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S t 1 k Fenerbahçe - Kalamıf caddesi Uzerlnde tram· 

Q 1 1 vay durıOında, sooo metre murabbaı çiçekli, 

V•ı ı ta"' ba§lı ve meyvah bahçe içinde Avrupa tarzı mi· 
marlalnde yıpılmı, gazel bir vllll satılıktır. 

izahat l~ln Bahçekapıda Liman hanında Aıma kat 113 numa· 

rada Umum EmlAk lııerlne mOrıcaat edllme11I. Telefon: 22775 

Almanya, Avusturyayı ilhak Etti! 
Bir Alman Otdusu Avusturya Hududunu 
Geçerek Viyana Uzerine Yürümiye Başladı 
• • Şuşnig Hükômeti Devrildi ,--AVRUPADA AKiSLER 

Avusturyada iktidarı 
nihayet bulan 

Dr. Şuınig 

Basvekilin 
1 ' 

Sozlerindeki 
Manalar 

~hmet Emin YALMAN 

l 
Memleketin Birçok Yerlerinde 

Kanlı Çarpışmalar Oluyor 
Viyana, 11 (TAN) - A vusturyada vaziyet birdenbire de

ğişti ve çok nazile bir safiıaya girdi. Pazar günü bir plebisit 
yaparak A vusturyanın istiklalini korumayı bekli yen ve lm iş 
için var kuvvetile hazırlanan Başvekil Şuşnig, bugün istifa etti. 
Bu istilayı Almanya çok kati bir ültimatomla istemiştir. 

Bu istifa üzerine Şuşnig radyoda Avusturya milletine hita
ben bir veda nutku söyledi, istifasının sebeplerini anlattı ve de
di ki: "Alman hükumeti sert bir ültimatomla benim Başvekil
likten çekilmemi ve bu makamı yeni Dahiliye Nazın İnkuart'a 
devretmemi istedi. Aksi takdirde Alman kıtalarının A vustur
yaya yürümek için emir almak üzere olduğu ihtar edildi.,, 

Avusturya Ordusuna Emir! 
Şuşnig nutkuna şöyle devam etti: 
"- Cümhurrei'si, kuvvete boyun eğdiğimizi millete bildirmiye be

ni memur etmiştir. Bu vahim anda Alman kanı dökmeyi hiçbir suret
le arzu etmediğimizdeıt, Alman kıtalan arazimize girdikleri takdirde 
çekilmesi ve verilecek kararlan beklemesi için orduya emir verdik. 
Cümhurreisi ordu umumi müfettişi piyade generali ş:lhavskiyi or
dunun kumandanlığına tayin etmiştir. Sonradan verilecek talimatı 

orduya bu zat bildirecektir. Avusturya milletine, kalbimden fışkıran 
bir dilek ve Almanca bir sözle veda edilyorum. 

"Tann Avusturyayı korusun!,, 

Yeni Başvekil iş Başında 
Şuşnigin bu veda nutjmndan sonra yeni Başvekil Says İnkuart radyoda 

D ünyada en basit sanılan bir nutuk söyliyerek bilhassa demiştir ki: 
bir fey vardır: Bir va.zi- ı "Fevkalade vahim dakikalar yaşıyoruz. Bütün memleketten ve 

>'eti old " ·b· .. ek. bilhassa Avusturya Nazi!erinden sükfuıeti tam bir surette muhafaza 
ugu gı 1 gorm .. 1 · · · d · Alın d b" ·1 · h k · aki l I:' k l .b. .. .. . etme erını rıca e erım. an or usunun ır ı erı are eti v o -

c.n o ay gı ı gorunen sıyaset . · · ı fUd • . • • · . • ... sa bıle buna asla muhalefet mevzuubahıs o amaz.,, 
lı llr • V azıyetin ıcap ettırdıgı Şuşnigin istifasile pazar günü yapılması beklenen plebisit te suya düş-

areketleri derhal yapmak.... müştür. 
.. Rakikatte, hadiseleri olduğu gibi 

gorebilınek, en nadir ve üstün mezı- Alman Ordusu A vusturyada ! 
:'>'etlerden biridir. Pek çoklarımız, et-------------------
~af~ ~aktığımız zaman, hadiselerin Yeni Başvekil İnquart başvekalete geçer geçmez Almanya şefi Hitlere 
:~ şeklini göremeyiz. Sabit bir bir telgraf göndererek kan dökülmesine mani olmak için derhal Viyana-

l'lınizin, hususi bir menfaatimizin, ya asker sevkedilmesini istemiştir. Telgraf şudur: 
khsi bir ihtirasımızın telkin ettiği "Şuşnig hükumetinin istifasından sonra vazifesinin Avusturyada 
~11tli görürüz. Yani kendi kendimizi sükfuı ve nizamı kurmak olduğunu telakki eden Avusturya muvak· 
datırız. kat hükfuneti, Alman hiikiunetinden bu vazifes:11de kendisine yardım 

>ı~l3ugün milletlerden çoğunun gözle- etmesini ve kan dökülmesine mani olmak için derhal Avusturyaya as-
i<11~e perdeler vardır. Kendi kendi- keri kıtalar sevketmesini ısrarla rica eder.,, 
~l'lııi hazır ve sabit fikirlerden iba- Bir habere göre, Avusturyanın bu talebi derhal kabul olunarak Ma-
~ t sistemler içinde hapsetmişlerdir. reşal Göringin kumandası altında zırhlı otomobillerden müteşekkil bir 
d~tafa baktıklan zaman yalnız ken- kuvvet yola çıkmıştır. Her Hitlerin muavini Rudolf Hes te Viyanaya git-
11 Sabit fikirlerinin akislerini görür- mek üzere hareket etmiş bulunuyor. • 

er. Cümhurreisinin Mukavemeti ! 
1 :uttuklan siyaset te yanlış görüş-
t~l'in seline kapılıp sürüklenmekten -D-iğ_e_r_tar_af_t-an_A_vu_s_t_u_ry_a_C_ü_m_h_u_r_r_e_is_i Miklas bir aralık mukavemet 

()ı::t bir gidiştir. Vaziyetin icabını göstermek istemiş ve Cümhurreisliğinden şu tebliğ neşredilmiştir: 
ib Ugu gibi görmekten ve yapmaktan "Cümhurreisi Miklas, B. Şuşnigin istifasını kabul etmemiştir. Hükümet 
r ~ret realist, verimli, müsbet, ber- iktidarda kalmaktadır ve Alman tehdidine boyun eğmiye karar verme
~ gidiş ve görüş, bir milletin ta- miştir. Hükfunet bütün memurlara vazüelerinin başında kalmalannı bil
b ··~~r edebileceği nimetlerden en dirrniştir. 

llYUgüd" 
ur. Viyanada ataşemiliter olan general Muf ve Almanya orta elçiliği vazi-

J ste Atatürkteki vaziyetleri ol
tet· duğu gibi görüş ve seziş kud
tı 1 sayesinde Türk milleti bu büyük 
b~ete kavuşmuştur. Az zamanda 
tll kadar geniş verim elde etmenin, 

8 ernıeketin iktısadi ve içtimai sima
tı.1.tıı bu kadar çabuk değiştirebilme
it'·~ dünya yüzünde bu kuvvetli ve 

1 arlı ınevkil kazanmanın asıl sırrı 
(Devamı 10 uncuda) 

fesini gören Keppler Almanyanın talimatına göre, yeni bir hükümet ku
rulmasını talep eden ültimatomu vermek üzere saat 19 da Cümhurreisi 

Miklas tarafından kabul edildikleri zaman, mumaileyhe bu talebi kabul 
.etmiyeceğini söylemiştir. Avusturya milleti tarafından ve onun isteğile 
seçildiği için yalnız tanrı ve vicdanı muvacehesinde mesul olduğunu ve 
yabancı bir hükumetin taleplerini kabul edemiyeceğini bildirmiştir. A
vusturya müstakil devlettir ve öyle kalacaktır. Alman delegeleri Avus
turya hükumetine saat 21 de yine bir yeni mühlet vermişlerdir.,, 

Avusft'.ırya Cümhurreisi bu suretle Almanya tarafından askeri hare-
etı:r ~uu takdirinde mesuliyeti Almanyaya yüklemek istemiştir. Fa-

J · ..-..,. .,,.. (Arkan 10 uncuda) 
~'f ~ 

' 
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A vusturya.da muvakkat 
hükiimetin reisi 
Sayı lnkuart 

On dokuz 
Suçlunun . 
idamları 
istendi/ 

Rusyada Ulamı istenen 
suçlulardan Rikol 

Moskova, 11 (A.A. Tas) - 9 martta 
yüksek mahkemenin akdettiği gizli 
celsede, suçlu Rakofski, Grinko, Ro-

' sengoltz ve Krestinski, bazı yabancı 
devletlerin bazı resmi müınessillerile 
olan casus ve vatan haini münasebet 
leri hakkında izahatta bulunmuşlar

dır. Yüksek mahkeme, Sovyet aleyh
tarı "Troçkist ve sağcı bloku,. maz
nunlannın bağlı bulundukları bu ya
bancı devlet mümessillerinin kim ol-

( Devamı 10 uncuda) 

Çekoslovak Ordusu 
Hudutta Toplandı! 

İngiltere ve Fransa , A lmanyaya 
Şiddetli Birer Nota Verdiler 

dap~~!ı .!:e::~:?aate ~:::~ 1--;0-N ... .-D.A_K.._l-K .. A~ 
Alman a.&kerlerı Avusturya ) 
hududunu geçmitlerdir. Al-
man motörlü krtalannm yarın 
öğleye doğru Viyanaya var
maları bekleniyor. Bütün Çe
koslovakya heyecan içindedir. 

Bir Millet 
Bir İmparatorluk 

Bir aralık hükumetin seferber ye 
lik ilan ettiği fayi olmllfS& da 
bu taYİa tekzip olunmuftur. 
Fakat hükômetin Avusturya 
hududuna asker ıevkiyatı yap 
tığı anlaşılıyor. Ceketa ajan
sının istihbaratına göre, Al
man ordusu hududu Passau

Bir Lider! 

dan geçmittir. 
Bugün Çekoalovakyaya A

vuaturyadan muhaceret bqla
dı. Muhacirler arasında eski 
bir istihbarat nazm ve vatan
severlerin sekreteri bulunu-
yor. 

Çek kabinesi vaziyeti mü
zakere ~çin toplanmıştır. 
Ber lin, 11 - Alınan kabinesi bu 

gece gizli bir celse yapmıştır. İçtima 
(Arkası 10 uncuda) 

Viyana. 11 (TAN) - Yeni A· 
vusturya Başvekili Doktor Sa
yis İoquart, yeni kabineyi teşkil 
etti. Kabine tamamen naziler • 
den ve Almanya taraftarlann
dan müteşekkildir. Şuşnig kabi
nesine mensup nazırlardan Ma
liye Nazırı ile Emniyet Nazın 

yerlerinde ipka edilmişlerdir. 

Doktor İnquart. kabinesini teşkil 
ettikten sonra radyo ile neşrolu
nan bir nutuk söylemiş ve bü
tün düşüncelerini şu kelimeler
le hulasa etmiştir: "Bir millet, 
bir imparatorluk ve bir lider!,, 
Viyana polisinin nazi işaret tak
tığı haber verilmektedir. 

Almanya şefi Bitlerin muavi
ni Hes, Viyanaya muvasalat et
miştir. 

Avusturya ve Fransa Buhranı 

Blum, Milli Selamet 
Kabinesi Teşkil Ediyor· 

Londra, 11 (Husw;i) - Pa.. 
riaten çok heyecanlı haberler . ' 
geliyor. Anlaşılıyor ki A vus-
turya hadiseleri, F ransanm 
Çekoslovakya ile olan ittifa
kından dolayı Fransada her 
yerden daha fazla akisler yap 
mıttır. Paris korku ve heyecan 
saatleri yaşamaktadır. Bütün 
siyasi mahfillerde, bir "umu
mi selamet,, kabinesi tetkili 
lüzumu, kati bir çare olarak 
ileri sürülüyor. 
Paris, 11 (Hususi) - Kabine teşki

li vazifesini üzerine alan sosyalistle
rin lideri B. Blum şu saate kadar he
nüz vazifesini başarmış değildir. A -
vusturya hadiseleri Fransada kahine 
buhranının derhal halli için büyük 
bir arzu uyandırmıştır. Bu hadiseler 
B. Blum leh.Jnde geniş bir değişme te
min etmiştir. Umumi arzu bir milli 
selamet kabinesi teşkil edilmesi le -
hindedir. 

Blum bugün Radikal sosyalistlerin 
müzaheretini temin için çalışmış, fa
kat radikaller, Blumun yalnız mali 
siyaseti değil, harici siyaseti hakkın
da maliı.mat istemişler, M. Blum da 
radikaller lideri B. Daladiyeye bir 
mektup göndererek, radikallerin mü 
zaheretini esas itibarile dilediğini, 

takip edeceği siyasetin halk cephesi 
siyaseti olduğunu söylemiş ve radikal 

Fran•ada Radikal şeflerinden 
B. Heryo 

lerin halk cephesi hükümetine işti -
rak edip etmiyeceklerini sormuştur. 
Cümhuriyetçi sosyalistler kararlarını 
radikallerin kararından sonra vere
ceklerdir. Fakat radikaller komünist 
lerin iştirak edecekleri bir kabineye 
müzaheret etmemek kararındadırlar. 

Fakat M. Blum, İspanyaya 
(Arkası 1 O uncuda) 
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Bir Mücadelenin Neticesi 

Medeni dünyada verem 
yıldan yıla azalıyor 

Verem tedavisinde 60n tedbirlerden: Hastalara mikropsuz, 
tertemiz yerleTde mni hava veriliyor 

J çtimai hıfzıssıhha tedbirle-
rinin günden güne tekem

mül etmesi umumiyetle ölüm mik 
tarını düşürmüştür. Fakat içtimai 
bünyeyi mütemadiyen kemiren ba 
zı hastalıklarla mücadele geniş ve 
etraflı içtimai tedbirlere ihtiyaç 
göstermekte ve bu gibi hastalık
larla mücadele ancak büyük teş.
kilat vücuda getirmiye mümkün 
olabilmektedir. Verem, bu hastn
lıklann başında gelir. 

Sanayi faaliyetlerinin ilerleme
si, maden işletmelerinin çoğalma
sı gibi devamlı ve yorucu iş salia
larının inkişafından sonra, verem 
nispetleri umumiyetle her memle
kette alabildiğıne yiıkselıniye baş
lamıştı. Alınan bütün tedbirlere 
rağmen, mütemadiyen yeni pazar
lnnn açılması, küçük sanatlerin ve 
el sanayiinin parçalanarak çok mik 
tarda ve kütlevi emtia istihsali 
ihtiyaçları bu artışın önüne geçil
mesine mfıni oluyordu. Harpler ve 
iktısacli buhranlar, konjonktör te-
mevvüçlcri gibi sebeplerle sık sık 
yükselip alçalan işçi ücretlerinin 
de istikrar bulamaması içtimai sıh
hat bakımından menfi tesirler bı
rakıyordu. 

N eticede anlaşıldı ki, verem
le mücadele, mevcut hasta 

lan tedavi etmekten ziyade, bu 
hastalığa tutulmanın önüne geç -
mck suretile kabil olabilecektir. 
Bunun için de, rasyonel çalışma 

sistemlerinin kurulmasına ve bil -
hassa yiyecek maddelerinin, fakir 
halk tabaknlan arasında kolayca 
istihlakini temin edecek çareler a
raştınlıp bulunmasına ihtiyaç var
dır. 

Nisbi refaha ermiş memleketler 
de verem nispetlerinin diğerlerine 
nazaran çok daha düşük olması da 
ayni neticeyi vermektedir. Bu ha 
le göre, verem, içtimai refahın 

bir mlyan gibi telakki olun
muştur. Sefalet veremle baş

başa gider. Şu halde bu içtimai fe
Wcetin önüne geçebilmek için iç
timai refah seviyesini yükseltmek
ten başka yoktur. 

F ransada harpten evvelki ~ 
nelerde (1909-1913) nüfus 

başına düşen yiyecek miktan, yağ 
lar 12,7, tereyağı 7,3, şeker 16,7, et 
46,8, patates 24,6, karbon idratlan 
da 148,2 kilogramdır. 1925 ten 929a 
kadar geçen senelerde ayni yiye -
cek maddeleri hafif değişiklikler 
göstermiştir. Bu arada etin istih
laki 40,8 kilograma düşmü~ buna 
mukabil şeker de 20,9 kilograma 
çıkmıştır. 

1925-1929 seneleri arasında şe
kerin nüfus başına isabet eden mile 
tan İngilterede 39,6, Almanyada 
22,6, İtalyada 7,7 kilogram; et, İn
gilterede 55,3, Almanyada 48,9, 1-
talyada 17,4 kilogram; yağlar İngil 
terede 21,4, Almanyada 22,2, İtal
yada 9,9 kilogram, karbon ldrat -
ları İngilterede 127,1, Almanyada 
140,3, İtalyada 142,4 kilogramdır. 
Bu rakamlara göre, bir İngiliz, 
39,6 kilogram şeker yediği halde 
bir İtalyan 7.7 kilogram şeker yi
yebilmektedir. Ayni vaziyette, Al
manyada nüfus başına isabet eden 
patates rniktan 15,3 kilogramken 
İtalyada bu milctar 4,4 kilogram -
dır. 

Y iyecek maddelerinin istih-
Wt nisoetlerini bu şekilde 

gösterdikten sonra muhtelif mem 
leketlerde veremden ölüm nispet
lerini tetkik edelim: 1901 den 1930 
senesiıi'e kadar 30 sene içerisinde 
umumiyetle bütün memleketlerde 
veremden ölüm nispetleri mühim 
miktarda düşmüştür. 100,000 kişi
de, birleşilc Amerilca Cümhuri
yetlerinde 1901 de 196 kişi verem 
den ölürken bu miktar 1928 de 79 
kişiye düşmüştür. Bu düşüş Fran
sada 317 den 168 e, lsviçrede 265 
den 124 e, Holandada 194 den 84 e 
İngilterede 181 den 96 ya, İskoç
yada 269 dan 94 e, İtalyada 171 
den 134 e, Norvcçte 254 ten 156ya, 
Danimarkada 205 ten 75 e Alman 
yada 212 den 88 e, Çekoslovak
yada 368 den 161 e, Belçikada 153 
ten 97 ye ve İspanyada 197 den 
135 e şeklindedir. Umumiyetle harp 
seneleri içinde gittikçe düşen nis
petler ya durmuş veyahut ta yük
selmiştir. Mesela Fransada 1916 da 
219 a düşen miktar 1918 de tekrar 
278 e kadar yükselmiştir. Bu va
ziyet hemen her memlekette ayni
dir. Açlığın ve sefaletin artması -
nın veremden öl\ipı nispetlerini ne 
derece yükselttiği bundan anlaşı
labilir. 

y ukanda verdiğimiz rakam -
lardan da anlaşılıyor ki, 

son otuz sene içerisinde veremden 
ölenler mühim miktarda azalmış
tır. Bunu beşeriyet için çok hayırlı 
bir netice olarak kaydetmek icap 
eder. Bunun sebebi vereme kar-
şı alınan mücadele tedbirlerinin in 
kişaf etmesi ve toplu harekete ge
çilmesi olmakla beraber bazı ala
kadarlar bunu kısmen de bir başka 
sebe atfetmektedirler. Bunlara gö
re verem mikrobu gitgide dejene
re olmaktadır ve nihayet bir gün 
gelecektir ki, beşeriyet bu afetten 
büsbütün yakasını sıyırmiş olacak 
tır. 

Ancak bugün için, verem, kendi
sine karşı zecri mücadele tedbirle
ri alınması icap eden ciddi bir a
fet olmak sıfatını muhafaza et -
mektedir. Buhranlar ve harpler, 
pahalılığın ve netice itibarile or
ta ve fakir halk tabakalarının gı
dalarını Iazımgden miktarda te -
min edememeleri neticesini doğur 
maktadır. Bu gibi hadiselerin en 
ziyade tesir ettikleri şey, verem 
vefiyatıdır. Bu itibarla vereme kar 
şı alman tedbirler, bütün dünya
da gün geçtikçe ileri götürülmek
tedir. 

1 DENİZ ve LİMAN : 

ilk Umumi 
Mağaza Mersinde 
Kuruluyor 

Türkiye limanlarında umumi ma
ğazalar açılması için bir şirket kurul-
muştur. Bu şirkete milli Bankaları
mızla bazı ecnebi bankalar ve bir de 
ticaret odaları iştirak etmişlerdir. 
Şirketin müdlırlüğüne B. Fahir ta -
yin edilmiştir. 

Ilk umumi heyet toplantısı, Anka
rada yapılmıştır. En önce Mersinde 
bir umumi mağaza kurulacaktır. Is
tanbul limanı, şirketin faaliyet çer
çevesi dısmdadır. 

BELEDİYEDE : 

Kanalizasyon 
Tesisah 
Hazırlanıyor 

TAN 

Hariçten 
2500 Koyun 
Getirilecek 

Beledlye, 250 bin llr•lrk istikraz me 
ıelealne •it muameleyl bitirmek Oze· 
redir. Yakında, plyaa•d• nazım bir v• 
zlyete geçecektir. 

lat•nbuld•, iki h•yv•n t•clrlnln le· 
teiil Uzerlne, hariçten 2500 kıvırcık 

koyunu getlrllmeal için kontenjan 
mUeaadeal verllmlıtlr. Bu hayvanlı • 
rın hiçbir haet•lıiiı olmamaeı ve eaf 
kıvırcık olması .. rttır. 

!MAARİFTE: 

Yeniden Altı 
Eğitmen Kursu 
Açılıyor 

Belediye fen heyeti, önümüzdeki 
yaz yapılacak yeni kanalizasyon te
sisatına ait projeyi tamamlamış ve f 
makama vermiştir. Projeye göre bir ı 

mayısta Kadıköyündeki Kurbağalı 
derenin temizlenmesine başlanacak
tır. Usküdar ve Kadıköy ciheti kana 
lizasyonlan da tamamlanacaktlr. Bu 
tarafın tesisatı arasında biri Uskü -
darda, diğeri Fenerbahçede olmak ü
zere iki tasfiye havuzu yapılacaktır. 
Istanbul cihetinin Marmaraya bakan 
kısmı için de Kumkapıda, Beyoğlu 

ciheti için de Kasımpaşada ve Be -
şiktaşta birer tasfiye havuzu yapıla
caktır. 

* lzmlt, 11 (TAN) - lıtanbuldakl 
et ucuzluiiunun teılrlerl burada da 
gl5r01mUotür. Bir kıaım kHaplar, etin 
klloeunu &O kuruftın 40 • lndlrmlı· 

ler ve bu flyıtt•n Htıı• baılamıııar· 
dır. 

Yeni yıl Eğitmenler kursu bu ni
sanda faaliyete geçecektir. Bu sene 
kurslar Eskişehirde, Kastamonuda, 
Trakyada, Kayseride, Erzincanda a
çılacaktır. Eskişehirde biri Mahmu
diye nahiyesinde, diğeri Çüteler çift
liğinde olmak üzere iki eğitmenler 
kursu açılacaktır. i Her kursta vasati 100 kadar, kıta! larından yeni terhis olunmuş çavuş
lar ders göreceklerdir. Kurslarda ted 
risat 6 - 7 ay sürecektir. 

