarak Unitürk 14 liradan 
açılmış ve 13,75 lirada kapanmıştır. 
Merkez Bankası 96, çimento 10, A
nadolu tahvili 40,25, Mümessil 39,10 
liradır. Bir isterlin 624-627 kuruş-

tur. 

r 
BORSA 

25.11.937 PERŞEMBE 

PARAl.Afl 

Sterlin 623,- 628,-
Dolıır 122,- 126,-
Frank 80,- 88,-
Liret 102,- 110,-
Belcik::ı. Fr. 80,- S4,-
Drahmi 18,- 23,-
Jsviçre Fr. 570,- 5 O.-
Leva 20,- 23,-
Frolin 65,- 75,-
Kron Çek 78,- 82,-

Şilin Avusturva 21,- 23,-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,·- 14.-
Dinar 48,- 52,-
Kron Isveç 30.- 32.-
Altm 1098.- 1100,-
Banknot 267,- 268,-

ç E 1\ 1 I ' H 

Londra 624 .25 624 .-
N evyork O, 003 0,80 
Paris 2~,5875 23.5975 
Milnno 15,21 15,2132 
Brüksel 4.7075 4,7080 
Atina 87,545 87,58 
Cenevre 3,4593 3,4591 
Sofya 64.0768 64,1025 
Amsterdam 1,44 1.4410 
Prag 22,7475 22,7564 
Viyana 4 ,2290 4 ,23 
Madrid 13,7705 13,7820 
Bertin 1.9825 1,9825 
Varşova 4,225 4.2275 
Budnpeşte 4,024() 4.0256 
Bükrr 106 8442 106.8910 
Belgl'ad 34,5614 34.5750 
Yokohama 2,7520 2.7530 
Moskova 23 54 75 23,5.~85 
Stokholm 3,1075 3,1088 

\.. ,__J 
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BULMACA 

BUGUNKU BULMACA 

1 ?. a ' 5 6 1 s 9 10 

' --"--r;:mm;o,,,...;.....,_.;---

9 ---=-~..._.__.__.__. 
1 ._,.;....m:;;....o.-________ ___ 

e SOLDAN 8AOA; 

1 - Erkek - Ruhan! memur 
2 - Bağlamıya yarar - lskamhil-

de birli 
3 - Cihaz - Tecrübesiz 
4 - Lezzetli blr latanbul balığı 
ts - Rusların hUkimıdan - Du • 

man çıkar 
8 - Hizmet - Para mukabili o

JUD 
7 - Alaeağı verecekte ödemek -

Çocuğa bakan 

Atktilı /udabuuuıı maha/aza1 . Mliniz 
...... ı .......... d.ı. ... 
•hı ••••••••• iyi,. .... 
.... INOIT UIUA " ıı,t. ala. n.ı.r .....,,.,. ıe.ı. 
..ııe 1•lle u•eııe,. glde..ı.. 
"--' •lhllıl ....... .. d•• ,.,. ......... ..., 
UllA ..... Ulet tlM ..... " .•. 

l'lr•tı ı 10 ......_ lllN
Satı• .... , ...... 1 

-'• ROUa8KL 
_... __ ..,_ ""'· ıee lld. "••• ...... 

llTAll&, ....... 
Tlııeı~ıarte.ı.. ............. :r.-::, ...... ..,. ta........ ~ 

Türk Antrasiti 
17 Lira. 25 Kuruı 

Türk Antraıiti F ab. Zon
ıuldak. Vapur veya vaıon 
içinde satılmaktadır. Beher 
ton fiab lktıaat Vekaletinin 
teıbit ettiji 17 lira 25 ku
l'Uflur. 

Satış Merkezi: 

Gilkrlst Volker ve Ki. Ltd. 
Galata Salon karşısında 

Tahir Han 5 inci kat 
Telefon: 44915 , _____ _ 

NEVROZIN 
En ~iddetli baş ve 1 

diş ağrdarını 
dindirir. 

NEVROZIN 
Bütün ağrı, sıiı ve 
sancıları keser. 

NEVROZIN 

D. tHS.A N ~AMt ., 
Bakteriyoloji Laboratuar. 

Umumi kan tahlilltı frengi 
ııoktat nazarmdan (Wa8sennan 
ve Kahn teamülleri) kan kUreY· 
vatl sayılması. Tifo ve 1&ıtma 
butahklan tqhlsl.. "idrar, bal • 
gam, cerahat. kazurat ve SU tah· 
lllitl, Oltra mlkroskopt. bususf 
aşılar tstihzan. Kanda Qre, '8 · 
lıer. Klortır. Kol1estertn miktar· 
lannm tavtnt. Divanyohı No 113 

Tel 2MR1 ' 

latanbul 3. üncü icra memurluğun 

1 lnhi.arlar Ummn Müdürlüğünden 1 
I - idaremizin Çamaltı tuzlasında l&riname ve tablo ,emallD& uygua 

olmak tiz.ere yeni bir Elektrik Santralı tesisi lİi kapalı zarf usullyle • 
alltmeye komnuttur. 

II - Bu tesisatın m9ntajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif 
Izmlr 9MOQ lira ve muvakkat teminat 6000 liradır. 

ID - Eksiltme 9 - XII - 937 tarihine rastlayan Perşembe günü ...... 
at 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde~i alım komisyonunda 
yapılacaktır . 

IV -Şartnameler 475 kurut mukabilinde lnlıiaarlar levumı ve mllba~ 
yaat §Ubeaiyle A,nkua ve bmir BqmtldUrlUkleriııden almabilir. 

V - hteklllerin, fennt şartnamede yaSlı takatta bir guojen tesisatı 
yaptnl§ olduklarına dair resmi vesikalannı ve prtnameye uygun olmak 
üzere ilaar olunmuı fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme 
gU.nUnden en az 15 gün evveline kadar Inhiarlar Tul fen 111beli MUdilr
lüfUne vermeleri münakasaya girebilmek için dahi ebiltmeden azami 
2 gün evveline kadar tekliflerini muvafık bulundufuna dair mezkftr 111-
beden vesika almalan llzundır. 

VI - MUhUrlU teklif mektubunun, kanuni veaaik:i ve V nci maddede 
yuılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi makbuz veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale gllnU en ıeç 1&.at H e kadar 
yukarıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine mak):>uz mukabilinde ve
rilmiş olmalıdır. (B.) (6960) 

• • • 
1 - Şartnamesi ve ntımunesi mucibince 64000 kilo aikılop çenberl 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 14/XII/937 tarihine rastlayan Salı gllnU aaat 14. de Ka
bat&.!}ta levazım ve mUbayaat Şubesindeki alım komfllyonunda yapılır 
cakta. . 

m - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden alınabilir. 

Nezle grı·p ve ro- dan: Hipotek cihetinden paraya çev 
l t rilmesine karar verilen tamamına 

IV - bteklilerin pazarlık için tayin edilen gt1n ve saatte "!o 7 ,5 gtı. 
venme panlariyle birlikte adı geçen Komisyona aelmeleri llln olunur. 

t• k l tlç bin dört yUz yirmi li-
ID3 ızmaya arş ra kıymet takdir olunan Beyoğlunda 

' (M.) (8000). 

k •• • d • Hüseyinağa mahallesinde Ak.arca T b d y 1 k ATATOR ço m uessır ır. IOkafmda atik ve cedit 4. numara ile ra ıon a apı aca K Anıdı 

icabında ıünde 3 
kaşe alınabilir. 

lıim ve markaya dikkat, 
taklitlerinden aakımDZ· 

mUrakkam bir tarafı ölU Dikranm 2. Müsabaka Şartlar1. 
numara1ı haneaf bir tarafı yine oo- Trabzon l•aylıg· ından: 
ranın 1. numaralı hanesi ve bir ta -
rafı Osep Dardiyanın hanesi ve ta- 1 - Trabzonda bir Atatttrk amdI yapılacaktır. 
rafı rabii tarikilm ile mahdut kadi· 2 - A -ııt Projeei 1 Birlncltepüı 937 tarihinden ı )(ayıa 938 ayı IOJl1I 
men tevsii intikalli bir evin dört his- na kadu müsabakaya konulmuştur. 

1 
Beyoğlu birinci sulh hukuk mah- le itibarile Uç hiuesi açık arttırma- 3 - Talipler bu hususta Killtttr Bakaıılıjı Yilbek Ofretmen Genel 

~--••••••••I kemesinden: Yorgi, Kemal, Münip, ya konmuş olup 29-12-937 tarihi- ) irektörlUfU ile htanbuı Güzel Sanatlar Akademi•nden mufı-1 malt 
Atai, Vehbi, Osman Mashar, Halide, ne mUsadif Çarşamba güntl aaat OD mat alabilirler. 

8 - Erkek - Yüz karaaı olmıya-

nm hali 
9 - Metellkaia 

10 - Dağ kovup - Garbi Anado
luda maruf bir kaaaba 

Fatih icrasından: Bahaddin tara· Kerime, Ali Namık, Suphiye, ve Ali- dörtten on a'tıya kadar dairemizde 4 - Trabzonda yapılaoak olan At atilrk amtı bJr portre heykeli olma 
fından mahkeıneden iltlhaal olunan yenin hissedar olduklan <34000> o- açık arttırmuı icra ve arttırma be • yıp Tra.bzonun milli mtlcadeledekl ro lUnU ve Atat11rktln Trabsonu munte
ilbıla Şehremini halk partial kartı· tus dört bin lira tahmin edilmiş ~ı~- deli mezktlr gayrimenkule· takdir ,'). lif zamanlarda teıriflerinde halkm heyecanlarım ilade eder mahiytttte 

e YUKARDAN AŞA.Ol: da 340 N dükkanın Ki.milden metil Beyoğlunda Nişantqı Teıvıkı- lunan kıymetten satılığa çıkanlan blr Abide olacaktır. 
aın °· ye cadnlnde eald 96 yeni tapu l40 hi81eye iaabet eden kıymetin yUr.de 5 - Bu Abide için azami 140.000 lira kadar sarfedllecektılr, 
tahliyesine ve 60 lira bedeli icarm ve belediye 142 numaralı ön ve arkası yetmıe betini buldulu surette alıcı 
tahsili hakkındaki takib üzerine gön bahçe birinci katta beş oda bir mut· uhdesine ihaleel yaprlacaktır. Akal 6 - MUaabakaya en as ı.taııbul GUz•l Sanatlar Akademimal bltlrmJf 