* Beşiktaştaki Barbaros Hayrettin 
türbesinin tamamen açılması .için 
300 bin liraya ihtiyaç görülmekte -
dir. Belediye, meydanın açılması için 
bu parayı hükumetten istemiştir. * Yerebatan sarayının etrafının 
açılması için istimlake yakında baş
lanacak ve bu yaz meydan açılmış 
olacaktır. Bu iş için 75 bin lira sar
fedilecek tir. * Elektrik şirketi, yeni yaptıra
cağı Tünel binası için bankaya 25 bin 
lira yatırmıştır. Yakında, istimlak -
lere başlanacaktır. 

MÜTEFERRIK : 

Paket Gümrüğü için 

Yeni Talimatname 
Paket gümrüğü için yeni bir tali

matname hazırlanacaktır. Gümrük 
başmüdürü Mustafa Nuri, posta u -
mum müdürlüğü posta işleri müdü · 
rü Ibrahim, Istanbul posta müdürü 
Yusuf dün bir toplanb yaparak bu 
yeni talimatname fizerinde görüş -
müşlerdir. Yeni talimatname, paket
lerin nakli işinde bir çok bakımlar
dan kolaylıklar temin edecektir. 

Kaçak Köylü Sigaraları 
Istanbulda sürülen kaçak kôylü si

garalarının nereden ve ne şekilde ge 
tirildiği henüz tespit edilememiştir. 
Sigaraların Mudanyadan vapurla gön 
derildiği şüphesi üzerine açılan tah-
kikat müspet netice vermiştir. Bursa 
vapuru sıhhat memuru Saminin ka
marasında kaçak sigara bulunduğu 

doğru değildir. Sadece, Snminin ma 
lümatına müracaat edilmiştir. 

Kaçak sigara sürümünün önüne 
geçilmesi için yeni tedbirler alına -
caktır. 

lran Konsoloshanesinde 
Alahazreti Hümayun Şehinşah Haz 

retlerinin doğumunun yıldönümü 

münasebetile Iran konsolosu, salı gü 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Iran ko
lonisini kabul edecektir. * Şoförler cemiyetinin yeni idare 
seçimi kararlaştırılmıştır. Yeni seçi
min bu ayın sonlarına doğru yapıl -
ması muhtemeldir. 

* Edirne, 11 (TAN) - Et ucuzlu(lu 
ve lıt•nbul mez.bahaeınd• kllo üze· 

rlnden resim •lınma.ı Trakyalıları se· 
vlndlrml§tlr. 

lıtanbuldıkl bir kıaım kıbzımallı· 
rın Trakya ve Marmara aatıcılıAını 

1 
k•rıı ol•n fen• hıreketlerl için de ted 
blrler •lınıe•ii• Omlt ecUllyor. Umumi 
mUfettlıllOe, yeniden birçok ılklyet • 
ler gelmlye batlımııtır. 

• ························~ 
POLİSTE: 

Gizli iki 
Musevi Mektebi 
Daha Bulundu 
Biri lstanbulda, öteki Bursada iki 

gizli musevi mektebi meydana çıka
rılmıştır: 

Sa!matomrukta Hamami Muhit -
tin mahallesinde lğneli bakkal so -
kağında 36 numaralı evin gizli mek
tep haline getirildiği haber alınmış 

ve ansızın aranmıştır. Rihan ismin -
de bir kadın, 14 musevi çocuğuna 

ders verirken suç üstünde yakalan
mış, mahkemeye verilmiştir. 

* Bursa, 11 (TAN) - Kuruçeşme 

mahallesinde bazı evlerde gizli ted -
risat yapıldığı öğrenilmiş, arama ne
ticesinde Ester, Mari, Izak, Ester ve 
Haneaia isminde beş kişi, evlerinde 
küçük çocuklara ders verirken ya -
kalanmışlardır. Beş suçlunun muha
kemelerine yakında asliye ceza mah 
kemesinde başlanacaktır. 

Eroin Müptelôsı Satıcı 
Mığırdıç isminde bir seyyar satı

cı, ihtiyar annesi ile beraber dün sa· 
hah Emniyet müdürlüğüne müracaat 
etmiş, eroin müptelası olduğunu söy 
liyerek tedavi altına alınmasını iste
miştir. Mığırdıç, annesinin çamaşır
cılık yaparak kazandığı beş, on ku
ruşu da eroine verdiğini gözyaşları 
arasında anlatmıştır. Emniyet mü -
dürlüğü kendisini hastaneye gönder
miştir. * Dün öğle üzeri köprü civarında 
bir ceset bulunmuştur. Bu cesedin, 
on beş gün evvel, köprü altında ka
yığı ile beraber batan lsmaile ait ol
duğu anlaşılmıştır. 

AHICARADAH RESiMLER : 

İstanbul ilk tedrisat müfettişlerin
den Muharrem, Eskişehir Mahmudi
ye kursunun idaresine, Süleyman E
dip ve Cemal de Kastamonudaki kurs 
larm idaresine memur edilmişlerdir. 

Ecnebi Mekteplerin.deki 
Türk~e Muallimlerinin 

Vaziyeti 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde

ki türkçe muallimlerinin müktesep 
haklarının tanınması için, Maarif Ve 
kaleti, alakadar mekteplere bir ta
mim yapmıştır. Mekteplerdeki kı

demli ve tecrübeli muallimler her iş
te evvela nazan dikkate alınacaktır. 

Dün Ankaradan şehrimize gelen 
özel okullar umumi direktörü Nihat 
Adil, kendisile görüşen bir muharri
rimize bu hususta demiştir ki: 

"- Bu mevzu Qzcrinde vekAleUn düşün
ce ve tetkfklerl vardır. Herhalde bir şey ya 
pılmak lll.z.ımdır. Bu mektepler, hakkı mQk 
tcsep sahibi olı:ın kıdemli muallimlerin va
ziyetlerini nazarı dikkate almahdtr. Bu mu 
alllmlerfn terflJ bir kanun meselesidir. Bir 
kanunla halletmek ltizımdır .,, * ilkmektep muallimlerinin ihti
saslarını artırmak üzere bu yıl tertip 
edilen muhtelif meslek kursları ve 
konferansları sona ermiştir. Bu yıl 
kurslara 1750 muallim iştirak etmiş
tir. Alınan netice iyidir. * İlkmektcp muallimlerinin oto
matik bir şekilde zam görmeleri ka
rarlaşmış ve bu hususta tazım gelen 
tedbirlere başvurulmuştur. Şimdiye 
kadar zam alıp ta henüz maaşları bu 
şekilde verilmiyen muallimlerin de 
haklarının bir an evvel iadesi için te
şebbüslere girişilmiştir. 

Maarif Vekili 
Maarif Vekil Saffet Arıkan, bir 

müddettenberi midesinden rahatsız 

olduğu için, tedavi edilmek .üzere 
şehrimize gelmiştir. B. Saffet An -
kan, dün akşama kadar Parkotelde is 
tirahat etmiştir. Bugün Cerrahpaşa 
hastanesine giderek tedavi olacak -
tır. 

Universite rektörü Cemil Bilsel, 
maarif müdürü 'fevfik Kut, bazı u
mumi müfettişler dün Vekili ziyaret 
etmişlerdir. 

Saffet Arıkan tedavisi bittikten 
sonra vakit bulursa, burada bir müd 
det Universite ve maarif işlerile meş 
gul olacaktır. Kıymetli Maarif V eki
limize acil şifalar temenni ederiz. 

Yukarda: BüyQk Şef Gfinet klQbfinOn gOret mflsabakalan

m takip etmek üzere Halkevine teerifleri mumda ataiı<la: 

Balkevindeki gilreflere ift1rak eden pnç spcıreabır ı 
Yukarda: Yenişehir posta binasının açılışında Nafıa Veki

limiz ve davetliler. AJaiıda: Türk1a4c:unda bir kııza neticesi 

• eehlt dil~ genç tayyarecinln cenaze merasimi. 
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i--A;karad·;~·J··· 
! Telefon ve Telgrafla =---
Millet Meclisinde 

Dün Yapılan 
Münakaşalar 

Ankara. 11 (TAN Muhabirinden) - sO 
yük Millet Meclisi bugün Fikret SılaY11l 
başkanlığm9n toplandı. Memurin kanurııJ 
hakkındı:ıki yeni tekll!lcrin muhtelit bir tfJJ 
cümende tetkik edilmesi Uısvip edildi Bu' 
dan sonra, nıznamede bulunan dcmirYoll' 
n ile eşya nakliyatına nit beynelmilel ınll" 
knvelcnin tatbikine nit kanun lAyihnsı.nJSi 
milznkeresine seçildi. 

Refik İnce söz alarak, böyle bir kanuıt 
yapılıp yapılmamasına ihtiyaç olup oını•dl 
fını sorarak, bu kanun hükümlerinin tştbl 
kntının esas~ meclisin salft.hiyeUeri ara • 
sında bulunduğunu, vekalete yeni sallilÜ • 
yet verilmesinin doğru olı:ımıyacağını s61"' 
lcdl. Encümen mnzbata mubı:ırrir.i Ahfll,& 
Hilmi Kalaç cevap verdi. 

Dedi ki: • • 
- Yeniden muknvele tanzim edilmfYO'I' 

Tavzih mahiyetinde olan hukumlerin tıl .. 
blk mevkilne konulması salahiyetini ıstl-" 
;yoruz. Mukavele saUihl;yeU esı:ıs tcşklllit ıı:t 
nunumuza göre doğrudnn doğruya meclll' 
bırakılmıştır. Fakat biz bu teklifi mukaft 
le yapmak mahiyetinde sörmedlğimlz fç!ıt 
Nn!ıa Vektıletine böyle bir sallilılyet ver• 
meyi doğru bulduk." 

Zf7a Gevher Etill, Hnkk:ı Tarık Usun~ 
bazı mütnlealarından sonra, Nafıa Ve~ 
Bay Ali Cetinknya hatiplere cevap vere" 
rek beynelmilel nakliyat işlerinde diğer r' 
14kadar olan devletlerle bir mutnb:ıkat <*' 
mı:ısının zanırl bulunduğunu ve b1zlın 61 
dahil o~duğumuz beynelmilel bir toplaD• 
da yapılmış olan mukavelenin BQyük ?d11"' 
let Meclisince de tasdlk edilm1ı oldu~ 
kaydederek demiştir ki: 

- Bir komite bu beynelmllel mukavelİ 
ye nit işlere bakar. Vtıkit vakit bu koınit' 
tnrııtından lltıvcler, izahlar, tefsirler teblll 
edilmektedir. Biz, vekfılete sallilılyet ver' 
sin, lüzumuna göre tefsir ve izah edlısif 
demiyoruz.,, 

All Çetlnkayadan sonra, Fcfik İnce bl' 
takrir vererek ltıyüıanın tetkik edilm~ 
istemiş ve U\yihıt teşldlll.tı esasiye encruıı"' 
nine havale edilmiştir. Meclis pazartesi ı&' 
nü toplanacaktır. 

Yemen Veliahdi 

Geliyor . 
Ankara, 11 (TAN Muhabirfll • 

den) - Önümüzdeki hafta iç~ 
memleketimizi ,ziyareti bekle.,,, 

Yemen veliahtı Seyfullah İsta1l • 
bulda beş ve Ankarada iki gün ~ 
lacaktır. 

lstanbul Borsası l~in 
Vekiller Heyetinin Karart 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden) / 

İstanbul borsasının bir nisandan iti' 
haren üç sene müddetle kapanınaSI' 
na karar verildiği malumdur. 11' 
mevzu üzerinde Vekiller heyeti tar" 
fından yeni bir karar alınmıştır. Sil 
karara göre, borsanın komiseri ve ı' 
fakat memur lan borsanın kap~~= 
lunduğu müddetçe, vazifelerini ~. 
ra borsasında göreceklerdir. :lsta11 ~ 
bul borsasının 1937 mali yılı bütçcı:: 
Ankara borsasında da merl olaC,J 
ve Ankara borsasının tesis masrafl" 
nnı karşılamak üzere, bütçenin ~ 
raf kısmında dört bin liralık bir f" 
açılacaktır. 

Bundan başka, halen İstanbul ~ 
sasında iş görmekte olan mecll5 
itirazları tetkik heyeti 1 nisandan i~ 
~aren Ankara borsası meclisi ve bO: 

ranın tetkik heyetini teşkil ed~ 1 

lerdir. Heyet, İstanbul borsası tfJtJI' 
melatından ileri gelen iş ve ihtil!V 
n görmiye salahiyetli olacaktır· 

~ 

1 T AKVIM ve HA v;J 
12 Mart 1938 

CUMARTESi 

3 üncü ay: Giın: 31 

Arabt: 1358 
Muharrem: 10 
Günq: 6,17 - Öğle: 
İkindi: 1542 - Akşam: 
Yatsı : 19,43 - tmstık: 

Kasım: ıı' 
Rumt· 1s~ 
Şubat: 27 

ı2.2• 
ıs •2 
4,38 

YURTTA HAVA V AZIYE'f! 
Yurdun Karadeniz kıyılı:ınyle Do 

nadolu mıntnkalanndn hı:ıvn kap lı vl' 
zil yağışlı Trakynda kapalı dlğ r yl'rl 
bulullu geçmiş, rilzgıirlar orta ve c:e 
Anadoluda kısmen şfmalJ diğer yt'rll'rd~ 
mumlyetle cenubi lstıknmeUcrdcn 

kuvvette esmiştir. 
Dlln, İstanbulda hava kapalı ~rrıl 

g4r cenubi istikametten sanıy(!dc 2 
metre hızla esmlı,;tir. S:ıat 14 te b ro 
758,7 milimetre idi. 

Hnrnret en çok 14,6 ve en az 8 3 
olarak kaydedilmiştir. 
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l}"CfG.1fiq] 
Avusturya Tehlikesi 

. Ömer Rıza DOGRU L A VUsturyn Başvekilinin, A vus-
turyalılnra''müstakil ve hür ya 

:aınak nıı istiyorsunuz?., sualine ce
)' ap Venniye davet etmesi, Avustur
/ tehlikesini bir knt daha keskinle~
:rd~· .Avusturya içindeki naziler, Ba1 
:ıl~nin istiklal lehinde büyük bir 

la erıyet kazanacağına emin olduk-
rı .. 

d l ıçın bu karardan memnun olma-
•i~·ar, Ve ortalığı kanştırarak, plebi
~ bozmak yolunu tuttular. Nazile
!! . :maksadı, vaziyetin ke~di lehleri
\' e •nkişafı sırasında plebisiti yapmak 
\' e kazanmaktır. Başka türlü netice 
~~etek herhangi plebisit, onlar için 
\' lltasavvcr de,rildir. Bu yüzden A-
llst\lrya içindeki nazistler de, A vus
~a dışındaki nazistler de, plebisit 
~Pınak karanın hiddet ve asabiyetle 
,. tŞılanuş, Alman gazetelerinin hep
~de bu karann aleyhinde ağır yazı
ld Yazmış ve bu karan Almanyaya 
li{~ nıeydan okuma mahiyetinde te--

~ki etnıişlcrdir. 
~ akat vaziyet bu kadarla kalım
~r:. Avnsturya nazilcrinin, nümayiş
~Ptıklan, gürültüler, kavgalar 
~ dıkıan bu sırada Alınan -AV119-
'8k hududu üzerinde Almanyanııı 
'lıcr eri nümayişler yaptığına dair ha
ttk ler gclnıektedirGerçi bu askeri ha 
l> etlerin Avusturyayı tehdit için ya 
~dığı ilave ediliyor, bu hareket
b bir iki sahaya munhasır kaldı
~laşılıyor, hatta maksadın Avus
~ a • Alman hududu üzerinde vu
t ttluJıtemcl kanşıkhklann önüne 
~tııek te olduğu söyleniyor. 

\ ltllvvetleri müsavi olmıyan iki 
b~ devlet hududu üzerinde bu gi
tt ~kerı hareketlerin mônası, hiçbir 
tllt "i~e tabi olamıyacak derecede sa
~ tir. Bu gibi hareketler, tehdit ve 
to Yik nıahyietindedir. Nitekim, dok 
) t ŞUŞnigin Berchtesgaden'den Vi
d atlaya dönmesi ve mülakat esnasın
ti-iti kararlan tatbike başlaması üze
'o~e buna benzer hareketlerden bah
la llııınuş, fakat Alman mahafili bun 
~~Şiddetle tekzip etmişler, hatta bu 
Ctı..._~lerin Yahudiler tarafından' uy-

... 'llduğunu ileri sürmüşlerdi. B ll defa Viyanadan gelen haber
~ ~ ler bu nokta üzerinde ısrar et 
~e ve hükfunetin de arbedelere 
~ gelınek üzere 1915 Uk ihtiyat 
(j ~Vetierini silah altına çağırdığı bil 
~:;:ektedir. Viyana hükfunetinin 
"ıllb adı pazar günü vukubulması 
~ terneı olan herhangi büyük kan
\ı ğın önüne geçmek ve plebisitin 
~ llttıt derecede sükunet içinde vuku-

; tenıın fıtmcktir. 
'- le~isitten vazgeçilmesi, hiç olmaz 
hns~et~ktirilmesi için birtakım teşeb
cli erın vulrubulduğu bildirilmekte
~~- .bıtinıalki, Avusturya hududu 
)i ~tınde vukuu haber verilen nüma-

ıltı hedefi de budur. 
\d akat, A vusturyn Başvekili, attığı 
-.ti lllıdan geri dönmiyccek gibi görü

Yor. 

~1!caba, bu yüzden miihim bir ha-
lı kopar nıı? 

tlld Ugün Avusturyanın dahili bir ınü 
lıiıt eleye doğru yürüdüğü ve bu da
ıtirı· llıiicadelenin hariçten beslenme
>o:.tı ttlulıakkak olduğu gfü:e çarpı-

it,~ "usturyanın bn sırada istiklalini 
)) etnıesi ise bütün Orta Avnıpa
l'ı;t:e bütün Avrupayı fena halde ka-

s l'acak bir hadisedir. 
~ttı.011 hadiseler ise, bu noktai nazan 
&ı 11

lllile teyit etmiştir. 
~binesine doğru : 
~ :t'tuısada eski halk cephesı hü

ıit le kfuneti reisi M. Blum, yeni 
tıt"\ı :hine teşkiline çalışmakta ve bu 
ltı1t a ntüznkcrelerine devam etmek 
tt~t· l\tiizakerelerin ne netice vere
tııdiJc henüz belli değildir. M. Blum, 
lt~· al sosyalistlerin miizaheretini 
ltıııı~tı~ ehemmiyet vermekte ve radi
tedi tın lideri Daladiye ile görüşmek 
li, i~· l<"aknt radikaller, Blumun ma
• . '\\ı nd· · · d b k h · • "ıy11 ı sıyasetın en a~ a arıcı 

Seti • 
lt~d nı de nnlnmnk istiyor ve bu 
' en -.·· h d" · "kt" · "Ot •11uıa eret va mı gecı ırı-

caıc' t. nıum, ise radikallerden an
tıi t Csns İtibarile müzaheret istediği
l ~~~·tnca[,'l siyasetin halk cephesi si-

TAN 

Alman· Hariciye Nazırı 
• 

Müstemlekeler için 
Fazla Israr Etmedi 

Londra, (TAN) - Alınan Hariciye 1 ~~~~~~~~iiiiiiiiii!iiii!iii!i!!~~ 
Nazın Von Ribbentrop, bugün Baş- 111 
vekil Mister Chamberlain tarafından J ATATÜRKÜN 
verilen öğle yemeği ziyafetinde hazır 
bulundu ve sonra kral tarafından ka- TÜRKKUŞUNU 
bul olundu. Alman Hariciye Aazın, ı 

Avusturyayn ait en son haberleri, zi- TAKDiRLERi 

3 

Kaplan Postu! 
[Yazan: B. FELEK] 

Pek hoşuma gidiyor. Şu günlerde 
moda bize de geldi. Şık şık bayanlar, 
bayancıklar, kaplan postundan "üç 
çeyrek., denilen kısaca, yapışık belli 
mantolar riyiyorlar • 

ispanyada Son Taarruz yaf et esnasında almış ve bu sırada 
İngiltere Başvekili Mister Chamber
lain ile Hariciye N nzın Lord Halüax, 
Avusturya hadiselerinin İngiltere -
Almanya münasebetleri üzerindeki 
tesirinden bahsetmiş, bunun üzerine 
Von Ribbentrop, bu akşam memleke 
tine geri dönmeyi tehir etmiştir. An
~an Von Ribbentrop, Londrada iki 
gün daha kalacaktır. Kendisinin A
vusturya vaziyeti hakkında İngiltere 
hüktimetine karşı hiçbir taahhütte 

Ankara, 11 (A.A.) - RelılcOmhur 

AtatUrk bugOn ıaat dokuzda Etime
aut TOrkkuıu meydanını ıereflendlr
mlıler, vazife uçuıu yapmakta olan 60 
retmen namzetlerinin uçuılarını takip 
ederek hepsi hakkında izahat almıı· 
lar, meydan teılaatını ve malzemeyi 
tetk ik ve TDrkkuıu gençlerine ayrı 

ayrı iltifatta bulunmuılardır. 

Kadınlara karakterden tutun da 
estetiğe kadar her bakımdan bn ka
dar yakışan deri görmedim. Ne gü
müşlil tilki, ne şenşila, ne ziplin, ne 
de astrakan onlara bu kadar yak:ıp
yor. Bunu giydiler mi, onlar hani bir 
pelenk ya\TUSn gibi oluyorlar. Bazı
lan insanı parçalıyacak .:ibi bakıyor 
da!. Lakin biz o postun altında ne ol
duğunu bildiğimiz için aldınş etmi
yoruz. Çünkü nekadar yakışırsa ya
kışsın, ne derece uygun düşerse düş
sün, o deri, o faninin olmadığı belli. 
Görmemiş, gezmemiş olanlar belki al 
danır ama bizim gibi .Pösteki sayııuı 
olanlara postunu giyip: 

Hükômetçilere Birçok 
İtalyan Esir Düştü 

Londra, 11 (Hususi) - İspanyada 1 
asilerin Saragossa cenubundan başla 1 UZAK 
dıltlan şiddetli taarruz üzerine muha-

ŞARK: 
bulunmadığı anlaşılıyor. 

AtatOrk ıaat 12 de alandan ayrıl • 
mııtar ve gllrdOklerl intizam ve mD· 
kemmellyetten dolayı takdir ve mem· 
nunlyetlerlnl izhar buyurmuııardır. 

- Ben kaplanım! deİnek kolay de
ğil. 

rebe son derece canlanmıştır. Asiler 
Teruelin cenubunda yeni arazi ka -
zandıklannı haber veriyorlar. Teruel 
ile Saragossa çıkıntısı içindeki Belçi
ta kasabası asilerin eline düşmüştür. 
Fakat hük\ıınet, asilerin bu hareket
ler esnasında son derece ağır zayiata 
uğradıklarını bildirmektedir. Asile
rin karargahı buralarda zaptedilen 
köylerin adını teker teker haber ve -
riyor v.e hükiımet kuvvetlerinin tam 
hezimete uğradığını ilave ediyor. Hü 
ktiınet, bazı mevkileri tahliyeye mec 
bur kaldığını, fakat mukabil taarru -
za geçtiğini ve birçoğu İtalyan olmak 
üzere, mühim miktarda esir aldığını 
tebliğ etmektedir. 