1 - Bir nevi sUs otu - Dağda ge-
zen komiteci 

2 - Gemi bağı d~rilen tahliye ve icra emirleri borç- bah, bir hell bir hamamlık ikinci kat halde son artıranın taahhlldil baki olan Ttlrk heykeltraşlan girebilirler. • 
ka ılıklı bet oda hell u ·· u kalmak üzere arttmn OD be gUn 7 - 31 Mayıs 1938 günü akfamına kadar maket ve projeler ütanbal 

lu KimilP. ikametgahının meçhuliye. ta rş bir ÇllllC a ş da Güzel Sanatlar Akademisi Direk törltlğilne te.ıim edilmie buhınm•lı 
tine mebnj ~ o.uaamaıiığıııdan katta iki sofa üzerinde ilç oda en mtlddetle temdit olunuak 13-1-

3 - Kayıklarda bulunur. 

' - Erkek adı - Denilde gezmi
ye yarar. 20 ......... ddıHa 11.11.--.. "ehli .. • -. alt katıl bodrum, terk Dttrll; 911"taribine mlaadif Pertembe gi1 • 4u'. 

•- ----- - • •·-• h h A ..ı.,;rpr ... a .. - .• _,...;a;:.lzde -- 1 - llabt!er en -'llDO blbu.ıttlttnde o1aealt1:ır. -"·na k·-- .. e..;ı,..•..+• ... Bu mud~~t ava gazi tesintrnr a nv ;T»&9 -~~" .... ı.w Uaın::ul ,,-r·· "':'I: • ~ 
...... -- ~· ·~..... ~ olan ikiııci arttınultnda ~ - Projeler amifm ıiDiiü teldi hulnnda tam bir llldi' Veneelr vUsuhta zarfında Dlahltemede veyahut temyi& arka.ndald bahçede tlwi- ai•IH ~ ıaeat en ,_:·_ t" 

s - Ialıkbk -.Ba.)'VUlanll top-
ıuıutu: 

8 - Namus - Kartı 
T-Aptal 

..... , __ ... or..- duvarlı ı..ı-A... cWaur- Mk arttıranm Userinde bın.Jrılacak • Ollll&Udır. 
mahkeme11inden lcraıım tarihine ,,~ • ...,._ - Y"' 10 - Anıt kafdeıdnin blok ballDde mermerden ve heykel ile kabartmala 
d · b" ._ -:..:ı--:&: takdir _ haneyi havl garaj w ayni bahçede tır. ~'"""' 
aır ır a&rar a""'6&AMM<>Y&6• 9 "- b" t ğl d M 1-A- • -1-.1tın ---# · rm bronzdan olmaaı pyam arzu i8e de bu cihet heykeltıqlarm takwn d ilam hUkmU zorla icra olunaca - ~ a~ .. cı ve r u a uvarh di· ezıuı . .r gaynmııı:ıUAU& ev~•· 
~ ilanen tebliğ olunur. (2215) ~en çinko ile yapılml§ ikıi baraka bir Zemin katı, zemini mermer korl - ne bıralalmıttır. 8 - GürtlltU ile çatlamak 

9 - Iıkambilde birli - Hortlak 

10 - Maıkara - Nota 

-• Dit Tabibi • 

Y. AKIV A 

HALl TASFİYEDE 

PAMUK SANAYii 
TORK ANONJM ŞiRKETi 
Hali Tasfiyede Pamuk Sanayii 

Beyoğlu, Altmcı Daire Türk Anonim Şirketi hiuedariarının I••• Belvtı apt. No. 2 .... 16 Birinclklnun 1937 Perşembe gU
nU 11&&t 11 de Galatada Karamusta-

111 1 ... 1 Ol I fa sakalında 149 numaralı Ovakbn.-
1 g an Gnl yan Banmda 4 nctt katta Şirketin 

Jatanbw menkul kıymetler ve kam idare Merkezinde vukubulacak 
t»yo borsası acentalarmdan Bay A- . umu 

K rd ef t tmi..+ı. İl'.,' W• mi içtimada hUll' bulnnrnalan rica ram u acı v a e 9"". .,.ıgı o-
lltlar 26 Sonte,rin 1937 den itibaren olunur. 
'Ye 1447 nilmerolu borsalar kanunu • RUZNAME 

1 - Tasfiye Memuru ve Mürakip 
Raporlarmm okunması; 

nwı 18 inci maddesi hükmüne tevfi
kan bir ay içinde komiserliğe müra
eaatıan. 

2 - 1 lkinciki.nundan 6 Birintet
!atanbul İldnci lcra Memurluğundan: rin 1937 tarihine kadar o'an Bilanço 

Bilinci artırmasının 6-12-937 ve KAruzarar Hesabmm taldiki ve 
Sah ctlntı 1aat 14 den 16 ya kadar idare Meclisi azalatmın ibrası; 
ı.taubuı (2) ci icra dairesinde yapı- 3 - 7 Birin 'teşrin 1937 tarihli 
lacağı TAN gazetesinin 4-11-937 . . er • "ki 
tarih ve 605 No. lu ve SON POSTA tasfıyeye giriş Bili.nçosunun tasdı . 

gueteıainln 4-11-937 tarih ve 241 En az yirmi bet hlsaeai olup ~u 
No. lu nllahalarüe illn olunan Büyük toplantı~ bulunmayı lsteyenlerm 
adada Madende Salhane sokağında hisse senetlerini toplantı günilnden 
eakl M yeni 1-3-4-ll No. lu gay en aşe.fı bir. hafta evvel Şirketin J. 
rimenkultln (JM32) hi11Se itibarile dare Merkezıne tevdi etmeleri llzım 
(3888) hiaeesi 7-12-937 Salı günU dır. 
diye ilin olunacağı yerde tarih hata· Ma\l mtlesseaeler tarafmdan veri • 
aı olarak 6-12-937 Salı diye ilA.n e- len hisle senetlerinin tevdiini natık 
dfmiı oldufundan keyfiyet 7-12- 'Y'e8ikalar hine sen.etleri makamında 

lık'te tamammm iza'ei şüyu için açık dor üzerinde bir oda bir dolap ve 11 - Proj• ve maketler Gilsel Sanatlar Akademisinde Türk ve yaban 
artırmaya konulduğundan 28-12- zemini Triyeete ve 88.hrinci havi cı sanatklrlardan teıkU olunacak jll ri heyetince tetkik edilerek birinciye 
1937 salı gtlnU saat 15 den 18 ya ka· mutbah bir hell bodrumda bir kömUr 1000 ve ikinciye 500 lira mUWat ve rilecektir. 
dar Beyoğlu sulh mahkemesi baş • IUk. 12 - Aıut yapılacak mahal tam bir müstevi fekild• kabul olunmuttur. , 
yazganlığmca müzayede ile satılacak Birinci kat, bir sofa ild oda. • Amt mahallinin fotograflan ile mevzua esas olacak yazılar KUtilr BakaD 
tır. , ikinci k&t, camekf.n bölmeli bir IO lığı Ylllmek Oğretim Genel Direktörlüğünden ve GU.zel Sanatlar Akade 

1 - Artırma bedeli tahmin edilen fa tahnitli bir oda bir beli, misi Direkıörltıtünden param alma bilir. (7457) 

kıymetin % 75 ini bulursa 0 gün i- Uçtlncü kat, bu kat ikinci katm -------------------------
bale edilecektir. Bulmadığı takdirde aynidir. 
15 inci güne g~ 12-1-1938 Çar- Dördüncü kat, bir sofa bir oda bir 
şamba gtlnU 18.at 15 den 16 ya kadar hela bir dolap ve zemini •ento 
icra olunacak ve en çok artıra.na iha· mut.balı ve zemini çini t&raatan iba· 
le edilecektir. rettir. Mezldll' bina yarım ki.rıir ve 

2 - ihaleye kadar birikmiş mali- eskidir. içinde terkoe ve elektrik te
ye, be'ediye Vergileri ve vakıf ica - sisatı vardır. Sahuı 56 metre mu -
resiyle 20 senelik evkaf taviz bedeli rabbaıdır. Arturmaya girmek iate -
ve telllliye mU,teriye aittir. Miktar- yenlerin mukadder kıymetten 11.tılı
ıarı dosyasında Y&z•lıdır. ğa çıkarılan hiueye mueip kıyınetin 

Bolu Orta Orman Mektebi Dlrektörli

ğünden: 
1 - Mektebimiz "15-11-937,, den itibaren açılarak "30-11-881., 

tarihine değlıı kaydll kabul muamelesi ikmal edilmiş bulunacaktır. 

2 - Bu mtlddetin hitamından sonra mektebe gelenler hak1armdan ar 
fmazar etmlt addedileoeklerdir. 

3 - Iıntihana 1ttirak edebilmek l çin hilkfunet tabiplerinden lllhh&t r&• 

poru almıt olanlar bu raporlarmı tam tefekldlllU bir hutaneden .tudik-
ll olarak mektebe ptireoeklerdir. . 

4 - Taahhüt MDetleri talebenin 1 mtlhan olduklan Orman lılUdUrltUrı-
lirinden aJmıcık ııtım~enln &)'lıl ol acalrtır. "78'11,. 

3 - Artırmaya girmek isteyenler yüme yedi buçuğu niapetinde pey ak
muhammen bedelinin ,;, 7 buçuğu çesi veya o niapette milll bir banka· 
nlsbetinde teminat akçesi veya ulu _ nın teminat mektubunu vermeleri 
sal bir bankanın teminat mektubunu mukt&zidir. Baldan tapu aicillerile 

getirmeleri şarttır. sabit olmJyan hipotekli a
1

acaklılarla --------'="'. ----..------------
4 - Artırma bedeli ihaleden 5 g11n diğer. allkadarların ve irtifak hakkı lıtanb•I Defterclarlıiınclan : 

ıçinde mahkeme kasasına yatınlas:ak sahipleriDID bu hakl&nnı ve huauaile Ura Kuruf 
tır. Aksi takdirde ihale bozularak f aia ve ınuarife dair olan iddialan- Beyoflund& Panpltıda Çemen aokapıda eski 103 mtı-
farkı fıat ve 7.8.!'8.r ziyan ve faiz bil& nı ilin tarihinden itibaren yirmi ııün Jıterrer yeni 136 saydı eVin yarı payı: ınoo 
h\lkilm alınacaktır. zarfında dairemiz.e bildirmeleri llzım. Yukanda yuılı mal 24-12--937 Cuma ,unu saat 14 de puarblda.,. 