Japon Ordusu 
Sarı Nehri 

Von Ribbentrop'un dün İn
giltere Hariciye Nazırile gö
rütmesi bir fikir mübadelesiD

BOyOk Şefin bu deıierl öfçUlmez ali 
kaları TOrkkuıu gençleri arasında ge 
ntı bir sevinç. heyecan ve coıkunluk 

~andırmı§lır. __ _ 

Çünkfi, biz hanidir dünyada deve 
derisinden karagöz, keçi derisinden 
kundura, yılan derisinden çanta, ker
tenkeleden iskarpin, domuz derisin
den cüzdan, it derisinden eldiven ya
pıldığını biliriz. Biz ne aslan postuna 
bürünmüş kuzular, ne kuzu postuna 
sanlmış kurtlar gördük. Onun içia 
artık deriye, pöstekiye aldanmamıya 
karar verdik. Eğer hep dışımıza ba
kıp içimize hükmetmek lazım gelirse 
aslan, kaplandan ve liiakal kurttan ge 
çilmez olurdu. Halbuki kedi yavn.. 
sandan ne haber? 

Madritin şimaligarbisinde asiler son 

iki günde aldıklan mevzilerden atıl
mışlar ve ellerinde Malogosto sırtla
nndan başka bir şey kalmamıştır. 

Hudutlan kontrole ait Fransız nota 
sı ademi müdahale komitesine var -
mıştır. Lort Plimut Fransa sefiri ve 

İtalya maslahatgüzarı ile görüşmüş
tür. 

MACARIST AN : 

Türk Şecaatine 
Yeni Bir Hürmet 
N. ., 
ışanesı .. -

Budapeşte, 11 (A.A.) Macar ajan
sı: 1934 tenberi Estergom'da, doktor 
Antuan Lcopold'ün nezareti altında 
yapılan kazılar esnasında kalenin 
Türklerin işgali altında bulun?uğu 

zamanlara ait birçok Türk mezar taş 
lan bulunmuştur. Estcrgom, malum 
olduğu üzere 1543 ten 1595 e ve bi
lahare 1605 ten 1683 e kadar Türk-
!erin elinde bulunmuştu. Kalenin 
şark tarafında bulunan Türk mezar
lığı, sonradan vukuagelen birçok de
ğişiklik ve yapılan inşaat sebebinden 
kaybolmuştu. Bu sefer meydana çıka 
nlan Türk mezar taşlan, sırf bunun 
için aynlan hususi bir arsaya mun
tazam bir surette dikilmiştir. Macar
lar bu mezar taşlarını yeniden hür
metle dikmek suretile büyük şecaat 
ve cesaret ve harpçılık göstermiş o
lan eski muhasımlanna karşı duy -
duklan yüksek saygı hislerini bir ke
re daha isbat etmişlerdir. 

den ibaret sayılmaktadır. Al- CENEVRE: 

Bir Daha Geçti 
Nevyork, 11 (Hususi) - Şanghay

dan verilen bir habere göre, Japonlar 
Şansi eyaletinin en ucra şimal tara
fından Sarı nehri geçmişler ve mu
kabil tarafta iki köy işgal etmişler
dir. Çin membalarına göre iki Çin 
hava filosu bugün ansızın Nankin 
şehrine taarruz etmiş karada duran 
10 Japon tayyaresini tahrip etmiş
lerdir. 

Röyterin aldığı haberlere göre, İn
giltere ile Japonya, Çin gümrükleri 
meselesi üzerinde anlaşmak üzeredir 
ler. Çin gümrükleri mukabilinde a
lınan istikrazlann mukabili, gümrük 
varidatından aynlacak ve alakadar
lara teslim olunacaktır. 

manya, müstemlekelerinin ia
desini istemi9, fakat bu husu&. 
ta istical fikrinde olduğunu 
göstermemi9tir. Çünkü Alınan 
yanın bu sırada Orta Avrupa 
meşelesini, her meseleye üs
tün tuttuğu anlatılıyor. 
1ngilterenin, matbuatı kayıt altına 

almağa taraftar olmadığı açıkça söy
lenmektedir. 

lngiliz matbuatının enJi1en 
Matbuat umumiyetle mühim en

dişe ile açık korku göstermektedir. 
En ihtiyatlı muharrirler bile müza - ı 
kere devrinin hulul etmediğine ka
nidirler. Diğer muharrirler ise iki 
tarafın telakkileri arasında büyük 
bir tezat bulunduğuna ve Avustur -
ya meselesinin kati bir endişe ver -
eliğine işaret ediyorlar. 
Fransanın Londra sefiri B. Kor-

Hatay için 
Teklifimiz 
Hak Kazanıyor 

Cenevre, 11 (A.A.) - ~ 
dolu Ajansının hususi muha
biri bildiriyor: Komite müza
kereleri, Türk projesinin orta.
ya attıği en mühim prensip 
meseleleri üzerinde müsait te
kilde cereyan ebnektedir. Mü
zakerelerin hafta sonunda bit
mesi muhtemeldir. Neticenin 
noktai nazanmıza muvafık o

lacağı şimdiden tahmin olu
nabilir. 

İngiltere hükumeti, Amerikanın Pa 
süikteki Kanton ve Enderburi adala
rını işgal etmesini protesto etmiştir. 
Amerika Hariciye Nazın Mr. Hull, ben bu akşam Lord Halifax ile gö- F 1 LJ S Ti N : 

rüşmüştür. 

Liberal mebuslardan Mander, dün 
akşam Avam Kamarasında Başvekil 

tasından ihtirazi kayıtlar ileri siir- Cahberlain'den, ltalya ile Ingiltere 
mektedir.,, demiştir. arasında yapılacak anlaşmanın, mü

gazetecilere: "Nota, yalnız İngiltere
nin bu adalar üzerindeki hukuki nok 

ALMANYA: 

Türk Gençleri 

Davet Ediliyor 
• Berlin, 11 (A.A. D. N. B.) - Türki

ye büyük elçisi B. Hamdi Arpağ, refa 
katinde büyük elçilik memurların -
dan bir çoğu ile birlikte, B. Fon Şira
hın daveti üzerine, dün, Berlin genç 
ille teşkilatı direktörlüğü servislerini 
gezmiştir. B. Fon Şirah, Türk genç
liğinden bir heyetin bu sene Alman
yayı ziyaret etmesi ümidini izhar ey
lemiştir. B. Hamdi Arpağ, gösterilen 
hüsnü kabulden ve Hitlerci gençlik 
teşkilatını tanımayı hararetle arzu e~ 
tiğini bildirdiği Türk gençliğine ya
pılan davetten dolayı samimi surette 
teşekkür eylemiştir. 

İlk Alman Cümhurreisinin 
Kızı Ölü Bunludu 

Berlin, 11 (A.A.) - Almanyanın 

zakere ve tasvip için parlamentoya 
nrzedileceğine dair teminat vermesi 
ni talep etmiştir. 
Başvekil "Her anlaşma Avam Ka 

marasına arzedilccek ve kamara bu 
suretle anlaşmayı tetkik ve müza
kere fırsatını bulacaktır.,, demiştir. 

lngiltere - ltalya 
Londra, 11 (A.A.) - Daily Ex

press'in verdiği bir habere göre, In
giltcre ile Italya arasında yeni bir 
kliring anlaşması yapılmıştır. Bu 
anlaşmanın yalnız resmen imzası 
kalmıştir. 

SON DAKiKA: 
Londra, 11 (A.A.) - Von Rib

bcntrop yann saat on birde hususi 
bir tayyare ile Berline hareket ede
cektir. 

ilk reisicümhuru Ebert'in gelini Ba
yan Ebert havaga.zı ile dolmuş ban
yo odasında ölü olarak bulupmuş -
tur. Kocası sabık reisicümhurun bü
yük olğu Fritz Ebcrt bir kaç zaman
dan~ri işsizdir. 

Araplardan 
Otuz Kişi 
Daha Öldü 
Kudüs, 11 (A.A.) - Turusina ci

varında askeri kıtalarla asiler ara
sında yeniden mühim bir müsademe 
olmuştur. Harekata tayyareler de iş 
tirak etmiştir. Asilerden 30 kişi öl
dürülmüştür. 

Hayfa, 11 (A.A.) - Dün Filistinin 
şimalinde yapılan harekat esnasında 
bir Ingiliz askeri ölmüştür. Hareka
ta bugün devam edilmektedir. Arap 
lardnn dün 10 kişi ölmüş ve yara -
lanmıştır. 

ITALYA: 

Kont Ciano'nun Raporu 

Tasvip Edildi 
Roma, 1 l (A.A.) - Büyük faşist 

meclisi harici vaziyet hakkında Kont 
Ciano tarafından hazırlanan raporu 
tasvip etmiştir. 

Başvekilimiz 
Hukukçular 
Arasında 

Ankara, 11 (A.A.) - Başbakan ce-= 
lal Bayar, bugün Vekiller Heyetinin 
içtimaından sonra Adliye Vekili Şük 
rü Saracoğlu ve kalemi mahsus m\j.. 

dürü olduğu halde hukuk ilmini yay. 
ma kurumunun Belediyeler Bankası 
binasındaki merkezine uğrıyarak, ku 
rumun davetlileri arasında bir saat 
kadar kalmışlardır. 
Başbakan, Hukuk İlmini Yayma 

Kurumunun bu yıl için yüksek mek
tep talebeleri arasında tertip ettiği 
ilmi müsabakanın mükafatlarını bi2r 
zat tevzi ve kazanan gençleri tebrik 
etmişlerdir. 

Hükumet reisi, gençlere hitaplan 
arasında ilmin hayat için olduğuna 
ve Atatürkün açtığı yeni hayatın bu 
şekildeki ilini muvaffakıyetlerin ge
nişlemesini beklediğine bilhassa işa
ret buyurmuşlardır. 
Başbakana, Kurumun son yıllardaki 
çalışmalan etraflıca arz, hükumet ve 
partice yapılan müzaheretlerden do
layı teşekkür edilmiştir. 

Kurumun tertip ettiği ilmi müsa
bakanın neticeleri şunlardır: 

a - Birinci sunl "Tam kaza da
valarile iptal davalan arasındaki 

farklar ve iptal davalarının hukuki 
neticeleri,, olup, buna yedi talebe ce
vap •vermiş, birinciliği Siyasal Bilgi
ler okulundan Bank Uluğ ile Rebii 
kazanmışlardır. 

b - İkinci sual "Esas hukuk ba10-
mmdan kanun, nizamname, meclis ka 
rarlan, kararname ve talimatname
lerin hukuki mahiyetleri,, olup buna 
da yedi talebe cevap vermiştir. Birin 
ciliği Ankara hukuk fakültesinden 
Hakkı Savrnn kazanmıştır. Siyasal 
Bilgiler okulundan Mustafa Anka • 
run cevabı da takdir edilmiştir. 

c - Üçüncü sual " faiz ve buna mü 
taallik hükümlerin ,ticaret hukuku 
bakımından tetkiki,, olup bu suale de 
üç talebe cevap vermiştir. Birinciliği 
Ankara hukuk fakültesinden Hasan 
Talat İlgüner kazanmıştır. Ayni fa
külteden Mustafa Şık Simavın ceva
bı takdir edilmiştir. 

Müsabakada birinciliği kazananla
ra ellişer lira mükllfat verilmiştir. 

YUNANiSTAN: 

Bir Meslektaı Öldü 
l.le 

1 olduğunu anlatmıştır. 
le it Ytıelmilcl vaziyetin tnm manasi
~et 11;1 şık, hatta tehlikeli bir mahi
hir ~ dığı hu sırada Fransayı miispet 
cak b~ttı hareket takibinden alıkoya-
1.ylltı ıt buhranın vukuu~ ortalığı kap 
,.. te ev ·· .. dun t 

Dayak, cezn hukukunda kurunu vüstai bir müessesedir. Fakat bugü
nün en modern tanılan ve sayılan memleketlerinde mahkemelerin dayak 
cezasına hükmettiklerini hayretle görüyoruz. Bir hakikati ifade eden fU 
resimlere dikkat edelim: Amerikanın Baltimur şehrinde karısını _!lövfi,,P 1 

gözünii şişiren bir kocn yirmi beş kıtbaç yemiye mahkum olmuştur. Koca
sı hakkında bu ceza tatbik edilirken karısı radyonun başında 5pikerin1 bu 
gülerek, sevinerek dinliyor. Gariptirki Amerikalı hakim, bu hadise dola 
yısile evlilik birliği hakkında ortaya bir içtihat atmamıştır. 

Atina, 11 (A.A.) - Etnos gazetesi
nin sahip ve direktörü Sprios Niko
pulos dün dimağ nezfinden ölmüş -
tür. En büyük Elen gazetecilerinden 
biri olan Nikopulos, Atina gazete sa
hipleri birliği reisi idi. Geçen sene 
Balkan antantı basın konferansı re
isliğini yapmıştı. 

•qc'kt vuşu artırınıya yar e • 
edir, 
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Tayyare Piyangosu 

91851\ umaralı Bilet, 
50 Bir Lira Kazandı 

Bursadaki BalodaKostüm Birincilerı 

Suçlu, fahiclin ıözlerine itiraz ediyor 

1 em· Sövmüş, Hem de 
lümle Tehdit Etmiş 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah 
kemesi, bir ölümle korkutma ve söv
me davasını neticelendirmiştir. Da
vacı yerine geçen Felemenk tütün şir 
ketinde çalışan Yako kızı Pella şika
yetini şöyle anlatmıştır: 

- Bay hakim, bu adamı hiç tanı-

marn. Beni gölge gibi takip ediyor, 

18_! atıyor, ben yüz vermiyorum. Dün 

- Bay hakim, bu kadınla tam se
kiz sene beraber yaşadık. Benim beş 
yüz liramı yedi, beni mahvetti Bire
viınin ferağını da üstüne aldı, şimdi 
beni tanımadığını söylüyor. 

Bundan sonra, polis 703 numaralı 
Salih dinlenmiştir. İkisinin de biri -
birlerine küfrettiklerini ve ilk defa 
küfredenin de bayan Pella olduğunu 
söylemiştir. 

gece, fabrikadan çıktım, evime gidi- Diğer şahit, suçlunun küfrettiği -
yordum. Bu adam, karanlık bir köşe ni teyit etmiştir. Hakim, şahidin mü 
ye snklanmış. Birdenbire arkamdan tenakiz ifadelerini yüzleştirmek su
birisi geldi, bileğime sarıldı. Baktım retile telif ettikten sonra davacıya 
yine bu idi. Elinde de bir bıçak var- sormuştur: 
dı. Beni karanlıkta yangın yerine çe- - Sen de küfretmişsfn. 
kiyordu. Avazını çıktığı kadar bağır - Hayır, ben küfretmedim. Yalnız 
dım. İki polis memuru geldi. Mutlak "terbiyesiz,, dedim. 
ölümden kurtardılar. Haklın, karar vermek için celseyi 

Bu sırada, polis hakimin önüne mü tatil etmiştir. Açıldığı zaman, suçlu 
hürlü bir çakı koymuştur. Suçlu, ya- ya üç gün hapis cezası vermiş -
kalanırken bu çakıyı yere atmıştır. tir. Fakat, bayan Pclla da kendisine 

Suçlu, kendisini şöyle müdafaa hakaret ettiği için cezasını düşürmüş 
etmiştir: tür. 

tARPISMA: 

Yekta V upurunu 
Batıran Gemi 
Zararı Ödeyor 

MÜDDEİUl\füMİLİKTE: 

Dört Gün de 
işinden 

Menedilecek 

Tayyare piyangosunun keşidesine 
dün başlanmıştır. Elli bin liralık en 
büyük ikramiye, 9185 numlıraya 

çıkmıştır. Dün çekilen numaralan, 
sırnya konulmuş olarak ve tam bir 
liste halinde veriyoruz: 

50.000 lira kazanan No. 
9185 

15.000 lira kazanan No. 
35116 

10.000 lira kazanan No. 
13541 

• 1.000 lira kazanan No. 
24870 

500 lira laazanan No.lar 
65 1170 1507 2285 6460 

15690 22095 22099 22132 25016 
25173 26854 30503 32875 36629 
37630 

2QO lira kazanan No.lar 
2035 3387 5375 5713 6317 
6665 9169 11234 14218 15366 

15628 15773 21112 22858 23711 
26002 28020 29248 30662 30976 
31109 34386 34800 34855 36090 
37480 38845 39176 

100 lira kazanan No.lar 
893 1064 2855 4165 4387 

5005 7824 8282 8377 8757 
8768 10263 10401 11184 12871 

13342 14824 15459 15761 15862 
15955 16153 16407 17207 17556 
18391 18848 19686 19729 19920 
20099 20562 21451 21798 23336 
23747 24373 25115 25498 26503 
21091 21734 29691 30025 30746 
31060 31901 32018 32747 32747 
33079 33243 33658 35310 36125 
36761 37158 37866 38745 38847 

50 lirakazanan No.lar 
290 384 663 815 1244 

1288 1590 1673 1677 1772 
1792 2138 2765 2901 3415 
4064 4180 4420 4674 4700 
4709 5283 5393 5690 5779 
6095 6492 6641 6838 6863 
7239 7425 8346 8373 8644 
8737 9061 10049 10831 10994 

11018 11057 11142 11380 11385 
11541 11859 12275 12713 12779 

İkinci ticaret mahkemesi, Köstence Evvelki gün Bahçekapıda bir tram- 12866 13032 13281 13407 13708 
limanında Yekta vapurunu batlran vaya çarparak ön sahanlığının parça- 13737 14055 14142 14313 14590 
Norveç vapuru hakkındaki ~hkika- }anmasına sebebiyet veren şoför, 15056 15741 16339 17343 17484 
tına devam etmektedir. Öğrendiğimi- müddeiumumiliğe verilmiştir. Sultan 17691 17704 17730 17808 17828 
ze göre, Köstence liman dairesi bu ahrnet birlnci ceza hakimi, dün bu 18082 18141 18287 18327 18559 
müsademe hakkındaki raporunu ala- davayı neticelendirmiş, şoförün su- 18705 18775 l8826 18879 19048 

kadarlara göndermiş ve Yekta vapu- çunu sabit gördüğü için 2 gün hapis, 19190 20090 20264 20361 20780 
runun kazada hiçbir kusuru olmadı- 3 lira para ve 4 gün işten memnuiyet 20881 20951 21247 21787 22023 

22241 22280 22419 22482 22553 ğını, müsademeyi Norveç vapurunun kararı vermiştir. Ayrıca tramvayın 
22598 22934 22934 23487 23498 

yanlış manevrası neticesi olarak yap hasar ve ziyanını da ödeyecektir. Şo- 23643 23985 24055 24111 24156 
tığını bildirmiştir. Eğer Norveç vapu för, derhal tevkif edilmiştir. 

24210 24339 24380 24424 25056 
ru, Yekta vapuruna çarpmamış olsay Ağır Surette Yaralamış 25136 25146 25154 25358 25399 
dı, Köstence limanının mendireğine Mercanda İsmail Hakkının İttihadı 25512 25684 25725 25765 25777 
çarparnk batacakmış. Vapur, şerrin Milli mağazasında çalışan Hakkı oğlu 25825 25942 26294 26357 26369 
ve zarann ehvenini tercih etmek su- Kamil isminde bir gen~, evvelki gc- 26575 26786 27907 27966 27984 
rctile Yektanın üzerine binmiş veba ce bacağından ağır surette yaralı o- 28305 28400 28907 29070 29212 
tırmıştır. Bu rapor üzerine Norveç larak Bayazıt polis merkezine gel- 29486 29777 30066 30145 30629 
vapurunun sahipleri Yekta vnpurile miş ve şunlan söylemiştir: 30690 31056 31125 31126 31329 
sulh yoluyla anlaşmıya girişmişler - "- Soknktan geçerken beni barsak 31413 31510 31560 31724 31799 
dir. Bu hususta Norveç Vapuru kum- çı Mehmet oğlu Tahir vurdu.,, 31840 31950 322ll 32261 32613 

·ı y kta nun avukatı Zabıta, ağır surette yaralanmış o- 33027 33215 33689 33778 33793 
Pt anyası e ei 

1 
dv.apuru lan Kamili cankurtaran otomobı"li ı"le 

• 33927 33938 34252 34364 34503 
emasa geçm ş.er ır. hastaneye kaldırrnış, barsakçı Tahir 

34945 35060 35097 35159 35353 
Kızkulesi Önündeki Kaza yakalanmıştır. Müddeiumumilik, hfi- 35374 35451 35537 36113 •35204 
936 senesi teşrinisanisinde Kızku- <liseye el koyarak tahkikata başlamış 36281 36479 36499 36717 36733 

lesi önünde bir deniz kazası olmuştu. tır. 36765 36930 37090 37408 37502 
İtalya bandıralı Nevona vapuru ile •••••••••iı•••ııiıııi a 38081 38413 38881 38882 38942 
Dumlupınar tahtelbahiri çarpışını§ - 39045 39274 39371 39708 
lar. her ikisi de hasnra uğramıştı. B E R L 1 T Z 
Hükumet, Nevona vapuru aleyhine 

on beş bin liralık bir hasar davnsı aç
mıştı. Bu davaya ikinci ticaret mah
kemesinde devam edilmektedir. Mah 
kemenin tayin ettiği ehli vukuf tet
kiklerini ynpmış ve raporunu hazır-

373 istiklal caddesi 

AkJam Lisan Kurları 
Fransızca - İngilizce v. ı. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

lamıştı. 5 Mayısta muhakemeye de- \..,, _________ _ 

30lira kazanan N o.lar 

vam edilecektir. .......................... 

117 292 432 474 591 
1002 1165 1246 1272 1601 
1776 1899 1997 2196 2609 
2718 3085 3171 3232 3590 
3879 4021 4275 4341 4517 
4533 4742 4835 4978 5165 
5176 5187 5538 5679 5773 
6060 6600 6770 7286 7351 
7357 7704 8020 8021 8055 
8165 8432 8459 8490 8610 
8938 9052 9374 9489 9789 
9911 10045 10159 10209 10298 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbulda Şişlide yaptırılacak 66558,60 lira keşif bedelli telef on 

santral binası inşaatı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 2. 
4. 938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11,30 da İstanbul, Tahtaka
ledeki merkez binamızda toplanacak alım, satım, komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme, hususi ve fenni şartnameleri, projeler, keşif 
hulfısasilc buna müteforu diğer evrak 335 kuruş mukabili her gün le
vazım dairemizden alınabilir. Muvakkat teminat. 4578 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplan, en az 50000 liralık bu işe benzer iş 
yaptıklnnnn dair Nnfın Vekliletinden alınmış 938 takvim senesine ait mü 
teahhitlik ve ticaret odası vesıkalarile diplomalı mühendis veya mimar 
olduklarını veya bunlardan birinin inşaat ve tesisatın fenni mesuliyetini 
deruhde ettiğini ve mukaveleye bu şartla iınza koyacağını havi bir taah
hütnameyi ihtiva eden kapalı zarflannı mezkur tarihte saat 10,30 a ka
dar satın alına komisvonuna vermeleri lazundır. (1380) 

10358 10704 10745 10820 10864 
1090i 11193 11329 11475 11602 
11838 11855 11947 11996 12305 
12317 12448 12468 12~85 12841 . 
13131 13204 13219 13463 13591 
13672 14101 14116 14297 14357 
14455 14734 14845 14955 15059 
15123 15174 15217 15335 15363 
15427 15446 15451 15517 15570 
15718 15730 15788 15998 16030 
16253 16262 16265 16281 16436 
16951 17030 17155 17177 17235 
17304 17390 17478 17562 17634 
17688 17710 17791 17938 17949 

18089 18196 18328 18406 18535 
18650 18662 19212 19326 19498 
19558 19638 19672 19770 19845 
19908 20223 20349 20424 20513 
20639 20763 20868 20972 21051 
21165 21185 21350 21390 21626 
21665 21722 21799 21923 22082 
22231 22269 22347 22384 22600 
22643 22811 23061 23162 23386 
23395 23468 23486 23684 23872 
23949 24024 24369 24484 24516 
24560 25716 24831 25429 26171 
26488 26573 26623 26878 27207 
27316 27672 27733 27891 28062 
28101 28575 28710 29007 29067 
29040 29264 29268 29479 29512 
29513 29539 29629 29751 29770 
29786 29887 30141 30338 30347 
30434 30452 30474 30995 31090 
31211 31314 31388 31465 31591 
31689 31841 32324 32334 32570 
32636 32731 32781 32814 32867 
32931 33098 30196 33524 33642 
33659 33688 33869 33908 34045 
34163 34228 34316 34443 34467 
34564 34737 34756 34905 35190 
35273 35366 35654 35744 35767 
35978 36287 36356 36475 36604 
36664 36716 36784 36921 36956 
36968 37116 37139 37602 37643 
37722 37817 37868 38038 38098 
38099 38297 38652 38944 39065 
39487 39527 39817 39960 

Amortiler 

Acar klQbQnQn geçen hnfta Burs:ıda verdiği baloda derece alan bayanlar: 1 - ~ 
dolu kıyn!eWe Cemile birinci. 2 - Anadolu kıynfeü üç etekli cntnrlslle Sevim ildJl 
3 - Bir köylü kıyn!eti ile Zehra üçüncü. 