5 - 2004 .sayılı icra ve lflb kanu- dır. Aksi halde hakları tapu sicille - bedeli aekis MDede ve 1ekiz müavi taksitte ödenmek üzere atılacaktır. 
nunun 126 ncı maddesine tevfikan ri1e sabit olmıyanlar satış bedelinin Satıt bedeline iatikrazı dahili ve yüzde bet faizli huine tahvilleri kabul 
<ravri menlcul Uzerindekf ipotek sahi- paylaftınlmaımdan hariç kalırlar. olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarını yatırarak bu müddet zarfın
bi alacaklar ile diğer allkadarlar Mezkilı' gayrimenkulün nefsinden da haftanın Ah ve Cuma gtınleri 1&at 14 de kadar Defıerdarbk MU1f 
gayri menkul üzerindeki haklarmı doğan bina, Vakıf icaresi, tanzifiye Em1i.k Müdüriyetinde .m\ltefekkil &atı§ komiayouna mUracaatlan. (lıl.) 
bupusiyle faiz ve muarffe dair olan ve tenviriye ~sumundaıı mütevellit (798S) 

iddialarını ispa.t için llln gtınttnden biletimle ve'rgi mükellefiyeti ile rea • -------------------------
937 Salı olarak ta'ftihen Jllıı olu - kabul o'unur. 
nur. (2210) 

itı'baren 20 gUn içinde evrakı miltJbi- mi delli.liye borçluya ait olmak tıse-
Tufiye memuru teleriy,e birlikte satq memunına re atıf bedelinden tenzil olunur. 

müracaat etmelidir. Aksi takdirde Yirmi aenelik vakıf ta.Vil bedeli, ta· 
hakları tapu ldlttlftl ile sabit olmryan pu Jıarç1an alıcıya aittir. Daha fula 
ıar satı§ paruının payll,fmumdan malQmat abpak iateyenJefin 6-12 
hariç kalırlar. «J7 tarihUlden itibaren dairemizde 

ISTANIUL TiCARET VE SANAYi ODASI 

lıtanbul Glimriilderl Baımidirliiğinde11 : 
Makıudiye Han 2 inci Irat numara 33/34 dil adres göstererek (Pan

delis G. D?yamandidia OUınrtık KomU.yonçusu) diye kart bastıran tab
ım ve ayni numarada oturclllfu anlqılan Dlmltri Pandiyeru'm gUmı1lk 
komUsyoncusu olmadıkıları ve bu aıfatla gtlmrtlkte bafkalarma ait iflerl 
takibe kanun! u.1ihiyetlerl bulunmadığı görlllen lüzum tızeıine illn 
olunur. (7P21) 

6 _ Suphiye hiteeai 2000 liraya i- açık bir halde bulundurulacak ut _ 
poteklidir. tmna prtnameaile 935/298 numara-

7 - Şartanme mahkeme divan • b doı1yuma mtlraeatla icap eden iza
hanesfnln herkelin gftreblleeetf ,. • hatJ almıt ve öiremnif olaealrlan i· 
re uılml!trr. ll'ula malOmat almak lln olunur. 

ıateyenlerin 934: de 31 eayıaiyle bat ---. ..... --------
j sfanbUI Vilayetinden·. yazanlı"'mll mUracaatları ilin olu. TASHİH- DUııktl ntlahamızda 

nur. (2208) Merkez bankumın haftalık vasiyet 
1-12-1937 tarihinden itibaren ı.tavtUc.ten lr.aldJnlacak olan Brons On ------------ cetvelinin aJrtif kwnmda hariçteki 

ve nikel yirmi beş kuruşluklar ~7 nwnaraıı kanunun eekizinci mad- KAYIP: Hİ6810 ıicil numaralı tay muhabirler lruımnım umumt yektnu 
desi mucibince bu tarih mebde olmak Usere bir sene müddetle yani 1-12 fa tezkeremi zayi eltim yenJaini ..ıa- 36 237.571,19 olacak iken aehven 
-1938 tarihine kadar mal sandıldarlle CUmhuriyet Merkez ve Ziraat cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 39.237.571.19 olarak intifa,r etmietir. 
Ban kalan taraf mdan kabul edileceği ilin olunur. (7980) Rizeli İshak oflu Mwstafa Tashih olunur. 

• • 

Mecliıi ba!l!Dm 

YENi INTIHABI 
Oda Meclisi azumm milddetl 1937 ...ı IOllunda bltecelbıd9 '1fll4 

intihap yapılacaktır. Bfrinei derece intihap: 
27 BiRiNCi KANUN 1937 PAZARTESi. 

GUnU saat 14 de Bqlıyacak o cttn 17 ye kadar devam edecek ve ert-' 
salı gUnt1 yine 14 de bqlıyarak saat on ,edide blteeelıtlr. 

Odalar niumnamesinin 26 ncı maddeal mucibince birinci dereeede 19" 
tibap hakkı olanlar ·rey vereceklerinden allkadarlarm llcil detterıeriad' 
isimlerlnin buluııup buiunmadıfmı anlamalan için Öda ilen ıubeeindeld 
defterleri ıörebilecekleri gibi bu hu8U8ta bir itll'azları vana 28 ilrlncltıll" 

riD 937 Cuma gtlnttnden itibaren 2 bt rinclklnun 981 Pertembe gtlntl ır 
at 17 Y" ka~r intihap heyetine verecekleri ltlraznameyl odaya ~ 

bilecekleri beyan ve illn olunur. (7983> 
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DiKKAT 
---• -------• ------

V 17 RİN MÜSABAKASI~ 
--

UZATILDI 
------c: ---

iştirak şart arı şunlardır; 
:::: ---5 1 
=ı 

1 - Herkes mü.c;abalmya en geç Birf!lcikanıınuııı 4 üııe knda:r E: 
girıni!) olmalıdır. Müsabaka., 15 Blri.nciknnun 937 de bite- § 
cektlr. §1 

2 -- lUüsah:ik:ıya iştirak edecek bayiler, vitrinlerinin ya hepsi- e 
nl veyahut ta bir 'kısmmı çerçeve ile ayınp bu müddet zar- E: 
fıoda tabli kanyak ile slisliyecelderdir. S I 

S - Vitruıler, Birincikanunun ikinci haftasında bir jiiri heyeti ta § 
rafından s~ilerek mülıiıfat hnk edenler tesbit edilecektir. := 

4 - l\Iükflfat kazanan bayilcr}u listesi Birmcikfınunun ü~üncü § 
haftasında gazetelerle ilan edilecektir. § 

5 - l'\lii abakaya Ankara '\'e lstanbul ba~ileri girebilecek n =: -

TAN 11 

• 

--------·-------------------,1,-----------------------------Soğuk algınlığı • Nezleye karıı 

PASTİL ANTiSEPTiK 

Teneffüs yollarile geçen 

hastalıklara kartı koruyucu, 

tesiri kat'i pastillerdir. Nez

le, brontit, grip ve boğaz ra

hatsızlıklarında, seı kısıkh

ğmda pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU, IST ANBUL 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklıınmn arasındaki kaşıntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, 

lrgcnlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Sark i spenc;ivari laboratuvarı Y.. A. $. ................................... ._ ............ 
_, ,'. .. .r. • • 1 , ... • ' • 1, ' 

HAKIKi KAŞE 

ALGOPAN 
Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmez. 

her iki şehirdeki vitrinler, miitehnssıs zevattan müteşekkil =: ______ .., Nezleye, soğuk algınlığına, Nevralji ve haf, dit ağrılarına se
nelerdenberi tecrübe edilmit en tesirli ve emsalsiz ilaçtır. 

jüri heyeti tara.f mdan tetkik edilerek derecelp' tesblt olu- § 
nacaktır. := .. -

6 - İstanbul ,.e Anknrada birinci gPJeııılere 100 er lira, Jstan- EE Fabrika, depo, sinema, ittihazına elveri§li beton anne geniş bir 
bina kiralık ve satılıktır. 4 UncU Vakıf Hanında Halıcılık Türk Liıni

bulda lh;nci1-'e 50, üı:üncUye 25 Ura \'e dördüncüdoo sonra := 1 
ALGOPAN her eczanede bulunur, ı 

dikkat. 

"' - ted Şirketine müracaat. 

85 ki:,iye ,.e A:nkarada bitinciden sonra dere<'.e ala.n 10 ki- § ·-------------------------
5iyc 5 er lira verilecektir. = -7 - İnhisarlar satıs mağazaları im müsabakaya. girmiyecek- =: -~~ = 

8 - l\Iü alxıkaya lştirılk etmek içfn a....;ağıdaki kuponu doldurup § 
bıhi arlar UekJAm ve nt•şriyat şubesine göndermek kiüitlir. § 
(Kupon bir kartona yapıştırılırsa daha iyi olur.) = ---

................ _.. . ._ .. _ ......... -... _...... ... _ ..................................... _ --(Uu fi~l bir lmrt:oın üzeriaıe yaınştmp İ.nhisarlar Umum \ := 
lUüdilrfüğü Rekliim ve Neşriyat Şubesi. Galata, adresine := -gönderinir~) -

-11111111111llJI111111lf1111111111111111111 llfllUI IHllHllll l llllllllUIJWUG; 

Ankara Tiyarto Okuluna 

Kız Talebe Alanıyor 
Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Arzu eden1erin aşağı

daki şartlan haiz olmaları lazımdır: 
1 - En az orta okul mezunu olmak. 

Ye:ııi 
2 - Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. 