========================================:::::~ 
Haydarpaıa Hasta· 

nesi Baştabibinin 

Teşekkürü 
l1aydarpaşa emrazı sariye hasta

nesi baştabibi B. Galip Ataçtan dün 
şu mektubu aldık: 

Ticaret Severlere Fırsof 
Suadiye Kaptan "Arü ve Tuıııısl~ 

sokaklarında, köşe başındaki b~ 
dükanı devren satılıktır. lçi.nd 
Bay irfana müracaat. 

Üsküdar asliye hukuk htıkirnliP 
den: Ulviye tarafından Dudullııdl 
mukim Omcr alevhine açılan ibtsf 
d . h.k"k t d ··ddS' "Ş""h ti" t" ı· · B S avasının carı ta ı a ın a mu • o re ı ses ar ıs ımız ayan n- • il' 

Son iki rakamı (16) ve (85) ile bi- fiye hastalarımızın ricasını kabul e- leyhin ikametgahının meçhuliyetı . 
ten bütün onda bir biletler ikişer dcr~k dün değerli nrkadaşlan kcma- sebile dava arzuhali suretile daVC~ 
lira amorti alacaklardır. ' ye ilanen tebliğ kılındığı halde :rJit.1 

ni Necati Tokyay, kliirnet Şükrü ve daleyh yı"ne gelmedı·gı~·nden müddcl' Keşiclenin talihlileri k 1 h" l"k h t · 
50.000 lira kazanan 9185 numa- banço Şev et e ır ı tc as anemıze ye vekilinin talebiyle gıyaben ~ 

ralı biletin onda bir ikramiyesi O - gelmiş ve seçme şnrkılnrındnn hirka- kiknt icrasına karar verilip talık~.~ 
rozdibak mağazasında çalışan Mari çını okuyarak hastalarımıza neşe ver 21-4-938 Perşembe saat ona tSV, 
ve Coni'ye çıkmıştır. Diğer parçası miş olduğundan kendilerine karşı edilmiş ve bir daha gelmediği ~ 
Edirnede otobüsçü Ismaildedir. borçlu olduğumuz şükrnnımızın tut- dirde gıyabında tahkikata devaın e' 

l 0.000 lira kazanan 13541 numaralı fen gazeteniz vasıtasilc bildirilmesini dilerek evrak tetkik ve icap eöen ~ 
biletin bir parçası Maraşta Hamza rica ederek derin saygılarımı suna- rarın verileceğine dair yazılan gı 

c' oğullarından saatçi Mehmettedir. rım.,, yap kakarı da mahkeme divanh~..A 
sine talik edilmiş olmakla keyfır 
aynca gazete ile de ilim olunur. 

Bütün latanbul halkının nazarı dikkatine : 

16 Mart Çaqamba akşa1DJ 
Pazartesi akşamındnn itibaretı 

Sinemasının AL KAZA SAKARYA'do 
10 uncu yıldönümü münasebetile fevkalade müsamere 

olarak pek zengin bir program hazırlanmaktadır. 

illl••••--••m1•••• Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

Bugü~ MELE 'te 
Amerikanın sarışın mabudesi 

J E AN HA LOV 
CARY-GRANT 
FRANCHOT TON 

SILVIA 
SIDNEY 

ve 

tarafından nefis bir surette yaratılan 
HENRY 
FONDA 

SUZY Aşk - Heyecan 

ve 

güzellik filmi 

Yaşamak hakkımdır .. 
(Fransızca sözlü) 

Silviya Sidney'in ilk çevirdiği ell 
kuvvetli ve en büyük bir 
AŞK ve MACERA dramı Ayrıca: Paramount dünya havadisleri. 

::. .......... i ................................................ .,, 

Gördüğünüz filmlerin en f evkaladesini görünüz 

T U R K SINEMASINDA 
İSTİKLAL FEDAİLERİ 

(Franıızca) 

Willi Birgel-Victor Staal-Hansi Knotek-Ursula Grable1 
Afk - Müzik - Heyecan - Harp - İhtilal 

Saray aefahatleri - Müzik ve raks alemleri, meraklı afk mace~· 
lan, istibdada kartı açılan ihtilal, binlerce kişilik orduların ittr 
rak ettiği İstiklal mücadelesi - Herkesi alakadar eden muazz~ 

.. ___________ .,film. Matine saat 1 de 41111--•·----...... ___ ": 

~--·İPEK sin"emasında 'KAHKAHA Haftası 4--~ı 
~ Dünyanın en büyük komikleri karşı karşıya 
~ 
& 2 Büyük Türkçe Komedi Filmi Birden 

~-.:ıas:::o 

1 • LOREL • HARDI FAKA BASMAZ 
(Türkçe sözlü) 

2. oç AHBAP ÇAVUŞLAR 

(Türkçe sözlü dayanılmaz derecede 

gülünçlü, taklitli komedi) 
DİKKAT: Fiyatlarda zam yoktur. 

Bugün saat 1 de talebe matinesi 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-
"r'AN'ın hedefi: Haberde, f1klrde, her
llYde temiz, dOrOst, umlmt olmak. 
karlln ııazetHI olınıya çalıtrnaktır. 

~ 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 • 6 A., 1500 • 
400 • 3 Ay 800 • 
150 • 1 A., 300 • 

lliııetıeraruı poıtı ittihadına dahil ol
llUJ'ID memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır, Abone bedeli Potindir: Aclrea deiit 
tirmelr 25 bruttur. Cnap ~ mektap 
Jara ıo bnıthık pa1 ilhem lhımdır. 

[ GONON MESELELERi 1 

1zmirdeki Köy 

~retmen Okulu 
İzrnlrde ltızılçulluda Amerikalıların 
lnternasyonaı Kolleji adında büyük, ıe
ldt. her türlQ şartlan havi bir mekteple
ft Vllrdı. Maarif Veklleti bu mektebi al
dı, burasını köylere muallim yetiştiren 
bir mektep haline koydu. Bu ilk tecrübe 
'"1 lene ilk meyv~erinl vermlye bqladı. 
lzınıı.cie ilk otretlın milfetti.Jlerinden A-

-. Kültür, mektebi ziyaret ederek '6r
c1Wr.ıerinı ve dilşilndüklerinl anlatan bir 
nza neşretti, kli7 muallim mektebi hak
kında iyi bir ftkir veren bu yauyı aşa
lı7a naklediyoruz: 
"kızııçullu okulunun tatbik ettiği 

firetbn prensipleri her iiretmenin 
lttıdiif, fakat hiç bir öiretmenin bu
tlaka teJdlde"ve pye içinde, tatbik 
~ılfiljı, edemediji it premipleridir. 
..... apk söylemek lbım celine 0-

llıda; lfle terbiye etmek, yahut İf va
-..Ue, it lfinde, terbiye etmek var. 

kızııçulluda, hiç biqey yalmz tec
llhe için delildir. Her faaliyet için -
4le, tecrübe ile, birşeyler öğrenmek ve 
'- tecrilbeyl gerçekten mlspet bir l· 
.. Ye neticeye ballamak var. 

'!'ariada sapan ırilren çocuk, sapa· 
.. lirenmekle beraber, hakiki bir 
~ slbi tarlayı da ıriirilp ekmekte
•• Bu tarla, ürün verecek ve gele
- yıl çocuk, ekmeğini, oradan yiye-

~-
Tavuklara bakan çocuk, şimdiden 
~ yumurtalannı yemekte veya 
~peratif vuıtasile satmaktadır. 

'\DÜecil .. tasUwada ~ p
ınaşrapa yapmasım öirenlrken 
~ da kullanmıya bqlamakta
fiı-.. Marangoz tezgihında destere ve 
teade elinde çalqan çocuk, orada yal 
'- bıaraıııozlup ölrenmekle kalım· 
hı, •trlikte çalışma ile, yapılan ma
~ Jenıekhanecle, kullanmıya bat.,. .. 
4rnı eocuk, rasyonel bir nrette dil 

,._. komnut bir projranıla, ıünün 
~ içinde, Kültür derslerinde :-an, mflnabp eden bir ölrenci, 
..::-tmda 8fÇ1Ya yardımcı yemek· 
.. e arbdqlaruaa lıimıetçi • çtln· 
,_~alda her himıet çocuklar tara
~ yapılıyor - teqWanla tene
·~ demirci.. marancoz, fotoirafçı, 
"-lkt salonunda elinde mandolinlle 
~ yan makinesi bapda daktilo, 
;;....._ Pftçi, bahçede bahçtvaa, uy 

°bapnda bakıcıdır. 
.:~ detitiklik it ve ç.ahpular, 
..... _-" - eocuk inaİJ'ak ve faaliyetine 
--.av llYnD gelmektedir. 

• •• 

r~~================================================= 

SözD DUO, ektep G'OPtl$LEJ) 
Kemalizmin 

Ekonomik 1 'l. . 1. 38" 

Doktrini Ve Tomarhan e 
B en mün•np11 pelC M

ftl'İm. Aaa mevzua 
h•kikaten mfımbpya deler
• Ye konapcak olanlar mn
zuu iyi ka~ iiserinde if-. 
lemif, kafa J'Ol'lllaf ineenlar. 
dan aaJdıJ'Orlana. 

Her an yepyeni bir görüt
ten, taptaze bir fikirden aJey 
alarak kızıp.n bir müneb,. 
kadar imanda Ye cembette ol
gunlujun, kemale eHtin dere
cesini ıöze vuran ne Tardu? 

Bence insan ve insanlardan mil
rekkep bir cemiyet kemale eriflnl, 
savletinin azalıp ile, hamle kabili
yetlerinin kavruluşu ile delfi, bam 
le ve savlet adlı taylanna fUUl'Ull
dan mükemmel birer jokey bindir
mekle göze vurur ve kemal ~ 
halesine ulapnış inaan1ann, insani 
rüştünü ispat etmif cemiyetlerin en 
mühim •vlet vaaıtası dildir. 
Hallmıa saygı gösterildikçe, sük'Ctta 
ahenk verir gibi diflerle küçük 
dil araaında nıanan ve haksızhiı 
sezdiği anda elitleri bir iltibdat 
hududu gibi yıkarak apn. kudreti 
dudaklardan bir karıt dıpnya ta
şan diL 

D On, aynayı elline aJdmı. di-
lime baktım: • 

Dil, dillerimiz... Ne mutJAk e-
aer! 

Dil hem btmen olan hem de biz. 
den olmıyan bir ff!Y· İkide bir, tay 
yareci Lindberg De bir Amerib1ı 
doktorun sunl kalp yapmıya aa
vqtıklarını duyanz. 

Yapabilecekler mi? 
Niçin hayır diyelim? Belki ... Bel 

ki yaparlar da, götaümüme ianki, 
ana rahmi Varmtf gibi blıd her an 
en iDlanl mp ft lfkeoem l(ıla
de kıvrandırarak çarpan fU kalp
ten kurtuluruz. 

Fakat dil? Hayır, asli! Asil. in
san zekAsı bunun bir benzerlnl ya 
ratamıyacaktıt. Her aHAhın karşı
sına benzerint delfi, dalma daha 
mükemmelini çıkarmak flrretllli
ne tutulmUf olan inşan zektsı ja. 

biatin zayıfa verdill en büyilk ai
llh olan bu ulvi eaert ancak im
haya milsatttir. Muasır geri cemi
yetlere baktıkça bu iddiayı batlı 
buhnamak nasıl müınkihı olabilir! 
Tevekkeli orta çal müstebttlerl 
bot yere dil koparmakta mahir cel
lltlar yet1ftlrmiyorlarmıt! 

Evet, benzeri yapılamıyacat o -
lan, pek mutlik, pek girift, bambaf 
ka ve karmakanpk fU eser, dili -
m1z, hem bizden olan hem de biz
den olmıyan bir teY! 

A ynayı a1zıma bir parça cıa-
ha yaklqtırdım. Şimdi o, 

masa11arm bin bir gece urayhlan
na kullandırdıjı pı esrarengiz mave 
ral, tılmmlı tnmlerl kullana kul
lana dertalnbl btıh1tnı gidernıtf 
bir ttmRh s0>L- Baklanna •Jll 
pterildilinden emin, im tilrUl t. 
anlık ve vatandafbk dilek w va
zifelertnden memnun ltlr ...,,,n 
küçük dW De difleri anmncla aWc6 
ta ahenk verir gibi durmama raı~ 
men öyle bir tftreytfl, 6yle btr can
lıhlt, öyle saldırmıya hazır bık du
J'UfU var kl... Hayret! Dilimll bf.. 
zlm tnNnbltmızwn, Tür~Gı • 
züıı, vatandafhiımıan Adeta btr 
bekçili. Hani biri bir taraftan fÖY• 
le bir saldınveril'le derhal phlan'
verecek, derhal mücadeleyi kabul 
edecek, O anda ODUD bütün atlAhJa

nnı harekete pUrdiliDl aöıeceliz. 
))ilimizin pJAhlan .aaı.rtmiadlr 

ve hangi harp ODUDki kadar kor
kunçtur! Onunki kadar, Janl to
nupnat kadar. 

Krup 1stedill kadar top :rapmn, 
OraldaJd büyük Rus. aanayli dlJe. 
dili kadar uçak ve tarik yaratlln, 
harp daha korkunç olamaz Ne şı.. 
nayderln obüalerl, ne Slı:odalar, 

ne Ştayerler, ne de AnNldcııman dea 
troyerlert veya Armatronc • Viken 
tezgihlanndaıı deniBe inan tn,ms 
kruvazörleri.. BQır. balamı hep. 

a a 

sini lm11anacü olan bir harp, dil
lerimizin harbi kadar mühlik ola
maz. Eğer harpler ha1mzhk1an tas 
ft:ye için veya thtiralları tatmin i
çin bafVurulan çarelerse hiçbir 
harp, sistemli bir lı:anU§DUl kadar 
bak11zhklan kökten tasfi;ye ede • 
mes ve lhtirulanmm dillerimiz
den daha iyi ne ile tatmin edebil
mlfizdir. Dilimiz, gunırumuzun, ve 
karımızın, kinimizin Adeta bir se
firidir. 

a 

lı:udaiyetini ispat eden bir vuzuh 
ve hak ile uzatmıpa bunun terbi
yeye aylı:ın bir tarafını göreme
yiz. 

Ş imdi, birkaç gün evvel o
tobüste kulak mtaafiri ol

duğum fU muhavereyi okuyunuz: 
- Demek müdür müracaatını 

dinlemek bile fstememi§ti. 
- Evet, hatta çocup kovmuş

'u. Hem de profesör bizzat gidip 
..aotu yanhf attığını kendi ağzile 
söyledili halde. Fakat Bakanlık 

meseleyi dikkatle ele aldı ve çocu
ğun haklı olduğunu derhal teslim 
etti. 

B ilttln bu sözleri, bilir mtst • 
Diz ben niçin söyledim? Be

ni bir flfahl m0nakaşaya davet et
tiler ve ben gidemedim de ondan. 

Gazetelerimizden birinbı bir ya- - Mükemmel. .. Çok memnun 
zısından, başka gazeteler, "mektep oldum doğrusu. 

Yazan: SABiHA ZEKERIY~ 

Bqveldl B. CeW Bayar, Ajans e-
Neden? konoaJk fiaanabe mi140rihae verdi· 

- Dahası var da ondan. Bakan- ti bir mülakatta Kemallmıin ekono
lık imtihan evrakını tetkik edip illik dektorlnlal tarif Merlıen, "soe
çoculun hakkını tealim edince mil- yal .......,, feNI --., e pliptlr. na. 
düre bir emir gönderiyor. yor. lhl tek cfbDle dahi KN'llllimnln 

Bani "Profe9örler meclisini top- ..-yal cephe81ıd baha Ufltllr. Keml
Ja; talebenin sınıf geçme hakkı Uma fah9I teph'Mlslere, mtllkt şahd
reemen kabul ve tealim edilsin,, yete taraftar ebukla beraber, 1111l .. 

gibilerden. Fakat müdür oralı bile mi menfaatleri pW menfaatlere ı.. 
olmuyor. • da etmez. Kemalizmi, liberal iemot,. 

- Bir mOdOr Babnlılm. emrini nai1ere beuetealeria hatam bara~ 
namı dtnlemm;? tbr. Liberalbm, demekrall laM~ 

- Dinlemiyor işte. Tabit açılı:- n lçlade halka, .. mnı menfaatı... 
ça dinlemiyorum demek te lflne Ml)'llk bir 79r ftnDelde l»eraMr, • 
gelmiyor. Fakat emri huıraltı edl- İMl,a bvvetle phal menfaatleri m8 
yor. Çocuk bunun iizerine Bakan- Ufaa eder. o. ....... unea llll'lll "LMI 
ht. bir daha müraeaata karar in faire,, 4oktorial, 4lojruUa ... 
veriyor. Birisi bu kararı müdilre r97• 1erben ticarete, " phal tlcaMıi 
fısıldıyor. Ne yapa beğeninin tia ••atns labnaymine t1a7...,, 
mik:lür? Devletin ticaret yapmasına karp elaa 

- Ne yapa:? Ne yapabilir ki? btlytllı: htleaıa, .. dece bu feMI ....,. 
- Ne mi 7apabilir? Çocuiu tut- faatleri himaye lfincl*. !!sa pJed 

tulu gibi yaka paça tima.rhaııeye fert, mütemmim p7esl cemiyettir. 
gönderiverdi. BilWıi otlan ,güç 8 
kurtuldu. 

(l>namt 10 ncuclaJ lerlmizde ceza usulünün fhy&SJ ı. - Dur, daha memnun olına. 
teniyor,, gibi bir mAna çıkarmışlar- 1 
dı. Mevzu bir an ciddi bir-müna- 1 Franıada Kabinelerin Geelt Reıml 
kafaya namzetmif gibi görfindd; ._ 

KemaHsm, hanan tamamen mdıb: 
dır. KmnaHzm demokrasi hadatlan 
içlDde her fftde phal tepbblb ve ti
caret hlrriyetbü verir, fakat - h&; 
Jflk kuvvetle umumi mufaatleri mil 
dafaa eder. Umaml menfqtlerl te • 
mla için, ferdi tefebbtlllerin 7" ..... 
devlet tefebhlklerl, devlet ADQll 
yer üır, esaa IQesl içtimai "hea,, ya
ni içtimai fert, mfltemmim pyed 
fenl"ben,, yani illdivldu'dflr.Bu ilmi 
nin menfaatbü telife çalıpr • 

fakat gazetelerimizin bir mtmazara, 
münakap niummdan - maalesef -
mahrum bul•mmalan herkesi ber
mutat hayal kırıkhlma utrattı. 

Şffll balkevinin bafmda çok tec
rObelt bir eski mektepçimiz var. O, 
pek isabetli bir görüşle bldiseyl 
kavradı ve mühim addettfli bu bi
dtMntn güme gitmernMtnl lated1. 
Muharrirleri, mütefekkirleri, mil -
rebblleri, profesörleri, halkevi aat
fı altında açık bir münakaşaya 
davet etti. 

İcabet edemedlllm için hususi 
bir azap duyduğum bu davetin na
sıl bir neüce Yerdiğini anlamak i
çin. bir gün ~ çıkan ıuete}erl 
bnftuıdun. Garip f81I ttçer,~ 
f8I' •brla ballayıvermifler. Aaiba 
neden? Yoksa davet edilenlerden 
blrçoiu da benim gibi. gidememif
ler miydi? Eler gitmişlene neden 
toplantı bu kadar hararetsiz olmuş? 
Acaba, o gün, Orada hep bir fikirde 
olanlar mı toplanmıflardı f Kim bi
lir, belki de ben, mevzuun gaze
telere intikalindeki asabi havuwı 
halkevi ..ionunu da sarabllecelf
ni, tabmin etmekle hata etl)Üf ola
catım. 

Her ne hal ile; toplantının pek 
sakin geçtiif ve çok ima aürdülü 
anl•plı:JOI'. Amma anmayuuz ld, 
bu bal benim ~en OlmUf 
tur. Hayır ..• Ben gitseydim. aade
ce yedlllm da7aklan anlatmakla 
iktifa edecelfm için her halde 
mazancla bir delifllrlik oJmı:ra -
caktı. Fakat izaha ça1ıpcaktım ld, 
Kemaliat mektepte terbtyeniıı ga
yesi disiplinli, çok disiplinli insan 
:yetiftirmektir; pısırık, linsl, mo
ral, iki yüzlü feliketler yeti§tlrmek 
delil 

K emau.t mektep, terbiyede, 
terbtyeml '"aklı tepesbidm 

btr kant JUlı:arda dili bir kant dı
pırda,, dl79 tarif ve kabul eden .. 
ki mekteple ..ıa ayni vMltalan kul 
lanmaz, zira ayıü yoWa delildir, si 
ra hedefi em delil vatandq yettt
tirmelı:ttr. Gelecek neaillerin Acbı 
ve zebun olarak delU. tuurlu ve 
mert olarak yetlfUıi,JıneJeı 1a • 
t.r. 

8Ay 
6ift 

·~· 

ıs.-c 

1 Ay 

1"-. ..... 

K ema111 terbiye, dllln muh• , ~, 
fllD oldutu kadar menfur 

oJablleceiini de, mukaddes ~ulu 
dencedıt llNnç olab1l9ceihd de a
claınelnJJık bntnnlt oJnwkla (m. 

.. eclWi-. ljmaNd Çlbrdllı dille 
~ Clbrdlla dilin blıtirlne 
~ ...... 111 'ııı1Dcle law 
.,.. tıerM,e m.tmıfne maltiı- Ne 
cemtJ•ta, .. de ,... cemı,.tl
Dl hamiaJD .....,. ...... bir 
kadUI kepek dDl libl, bir Jlftla ta
bi dDl .... '* mtıD dtll llbl .... 
.....-~ .......... 
mahamıs olamu. l'alı:at aerem e&- l'nma, .., ......._. 1f1ate bW.. ........., •lktmet ...... 
mi,.U.. prek mektepte, olpn va- ....._•sek mum bJaa Wr lll9lllleıketti. Yuaa amrbk Wr ...,._ ma
tandq Ye7• olgun bir vatandaf hlvl ilk olu ti~ Ct1mJu1ıVet devrhMle l'nmada em• fala bWDe p1. 
Jeti ---- bir talebe, dDIDl in. ... ft ~. BuıdeH patide ............ l'rımwla kahine de-
waca w iman dilinin -... ve ~ tmlla .,. al6W ...O. 'lldP olcı•ua. 