İsteklilerin 2 Birincikanun Perşembe günü saat 11 de !stanbulda Şe- ç k 
hir Tiyatrosunda İmtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Ti- o c u 
yatrosuna müracaatları ve o gün tiyatroda bulunmaları ilan olu-
nur. (4342) (7950) Ansiklopedisi 
~---~~ ............................. , 

lHJ [§ [Q) Ü w @: lL Ü lJ({ 
Elektrikli 

1RENLER 

Bu çocuk ansiklopedisi, ilk defa lngilterede 

insanların yirmi asırda toplıyabildikleri malu

matı çocukların dahi anlıyabileceği bir hale 

koYnıak fikrile vücude getirilmit bir eserdir. 

Bu eaer daha ne,redildiği zaman her taraftan 

takdir edilmit ve derhal diğer memleketlerde 

de tercüme veya taklidine tetebbüı edilmittir. 

Bugün lngilterede, Amerikada, balyada, 

F ransada, ayrı ayrı isimler altında bu eaer 

netrolunınuştur. Çocuk Ansiklopedisi, bütün 

dünya terbiye mütehasaıslarınca çocuklara ve

rilebilecek en mükemmel eser olarak tanın
mıftır. Bu kıymetli eseri tertip ederken yazıcı
lar muayyen terbiye usulleri takip etmitlerdir. 

vücude getirilmi,tir. Çocuk kendi kendinin 

hocasıdır. Eğer çocuk etrafında iyi bir muhit 

bulursa kendi kendini daha İyi terbiye eder. 

işte Çocuk Ansiklopedisi ona bu muhiti hazır
lıyan bir eıerdir. 

Çocuk bu kitapta muhtaç olduğu her feyi 

bulacaktır. Mektepte okuyan çocuklar için An

i ıiklopedi bir malumat hazinesidir. Öğretmen-
ler, mürebbiler ve ana, baba için ise kıymetli 

bir rehber vazifesini görecektir. SATiE'de 
.\YI (g IRı [§ @ Ü w [g 

ı Çocuğun kafasına vakti gelmeden bir çok ku-

~~----~••~---~-~~--~-~~-~-~ mm~l~~d~durmakfikri~ede~I,fak~o~ 

Çocuk Ansiklopedisi, umumi malumatı nok

san olan büyiikler için de istifade edilebilecek 

zengin malumat ile doludur. Huliıa bu kitap

ta büyiik, küçük herkes her şeyi bulabilecektir. 

Fakat bilhaaaa çocuklarına iyi, temiz ve nezth 

bir fikri ve ahlaki terbiye vermek istiyen ba

balar için bu eıer bulunmaz bir hazinedir. Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Cıkacaktır 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızdaya 
Yardım etmİf olacaksınız. -

Müracaat yerleri: lstanbulda, Postahane karşısında Kı
zılay aatıf bürosu. Telefon: 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
hi,.inci kntta ilancılık Koltektif Sirkf'tİ. Telefon: 20094-95 

~:hıbl: .~hmet •;mın \'ALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SALİM 
ıetecilık ve NeRrlVRt 'rilrk l .fmftı.t Qırlrotö ~!>Cnlnıöı , ..... T.t N Mathaaaı 

lara ders haricinde inkitaflarını temin edecek 
1 bir memba tedarik etmek endişesile bu kitap ,. 

İki Cildi de Çıkmıştır 
Yeni Çocuk Ansiklopedisi iki ciltlili bir eserdir. Son çıkan 30 uncu cüıile eser 

tamam olmuıtur. Şimdiye kadar bu kıymetli eseri almamı§ olanlar iki cildini 
birden idarehanemizden tedarik edebilirler. Tam eserin mücellet fiyatı 700 ku· 
ruıtur. Elimizde mahdut miktarda takım vardır. Bir evin en büyük süsü ve kü· 

tüphanesi olacak olan bu esere sahip olmak istiyenler acele etmelidirler. 
I 

TAN E'7"1 

Bu Suallerin 
Cevaplarını 

Bilir misiniz? 
Kola kumaşı ni~in sertleştirir? 
l'Urürkeo kollarımızı niçin sal

larız 

Sünger kağıdı mürekkebi niçin 
emer~ 

Tuz buzu niçin eritir? 
Hardal niçin dilimizi yakar? 
Kalernucunun ortsıoa niçin de-

lik yaparlar? 
Niçin daima büylimeyiz? 
Ilalrk donmuş havwda nasıl ya 

sar? 
Kutuplarda bulunan kısanlar 

topaç gibi dönerler mi 'l 
Bir dağın yüksekliğini nasrl öl

çeriz? 
Otomatik telefon nasıl çalı ır? 
Tavuk yumurtalarından piliç 

çıkacağını blllr mi? 
Tak91 nasıl lşlerf 
Denizde nekadar su \'ardır? 
iğne taşa sUrtülUnce neden ısı-

nır! 
Iiablolarda bozula.o yeri nasıl bu 

ıurlar! 
Hayvanlar da bizim gibi rüya 

görürler mi ? 
Gün ne.rede ba.5lar? 
Bulutlar nasıl güneşin geçmesine 

mini olur? 
N eş li olduğumuz zama.ıı gözü

müz oif;İ.n parlar? 
Yeni Çocuk Anslklopedltdnde QO 

<'Uğun sorabilece~ bütün suallerin 
ce\'apları \'ardır. Bu ce\•aplar iza
hatlı resimlerle verilmiştir. Her bi· 
risfnde çocuk aradığı sualin CC\'9.· 

b1111 lJulahilir. 
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MÜNASEBETiLE 

KIŞLIK SON MODA MALLARIN BUYUK SATIŞI 

KARLMAN GEÇiDi 
(PASAJ KARLMAN) 

Beyoğ"unun en büyülf ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi haUnde teşh"!r ed11mi$tir • 

.kopdôşambr ve pijama için 
1 

gayet iyi cins 

VELUT iN 

Güzel desenler metrosu 50 K. 