• ~ .Kemallmıden ~ 
~tun·•, .. ipimalylltmma 
hlldm oldap slM eiehlyatum
u da hüimdi. Battln pirler, 

ediplet yabm lam4i ...... ·~ 
planm, ltirilşlerinl ifade eder, .... 
ki Wr ceml,etin fevkinde btf fevbl 
..... DesiU. slhl. laalka e....., .... 

' la ........ .....,. .... ~ ... 
7Ulanb: &ki etliplel'ia tpnde içti
mai "1ten,, • ehemmiyet verealerl yok 
dejlldl, fakat edel.lyatıa eusi, .. 
fenli "ben,, edebiyatına ~ 
Bqtinldl nesil, KemalimMlea m8l ~ 
hem olarak yeni yuılarda ferdl"ltea,; 
den si1ade, içtimai "ben,, e eJtemml. 
ret veriyorlar. Ba tekimUlll de, iktl
•dl hfhıyembdeki telim8lfbı tabii 
bir ne~esi olarak Kemalimıin ... ıa 
rmda aramak lhun. Kemalizmi meY 

cat ilmsadl, içtimai alstenılerden a11-
ran h11111alyederden hlrl de ı.•are 
Kanetll fertler kuvvetli cem17et,. 
par defler. Blns 4olra, fakat lattet 
U cemi1etler, kanetU fertler, bY • 
vetB phalJWt)er ... __ , •• .... 

deirH•· Kemallsm, kanetll -S. 
yetia lçiHe kat tedl fertler 1aratma 
)'I l8tlhdaf ... ,.. 

ZİRAAT: 

Toprak .... anu 

için Hcmrldc 
Ziraat odala, dOD t.ıpıanmıt. ~ 

rak bayramımn 21 martta Y8flllı:BJ'
de Jlalkah Ziraat mektebinde kutla 
JNpDI 'f9 &yl'lea kazalarda da baJ • 
ram yapımamu karar~. 

Bayram için civar kl>yliller ve ihti
yar beyetlerile köy muaJUmlerl, zira 
atle alAkalı müeaıeseler, vtllyet ve 
ticaret odası erkim merasime davet 
edileceklerdir. Davetlilere, kıım ve 
helva yedirilecektfr. 

* Trakya un:uamı müfettişlill ha
riçten 9 tane saf kan. Kıbris ırkın • 
dan ... .,..... ptlrbnek lçlD hiik<l-

mettm mlılll•de IRemlfUr. ı.azımge. 

len ft9fı llals olmak fbere müfettlf 

Ule ba ..ıAi1et verilmlt ve karar 
ı.e..baı aQmrOlilne blldtrllmiştir • 

Ac.teler Heyeti Dinivor 
Bona acentelerl blrlfll tarafından 

Antan19 t6nd«'llen heyet bugün 
pbrlmtae d&ıeceklerdtr. Giden heyet 
t.rafından Mau,.e VekAJetlne verilen 
rapor tasvip edilmlftlr. Bu ayın IO

nmaa dotru birlik tefki1Atı Oe bera
ber ~r da Anlr.arQa nalı:lede-
~ 



12 - 3 - 938 -TAN & 

---··· 
1 

~ıııııtııııııtıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı~ 

§ HIKAYE i © OKUYUCU 
: 
' i = ~ = = Mektupları 

Beşiktaştaki İhtilaf 
Muvakkat Bir Şekilde 
Kapanmış Sayılabilir 

Futbol: : = i 
= 5 ---· 

Adıyamanın ihtiyaçlan = i 
= ! Bu Haftaki 

Milli Küme 
Karşılaşması 

"Adıyaman., dan yazılıyor: 
Elli binden faz1a nüfusu beslemekte o

lan kazamızda gUzel binalı ve tam teşktlAt 
lı yalnız bir llkmektep vardır. Halk iki ilk
mektep ve bir de ortamektep açılmasını 

lsti1or." 

- -§ § - -
Adıyamanın ehemmiyetli diğer bir ih

tiyacı da, Kireçli içme suyundan kurtul
maktır. Bu meselenin halli için bazı ta
savvurlar vardır. Şimdiye kadar yeni bli' 
hilkômet konağı, fenni bir mezbaha yapıl 
mıştır. Sokaklar ve dükk~nlnr muntazam 
bir hale geUril,rnlştir. Yeni bir belediye bi
nası, hAI, elektrik tesisatı yapılması da 
d!lşilnillen işler arasındadır. 

1 1 

1 i Beşiktaş klübündeki ihtilafı evvel- .. -ki gün haber aldığımız vakit alaka- ' 
darlara müracaat etmiştik. Vakayı he 
men gazete sütununa nakledip, vazi
yeti daha girüt bir hale koymamak 
üzere, aile arasında yaşamış olan o ih 
tilafın halline kadar sabretmemizi is
temiştiler. 

- Milli küme maçlarına bu hafta An
kara ve lstanbulda devam edilecek
tir. lstanbulda Alsancak, bugün Fe
nerbahçe ile, yarın Güneş ile karşı
laşacaklardır. Maçlar, Taksim sta
dında snat 15,30 da olacak ve Fener
Alsancak maçını doktor Halit Galip, 
Güneş - Alsancak maçını Ahmet A
dem idare edecektir. 

~ 1 
- :1 ----* ---Bozulan Bir Yol 

Beykozda oturan okuyucularımızdan B. : 
Recep yazıyor: : 

"Beykozla Paşabahçe arasındaki yol a- ! 
raba ve otomobillerin geçemiyeceği kadar : 
bozulmuştur. Yağmurlu günlerde yaya ola- 5 
rak ta gltmiye fmkAn yoktur. Paşabahçe- : -. 

Dedemin 
1 

Beşiktaş takımının Ankaraya ha
reketinden evvel duyduklarımızı yaz 
mamayı İstanbulun esaslı spor yuva
larından olan beyaz - siyah klüp na
mına daha hayırlı görmüştük. Beşik
taşlılar, dün Ankaraya hareket ettik 
!erinden Beşiktaşın iç vaziyetini ve 
IOn ihtilaf hakkında öğrendiklerimi
zi bugün aynen yazmakta beis görmü 
yoruz. 

Alsancaklı futbolcüler, evvelki gün 
17 kişilik bir kafile halinde şehrimi
ze gelmişlerdir. Kendilerile görüştü
ğümüz İzmirli oyuncular son zaman
larda takımlarının formda olduğunu 

de ve Beykozda beş, altı bin amele ba- : d Ç • 
n~dıran deri, k&ele. kundura ve ş1şe tab- : Arapça an evıren: 

• ~1111111111111111Tfrt"''' 

f htilal nasıl bafladı ? 

Geçen hafta Fenerbahçeye karşı çı 
kan Beşiktaş kadrosunu, başkaptan
la idare heyeti ve takım kaptanı ev
velce tesbit etmişler, Fenere karşı 

sağ açık oynatılan Nurhıin ismi mev
zuubahis olmamış. Yalnız Hüsnünün 

oynayıp oynamaması kendinden so
nılacakmış.' Halbuki Beşiktaş kapta
nı Hakkı, evvelce başkaptanla muta-

... 
... -

Beşikta, klübündeki ihtilô.lın 

birden alevlenmesine sebep 

olan son F enerbahçe ma
çından bir enstantane 

i ileri sürerek İstanbulda iyi dereceler 

1 
alacaklarını ümit ettiklerini söyle -
mektedir ler. 

Ankarada bugün Harbiye ile ya
rın Muhafız ile karşılaşacak olan Be.
şiktaşlılar malum olan hadisenin hal
ledilmesi üzeri11e dün akşam 25 ki
şilik geniş bir futbolcü kafilesi ha
linde Ankara ya hareket etmişlerdir. 

Giden oyuncular, Ankara maçla -
rından ümitvar olduklarını galibiyet 
le şehrimize dönmiye azmettiklerini 
katiyetle söylemektedirler. 

Haf tanın Şilt Maçlan 

bık kaldıkları halde kendince müna- flirincitakımın teklifi : 
İstanbul futbol ajanlığı tarafından 

tertip edilen şild maçlarına bu hafta 
Şeref stadında devam edilecek ve 
Beykoz ile Galatasaray takımları kar 
şılaşacaklardır. Müsabaka saat 11,30 
da başlıyacaktır. 

sip gördüğü bir kadroyu emrivaki 
§eklinde çıkarmıştır. 

Maç ta beraberlikle nihayetlenin
ce, başkaptan, Hakkıya bir mektup 
yazmıştır. O mektupta, evvelce ka
rarlaştırılan takımın çıkarılmaması 

yüzünden Fenerbahçeyi en zayıf za
manında yenemedikleri teessürle bil
dirilmiştir. 

Bu esnada evvelce Ankara,ya git-

miyeceklerini bildiren birinci takım 

namına Hüsnü, idare heyetine mü

racaat ederek bir teklif yapmıştır. 0-

yunculann teklifine nazaran, birinci 

takım milli kümede klübün vaziye-

tini düşünerek müstakillen gitmeyi 

kararlaştırmış bulunuyordu. 

İdare heyeti, birinci takımın tek-

rar Ankarada oynamamakta ısrar et

mesi ihtimalini düşünerek evvela ha
zırladığı takımı da yola çıkarmaktan 
vazgeçmemiştir. 

Bu suretle, dün akşam Ankaraya 

Atletizm: 

Türkiye ve Romanya 

Atletizm Maçları 

ıikalan vardır. Bir hastalık ve yaralanma i11ıat11DIHlllllllllll:lil • 
h~disesinde Beykoza imdadı sıhht oto- Yüreiilm çocuııumun OatUnde· 
mobili bile gelememektedir. Bu yüzden dlr; fakat çocu(iumunkalbl taı· 
Beykoz hastalan bu gibi sıhhi teşkllAttan tadır. LUbnan darbımeıell. 
istifade edemiyorlar. Dört sene evvel bu Kış ortası Beyrutu bırakıp dağ 
yolların yapılması için taşlar hazırlatılmış- .. l . i birine bir arka-
tı. Yağmurun ve sıcağın tesiriyle taşlar bo- koy erın n 
zulmuıs ve yok olmuştur. Bunlara bir çare ' daşla gitmiştik.Arkadaşım oralıydı. 
gerektir... Bana yolda, köy kışlarına ait hi-

TOPLANTILAR 

• nAVETLER • 
kayeler, methiyeler söyledi. Kış bü 
tün köylüleri bir araya toplamak 
işini görüyordu. zun gecelerde bü
tün köy halkı bir evde toplanıp ki
misi kağıt oynıyarak kimisi eski 
günleri anarak vakit geçirirlerdi. 

Bugün: Arkadaşımın evinde bir babası, 
* Kimyagerler Birliği İstanbul şubesi annesi bir de küçük bir kardeşi 

ııaat•14 te Eminönü Halkcvinde yıllık top-
lantısını yapacaktır. * Manifaturacılar ve tuhafiyeciler Kuru 
munun balosu bu akşam saat 22 de Tdring 
palastn verilecektir. * Balıkesir talPbe kurumu, saat 15 te, 
Divanyolunda Slhhat müzesi karşısındaki 
merkezinde yıllık toplantısını yapacaktır. * Leman Dura tarafından saat 21 de Ka 
dıköy Halkevlndc bir piyano konseri ve
rilecektir. 
HAFTA iÇiNDE: * Ahmet H::ımdi Paşa, salı g0nt1 saat 
lR,30 da Beyoğlu Halkevl merkez binasın
da "Buhranlar,. mevzulu bir konferans ve
recektir. Konferans, milnaknşnlıdır. * Yann saat 15 te Şlşİi Hnlkevlnde "o
kullarda inzibat,. meselesi etrafındaki mü
nakaşalı konferansa devam edilecektir. 

vardı. 

Yemekten sonra ocağın başına 
toplandık. İhtiyar baba bizimle bi
raz oturdu ve kalkıp yatmak üzere 
odasına çekildi. 

Ben ocağın sağ tarafında bir pös 
tekinin üzerine yerleşmiştim. Ar
kadaşımla kalın sarına sigaraları
mızı karşı karşıya içiyorduk. 

G eniş bir nefes çektikten son
ra bana dönüp: 

kıyordu. Evlenebilirsin! diyordu. 
Dayım küçükten beri amcasının 

kızına nişanlıydı. 

Orada, Amerikada birçok aşif • 
telerle düşüp kalkıyordu. Bu ha
ber dedemi çıldırttı. Oğluna uzun 

ve nasihat yollu bir mektup yollr 
dı. Fakat dayım hiçbir cevap veJ"' 
medi. Mütemadiyen yazdı fakat 
cevap alamadı. Yirmi yılı dedeJJS 
hep-oğlundan bir cevap beklemek-
1.e geçirdi. 

B en yazı yazmıya başladığult 
zaman: 

-Yavrum, diye beni yanına çr 
ğırırdı. Mürekkep, kalem, kAğıt .ı 
da gel! Dayına mektup yaz.. On' 
hergün ağladığımı yaz .. Dönm~ 
istemiyorsa bana hiç olmazsa bit 
fotoğrafçığını yollasın: Ve el yr 
zısıyla bir kelimecik göndersin. S-

Ayni zamanda klübün umumi ka
tibi olan başkaptan, Hakkıya yazdığı 
mektuba karşı on iki futbolcü imza
sile bir tarziye teklifi alır. O mektup
ta birinci takıma mensup oyuncular 
takım kaptanına ihtar mektubunda
ki lisanla tarziye verilmediği takdir
de futbol oynamıyacaklarını başkap
tana bildirmişlerdir. Bu hadise geçen 

hareket eden Beşiktaş kafilesi şim
diye kadar hiçbir klübün seyahatinde 
tesadüf edilmemiş bir dolgunlukta, 

Türk atletizm federasyonu ile Ro
manya atletizm federasyonu arasın
da milli bir atletizm karşılaşması ya
pılmak için muhabere cereyan etti
ğini evvelce bildirmiştik. Haber aldı
ğımıza göre, her iki federasyon ara
sında bu karşılaşma için tam bir mu
tabakat hasıl olmuş ve atletizm mü
sabakasının tarihi 28, 29 mayıs ola
rak tesbit edilmiştir. 

KADIN HEKİMLiC.t TOPLANTISI 
Türk Glnekologl cemiyeti bu ayın toplan 

tısını prof. Kenan Tevfik Sczenelin başkan 
lığında yaptı. Bu celsede: 

- Dedem şu senin oturduğun 

yerde otururdu! dedi. Hala onu bu 
günkü gibi hatırlarım. Yetmiş beş 
yaşındaydı. Dudakları daima tatlı 
bir gülümsemeyle ayrılırdı. En kü
çük teessürlü hadiseler karşısında 
bir çocuk gibi hüngür hüngür ağ
lardı. Onun bu ağlayışına asıl se
bep oğlu olmuştu. Dedem Leman'a 
Allah bir çok evlat vermişti. Do
kuz kız iki erkek .. En büyük erkek 
evladı olan Şahin altı yaşında öl
müştü. İkinci erkek çocuğu Emin
di. Emin dayım annemden büyük
tü. 1898 yılında dayım köyün bir
çok delikanlılarile beraber New -
York'a hicret etti. Bilirsin, ki bi
zim köy Amerikaya hicretle nam 
almıştır. Dayım da o vakit heves 
ederek bir kafileye karışmıştı. Ya
şı henüz yinniydi. Dedem ona ma
ni olmak için çok uğraştı. Fakat 
biricik oğlunun bu inadı karşısın
da dayanamadı. Oğlunu çok sever
di; ve arzularını kırmak istemezdi. 

. dece bir kelime! Bir tek kelime!. 

pazartesi günü oluyor. 

idare heyetinin karan: 

Bu vaziyet üzerine müstacelen top 
lanan Beşiktaş idare heyeti, Ankara 
maçlarını ve takımın halini gözden 

geçirdikten sonra salahiyetini son 
haddine kadar kullanmıya karar ver
miştir. 

Protesto mahiyetindeki mektubu 
yazan oyunculara birer birer gönder
diği mektuplarla, kararlarından he-

men vazgeçmedikleri takdirde nizam 
nameye istinaden klüpten kayıtları
nın terkin edileceğini bildirmiştir. 

İdare heyetinin yolladığı mektup
lara on ikiden beşi zarfları imzala
dıkları halde cevap vermemişlerdir. 
Diğer yedisi idare heyetine gelerek 
protesto mahiyetindeki mektubun 
mealine vakıf olmadan iınzaladıkla
nnı söylemişler ve takımlarında es
kisi gibi çalışacaklarını temin etmiş
lerdir. 

Bu hal devam ederken, idare he
yeti Ankarada spor kurumu riyase
tini bularak vaziyeti anlatmış ve her 

I[ 

ne pahasına olursa olsun Ankaraya 
dolgun kadrolu takımla geleceğini 

bildirmişti. Aynca birinci takımdan 
hariç kalmış, fakat milli küme lisans 
lannı almış olan oyunculardan mü
rekkep diğer bir takımı Ankara için 
hazır larnıştı. 

25 kişiyi bulmuştur. 
Şu anlattığımız vaziyete göre, Be

şiktaş ihtilafı şimdilik kapanmış, fa
kat kati hal şekline henüz varılama
mıştır. 

Takım, İstanbula dönünce idare he 

yetine cevap vermemiş olan beş o
yuncunun mukadderatı ve klübün i
çi~i bazı gayri faal azaların vazi

yetleri idare heyetince gözden geçi
rilecektir. 

Görülüyor ki, bu ihtilaf ara bulma 
şeklinde halledilmiş olsa dahi, Beşik 

taş birinci takımının bundan sonraki 

kadrosunda ve bazı azanın klübe 

kayden mensubiyetleri üzerinde e
hemmiyetli değişiklikler vukubula
ca$. ihtimalleri kuvvetlidir. 

Voleybol Maçları 
T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 

ajanlığından: 
12. 3. 1938 cumartesi günü Ayasof 

yada kain Y. M. C. A salonunda yapı
lacak voleybol maçları: 

Süleymaniye - Vefa, saat 15, ha
kem Kaya, Galatasaray - Beyzok, sa
at 15,30, hakem Kaya, İstanbulspor

Anadolu, saatl 6, hakem hhami Po
later, Hilal - Feneryılmaz, saat 16.30, 
hakem İlhami Polater. 

Geçen gün Pariste yapılan horoz sıklet dünya şampiyonasında eihan 
şampiyonluğu unvanını tekrar kazanan zenci Al. Bravn ile İspanyol 
Sangchili'nin mapndan dört fotobaf. İki rakip arasında boy farkına 

İki federasyon arasında ayrıca hu

susi bir anlaşma ,yapılmış ve sırık at
lama, çekiç atma ve 400 metre trıani
alı koşu müsabaka programından çı
karılmıştır. 

Atletizm Şampiyona Töreni 

Bugün öğleden sonra Eminönü hal
kevinde İstanbul ve mıntaka atletizm 
şampiyonası töreni yapılacaktır. 

-----o-· 

Güreş: 

Milli Güreşçilerimizin 

Çahşmaları için 
Avrupa Greko - Romen şampiyo

nasına iştiraki takarrür eden milli 

güreş ekipimizin şehrimi~deki çalış-

Prof. Kenan Tevfik Sezenel - Klinik hu 
suslyetler gösteren büyük bir yumurtalık 
kisti vakasından bahsetU ve ameliyatla çı 

kardığı piyesi gösterdi. 
Dr. Ahmet Asım Onur - İki rahim kan

serinde yaptığı Wertheim ameliyelerinden 
sonra, nekroz neticesi husule gelen halib fis 
tüllerinden ve bunlann tedavisinden bah
setti. 

Dr. Hadi İhsan Gediz - Kireçlenmiş bir 
miyom ve cismi rahim kanseri vakası tak
tim etti. 

Dr. Ahmet Asım Onur - İkiz bir dotuma 
alt meşimeyi gösterdi ve hususiyetlerini 
anlattı. 

Yapılan mOnakaşalara: Kenan Tevfik Se 
zenel; Mahmut Ata, Orhan Tahsin, Ahmet 
ASJm Onur, Hadi Gedi1., Nuri Süleyman; 
İhsan Arif ve Leontiyadis iştirak etmişler
dir. 

Eminönü Halkevi Bir 
Hikciye Müsabakası Açh 
Eminönü Halkevl dil, tarih ve edebiyat 

şubesi, memleketimizdeki genç lstidatlan 
arayıp bulmak gaycsile mükl'lfatlı bir hl
kAye müsabakası tertip etmiştir. Müsaba
kaya iştlrtık etmek için: 

l ·- Yazılacak hikfıyelerin şimdiye ka
dar hiçbir yerele neşredilmemiş olması, 

2 - Mevzuunun memleket hayatından 
malannı yakından görmek üzere Gü- alınması. 

3 - 1000 - 2000 kelimeden fazla olma-
reş federasyonu başkanı Vehbi Emre, 

gelecek hafta şehrimize gelecektir. 

Ekip, bu tarihten sonra kati şeklini 
alacak ve gidecek güreşçiler tesbit 
edilecektir. Çalışmalar esnasında ya

pılacak müsabakalara Ankara, İzmir 
ve Balıkesirden güreşçiler davet edi
leceklerdir. 

ması, • 
4 -Temiz ve hatasız bir türkce ile ya-

2.1lmış olması şarttır. 

Hikftyeler 1 Hazirana kadar (EmlnönQ 
Hnlkevl dil, Wırih ve edebiyat şubesi) nA
mına gönderilmelidir. 

Bu müsabakada birinciliği kazanana50, i
kinciye 25 lira mükAfat verilecektir. Gelen 
hikAyelerden ayrıca on tanesi seçilerek bir 
kitap halinde ncşrcdilecektlr. 

1 

dikkat edilirse, zenciye koyduktan kara yılan lakabının doğruluğu an
laşılır. Boks meraJdılan Al Brovn'aa hakikaten dokunduğu yeri yakan 

bir dövüsü olduğuna bakarak kara yılan lakabını vennişlerdir. 

Nihayet dayım yola çıktı. Bir 
cenaze çıkmış gibi evde bir hafta 
matemli bir hava esti. 

E min New - York'a varınca 

her haf ta mektup yazmıya 

başladı. İki sene böyle devam etti. 
Fakat bu iki yılın sonunda ansızın 
mektupların ardı kesildi. Ve bir 
daha mektup gelmedi. 

Buna sebep dedemin ikinci de
fa evlenmesiydi. Ninem ölmüştü. 

Adamcağız ne yapsın? Çoluk çocu
ğa kim bakacaktı? Hem bundan 
başka buradan giden bazı köylü
ler Emine, asıl hakiki babasının 

dedemden başkası olduğunu söyle
miştiler. İşte bu sebepler dolayısi
le Emin mektuplaşmayı kesmişti. 

Zavallı dedem. 
Çamaşın kendisi mi yıkayacak, 

yemeği o mu pişirecek, çocukların 
üstüne başına o mu bakacaktı? Ev
lenmekle büyük -bir kabahat mi 
yapmıştı. 

Bir gün Emin amcasının }ozına 

da mektup yazdı; onu serbest hıra-

Sonra beni öper ve ilave ederdJ: 
- T1pkı dayına benziyorsuJI 

yavrum. Fakat sakın yarın ahli
kın ona benzemesin çocuğum. 

Böylece her hafta dayıma melr 
tup yazardım. Yazdığım her eli# 
le bir kayayı bile yumuşatır, ağlr 
tırdı. Netice hep sükCıttu. Dede
min ömrü mütemadiyen postacı1' 
beklemekle geçiyordu .. 

Her geçen posta gününden sonts 
ertesi haftayı sabırsızlıkla beklet, 
ve mütemadiyen gelecek haftalr 
rın günlerini sayardı. 

Dedem bazı beni yanı başına "' 
turturur ve oğlunu kaybeden Pr 
dişahın hikayesini anlatırdı. Padl
şah günlerce oğlunu anyor. Ve ni
hayet gözlerini vererek oğlunu b11 
\uyor. 

Dedemin sonu bu masal gibi bi~ 
ti. Ağlıya ağlıya nihayet gözleri 1'8' 
oldu. Artık günlerce bir köşeye bil 
zülüp oturuyor, yerinden kımıldad' 
yordu. 

Ancak ayda bir annemi veyab~ 
teyzelerimden birini ziyaret etın~ 
için evinden çıkardı. Fakat bunuJ! 
için de küçük teyzelerimden bifl 
gelir, onu elinden tutar ve öylee' 
dışarı çıkardı. 

B ir gün yine bana ve küç~ 
kardeşlerime' ayni mas&IS 

anlatıyordu. Tam babanın kör ol" 
duğu yere gelince hıçkırmıya bat 
ladı ve: 

- İşte ben de kendi evladırııı' 
uğrunda kör oldum diye inledi .. 

1927 senesinin TeşrinievvelilY 
deydi. Evimizde iki büyük hadi" 
cereyan ediyordu. 

Birincisi dayım Eminden geJeO 
mektuptu. Yirmi beş yıl sustukt8: 
sonra ilk mektup. Dedeme bll11 • 
haber verdiğimi? vakit inannılldl· 

- Fotoğrafını da göndermıŞ de' 
de .. 

Mektubu on defadan fazla 01'1"' 

duk. Her okuyuşta hıçkırdı. ağl91 

dı, kendini yerlere attı. Sonra fıY 
toğrafını almak üzere elini uzst'1' 
Parmaklarile resmin ön taraf JJll I" 
radı. Ve fotoğrafın üstünde avUJÇ' 

(Devamı 10 uncııM 
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BilMECE 
Bu resimde ku

şu a\'lamak üzere 

ayrı ayrı bir kö

şeye g'ıılenmiş iki 

avcı vardır. Baka-

lım onları bulabi

lir misiniz? Doğru 

cevap verenlerden 

(50) kişiye muh

telif hediyeler ve-

rilir. 

BUlMACA 
Cevaplar en çok 

on beş gün içinde 

herhalde gönde -

rilıniş olmalıdır. 

Müsabakaya g:.-. 
nıek için geç kal -

mayınız ve cevap 

kağıtlanna bilme -

ce kuponunu'iliş -

tirmeyi unutmayı

nız emi çocuk -

tar! .. 

TANrn Çocuk ilavesi 

F ayc/alı bilgiler ı Şarkıcı ıKanaryalar 

Biber Biliyorsunuz, ki kanaryalar ana-

V aktiyle biber çok pahalı ve lüks dan doğma şarkıcı dırlar. Güzel ses

birşeydi.. Buna sebep te meşhur ka- lerile havalar söylerler; birçok kim

şif Vosko de Gama'dır. seler kanarya beslemiye meraklıdır-

Bu kaşif 1500 senelerine doğru şar lar. 
ka yani Asyaya bir yolculuk yapını- Bir adam kanaryalar için bir mu

ya çıktı. İşte bu seyahatten sonra bi- siki mektebi açmıştır. En usta ve gü-
ber alışverişini kendi inhisarı altına _ 

ldı b tl b
.b k ah lı zel kanaryaları toplıyarak onlara mu 

a ; ve u sure e ı er ço p a -
landı. - siki dersi verıniye başlamıştır. Bu-

Biber inhisarı 1830 a kadar sür- nun için tuhaf bir alet yapmış ve bu 

müştür. Sonraları bu inhisar kaldırı alet vasıtasile kanarya talebelerine 

larak biberin fiyatı indirilmiştir. Bu bilmedikleri havalan öğretmiye te

nunla beraber bugün biber o kadar 1
1 şebbüs etmiştir. Önce aleti işletiyor 

ucuz birşey değildir. b' b' k al d'nl t• ve ırer ırer anary ara ı e ı-
---0-

69 Numarah Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

Gardöfren imtihanı 
Avusturyada gardfrenlere çok e

hemmiyet verilmektedir. Bu yazife
ye getirilecek olan adamların çok 
soğuk kanlı ol.malan lazım. Çünkü 
ufacık bir tereddüt bir sinir buhranı 
yüzlerce ve binlerce kişinin hayatı
na mal olur. 

yor; sonra kanaryalara dinledikleri 

bu havayı tekrar ettiriyor. 

Bazı kanaryalar bir hafta zarfında 

şarkıları öğreniyorlarmış .. Kanarya

ların hocası devre sonunda bütün ka 

naryaları da bir imtihana tabi tuta
ra~ onlara derece veriyor ayırıyor
muş., 

26 Şubat tarih il ve 69 numaralı mecmua· 
mızdakl "Bilmece ve Bulmaca,. yı doğru 
halledenlerden hediye kazananların 11steal: 

BİRER "KESİP YAPIŞTIRMA ALBÜ

MÜ,. KAZANANLAR: 

Konya erkek orta okulu 442 Selçuk Ben 
gü, Bilecllr ortaokul 212 Adnan, Beyoğlu 
orta okul Rıza Nuri, ElAzığ ortaokulunda 
744 Lıitfi, İstanbul 6 ıncı ilkokul Selma 
Andaç. 

BİRER "RESiM ÖRNEGI ALBÜMÜ., 

KAZANANLAR: 

Öncld, Ankara Yenişehir Karanfil sokak 
39 numarada Yüksel Türel, Sakarya Akhi 
sarı ilkokul birinci sınıf Memduh Taşkın, 
İstanbul · Ycniköy Rum ilkokulu 101 Yani 
Gaytanidis. 

BiRER "KÜÇÜK KUTU KALEM BO· 

VASi,, KAZANANLAR: 

Hendek merkez okulu 1 Fikret Arkun, 
Trabzon J. Kemal. K. oğlu Nedim Si\gü -
der, Balıkesir savaşlepe yatı okulu 189 Re
cep Kaya, Tekirdağ Stileyman paşa okulu 
305 Vedat Hızlııtiden, Kütahya ortaokul 

Bunun için demiryolları müdürlü
ğü gardfren alırken çok temiz, dav
ranmakta ve talip olanları sıkı bir 
imtihandan geçirmektedir. 

Bu imtihan şöyle yapılıyor. 
Yirmi beş çekmece için yirmi beş 

anahtar var. Bu yirmi beş anahtar 

Sinekten Kurtu1ayım 

Derken •• 

Kastamonu Cümhuriyet okulunda Gülba 
1 

" .. da biribirine benziyor aralarında gö- IS' 
B RER MUREKKEPLI KALEM .. KA- .. .. . b' f k bul ak oın 

har Alıcıoğlu, İzmir Göztepe K. enstitüsü ZANANLAR: ze gorunmıyen ır ar unm ta- · 

738 Ertuğrul Erdemir. 

Riyaz.iye öğretmeni oğlu Ziya Ersay, Elflzığ dır. 
Bakırköy 4 iincü okul 3 Uncii sınıf Fik- 1 'h · ı · ı· · · ortaokul 995 Avni İçmeli,, Burdur Gazi llk · mtı ana gıren erın e ıne bu yırmı 

okulu 34 Nezahet Kaya, Beyoğlu 13 üncü 
İsmet İnönü okulu 195 Neriman Tezel, Sam 
sun lisesi 126 Kemal Yılmaz, Gaziantep li
se pansiyonunda Muharrem Ekmekçi, Eyüp 
ortaokul 138 Mustafa, Malatya lisesi 828 S. 
Alpan, Şişli Terakki lisesi 663 Semih Sir-

ret, Kanlıca Hisar caddesi 24 numarada beş aht ·ı· · · b an ar verı ıyor; ve yırmı e~ 

Yetiş Tansoy, Kadıköy Cevizlik Gilneş so- çekmecenin açılması isteniyor. 
kak 21 numarada Yorgi Lukidis, İstiklal T li 1 l b ht lü ht a p o an ar u mu e ana ar· 
okulu R. Taner, Sultanahmet Dizdariye ları b' ·ç k d f 1 · k . ır o e a ar aynı çe meceye 
çeşme sokak 27 numarada Erol Özaçar. k k 1 t k' k so up ç1 arıyor ar; a ı açrncıya :J 

BiRER "ALBÜM., KAZANANLAR: dar. Düsünülürse yirmi be" "l'kmecı 
men. . · ' " 
BİRER "BÜYÜK SULU 'soYA,, KAZA· Eskişehir Ülkü ilkokulu 275 Nchil Sa:vın, yi açmak için ept-y sabır lazım. İştı 

NANLAR: Uşak hukuk hakimi oğlu Fevzi Öztiirk, İs- sonuna kadar sinirlenmeden daya 
taııbul Kuruc:e~me meZ.arlık çıkmazı 12 nu nanlar ve çekmeceleri açarılar imti 
marada Kenan Akıncı, Kayseri lisesi 121R ı hanı kazanıyorlar: bu oldukça garit 
Muammer Gültepe, İstanbul Fatih Kıztaşı bir imtihan değil mi? 

İstanbul Aks:mıy 64 üncü ilkokul 272 
Münteha, Dfizce Namık Kemal ilkokulu 740 
Hilmi Çağalı, Biga ıvı:. Kemal Paşa mahal
lesi 54 numarada Huriye Çalb, Sivas_ erkek 
öğretmen okulu dfrektörü oğlıı Güngör E
ken, Çanakkale orta okulu 1104 Muzaffer 
Gerze. 

BİRER "KÜÇÜK SULU BOYA,, KAZA
NANLAR: 

Trabzon Dumlupınar ilkokulu 38 Orhan, 
Adana yeni istasyon hareket merkez mü
fettişi Remzi kızı Celile, Diyarbakır berber 
Raif yanında Ali Narin, Deveiı ilkokulu ce 
za Mkimi kızı 66 Saadet, İzmit Kozluk ma 
hallesi Gülistan sokak 8 numarnda SaC'lt. 

vim Aslan. 
caddesi postane sokağı 38 numımıcta Se-

Hayvanların Zekası 
----0----

BiRER "KART,. KAZANANLAR: 
Hayvanların bazılarında oldukç-a 

Adana 5 Kıinunusani ilkokulu 4 iincii sı 1 zeka vardır. Bunu tecrübelerile anlı-
nıf B. de Nimet Göncü, Dariişşafaka liı;eı;l 

7 inci sınıf 293 Ulvi Ersoy, Edirne Cümhu 
1
1 yoruz. 

riyet caddesi 25 numarada Bayan .B. Ba- . ~esela. bir maymu~'. ~gayet. güzel 
rizok, Sivas lis!'IBiııde 530 Mehmet Tirkeş,, bısıklet kullanmasını ugrenmış. Son
Mar:ış kuyumcu Salt, Sultanahmcl Cankur . ra bir aslan da içinde et bulunan ka
taran sokak Neriman Erboy. ' palı kutuları pek meharetle ac;abili-

---o----- yormuş .. 

TAN - Çocuk 

Bilmece Kuponu 

Bilmece hal · ka~ıtlarile 

beraber bu kuponun herhal-

BiRER "BÜYÜK KUTU KALEM BO· 
YASI,, KAZA~ANLAR: 

Kadıköyünde Tomris Yurtoğluna ve Ve
cihi Kenıına: Şiir \'e yHzılarınızı aldık. Çok 
güzel.. Yalnız çocuklar için çok ağırdır da
ha giizel \'e daha ziyade çocukları alakalan 
dıracak yeni yazılarınızı bekleriz. 

Bundan başka filler birc;ok işlere 
1 

.. • ~ 
yarıyor. Mesela bazı filler orm. anlar-ı ,1 1 Kuponsuz. gonderılen ka· 

de gönderilmesi /;izımdır. 

Haydarpaşa Yeldcğirmeni Kchribacı A
partıman Erdoğan Barutoğlu, Mııraş yeni 
belediye karşısında 11 numarada Ahmet 

yazısız hikaye : 

TAN -ÇOCUK 

dan kesilen büyük odun parçalarını 
1 1 

ğıtlar gelmemiş addedilir. 
taşıyarak istif haline getirmektedir- • - · - • 
ler.. 1 - -

Her şeyin çaresi bulunur. Horozun çenesini kısmak o kadar zor değil ya •• 
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Kitaplarımız ÇocukJara 
Ki1aplarıınız. hizim en iyi en fayda ı nız! 

]ı \'c en tehlikesiz arkııda~hmmızdır. Size hiçbir vakit Cingöı Recainin 
Onların sayfalarından, ~·a7.ılarından maceralarım, bilmem Fakahasmaz 
kafamıza bilgi, ışık insanlık akar. Ze Zihninin saçmalıklarını okumanızı 

kiılar1mız, bilgimiz okuduğıımuz ta\'siye etmem. Bu kitapların hiçbir 
yaprakların sayı~ı kadar artar, çoğa- faydası olmadığı gibi zararı vardır. 
lır ve gcniıılcr. Mektepteki ders kitaplarından 

Sizin kuçiiciik yüreğiniz sıkıldığı başka o derslere ait yazılmış kitap
\1akit elinize güzel bir hikaye kitabı tarı da okumalısınız. mesela ku~lar 

alıp okumıya baıılarsanız küçük sı- nasıl yaşarlar? Nasıl büyürler? İlk
kıntınız çabucak dağılır, kitabın için baharda neler ekilir? Hangi gıdalar 
deki vakaya hikayeye dalar avunur- daha cok besler? Vapurlar nasıl yii-- , 
sun uz. 

Bunun için Almanlar kitaba: En 
i~·j dost! derler. 

Fakat şu var ki çocuklar, okuya
cağm11: kitapları seçmeniz lazım. Da 
ima iyi ve faydalı kitaplar okumahsı 

zer, trenler nasıl yüriir? Tayyare na-
!UI uçar? 

Bunun i~·in her hafta bu sii
tunlarda size hangi kitapları okuma
nız lizun geldiğini ve o kitapların 

isimlerini birer birer yazacağ1z. 

Haydi çocuklar, 
Yakut boncuklar; 
Eğlenelim biz! 
Şu mavi deniz 
Gibi çağlayıp, 
Ufku bağlayıp 
Çelik kollarla 
Demir yollarla. 
Eğlenelim biz! 
Geri dönmeyiz! .. 
Sağlam özümiiz, 
Ata sözümüz: 
"Dai!n çalışmak, 
Zora alışmak!.,, 
Haydi ileri! 
Dönmek yok. geri! .. 
Hep yük~elelinı! 
Göğe değc!inı! .. 

1 
Büyük Atanın, 
O yaratanın; 
Büyiik ismini, 
Onun resmini, 
Kalbine kazı. 
En güzel yazı, 

Onun ismidir, 

Sönmemelidir! 
Şu yiice dağlar, 

Şu zümriit bağlar. 
Ilepsi senindir; 
Yükselenindir .. 

Haydi çocuklar, 

Yakut boncuklar; 
Çok öğrenmeli, 
llem eğlenmeli... 

A. R. GENCJü' DlN 
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'lüyük hikaye : Tom oğluna çıkıştı. O vakit Sam bn-
·basına: • 

- Biraz sabredin babacığım! diye 
cevap verdi. Sabrederseniz sürüleri
nizin nasıl mahvedildiğini görürsü
nüz. 
Akşama doğru bir hareket belirdi. 

O zaman Sam onlara: 
- Dikkat! diye bağırdı! 

\ ~ 

-;) 
Biraz uzakta, hayvanlar kaçışmı

ya başlamışlardı. Yavrular çılgın gi
. bi koşuyorlardı. Fakat bazıları anne 
') lerinin ayağı dibine ölü bir halde dü 

Hasis Çiftçinin Hilesi 
şüyorlardı. Tom düşenleri sayarak: 

- Beş buzağı öldü! dedi. Bu nasıl 
şey? . 

Ortada kurda benzer şey yoktu. A 
yağa kalkıp sokuldular. O zaman 
Harıison: 

Mister Bruk hasis ve çok zengin 
bir çiftçi idi. Komşularında ve arka
daşlarında on para alacağı olsa mutr 
laka onu alırdı. Hiç kimseye beş pa
ralık bir hayırı dokunmazdı. 
Komşularından Mister Kleymor' -

un ona epey borcu vardı. Borcun ö
deme günü çatınca Mister Kleymor 
onun yıµıınn g!tti. Selam verdikten 
sonra: 

- Mister Bruk! dedi. Bu yıl çok 
sıkıntıdayım. Borcumu tamamile ö
diyemiyeceğimden korkuyorum .. 

Mister Bruk onun sözünü keserek 
kasanın altından siyah bir defter çı
karıp bir sayfasını açtı. Sayfanın ba
§lnda Kleymor'un adı yazılıydı. Ora
ya bir göz attıktan sonra: 

- Mister Kleymor! dedi, borcu
nuzun ödenmesine sekiz gün var. Si
ıı:e ancak sekiz gün mühlet verebili-

düm amma bana inanan olmaz. Eğer 
isterseniz yarın sabah l\fister Harri
sonla beraber gidelim. Size işin içyü 
zünü gösteririm. 

- Anlat bakalım neymiş .. 
- Yarın görürsünüz. tlç şahit o-

lunca mesele kalmaz. Hakkımızı alı-
nz. 

Tom Kleymor biraz düşündü. Son 
ra oğluna: 

- Pekala, Harrison'u çağırtırım 

yarın, dedi. 
Sabah erkenden kalktılar. Çiftliğin 

kenarına çıkınca uzun ve dar bir yo
lu takip etmiye başladılar. Sonra ge
nişçe bir ovaya çıktılar. Ovada yüz
lerce inek yavrularile beraber otlu
yorlardı. · 

Bir ağacın altına gizlenip beldemi
ye başladılar. 

Öğleye kadar birşey olmayınca 

- Baksanıza, Mister Bruk'un kurt 
köpekleri ortada .. Diye haykırdı. 

Sam yavaş bir sesle: 
- Ta kendileri! dedi. Buzağıları 

kurtlar gibi parçalıyorlar. 
Tom: 
- İyi amma hiçbir silah sesi du

yulmadı. Diye sorunca oğlu: 
- Şimdi herşcyi görürsün~z! de

di. 
O .sırada yürümeğe başladılar. 
Bir!lz gidince Mister Bruk'u elin

de bir siliıhla etrafa bakıyor bir hal
de buldular. Sessiz barutla ateş edi
yordu. 

O zaman Harrison kendini tutamı 
yarak: 

- Alçak herif! diye homurdandı. 
Kleymor yanına sokuldu ve birden 

T 1'.'Nın Çocu'\t \\ave$\ 

gürledi: 
- Seni yakaladık sen görürsün! 
Zengin ve hilekar Mister Bruk: 
- Ne münasebet? Ne oldu ki? diye 

anlamamazlıktan gelmek istedi. 
O zaman Harrison: 
- Numaranın lüzumu yok! dedi 

Burada üç şahidiz; senin yaptıkları. 
nı mahkemede ispat ederiz, merak· 
lnnmn! 

Mister Bruk işin fenaya varacağı
nı ,pekalfı biliyordu. Hem şerefi, kre
disi bet Jacnk, üstelik mahkum da o 
lacaktı. Bunun için iki çütçi ile sulh 
olmayı en münasip bir hareket bul
du. 

O akşam Harrison, Tom Kleymor, 
ve Sam hep beraber yemek yediler. 
Harrison arkadaşının oğlunu birkaç 
defa tebrik etti. Onun snyesinde hem 
babası hem de namuslu komşusu yı
kılmaktan ve iflastan kurtulmuştu

lar. O gece Sam'ın sevincine son 
yoktu. 

F.B. 

rim. Sekiz gün sonra borcunuzu ver- ı F . _ . = .. -- _.. - ·- - -.=. l i 1 Küçük yazıcılar için : 
mezseniz :ijd yüz ineğiniz benim ola- 1 1 

cak. 
- Beni mahvetmek mi istiyorsu

nuz Mister Bruk! Bir felaket geçir
dim?. 

- Nasıl felaketi 
- Ödünç olarak verdiğiniz paray-

la davar aldım. Bu inekler üç yüz 
buzağı doğurdular. Onları satarak 
borcumu bol bol öderdim. 

- Pekala neden olmuyor? 
- Çünkü üç yüz buzağının iki yü-

ıı:ü öldü .. 
- Bu sene çok mu kurt salgım 

\•ar?. 
- Galiba .. Fakat bu kurtları hiç 

gören yok .. Sadece buzağıların parça 
lanmış ve boğulmuş cesetlerini bulu
yoruz. 

- Peki ne yapmamı istiyorsunuz? 
- Biraz müsaade verseniz. 
- Olmaz dostum .. Aramızda kon 

curat var. Borcunuzu gününde ver
miye mecbursunuz; hem yalnız de
~ilsiniz siz, bakın komşunuz Harri
son da ayni vaziyette. O da benden 
mühlet istedi. Fakat kabul etmedim. 
Müteessirim amma Mister Ton Kley
mor, arzunuzu yerine getiremiyece
ğim. Sekiz gün sonra bütün davarla
rınız bana geçece~. 

Çiftçi evine döndü. Canı çok sıkı
lıyordu. Kansına: 

.- Bruk, sabretmiyor, dedi... İki 
yüz ineğimiz çaresiz ona geçecek. 

Bu sözii, orada bulunan çiftçinin 
on altı yaşındaki oğlu Sam duyunca 
babasına: 

- Bu gidişle evet .. Çünkü buzağı
lar gitgide hiç kalmıyacaklar .. Hepsi 
plecek .. dedi. Amma bu işte bir dala
vere var .. 
Babası hayretle sordu: 
- Nasıl dalavere .. 
- Basba)'ağı.. Ben gözümle gP.-

Alp le 

Babası 

© ,, 
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YAZI 
MÜSABAKAMIZ 

Hani bir ata sözü 'vardır: "lş
lemzyen demir paslanır!,, derler. 

1 
Bu doğrudur çocuklar .. Ôyle ze
kalar, öyle kabiliyetler vardır ki 
işlemeue, çalışmazsa görlcş ·r. 
Yazı yazma kabiliyeti de öyle_ 
Jir. işlemezse söner, gider. Bu
günün küçük okuyucuları ara
•ında, yarının büyük yazıcıları 

saklıdır. (Tan· Çocuk) onları .a_ 
rayıp bulmak, dikkatle titizlikle 
yetiştirmek işini büyük bir vazi
fe biliyor. Küçük yazıcılar, bu 
maksatla sizin için bir yazı mü
sabakası açıyoruz. Bu hem sizin 
kafanızın işlemesine fazla oku
manıza ytıTd~m edecek, hem de 
sizlere .küçük hediyeler kazandı
racaktır. Müsabaka üç kısımdan 
ibarettir: 

1 - 300 kelimeyi geçmemek 
üzere nesir, .küçük hikaye, fıkra 
müsabakası. 