KORSELERi 
yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

350 Kurut 

İpekli Jer:seyden 

KOMBiNEZONLAR 
Aplikasyonu İşlemeli 

350 Kurut 

1 Kadınlar için. 

1937 kış Viyana Modeli 

' 

KADiFELER 0

İyi cins ve güzel renk metrosu 

250 Kurut 

1 KADIN ROPLARI 

~ Yünlü jeraeyden 2000 Kurut 

~· ı 
Saçları toplamak için 

EL ÇANTALARI 1 60 kuruş~!:ıe yapmak ve 

~•-s-aç-Jar-içlıı-elze_m_di-ğe_r _aıe_u_er-! VIDELO' dan 350 Kurut 

1 Kadın 

1 MUŞAMBALARI 
Fantazi kum~tan son moda 

İPEK ÇORAPLAR 

Gayet güzel renklerde 80 Kr. ~~-tru-ak_a_r _1_4_5o_K_u_ru_, _ _ı 

Kadınlara, deriden 1 Dört renkte 8 parçalı 

.. 
YELEKLER 1 Güzel fantezi düğmelerle süslü 

~ 425 Kurut 

1 Çizgili popllnden 

' 

ERKEK GÖMLEKLERi 
190 Kurut 

Zefirden yeni cinı 225 Kurut 

Erkeklere, yünJU 

1 KAZAKLAR 

~ Eliti 270 Kurut 

1 

Erkeklere, faneli 

PiJAMALAR 

375 Kurut 

-· Erkeklere, baklavalı 

SPOR ÇORAPLARI 

Safi yün 125 Kurut 

Çocuklar için 
SKi KOSTOMLERI 

Pamuklu yeni fason muhtelif 
renklerde 

490 Kurut 

İpekli emprime kadın 

EŞARPLARI 

' 

ŞEMSiYELER 
Gayet sağlam kumaş, güzel saplı 

200, 140 ve 125 Kurut 
1 ELDİVENLER 

Garanti cinı 180 Kuru, 

1 LIKöR TAKIMI 

• 275 Kurut .... =------
En son moda 150 Kurut 

Vual Emprime 175 Kurut 

BOYüK ı· EN MAKBUL YE FAYDALI HEDiYELiKLER 
KORK YAKALAR 

(Rönar Arjante) Avrupada • ile tezyin edilen dairemizi mutlaka ziyaret ediniz. Hediyelik 
111 bin bir çeşit e§Ya bulacaksınız, 

~1---B-oy_a_nm_ı_,_1_ıs_o_K_u_ru' ~ 

Kadınlara Celap yünlü 

KOSTOMLER 

Son renklerde 1475 KUlUf 

.---K--A---L--M--A--N---G--E-Ç--D--.-l::S-e-yo-gı_un_un_I_su_k_la-l -ve--T-ep-eb-~-1-0-ıb_ı_ı_Jo_ou-yu_k_m_ühim--ı 
R 1 1 cadesini birbirine rapteder. Herkes serbestce geçer, ser - 1 

~leri ı;ı:ez1" dohuıabtUr Eşya alm ak mecbul"lvetl v61rtur. 
._ ______________ _ 

.·, ı'. ' . ı:ıııı::,ftfill· 

Mevsim hastalıklarından kendinizi korumak ancak: 

Kullanmakla kabildir. 
a ... 

GRiP • NEZLE • SOGUK ALGIN-1 BAŞ • DIŞ • ROMATiZMA ve 
m 

LiGi ve ATEŞLi Hastahklara kar· i MAFSAL AGRILARI kadınların 
• 

şı tesiri ga~et Cinidir. SEFALIN § AYBAŞILARI ve bütün ağr"lları 
kullanmakla üşütmekten husule ge- I 
lecek birçok tehlikeli hastallkla- I derhal geçirir. 

rın önüne geçebilirsiniz. 1 Tesirindeki sür'at hayret vericidir. --

1 
i 

1 
1 • 

= -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı11111111t11.::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111~ 1 
Mideyi, kalbi yormaz. icabında günde 3 kaıe alınabilr. l · 

RJRlll!llllllllllllWDIHIDln. SEFALIN 'i her eczaneden ısraıia araYlnız ve kullanınız. •llllmDUIRUHllmUDIRUB ... 

1 lik ve 12 lk anıbalCipan vardır. 1 
ırıı11111111111111111111111111111111111111111111ır1111111111111111111111111111fftl'IJllll1tıırıııııııııı1111111111111111111111111t1ıııır111111111111111111ıı.::.•~::.::.:::.:.:::..~~~~~~~-------
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