2 - Çocuk şiirleri müsaba
kası. 

3 - Karakalem, sulu boya, 
yağlıboya resim müsabakası. 

Bütün bunlar, (Tan - Çocuk) 
adresine gönderilmelidir • . Arala
rında bir seçim yapılarak, mu
vallak olanlar kendi fotoğrafla. 
rile birlikte bu sütunlarda bası
lacak ve nihayette ayn ayrı he .. 

' diyeler verilecektir. 

a 
~_.......... ... _...._....., 

Kurnaz Müşter· 
Garson- Yumur
taları nasıl istersi
niz? 
Müşteri - Fiyat 

lnrda fark var mı? 
Garson - Ha

yır. 

Müşteri - Öy
leyse yumurtalanbol sucukla kızart! 

oktorun Yanonda 

0 - • ı Doktor hasta-
ya - Hapların bi
l"i kalbiniz, biri mi 
ieniz biri de kara-

if.TE BUNU 
~BiLMiYORDUM ! 

Büyük Bir Deniz Feneri Seyyar· Sat~cı 
Bu seyy_ar sa

tıcı Merakişte-

dir. Yaptığı şe

kerlemeleri bir 

bastona geçirip 

öylece şehrin so 
kaklarında do

laşarak satmak

tadır. 

~·~~· 

1- Kurşuni. 

2 .::._ Mavi. 

OY 

3 - Deniz mavisi. 

4-San. 

·~ 

A 

·iğerleriniz için .. 
Hasta - Peki Bu deniz feneri 35 kilometre uzak 

Ej:lıj!frj-fıM ioktor bunların lık~ gö~ün?yor. _Bunun sayesinde 

5 - Açık kahve rengi. 

6 - Koyu kahve rengi. 
7 - Siyah. 

hepsini birden alın ge.mıler hıç bır vakıt yollarını kaybet 

ra biribirlerindennasıl ayrılacak _ mıyor. 

O - Beyaz. 

Çıkacak tabloya iyice dikkat edin 

lar? 

i} 
Ça~ışkan 

Evlat! 
- Oğlunuz Üni

\l'ersiteden kaç ya
şında çıkacak! 

- Altmış ya -
şında .. 

DevriCilem 

Öğretmen (Talebeye)- Söyle ba
kalım. Dünyayı dolaşmak için ne ya
parsın? 

Talebe - Hiçbir şey yapmam bay 
öğretmen; yola çıkamam; çünkü ba
bam beni yalnız bırakmaz. 

Reııimli büyük hikaye : 

Bobi Tekinden 
intikam .Abyor ! 

Bobl - (Kendi 
kendine) Tekin ba 
na berbat bir ders 
verdi. Hakladı. • 

Ondan intikam al-
malıyım. 

Yüz Sene Önce 

Oyun ve eğlence: 

GÖZ ALDATMASI 

I 
"'· 

Bu halkalar bi· 
ribirinden büyillı 

görünüyor değil 

.mi? Halbuki hepsl 
bir boydadır. Fa· 
le.at hatlar ayrı ci
ıetlcrde olduğu 

için biribirlerin· 
den farklı gözükü· 
yorlar. 

Cengiz Han 

On sekizinci yüz yılın sonuna ka

Bu adam kovasına kuyunun ağzın dar Avrupalılar, geceleri misafirlik-
dan değil dibinden su dolduruyor. ten dönerlerken yollarını aydınlat-

Yukarıki plana dikkat ederseniz rnak üzere böyle meşaleler kullanır
bunun hikmetini çabucak anlarsınız! lardı. 

KENDi DOŞEN AGLAMAZ 

Bu resim, büyük Türk hükümdar· 
lanndan Cengiz Hana aittir. 

Bobi - Hah bul Bobl - Ona gü- Bobi - Hoş gel- Bobi - Biraz Bobi - Peki öy 
dum, dur, ben gös zel bir yemek ha- din Tekin. Şu balı ver de tadına ba- leyse, bana Allahı 
tereyim ona .. Bu zırlıyayım da gör- kabul et .. kayım. ısmarlad1k .. 
kap benim işime sün o .. Kırmızı bi- Tekin - Teşek- Tekin - Sen Tekin, (balı yex 
yarıyacak herhal- ber, biraz da bal, kür ederim. dur hele .. Bana fakat .. ) imdat, im 
de .. yemek tamam .•• ancak yeter. dat .. Yan.em var ... 
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Peynircilik 
Islahı için 
Mühim Kararlar 

~o. 59 - iKiNCi KISIM - Y4zan: Ziya Şakir 

Delibaş, Nihayet Kafası 
Kesilerek Oldürüldü 

Keten tohumu stokunun azalmakta 
olması yerli fabrikalann ihtiyacını 
karşılıyamıyacak bir hale geldiğin -
den keten tohumu fiyatleri 16,5 kuru 
şa kadar yükselmiştir. Ellerinde stok 
malı bulunan bazı tuccarlar fiyatla 
nn daha yükseleceğini ümit ederek 
mal satmamaktadırlar. 

Piyasamıza yeniden getirilen 44500 :: 
kilo zeytinyağı ile stoklar artmıştır. 
Dün bir parti yemeklik zeytinyağı ki

ı losu 44 kuruştan ve taze beyaz peynir 
t lerden 3250 kilo 33,37-33,32 kuruştan 
i kaşer peynirleri ise 55 kuruştan sa-

Edirne, (Tan muhabirinden) -
Trakyanın nefis beyaz ve kaşar pey-

11 7~ mm!= nohuilann 
dan yirmi yedi bin kiloluk bir parti 

• nirlerinin daha fenni bir şekilde mey 
dana getirilmesi için mevcut mandı
ralar ıslah edilecektir. Islahı kabil 
olmıyan eski şekildeki mandıralar or 

• tadan kaldırılacaktır. Umumi müfet 
tişlik yeni yapılacak ve ıslah edile
cek mandıralar için hazırladığı dört 
tip mandıra planlarını vilayetlere gön 

~araman kazası da isyana işti -
l'ak etmişti. Nihayet asiler, Sulta
?ıiyeyi de ele geçirerek isyana u
ıtı.unıi bir şekil vermişlerdi. 

Asiler, büyük bir zafer kazandık 
!atına emin olarak, artık her taraf
ta (milliyetperver) lerle Ankaraya 
tkıerbut memurlar aleyhinde icra
'ta.. hatta, Ankaranın üzerine yü
~ek için hazırlıklara girişmiş
~di. 

Fakat bütün bu vaziyet, ya -
~ bir rüya gibi, çabuk geçmi~ 
ı,. __ .A:fyondan ve Kütahyadan, An
-nldan, Adana cephesinden yeti -
: kuvvetler, flsileri bastırmışlar, 

kaç müsademeden sonra, Kon
hYa gİrmişlerdi 

Aao.erin bir kısmı, dağlara ve 
~ dağılmışlardı. Delibaş ile 
~den ileri gelenler de, (Ma
~Kat) tarlkile Mersin mıntakası
~ kaçtnışlar; Fransız cephesine il
di. ederek canlannı kurtarmışlar-

llese1en1n en dikkate pyan o
~ ciheti, bu kanlı vakayı takip 
'den günlerde, İstanbulda cere
hn etnıişti. 

llelibaş, birkaç gün Mersinde 
~ sonra, arkadaşlarile be
~ bir vapura binerek doğruca 
... tlııbula geldi. Ve Galata nhtı
~ Zeynelabidin Efendinin 
~erdiği fırka adamlarile bazı 
~ileri tarab.ndan istikbal e-

lf .. ~lı'ba§; uğradığı muvaffakıyet
~~ ve inhizamdan dolayı müte
'9g· 

l!'di. O gece, fırkanın umumi 
~kezinde Zeynelabidin Efendi 
)' ~onuşurlarken, bu muvaffakı
~lerin sebeplerini birer bi
l'ıı:ı ~ etmiş; fakat bütün bunla-

. bl§tnda, Konya halkının ken
~ müzaheret etmediğinden şi 

Yet ederek: 

~.ı- Eğer halk; yedi yaşından yet 
'11 YBŞına kadar, benim bayrağım 
~ ~lmiş olsaydı; bakınız ne 
- "'"'11&r çıkaracaktım. Amma. Kon
~ çoğu, (Milliciler) in tara
~ ~ler- Onun için bize, 
~ <>kadar itibar etmediler. Fa
~ t, llasiplerinden geçmesinler. 
t:Il-..-:-er Konyaya girersem, milli
~ evvel. Konyalılan kese-

~ 
~ Dellbaş, btıyiik bir 
~ uÇadığını itiraf etmek 
b~ - Hatta, kaçıp geldiğini 

~ederek: 
- İateseydim, her tarafı cayır 

~ateşlere yakardım. Benim 
~·71 gelmekten maksadım, da
~ ~lı bir surette hazırlık gör
~ Ondan sonra yeniden ~ ~ 
'lçiıı_ Bana yardım edin.. A
~Uda ne kadar millici vana. 

l>i kınp geçireyim 
Yordu. 

(} elibaşın tekrar harekete ge
~ll . ~p geçirilmemesi Zey
~ıdııı Efendi ile arkadaşları a
~U da nıühim bir müzakere mev 
)a b~§kil etmişti. Ve uzun uzadı
~ çok konuşmalardan sonra, 
' i Konya vilayetinin toprak
~ da henüz kurumamış olan ''tar kati gelmiyormuş gibi- bu 
~tl nun serserinin Konyaya av
~ Yeni bir isyan çıkarmasına 

)' r Verilmişti. 
"atta.ltat Delibaş, bu isyanda mu-
1~~ olabilmek için bol paraya 
~ gostermişti. 

~1-reseı~ paraya dayanınca, fırka
~ ahır düşünmek gelmişti. Çün 
8ı.rı.t~ Hürriyet ve İtiliıf Fırka
l'E!e~ kredisi halk arasında son de
qll.tı de d~ştüğü için fırkanın vari
li'~t'it a hır hayli eksilmişti. Damat 
llJt.:1 l>aŞanın (tahsisatı mesture) 

~en İstif l'ıı.ıllt . ade edebilmek te şu a-
"ıı.\>ı ~U.tnkun değildi. Zira, (Ku

oLlllıbatiye) nin teskili bu oa-

ralann hemen hemen hepsini silip 
süpürüvermişti. 

İsyan taraftarları, bilvasıta İngi 
lizlere müracaat ederek bir mik
tar para istemişlerdi. İngilizler bu 
teklife gülüvermişler: 

- Artık, dolandırıldığımız ye
ter. Bundan sonra, bu gibi işler 
için on para bile sarfetmek niye
tinde değiliz. 

Demekle iktifa etmişlerdi. 
Delibaş taraftarları, İngilizler

den bu mukabeleyi görünce; hiç 
müteessir olmamışlar: 

- Hele bir de Fransızlara baş 

vuralım. 

Demişlerdi. Ve araya bir takım 
vasıtalar koyarak, Fransızlarla 

müzakereye girişmişlerdi 

K endi yurtlarında isyan çıkar 
mak .. kendi canından ve 

kendi kanından olan insanları bo
ğazlatmak için düşman kapıların
dan para toplamıya çalışmak, hiç 
şüphesiz ki emsalsiz bir şenaatti. 
Fakat, gözlerini fırkacılığın inat 
ve. ihtirası bürümüş olanlar buna 
ehemmiyet vermek şu tarafa dur
sun; bilakis bu hareketlerini; 

- Memleketi (gavur İttihatçı
lar) ın elinden kurtaracağız. 

-Diye, milletin istiklali uğrunda 
kan döken ve can verenlere ütira 
etmektelerdi. 

Bu müzakereler uzadıkça, Deli
baş ile arkadaşları da İstanbulda ı 
sürüm sürüm sürünmektelerdi. Bu 
adamlar kaçarlarken yanlarına 

fazla para alamadıkları için, ke
merlerinde bulunan beş on altını 
bir iki gün zarfında Sirkeci otelle
rinde sarfedivennişlerdi. Fırka ka 
salannın kendi emirlerine mühey 
ya olduğunu zannederek, neticeyi 
düşünmemişlerdi. Halbuki, gerek 
fırkadan ve gerek başka makam
larc:ian hiçbir muavenet göremeyin 
ce, vaziyetlerinin sefalete doğru 
sürüklendiğini anlamışlar; oteller
den çekilerek; Salkımsöğütte, (E

bus.suut caddesi) ne sapan köşede
ki binanın bir odasını tutarak ora
ya yerleşmişlerdi. Seccadelerini 
yerlere yaymışlar, heybetlerini yas 
tık yapmışlar; burada süfli bir ha
yat içinde, düşmanlardan para ko
pararak yeniden isyan çıkarmak 

için memleketlerine avdeti bekle
mektelerdi. 

Bu intizar, bir hayli zaman de
vam etmişti. Ve bu müddet zarfın
da da bu fesat unsurlan artık se
faletin son haddine gelmişlerdi. Ve 
nihayet, Zeynelabidin Efendinin son 
(Himmet ve gayreti) ile yine Mer
sine gitmişler .. oradan da gizlice, 
Konya ovasına doğru ilerlemişler; 
tekrar isyan hareketine teşebbüs 
eylemişlerdi. 

Artık bu mıntakada çok uyanık 

bulunan 'Büyül( Millet Meclisi hü

kıimeti, derhal bu teşebbüse de bir 

darbe indirmiş.. Delibaş bu sefer 

de yakasını milli hükumetin pen

çesinden kurtarabilmişti. 

Fakat .. o kadar masum Türkün 

beyhude yere kanlarını döken ve 

dökülmelerine sebebiyet veren bu 

adamı, Allah affetmemişti. Bu fi

rar esnasında, bir gece bizzat ken

di adamları tarafından, kafası ke
silmek suretile öldün.Herek, 18yik 

olduğu acı cezayı çekmişti. 

Hürriyet ve İtiliıf fırkası men

supları asıl feci oyunlarını, garp 

cephesinin gerisinde oynamışlar -

dı. 

Orapa askerler arasında propa
ganda yaparak cahil efradı firara 
teşvik etmek ve bilhassa, ilk mü
dafaa cephelerinde yer alan (Efe) 
leri biribirine düşürmek için ne 
mümkünse yapmışlardı. 

Denizlide çıkan kanlı vaka, bu 
fesat unsurunun eizliden eizlive 

kilosu yedi kuruştan, yemlik arpalar-
yaptığı tezvirlerin en feci eserle -
rinden başka bir şey değildi, Ayni 
hadisenin zuhuruna (Muğla) da da 
ramak kalmış iken, bazı hamiyetli 
hükumet memurlannın vaziyeti 
güzellikle idare etmeleri sayesin
de, büyük bir fe18.ketin önüne ge
çilmişti. 

Yapak ve Tiftik 
Bu hafta yapak ve tiftik satışları 

geçen haftaya göre, durgunlaşmıştır. 
Eski satışlar için noksanlar tamam -
}anmaktadır. Piyasanın durgunluğu
na rağmen fiyatler kendini muhafaza 
etmektedir. Yalnız yerli fabrikaları
mız az miktarda yapak almaktadır -
lar. İtalyanların da tütik için yeni 
permi vereceği haber verilmektedir. 

ı 
dan 15 bin kilo çuvallı olarak 4,17 ve 
dökme olarak ta on ~ bin kilo dört 
kuruştan müşteri bulmu5tur. 

' dermiştir. Mandıra sahipleri yeni tip 
plaru tatbike mecbur tutulmuşlar -• 

Piyasamıza ilk gelen tilki derilerin
den bin post çifti 400-700 kuru~ ara
sında ve yüzde 10-20 tenzilAtll ola
rak satılmıştır. 

dır. 

Bu cihetle bu yıl mandıralar daha 
azalacak ve maliyet ucuz olsun diye 

• teksif usulü tutulacaktır. 
nan piyasamıza 5500 Jtno pamuk, , Diğer taraftan, arıcıqk, Tekirdağ Bursaya dü;man girdiği gün, o 

büyük felaketten zerre kadar mü

teessir olmıynn bazı itilafçılar da 

derhal harekete gelmişlerdi. Hat
ta bunlardan (Kocabaş) ve saire gi

bir birtakım adamlar, iç Anadolu

ya çekilmek için yola çıkan bazı 

milliyetperverleri yolda tevkif e

derek bir para mukabilinde düş

mana satmak teşebbüsüne bile gi

rişmişlerdi. 

Günün Pamuk Satışları 
Yerli fabrikalarımız, pamuk satış 

larile altıkalıdırlar. Klevlant cinsleri
nin kilosu 44-45 Balıkesir 44, kapıma 
lı 36-37, İğdır malları 38-40 kuruş a
rasın<fiı satılmıştır. Yerli fabrikalan 
mız Klevlant ve Balıkesir mallarını 
almaktadır. Sakarya klevlantları 44-
45 kuruşa verilmiştir. Bu fiyatlar-

125 bin kilo un, 30500 kilo nohut, üç- , kongresinde çok kuvvet almıştır. 
bin kilo mısır getirilml5 fakat henüz ' Dört genç usta, kurs görmek üzere 
satılmnmı~r. , Peşteye gönderilecektir. Trakya an

----•••••••••••• •••••••• cılık birliği de kurulmak üzeredir. 

BORSALARDA: Tavukçuluk, tavşancılık iyi bir prog 
ramla hız almakta ve çoğalmaktadır. 

Buğday Fiyatlarında Uzunköprü kavun, karpuz satış ko 
operatifi ortakları 1000 kişiyi bul -

Değişme Olmadı muştur. Bu, daha artacak ve hat bo-
yunu saracaktır. 

Buğday fiyatları bu hafta yüksel
memiştir. Ziraat Bankası son hafta 
içinde 750-800 ton buğdayını değir
mencilere satmıştır. Dün banka buğ
daylanndan üç yüz ton yumuşak ve 
iki yüz ton sert buğdayın satışı ol -
muştur. Arpalardan Mersinde vapu -
ra teslim beşyuz ton gibi büyük par
tiler 3,37 kuruştan teklü yapılmak 
tadır. Mısır fiyatlarında bu hafta on 
para düşüklük olmuştur. San mısır
lar 4,30 kuruşa verilmektedir. Kara
deniz için fazla mal sevkedilmiştir. 

lzmir luanna hazırlık 

Anadoluda çıkarmak istedikleri 

umumi isyanın her hareketinin, mil 

li darbeler altında ezilmesine rağ

men, bu fırkanın bazı mensuplan 

dalına muntakim bir unsur halinde 

yaşamışlar .. milletin istiklali uğ

runda, - Başkumandanından, en 

son neferine kadar - canla başla 

çalışan milli ordunun fedakarlığın 
dan en kü~ük bir ibret ve intibah 
dersi almıya lüzum görmemişler
di 

(Devamı var) 

dan İtalya için de sekiz bin balye ka 
dar pamuk satılmıştır. 

BALIKCILIK: 

Bahk Azaldı 
Havaların lodoslu gitmesi balıkçı

lanrtıızın faaliyetine mani olmakta
dır.Balıkaneye yalnız olta ile tutulan 
balıklar getirilmctkedir. Dün ancak 
2800 çift palamut tutulmuş ve çifti 
12-15 kuruştan satılmıştır. Bir haf
ta evvel limanımıza gelmiş olan otuz 
kadar İtalyan ve Yunan balık gemi
si için henüz balık verilememiştir ba 
lık, alıcılan artmıştır. Havaların poy 
razlaması beklenmektedir. 

Eller Neden Titrer? 
Soğuktan ellerin, ayaklarla bir

likte, titremesi mevsimi artık geç· 
miş olsa bile, korku ve heyeun her 
mevsimde insanın ellerini titrete
bilir. Vaktiyle bizim gençliğimize 

heyecan verm'ş olan dram aktörü 
l\lanakyanı göl".müş olabilecek yaş
taysanız onun böyle heyecandan el 
titremesi taklidini nekadar güzel 
yaptığını elbette hatırlarsınız. 

Yorgunluk ta bazılannın ellerini 
titretir. Ağırca bir yük uzunca bir 
müddet kaldınldıktan sonra bıra

kılınca eller titremiye başlar. Oto
mobil şoförleri, makin\stleri de u
zun bir zaman çalıştıktan sonra 
durunca elleri titrer. 

Bunların hepsi tabii titremeler
dir. Soğuktan gelen titreme ısının
ca geçtiği gibi, °yorgunluktan gelen 
de dinlenince geçer. Asıl c• sıkan 
el titremesi ihtiyarlıktan gelendir. 
İhtiyarlann hepsi mutlaka titrek 
olmazsa da yaşlı adam titremiye 
başlayınca elleriyle birlikte, kolla
n, başı ve dudakları da titrer. Ki
misinde ağzından söz de titrer gi
bi kesik kesik çıkar. Böyle ihtiyar
lıktan gelen titremeye maalesef 
çare yoktur ... Zaten titreme ·hti· 
yarlığın belki de, en hafif sıkıntısı
dır. 

Fakat, el titremesi hazan ihtiyar 
sayılmıyan adamlarda, gençlerde 
bile olur. O zaman elleri titreyen 
gencin soyu sinirli olduğuna hük
mederler, gençlikteki el titremesi 
ilk zamanlarda arada sırada geldiı. 
ği halde sonralan hiç kesilmez, ba
zılannda ellerden başka, başlan da 
durmadan titrer. Öylelerine salla
baş derler. Onlarda titremek isti
rahat halinde bile kesilmez, yalnız 
uykuda durur. 

Gençlikte olsun, ihtiyarlıkta ol
sun, ellerin titremesinin büyük bir 
sebebi içkidir. Çokça ve uzun za. 
man içenlerin nihayette -artık iç
miye tahammillil kalmayınca- el
leri titrek olur. Sabahleyin kalkın
ca elleri daha ziyade titred:ti için , 
sabah tuvaletini yapmakta, giyin-

mekte güçlük çekerler. Sonra son· 
ra titreme hafiflese de, hekim mu
ayene ederken, ellerini düz tuttu
rup parmaklarını birihirinden &· 

yırtınca titreme meydana çıkar. 
Parmnkların ucu ayrı ayrı ve kü
çük, hem de sık sık hareketlerle tit 
rerler ... Alkolik olanlardan b'ır

çoğunun dilleri de, yüzlerindeki 
küçük adaleleri de yine öyle küçük 
ve sık hareketlerle titrerler. Dilin 
titremesi kimisinde söz s(iylemiye 
de güçlük verir. Söz koyu sarhoş
lukta gibi yapıs1k değ il, titrek o
lur. 

Alkolle zehirlenme gibi, cıvayla 
zehirlenme de titreme verir. Bu 
türlüsü, tabii, cıvayla çalışanlarda 
olur. t 

Bu saydığım ' sebeplerden başka, 
ellerin titremesi türlü türlü sinir 
hastalıklarından ileri gelir. Titre
meye sebep olan en meşhuru Par
kinson hastalığıdır. Buna tutulan 
adam h'ıç durmadan tesbih çekiyor 
muş gibi, başparmağı şehadet par
mağının üzerinde hareket eder. 
Frenklerde tesbih çekmek adet ol
madığı için, eskiden paralar daha 
kağıt olmadan, hasta altın sayıyor, 
derlerdi. Altın lira çekildikten son
ra, o şekilde ancak bozuk para sa
yılabilir, o da saymıya değer. 

Elleri titreten sinir hastahklan
nın hepsini burada saymıya kalkış 
mıyacağımı şüphesiz tahmin eder
siniz. Zaten onlardan başka adale 
hastalıklan, hele adaleleri kilçül
teiı, incelten hastalıklar ellere de 
titreme verir. 

Bir de tiroit guddeleri şişmiş, göz 
leri ileriye doğru çıkmış hastalann 
ellerindeki 1 ·treme vardır ve has
talığın ilk, hem de mühim, alika
lanndan biridir. 

El titremesinin böyle başka ha~ 
ka sebeplerden gelebilmesi tedavi
sinin de başka başka türlü olacağı
nı gösterir. Her tilrlüsilne karşı 

kullanılan ili lar varsa da tesirleri 
§iiphelildir. Doğrusu ilkin sebebini 
bulmak, ondan sonra sebep olan 
hastalığı yok etmiye çalışmaktır. 

Dün piyasaya 13 vagon buğday ile 
dört vagon arpa gelmiştir. Piyasa gev 
şektir. Ziraat bankasının sattığı yu
muşak buğdaylar 5,28 ve sertler 5,20 
kuruştan verilmiştir. Tüccarın buğ

dayları 5,31-5,34 kuruştan, iç fındık 
34 kuruştan, ince afyon 480-520 11e 

kaba afyon 455 kuruştan satılmıştır. 

Beynelmilel İzmir fuvarı için ba 
işlerle uğraşan komite son hafta içeri
sinde umumi müfettişlik salonunda 
iki toplantı yapmış ve kararlanm tes 
pit etmiştir. 

Fuvardaki mevcut Trakya .-vtyo
nu kafi gelmemesinden dolayı buntm 
yerine bu yıl daha esaslı ve daha g&
niş bir pavyon inşası için keşif ve pro 
jeleri hazırlanmıştır. Proje mühen
dis Turan Dirik tarafından yapıAm, 
ve takdir görmüştür. 

Fuarda Antikite ve turistik bakı-= 
mından Edirnenin tabit güzelliklerlnl 
gösteren levhalarla tarihl 'ft mima
ri değerdeki eserlerinin resimleri de 
teşhir edilecektir. • 

Bu arada Koca Sinanın Edirnede
ki şaheseri (Seliıniye) nin de bir ma
ketinin teşhirine fuar komitesince ka 
rar verilmiştir. Maket, bu defa edir Borsada Dünkil 

• Muameleler ' neyi ziyaret eden Gtızel Sanatle!' A
kademisi mimarl talebeleri tarafm.. 
dan yapılacaktır. Dün Ünitürk üzerine az iş olmu~ 

tur. Paris borsası Ünitürkü 373 frank 
bildirmiştir. Borsada ise 19,30 lira -
dan muamele olmuştur. Merkez ban 
kası hisseleri 101 liradadır. Londra 
borsası frapgın düşüklüğünü açılış o
larak 158,65 frank ve kapanış fiyatı
nı biraz iyiUğe doğru kaydederek 
157,87 frank bildirmiştir. Bir sterlin 
5,0112 franktır. Merkez bankası bir 
ste rlin fiyatını 627-629,75 kuruş tes-
pit etmiştir. 

"'! 
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PARALAR 

Alq Satıl 

. Frank '14,- 80,-
Dolar 123,- 126,-
Liret 95.- 104.-
Bdçıka Fr, 80,- 84,-
Drahmi 18.- 22,-

İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florın 65,- 70.-
Kron Cet 78,- 82.-
Silin Avusturya 21,- 23,-
Mark 22,- 25.-
Zloti 20,- 22.-

Pengo 21.- 25.-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron lıvec so.- S2.-

Sterlin 827,- 832,-

ÇEKLER 
Açnq upame 

P•rl~ 26,1925 26,0576 

New·York 0,7955 0,7946 

Mlllno 15,1260 16,1168 

BrUkael 4.7068 4,7060 

Atin• 85,78 85,7460 

Cenevre 8,48 8,4290 

Sof ya 93,6176 18,4920 

Amıterdam 1.4240 1,4234 

Pr•A 22,6470 22,6380 

Vlyarta 4,2080 4,2063 
Madrld 12,8858 12,8810 

Berlln 1.9718 1,9710 

Vartova 4,1876 4,1867 
Budapefte 8,9888 S,98711 

BDkreı 106,p914 105,3492 
Belgrad 34,'2993 84,2867 
Yokohama 2,7280 2,7268 
8tokholm 8,0833 S,0820 
Londra 829,76 180,-
Moıkova 23,72 2S,7S 

\, .) 

Borsada Tütün Piyasa11 1 

Bursa, (TAN) - Tütün satışlan 

başlamıştır. Başta inhisarlar idaresi 
olmak üzere Deri Tabako, Ostro, 
Türk ve Felemenk şirketlerile Fruc; 
Eker, Mehmet Sabit, Mehmet Tah -
sın Tütüncüoğlu ve Kozlucalı H. Ha-

san firmaları alıma girmişlerdir. Bun 
lardan başka daha bir .kısım alıcıla
rın bugünlerde piyasaya iştirakleri 

bekleniyor. Tütünler, 25-70 kuruta
rasında satılmaktadır. İnhisarlar ida 
resi piyasada nazımlık vazifesi yap
makta, fiyat temevvüçlerine meydan 
vermemektedir. Şimdiye kadar an -
harlanmış olan iki yüz bin kilo kadar 
tütün tamamen satılmıştır. Tütün eki 
elleri satıştan memnundur. Diğer ae 
nelere göre, fiyatlar normaldir. M. 
Kemalpaşa ve İnegöl kazalarında da 
piyasa açılmıştır. 

İım.ACAT: 

iki Yeni Bh-lik 
Faaliyete Geçiyor 

Tütik ihracatçılarından bir ~ 
mı, tiftik birliği kurulması için dün 
yeniden zahire borsası salonunda top 
lanmışlardır. 

Haber aldığımıza göre, bu toplanb 
ya bütün tiftikçiler davet edilmem.iş 
lerdir, bundan dolayı tiftik ile alakalı 
olan bazı tüccarlar bu birliğin kurul 
masmda bir inhisar zihniyeti olduğu 
nu ileri sürerek vaziyetten pkayet et 
mektedirler. Toplantıya çağınlmı -
yan bazı tüccarların da İktısat Veka
letine müracaat edecekleri söylen -
mektedir. 

Barsakçdar Birliği 
Şehrimizde barsak tüccar ve ima

latçılannm birlik kuracaklarını yaz 
mıştık. Barsakçılardan bir heyet An 
karaya giderek tktısat VekalPt• ıle 
temaslarda bulurımuş ve bırlı 

rulması kendilerine tavsiye edıl · 
miştir. Barsakçılar birliği için şehri
mizde barsakla alakalı olanlar umu
mi bir toplantıya davet edilerek bir
liğin nizamnamesi hazırlanmıştır. 

Birlik bugünlerde resmi muamelele
re başlıyacaktır. 



Her Tarafla Korku Vw 

Avusturya Ve 
Fransa Buhranı 

(llafl l a.cw.) 
arp ad8ml mlW•hale abw'he ............. ~ 
rln bu llyuete ıııuana olmaları 

19 Suçlunun 
ldamlan iste di 
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lstanbul lomutanbğı ı 
llcinları 

HER AKŞAM-• 

ÇAGLA Y AN'~a 
Seoimli H ,.,. ralıJıaae 

AMIRA CEMAL 
VE 

ZEYNEB ELSUDANI 
bıırümclan Jmi damlar Ye 

7eai tukıJar. Aynca: 

MUALLA 
Ye arkadqlan 

ltaıan dikkate : 
"-13 Mart Pazar g(bıil saat 2,30 

lnaruf lllll'atklrlarm i§th"a
kile mevsimin en parlak 

ÇAYLI MUSiKi 
MÜSAMERESi 

~p rakıs1arı, Milli ~ybek o-
1Unları vesaire. Tel: 40335 

«.tıı.taibuı ikinci lf1U memurluğun
a.. : Müflis OsJiar Cilaciyan masan
"-Relen Istanbu'ı belediyesinin yol 
~glai ve ilim ve teşhir ve levha res 
lbt de~ ceman iatedili 76 liranın rea 
1\ "esikaya müstenit olmasından 6 

11'Qya kayıt ve kabulüne ve im
lu ta lehinin reddine iflls memur
!et lunca karar verilmiş olduğu ilin 

\Ulur. (5843) ' 

~ MUHUR: Maaş tatbik mü
e..ıı..._ u zayı ettim. Yenisini ka.zdıra 
.--.,undan zayiin hükmü yoktur. 

Şerif 

Türkiye 
31 

Cümhuriyet Merkez 
• 12 • 37 Tarihinde 

Bankasının 
Biten 

HİÇ 
IMiyarlamıyan 

Altına Hesap Devresi Bllcincoıuclur. Bir Kadının Sırrı 

2'7 ,803, '738,88 
8,046,064,-
1,21&,679,27 

9,118, '729,58 

17,170,28 

22,Ml,7M,99 

38,88S,469,95 

2,594,293,61 

31,7'17,694,83 

144,676,501,~ 

Nuseyblnden ve Mardlnden Suriye istasyon1aruıa müı'etteben ve mü
tekabilen aevkedilecek. 

Nwseybinle Çobanbey arasında ve mütekabilen transit olarak geçecek 
Tam hamuleli vagonla yapılan diri hayvan na'kuyatı. 

A - NUSEYBİNDEN VE ı.IAlmİNDEN SURİYE İSTASYONµJUNA 

M'ORETTEBEN VEYA M'OTEKABİLEN YAPİLACAK N.t\KLİ-

SERMAYE 
fHTfYAT AKÇESİ 

Adi 
Fevkallde 
Huswd 

TEDA VOLDEKt BANKNOTLAR 

Deruhde edilen 
Altın karplıklı 
Reeskont mukabili 

Ttl'RK LİRASI MEVDUATI 

DÖVİZ TAAHH'ODATI: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı 
Kliring bakiyeleri 

PETROL 

ı. 728,694,57 
376,477,83 

8.000,000,-

144,676,501,-=. 
19,000,000,-
13,000,000,-

1,290,32 

24,839,261,69 

PASİF: 

15,000,000,-

8,105,172,40 

176,676,501,-
17 ,562,348,83 

24,840,552,01 

\ 

N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmeaiDİ tedavi eden temi müurrep 

bir il&çtır. 

~ 1 1 Ton ba§llla ücret Denlı Levamm Sattnalnaa Komisyonu Ucinları 
NU9e)'binden Çobanbe)te wya 111ütekabllen 1100 Tnrk kunıfu 
Mudinden Çobanbefe •e.ra ınütekabllen 1000 Türk kuruşu Marmara Oııiba•rt K. Satınalnaa Komisyonundan : 

B - NUSBYBİNLE COBANDY ARASİNDA VEYA MOTEKABİLEN Cinsi Kilo Tahmini fiatı tık Teminatı Eksiltme ıüDü ve saati 

• TRANS1T SURBTİLB G~ NAKLİYAT. KUl'Uf Lira Ku. 
• 

;on~ OcntÇo~ beye ü.1.-L-bn- llOO ma..L "'-·-·-· Zeytin 50.000 27 1012 50 18 / ıCart / 938 15 
usey m en an veya m .._. '&Mil& .Lunr. .. '"...,.. Zeytin yalı 50.000 50 1875 00 18 /Mart/ 938 16 

Yukatdald A ve B fıkralarmd.a derpif edUen tıcret1er aplıda yazılı . • • ugart ıdkletle ilzerind tatbik 1 • Komutanlık Deniz erleri ihtiyacı lçın yukarda cinsleri ve mikdan yuıh 
18 metre n:urabbaı : daha ı.:ı::~ ftlOD]ar tçtn: iki kalem~ maddeleri kapalı sarf usulile satın alınacaktır. Eksiltme-

K.at 'bqma 
4 

ton lerl hizalannde gösterilen gün ve saatlerde İzmitte Tersane kapısındaki ko-

18 metre murabbaından noksan Mtıhh vagoıaJar ~in: misyon blnuında yapılacaktır. Bu lfe ald fUtnameler bedelaU: olarak ko-
Kat b 

3 500 
ton misyonumusdan alınabilir. İsteklilerin ayn ayn bizalannda yaZılı ilk temi-

aşına ı natlarile birlikte kanuni vestka1arım havi teklif mektuplarım muayyen 
Bu tarife ara iataqonlarına tatbik eclilm& gün ve mtlerden bir saat evveline kadar komisyon bafkanhğuul verme-
Mahreçte ve merlyett.e tahmil ve tahliye amell,_tı t8ter milndl ve 1eri. (l098) 

müraellleyhler tarafindan yapılsın ister bunların hesabına demtryolun 
' ::!":ı':. tarafından :raplsın 1nasarW tamamen mürsn ve mürSell lstanbul üniversitesi A. E. P. Ko111isyonunclan: 

Tarifelerin, yubrdaJd ahk&m ile tadil edilmlym bllbıum ahkAm ve Birlncl Şirilrji Jdbdline alınacak tıbbl aletin açık ebiltm.ı 21-3-938 
f81'8ltl mer't kalacaktır. puartesl gthıil •at 18 de yapılacaktır. 

• İStekli1erin 2490 sayılı iballt kanununda yazıh belseJerl ve 1 '155 lJra mu 
Daha fazla maldmat edinmek iatlyenlerin Karpmıfta Cenup demir- bammen bedelin tamtnatı olan 14 liralık makbuzlariyle Komisyona gelme-

yollan müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunUJ". (1369) teri. Ltste ve pıtname her gün görülebilir. (1157) 

• 

, 

-·····- ı liraya bmqile Glmrlk M•hafaza Genel Komutanlliı lıtanbul 
~'1r7~W kuftüJil patıklar Satanalma Komlıyonuıdan : 

13 liraya bmqile 1 - UJ39 tane ekmek torbamnm 18/3/1938 Cuma gün.il saat 11 de mü· 
lmft6yü yataklar tıeahhldl nam ve helabma eblltmeli yapılacaktır. 
20 r 1 __ _..:t- 2 - Tamnlanan tutan 2048 lira 7ö kuruş ve ilk teminatı 154 liradır. 

~~~ w,, s.fto~~:Eıff~~ .__:::ya ·~ 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
"tc uoar - aupaytl ,ora....... 4 - İateldi1aıin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ne birlikte Ga-

Satıt yerleri: Be,oilanda ye Ankvada Yerli Mallar Pazarları. lata eski lthalit ~~lnasındald ko~gelmeleri. (lll?J 

AiRIYAN 
BİR SIRT'I 

BiR GÜNDE TIDAYI 
Bir anne, ot1unun lztlraP
larınt bu m91llur Y•kl 118 

teskin etmlftlr• 
Bayan Y. C. ~: .. • tlflll 

oAJ.um. ifinden dönOnoe aıbamm eoa 

:::-~!i~ ~u. dof:! 
yatın enet bu fecıi halini püa. 

1 
oe hemen bir delildi .ALLOOCK yakı• 
ımıı tatbik ettim. Hiaııettili m1ıhl •· 
oaldıp pek pyam hayret Ol.dupnu ft 
u.bab blkmca alrilarmm tamamen zaA 
=:.:i~.~u büyiilt bir memnuni7et.le 

Artık. ba JÜı1lr nıkm. ub .. 
rwndlolı. lumb.go ftY& eiyatilttea iz. 
map ~ beyhudedir. Bemm 
ağnyuı me.baJle bir delikli ALLCOCK. 
yakiauıı tatbik edinis. OTOMATİK B~ 
MASAJ gibi bötöıı atnyan yere sıhhi 
bir ucıaklık~dıjı ve ~ defoldu. 
tunu bialedeoebiıaiz. ALWOCK ya.kılan, 
moak bir el gibi yeni bir bn cıev&l&ıı 
ettirerek ain1&D mab&llere ~ 
be.bfed-. 

ALLOOCJt yak111nın terkibinde 
Ot.pıiaum, J'n,nkinMDl9, Myrrhe ve1&119 

gibi kıymetli maddeler va.İ'dır. 
Uauz ve taklit ya.kıl&rda.n ll&kmma.k 

lçln delikli ALLCOCK ywl&n üzerindeki 
kmwu daia " kartal ıe8imli IDU'kuıaa 
dikkat edbıia. Bfltün eczanelerde 29.6 
kurup aatıhr. 
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Cil 
Beyaz bir 

çehre 
Latif 

___ ,,..KIRIKLIK, ESNEMEK VE RAHAVET ~ 
Kullanılan herıeyin ,. Hutalddarm pittandll', fakat on1an 1 

Leke 

Eraenlik 

SivUce 

Burusukluk 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Cirkinlik 

izale· eder 

bir cild 
Parlak 

bir ten 
Gergin bir 

vücud 

ömrü kısahr 

Cazibeli r A L N , z 

gençlik RADYOLiN 

G 
ile f ırçaılana.n beyaz, parlak üzel ve temiz difler müstesna 

Sabah ve akfam her yemekten 

bir yüz 
Paluze 

gerdan 
Temin eder 

sonra di,Ierinizi f~aymız. 

İHK18AZI 
HAZIMSIZLI GI 

MİDE 
EKŞiLİK VE VANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZU 

eio1.•ıA 

MİDE \IE BARSAKLARI ALIŞTıRMAZ. 

HASAN yağlı ft yalsız acı badem, yağsız kar ve yanın yağlı gece ve gündüz kremleri çil
leri Ye tiTilceleft ve lekeleri bt'iyyen izale eder. ihtiyarları gençlqtirir, gençleri güzellettirir. 
HASAN Wıwiıe ve ım.rb.ama dikkat. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 

VE MULAVIMOIR 

YERİNİ HİÇ BİR MÜMASiL 
MUSTAHZAR TUTAMAZ. 

FOSFARSOL 
KAN KUVVET 

ve iŞTAH KA YNAGI 
Kamızhk, tpbsn:hk ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi 

Drtidar, mide "N barsak tenbelliğinden doğan hazımsızlık ve kabız
larda iiç günde pyanı hayret tesirini gösterir. 
(FEMİL) lAboratuvan bu kuvvet ilicını sayın müşterilerine tanıt

makla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cil 
de taravet. saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuv
vet illcını Afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

BOYALARI 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara gayet tabii surette iı 

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev-

safı haiz aaç boyalan araaında bi

rinci gelmittir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo

ya~ yegane sıhhi aaç boyalarıdll'. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

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

·-- 120 T. LIRASI MAAŞLA-• 
G. Antepte Vellç iplik fabrikasının icabına göre Gazojen veya Di-
l ik işliyen elektrik santralı ile diğer e1--ktrik ve makine kısımlarını 

nıll' ı .. rı ı dare edebilecek olan ve torna tcsvıye kaynak ve saır 

.amırat işlerinden çok iyi anbyan bir ustabaşıya ihtiyacı vardır. Şim

diye kadar pamuk ipliği fabrikalarında ayni vazifede çalışmış olanlar 

ve evli bulunanlar tercih edilecektir. Taliplerin evrakı müsbitelerile 
doğrudan G. Antepte Velic İplik fabrikasına hemen müracaatlan i-

lln olunur. 

MAZOM iSiM VE HOROS 
/ııl\A"'KASINA OIKM.AT 

"UTLAl(A EVİNİZDE BiR 

$1Şi 8ULUHOURUHUZ 

Istanbul birinci iflas memurluğun
dan: Müflis manifaturacı Koça Li -
moncu oğlu masasına sonradan gelen 
hazinenin talep eylediği 375 lira 85 
kuruş alacağı beşinci sıraya kayıt ve 
kabul edilerek alacaklılar sıra def -
terinin düzeltildiği ilan olunur. 5843 

KAYIP: Istanbul ithalat gümrü -
ğiinden almış olduğum 48128 sayılı 
28-8--37 günlü depozito ma'kbuzu 
nu kaybettik yenisini çıkaracağımız 
dan hükmü yoktur. 

Jüti§ Kollektif Şirketi. 

~--·Piyango bayileri arasında---~ 

ı 

DAiMA BiRiNCi .. DAiMA SAMPIYON ... 
Tek Kollu CEMAL- GISESI • 

Sahibi: CEMAL GÜVEN 
Dün çekilen beıinci ke· 

ıidenin en büyük ikrami~ 
yeıi olan · 

50.000 LiRA YI . 
9185 numerolu bilet sa- ~ · 
hipleri ( Orozdi • Bak Ma· 
ğazası müstahdemlerin .. 
den Bayan Mari ve Bay 
Coni Filipidis ) 
KAZANDILAR. VE PARA· 

LARINI DERHAL 
TEK KOLLU CEMAL 

den alddar. 
Edirnede Otobüscü Bay 
lsmail 13541 numerolu 
biletle 

10.000 LiRA 
kazandı. Kendisine Yıldırım 

telgrafla müjdelendi. 

Adres : Eminönünde köıede 57 numerolu 

Tek Kollu CEMAL GiSESI • 
~'lhihi: CEMAL GÜVEN 

Hiçbir erde· ubesi oktur. 

Sahibi: Ahmet Emin YAJ.llAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve Ne§riyat Türk Limltet Şirketi. Buıldığı yer TAN Matbaam 

ile kartılayabilininiz ! 

GRIPIN 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 
ve Türk kimyevi müstahzarlarının en 

muvaffaklanndan biri olan o ilaçtır 
ki vücudü nezle, grip, bronşit hasta
lıklarına karşı kale gibi müdafaa 

eder, harareti süratle düşürür ve 

bütün ağrılan ııecirir. 

lcaıbm<la günde 3 kate alınabilir. 

"1 alditlerinden sakınmz ve her yerde ısrarla 
G R 1 P l N isteyiniz. 

Tabiat: insan nüvesini bütün kudret ve letafetle 
yaıayacak bir tekilde yaratmııtır. 

Bilmemezlik veya ihmalimizin eseri olan hastallli. 
tabiat kanunlarına aykırı harelctlmizin cezasıdır. 

Sayın Bayanlar: bu sonsuz ağır cezalara çarpıl
mamak ve daima hayatın bütün lezzetlerini tadard 
yaıamak için 
- F E M 1 L kullanınız 1 

KOLINOS ~nmız. Ler 
antbejd zeti bot, dit" 

Dlf MACUNU leri inci gil>I 
parlatan Kr 
linoa dünyad• 

milyonlarca zevat aeve aeve kullanırlar. Tübün mubteviyab te8-
aif edilmi1 olduiundan uzun müddet ihtiyac1DIZ1 temin eder. Bü
yük tilbü 42 kuruftm. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ankarada Gökçe oğlu mahallesinde ve İs~ caddesinde 70000 

lira muhammen kıymetli 6, 12 vakıf sayılı2 ev ve nıütemmirnatı olan ~ 
larile birlikte ve toptan 'mülkiyetlerinin peşin para ile satışı kapalı zati 
usulile artırmıya konulmuştur . 

2 - Artırma müddeti yirmi gün olup ihale sı' mart 938 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 16 da ikinci vakıf apartmanında va· 
kıflar umum müdürlüğü varidat ve tahsilit müdürlüğünde müteşe1'· 
kil ihale komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Teklif mektuplan ikinci maddede yazıh Dıale günü saat 15 e kB"' 
dar ihale komisyonu reisine verilmiş olacaktır • 

4- Taliplerden 4750 lira teminatı muvakkate alınacakttr Bu tpmirıat 
ya banka kefalet mektubu ve yahut Vakıflar veznesine makbuz mukabi· 
linde yatınlmış nakit olacaktır. 

5 - Teklif mektuplannda satış şartnamesinin görülüp okunduğu ts1 
rih olunac!aktır. 

8 - Satış şartım görmek istiyen taliplerin ikinci vakıf apartmaruııd• 
Vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğüne müracaatlan. 

(655) (1381) 


